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           Wat moet je weten!?
Voor de herfst- & kerstvakantie 2015 
kan je inschrijven en betalen vanaf 
maandag 12 oktober 2015!
- Kinderen moeten in Hemiksem, 
Schelle of Niel wonen of naar school 
gaan. Uitzonderingen kunnen toege-
staan worden door de organisatie na 
overleg. 
- Je kan enkel je geld terugkrijgen als je 
een doktersattest kan voorleggen voor 
de dag dat je kind afwezig was. 
- Je krijgt voor de deelname een belas-
tingsattest zodat je dit kan inbrengen op 
je belastingsaangifte in 2016. 

Optie 1: ONLINE INSCHRIJVEN
Ga naar www.hemiksem.be of  

www.schelle.be of www.niel.be en daar 
vind je de link om online in te schrijven. 
Na inschrijving krijg je een mail van 
ons waarin een rekeningnummer staat 
zodat je het bedrag kan overschrijven.
Vermeld bij de storting de code die je in 
de mail kan vinden. Na betaling krijg je 
een bevestigingsmail.

Optie 2: Langs komen
Je kan inschrijven en betalen bij je 
vrijetijdsdienst. Houd er rekening mee 
dat online inschrijven vlugger gaat 
en je dus zo meer kans hebt op een 
plaatsje!
Het aantal plaatsen per dag is beperkt, 
niet te lang wachten met inschrijven is 
dus de boodschap.

   Hou je klaar want hier zijn we weer met 

 De ZapposDagen

         Hemiksem
Voor meer informatie kan je in Hemiksem terecht bij de vrijetijdsdienst bij Karolien of Ellen in 
het  Administratief Centrum, Sint-Bernardusabdij 1, tel. 03 288 26 57  
of karolien@hemiksem.be. 
ma., do. en vrij. van 9.00 u. tot 12.00 u.
di. en wo. van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 16.00 u. 
        Schelle
In Schelle kan je voor meer informatie terecht in het Sportcomplex Scherpenstein, bij de 
vrijetijdsdienst bij Sabrina of Tessa, Parklaan 3, tel. 03 870 35 21 of vrijetijd@schelle.be  
ma. van 9.00 u. tot 15.30 u.
di. van 9.00 u. tot 19.30 u.  
wo. van 12.30 u. tot 16.00 u. 
       Niel
In Niel kan je voor meer informatie terecht bij de Dienst Vrije Tijd, bij  Christel of Yesim 
in het gemeentehuis, Ridder Berthoutlaan 1, tel. 03 451 11 82 of jeugddienst@niel.be.
ma. van 9.00 u. tot 18.00 u.
di. van 9.00 u. tot 16.30 u.
wo. van 13.00 u. tot 16.30 u.
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Afspraken!

• De inschrijving is pas definitief als de betaling is gebeurd. Beta-
len kan cash of op ons rekeningnummer (krijg je per e-mail)  op 
naam van Zapposdagen. Bij storting altijd het referentienummer 
vermelden.
• Er is een beperking wat het aantal kinderen betreft dat toe-
gelaten wordt, schrijf daarom op tijd in.
• Indien het kind niet kan komen door ziekte, kan het geld wor-
den teruggegeven mits er een doktersbriefje wordt bezorgd op de 
dienst waar het kind is ingeschreven. 
• Elk kind krijgt een fiscaal attest dat kan ingebracht worden op 
de belastingaangifte. Dit wordt door de gemeenten per mail op-
gestuurd.
• Kinderen nemen geen geld mee op uitstap. Er wordt voldoende 
drank en eten meegegeven van thuis. Dit omdat niet alle kinderen 
geld meekrijgen en we conflicten hieromtrent willen vermijden.
• Waardevolle voorwerpen worden thuis gelaten of worden mee-
genomen op eigen verantwoordelijkheid.
• De kinderen dragen kledij dat tegen een stootje kan.
• Indien uw kind in de gemeentelijke kinderopvang voor of na de 
Zapposactiviteit verblijft, verzorgen wij het vervoer tussen de op-
vang en de activiteit. Belangrijk is om dit bij de inschrijving voor 
de Zapposdagen te vermelden. Er moet wel nog steeds apart in-
geschreven worden bij de kinderopvang!
• Alle kinderen en hun ouders dienen het nodige respect op te 
brengen voor de monitoren, de andere kinderen, de lokalen, het 
spelmateriaal en de omgeving waar de activiteiten doorgaan.
• Kinderen waarvan het gedrag of de houding een negatieve in-
vloed heeft op de activiteiten kunnen geweigerd worden. De be-
slissing kan enkel genomen worden in samenspraak met de ver-
antwoordelijken van de 3 gemeenten.
• Bij warm weer wordt er voldoende drank meegegeven.
• De ouders/voogd geven bij inschrijving de toestemming om fo-
to’s genomen door de medewerkers te gebruiken voor publicaties 
en sociale media.
• Door in te schrijven verklaren de ouders of de voogd zich  
akkoord met deze afspraken.
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HERFSTVAKANTIE 2015

