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           Wat moet je weten!?
Voor de krokus- en paasvakantie 
2016 kan je inschrijven en betalen 
vanaf maandag 18 januari 2016, 18u.
- 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 2017. 

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 vrije-
tijdsdienst. Op maandag 18 januari is 
dit vanaf 18u t.e.m. 19u30. Houd er 
rekening mee dat online inschrijven vlug-
ger 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 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 Yesim in het ge-
meentehuis Ridder Berthoutlaan1, tel. 03 451 11 87 of yesim.vrijetijd@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. Betalen kan cash of op ons rekening-
nummer (krijg je per e-mail)  op naam van Zap-
posdagen. Bij storting altijd het referentienummer 
vermelden.
• Er is een beperking wat het aantal kinderen be-
treft dat toegelaten wordt, schrijf daarom op tijd in.
• Indien het kind niet kan komen door ziekte, kan 
het geld worden teruggegeven mits er een dok-
tersbriefje wordt bezorgd op de dienst waar het 
kind is ingeschreven. 
• Elk kind krijgt een fiscaal attest dat kan inge-
bracht worden op de belastingaangifte. Dit wordt 
door de gemeenten opgestuurd.
• 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 meegenomen op eigen verantwoorde-
lijkheid.
• 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 opvang en de activi-
teit. Belangrijk is om dit bij de inschrijving voor 
de Zapposdagen te vermelden. Er moet wel nog 
steeds apart ingeschreven worden bij de kinder-
opvang!
• Alle kinderen en hun ouders dienen het nodige 
respect op te brengen voor de monitoren, de an-
dere kinderen, de lokalen, het spelmateriaal en de 
omgeving waar de activiteiten doorgaan.
• Kinderen waarvan het gedrag of de houding een 
negatieve invloed heeft op de activiteiten kunnen 
geweigerd worden. De beslissing kan enkel geno-
men worden in samenspraak met de verantwoor-
delijken van de 3 gemeenten.
• Bij warm weer wordt er voldoende drank mee-
gegeven.
• De ouders/voogd geven bij inschrijving de toe-
stemming om foto’s genomen door de mede-
werkers te gebruiken voor publicaties en sociale 
media.
• Door in te schrijven verklaren de ouders of de 
voogd zich akkoord met deze afspraken.

Maandag 8 februari 2016: 
Binnenspeeltuin ‘Den Deugeniet’

Het inschrijfformulier kan je verder in dit boekje vinden. 
Als je per mail inschrijft moet je ons alle informatie bezorgen die we 
vragen op het inschrijfformulier.

Een binnenspeeltuin van maar liefst 5000m² 
vol met fantastische avonturen! Deugenie-
ten kunnen zich uitleven op de reusachtige 
springkastelen, trampolines, lekker lopen door 
de speelstructuur met allerlei hangbruggen, 
shooters, twisters en naar beneden razen op 
de super slides. Heerlijk creatief knutselen in 
het schooltje of een prachtig kasteel bouwen 
met de giga-blokken. Durf jij het aan?

Leeftijd: 6 jaar t.e.m. 12 jaar

Prijs: € 8,00

Uren: Afspraak om 10.00u op de 
Heideplaats in Niel, 10.10u Sport-
complex Scherpenstein in Schelle, 
10.20u aan Depot deluxe in Hemik-
sem. We zijn terug rond 16u.
Vervoer: Met de bus.

Adres: Den Deugeniet, Leugenberg 
189, 2180 Ekeren

Meebrengen: Lunchpakket.

Aantal deelnemers: 75
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Wanneer je jezelf graag creatief uitleeft, 
moet je vandaag zeker komen!

Knippen, plakken, lijmen, tekenen…
Laat de artiest-knutselaar in je wakker wor-
den. We gaan de tofste dingen in elkaar 
knutselen waar je achteraf iedereen thuis 
mee kan verbazen! 
 

Bibspel: Met behulp van strips, boeken, 
muziek, games en tablets gaan we de bib 
andersom ontdekken!  Kan jij andersom 
lezen, spelen of raadsels oplossen? 
Minivoorstelling:Stanny vertelt zijn eigen 
verhaal over wilde avonturen met opa 
in het ‘oerwoud’  en over samen lezen 
‘Tot aan de maan.’ Figuren klimmen uit 
boeken en de poppetjes gaan aan het 
dansen op de boekenrekken van de 
bibliotheek.