Heb je er altijd al van gedroomd om te 
leven in een groot kasteel? Vandaag 
gaan we op bezoek naar het kasteel 
van Jeanne de Merode. Je krijgt een 
eigen rol waarin je jezelf mag verkleden 
en spelenderwijs gaan we op ontdek-
kingstocht door het kasteel. Verkennen, 
beleven, genieten, doen!

 

Leeftijd: 6 tot 12 jaar

DINSdag 3 november: 
Een bezoekje aan de chocoladefabriek 

Prijs: 7 EUR 

uren: Afspraak om 8.20u aan 
het Elisabethplein te Niel, 8.30u 
aan het sportcomplex Scherpen-
stein te Schelle en om 8.40u aan 
Depot Deluxe in Hemiksem. We 
zijn terug rond 13u.

Adres: Côte d’Or
Brusselsesteenweg 450
B-1500 Halle 

Vervoer: Bus

Aantal deelnemers: 45

Ga jij mee naar de Côte d’Or tempel? Wil 
je zien hoe chocolade gemaakt wordt  zo-
dat je nadien je eigen reep kan maken en 
zelf je verpakking kan verzinnen? Natuur-
lijk wel. Tijdens het bezoek aan de fabriek 
mag je niets van juwelen dragen. Laat dus 
alle horloges, armbandjes, oorbelletjes, … 
thuis. Meisjes met langere haren maken 
best een paardenstaart! 
We hebben een schriftelijke toestem-
ming van de ouders nodig voor het 
bezoek van uw kind aan de tempel. 

Leeftijd: 8 tot 12 jaar

Prijs: 7 EUR (drankje inbegre-
pen)

uren: Afspraak om 8.30u aan het 
Elisabethplein te Niel, 8.40u aan 
het sportcomplex Scherpenstein 
te Schelle en om 8.50u aan Depot 
Deluxe in Hemiksem. We zijn 
terug rond 14u.  

Vervoer: Met de bus
Adres: Boerenkrijglaan 61, 
B2260 Westerlo

Meebrengen: lunchpakket

Aantal deelnemers: 40

woensdag 4 november
Kasteel Jeanne de Merode
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Klaar om Plop, Wickie, Maya De Bij en 
Bumba te ontmoeten? Ze staan te popelen 
om jou te ontmoeten! Samen met hen kan 
je alle leuke attracties ontdekken. Amuseer 
je te pletter op de carrousel, in de bootjes, 
op de glijbaan, op de K3-zweefmolen en 
nog zo veel meer! Naast deze attracties 
kan je nog genieten van een Halloween-
show met Piet Piraat en een Bumba 
Magico show.

 

Leeftijd: 5 tot 12 jaar

Prijs: 10 EUR 

uren: Afspraak om 9u aan het 
Elisabethplein te Niel, 9.10u aan 
het sportcomplex Scherpenstein 
te Schelle en om 9.20u aan Depot 
Deluxe in Hemiksem. We zijn 
terug rond 17u.

Vervoer: Met de bus
Adres: Gouverneur Verwilghen-
singel 70, 3500 Hasselt

Meebrengen: lunchpakket

Aantal deelnemers: 80

Donderdag 5 november: 
Plopsa Indoor Hasselt

KERSTVAKANTIE 2015

Het is bijna Kerstmis en dan is het 
cadeautjestijd! Kom vandaag mee 
knutselen en je kan de leukste cadeau-
tjes maken, voor jezelf of voor iemand 
anders. Maak samen met ons van een 
simpel glazen potje een mooi decoratie-
stuk met een zelf ontworpen theelichtje. 
Of maak jij liever een  origineel juweeltje 
of een coole sleutelhanger met dieren? 
De ervaren knutselaar kan natuurlijk ook 
gewoon alles maken!

Leeftijd: 8 jaar tot 12 jaar

Prijs: 3 EUR 

uren: Afspraak om 9.30u tot 
12.00u.

Blijf je ook voor de films 
in de namiddag? Vergeet 
dan niet je lunchpakket 
mee te nemen.

Vervoer: Zelf naar de abdij 
komen

Adres: 
AC. Sint - bernardusabdij 1, 
2620 Hemiksem 

Aantal deelnemers: 20

i.s.m. IveBiC 

Dinsdag 22 december VM : Knutselen
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dinsdag 22 december nM : Zappos @ the movies
Prijs: 1 EUR per film

Shaun het schaap: 13.00 u. - vanaf 6 jaar, 

Big Hero 6: 15.00 u. - vanaf 9 jaar

Vervoer: Zelf naar de Sint Bernardusabij in Hemiksem komen. 

Adres: Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem (via de Nijverheidsstraat)

meebrengen: Eventueel lunchpakket als je ook bent ingeschreven voor de  
activiteit in de voormiddag. eventueel een koekje en drankje

Aantal deelnemers: 50

Als deze activiteit niet volzet is kan u de dag zelf ook nog inschrijven!

Film 1: vanaf 6 jaar 

Shaun het schaap
De eigenwijze en vindingrijke Shaun 
heeft een beetje genoeg van het leven 
op de boerderij en wil er een dagje 
tussenuit. 

Dat loopt anders dan gepland: de boer 
belandt in de stad en raakt zijn geheu-
gen kwijt. De schapen en hond Bitzer 
beleven hilarische avonturen in de 
grote stad wanneer ze de boer terug 
willen gaan halen. 

Film 2: vanaf 9 jaar 

Big hero 6
In de megastad San Fransokyo 
woont Hiro. Hij raakt door zijn oudere 
broer Tadashi geïnteresseerd in 
robots. 

Wanneer Tadashi omkomt bij een 
brand raakt Hiro bevriend met 
Baymax, de opblaasbare robot die 
zijn broer ontwierp. Samen met vier 
vrienden vormen ze een team super-
helden, dat op zoek gaat naar de ge-
maskerde schurk die de oorzaak was 
van de brand die Tadashi doodde. 
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online inschrijven (of langs komen) vanaf maandag  
12 oktober! (vanaf 9.00 u.)

Inschrijven kan via www.hemiksem.be of www.schelle.be of www.niel.be  

Je kan online een profiel aanmaken en je kind(eren) vlot inschrijven. Je kan ook 
alles van thuis uit opvolgen en je krijgt belastingsattesten in je mailbox aan.

Ben je al reeds geregistreerd maar weet je je wachtwoord niet meer?  
Dan kan je gemakkelijk een nieuw wachtwoord aanvragen.

Toch nog vragen? Neem contact op met uw vrijetijdsdienst.

Hemiksem: tel. 03 288 26 57  of karolien@hemiksem.be. 
Schelle:  tel. 03 870 35 21 vrijetijd@schelle.be  
Niel: tel. 03 451 11 82 of jeugddienst@niel.be.

Voor het voorblijf in de opvang bij ‘t Merelhofke, ‘t Speelhuis of Schellebel moet je 
steeds apart inschrijven. 