Donderdag 11 februari 2016: Knutselen

Dinsdag 9 februari 2016: 
Bibspel & toneelvoorstelling ‘Tot aan de maan’

Leeftijd: 6 jaar t.e.m. 10 jaar

Prijs: € 3,00 

Uren: 9.30u – 12.00u

Vervoer: Zelf naar Steenrood 
komen.

Adres: Lokaal Steenrood, E. Van-
derveldelaan 23, 2845 Niel.

Aantal deelnemers: 30

Leeftijd: 6 jaar t.e.m. 10 jaar

Prijs: € 4,00

Uren: 9.00u – 14.00u

Vervoer: Zelf naar de bibliotheek 
komen.

Adres: Bibliotheek, Heuvel
straat 111-117, Hemiksem
Meebrengen: Lunchpakket; De bib 
trakteert op een drankje.

Je kan ook enkel naar de 
voorstelling komen kijken. 

Prijs: € 3,00

Uren: 14.00u – 15.15u

Aantal deelnemers: 30

i.s.m. IveBiC
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paasVAKANTIE 2016
         De sportregio organiseert van 29  t.e.m. 1 april enkele leuke sport-   
           activiteiten voor jongeren met geboortejaar 2002 t.e.m. 2006.
 
Dinsdag 29 maart: hockey, squash, outdoor hindernissenparcours + teambuilders, in-
door & outdoor via ferrata + deathride
Woensdag 30 maart: uitstap Lilse bergen (touwenparcours + trophy) 
Donderdag 31 maart: judo, kajakpolo, mountainboarden, lasergames
Vrijdag 1 april: uitstap outsider coast (island games + vlottenbouw) 

Uren:  di & do: 9u – 16u  / woe: 8.30u – 16.30u  / vrij: 7.45u – 17.10u

inschrijven: vanaf 1/02 (vanaf 1/03 voor kinderen van niet-regio gemeenten) 
prijs:  €30 per dag of €100 voor 1 week (regiogemeenten) 
€35 per dag of €115 voor 1 week (niet regio-gemeenten) 

Inschrijven per mail naar tessa.mertens@schelle.be vanaf 1 februari. Kinderen 
van buiten Hemiksem, Schelle of Niel  kunnen pas vanaf 1 maart inschrijven. Snel 
zijn is de boodschap, de plaatsen zijn beperkt! 

In Aquatopia kan je meer dan 10.000 
dieren ontdekken in allerlei soorten en 
maten. Bij je bezoek zal je haaien, zee-
paardjes, piranha’s, slangen, leguanen 
en nog zoveel meer interessante dieren 
ontdekken. 

Alle dieren zijn verdeeld over 7 werelden. 
Wil jij deze verschillende werelden van 
Aquatopia leren kennen? Ga dan zeker 
mee op deze uitstap! 

Dinsdag 29 maart 2016: Aquatopia

Leeftijd: 6 jaar t.e.m. 12 jaar

Prijs: € 7,50

Uren: We verzamelen aan het 
station: in Niel om 12.00u, in Schelle 
en Hemiksem om 12.10u De trein 
wacht niet dus wees zeker op tijd! We 
zijn terug rond 16.30u.

Vervoer: Met de trein, zelf naar 
het station van Hemiksem, Schelle of 
Niel komen.

Adres: Aquatopia, Koningin Astrid-
plein 7,  2018 Antwerpen

Meebrengen: Drankje + 4-uurtje.

Aantal deelnemers: 40

Inschrijven voor de volgende activiteiten kan vanaf 18 januari 2016, 18u! 
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Woensdag 30 maart 2016: Koken

Koekjes bakken
Jouw oma kan ongetwijfeld erg lekkere 
koekjes bakken… Maar hier leer jij zélf 
de allerlekkerste koekjes maken!

Precies afwegen, kneden, rollen, uit-
snijden,… Het zijn maar enkele van de 
dingen die je vandaag zeker zal moeten 
doen. 

Wanneer de koekjes in de oven zitten 
voorzien we doosjes van de nodige ver-
siering zodat we onze koekjes kunnen 
inpakken.
Smullen maar!

Feesthapjes
Het is vakantie! Vakantie is gelijk aan 
feest! Geen feest zonder hapjes…

Er is altijd een goede reden om hapjes te 
maken maar vooral ook om ze op te eten!
Vandaag leren we je allerlei lekkere hap-
jes klaarmaken: worstenbroodjes, loem-
pia’s met zelfgemaakte zoetzure saus, 
keteltjes, pasteitjes en zoveel meer! 

Vandaag ga je zeker met een goedge-
vulde maag naar huis!

Belgian superfood
‘La mama Christella’ is terug van de partij! 
Christella is van vele markten thuis. Zo 
weet ze toevallig ook alles over de Belgi-
sche keuken.

Onder het dak van haar sterrenrestaurant 
maak jij home made French fries, zelfge-
maakte mayonaise, groentensatés en 
kippennuggets.Wie slaagt in deze kook-
opleiding is verzekerd voor de toekomst: 
je kan je lief imponeren met je kookkun-
sten, je kan aan de slag als chef in een 
restaurant en als dat niet lukt kan je nog 
altijd een frituur beginnen… 

Leeftijd: 6 jaar  t.e.m. 8 jaar 

Prijs: € 3,00

Uren: 9.00u tot 12.00u

Vervoer: zelf naar het technisch 
Atheneum in Niel komen. 

Adres: Technisch Atheneum “Den 
Biezerd”  Wirixstraat 56, 2845 niel

Meebrengen: aangepaste kledij 

Aantal deelnemers: 36

Leeftijd: : 9 jaar t.e.m. 12 jaar 

Prijs: € 3,00

Uren: 13.30u tot 16.30u 

Vervoer: zelf naar het technisch 
Atheneum in Niel komen. 

Adres: Technisch Atheneum “Den 
Biezerd”  Wirixstraat 56, 2845 niel

Meebrengen: aangepaste kledij 

Aantal deelnemers: 30

Leeftijd: : : 12 jaar t.e.m. 16 jaar

Prijs: € 3,00

Uren: 13.30u tot 16.30u

Vervoer: zelf naar het technisch 
Atheneum in Niel komen. 

Adres: Technisch Atheneum “Den 
Biezerd”  Wirixstraat 56, 2845 niel

Meebrengen: aangepaste kledij 

Aantal deelnemers: 15
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Leeftijd: 5 jaar t.e.m. 14 jaar 

Prijs: € 5,00

Uren: 9.00u - 16.00u 

Vervoer: Zelf naar de sporthal van 
Niel komen.

Adres: Sporthal Niel, 
Landbouwstraat 145, 2845 Niel 

Meebrengen: Lunchpakket en 
aangepaste kledij meenemen.

Aantal deelnemers:  50 

Vandaag leer je de hipste en coolste 
moves van onze ongeloofelijk getalen-
teerde dansmonitoren.
Je wordt per leeftijdscategorie ingedeeld 
zodat je een dansworkshop op maat krijgt. 

Dans je graag of wil je dit eens proberen?
Kom dan zeker mee dansen en wie weet 
zien we je nog terug in “So you think you 
can dance”!

Vrijdag 1 april 2016: Dansen

Leeftijd: 5 jaar t.e.m. 16 jaar

Prijs: € 20,00

Uren: Afspraak om 08.00u op de 
Heideplaats in Niel, om 08.10u aan 
Sportcomplex Scherpenstein in 
Schelle, om 08.20u aan Depot De-
luxe in Hemiksem. We zijn terug rond 
18.30u. 

Vervoer: Met de bus.

Adres: Europalaan 1, 5171 KW 
Kaatsheuvel, Nederland

Meebrengen: Lunchpakket.

Aantal deelnemers: 75

Droom weg in de spannende en wonder-
mooie wereld van de Efteling. Geniet in 
alle rust van alle sprookjes in het Sprook-
jesbos. Jong én oud amuseren zich in de 
Efteling! Opgelet! Dit is een uitstap naar 
Nederland. Elk kind moet een identi-
teitskaart bij hebben. Kinderen onder 
de 12 jaar moeten dus een kids-ID heb-
ben. U moet ook een document “toe-
stemming om naar het buitenland te 
reizen voor minderjarigen” aanvragen! 
Vraag dit op tijd aan bij uw gemeente. 

Donderdag 31 maart 2016: Efteling
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Leer in deze workshop werken te ma-
ken zoals Andy Warhol en Roy Lich-
tenstein. Felle kleuren, stripfiguren, 
bekende merken,… Kortom alles uit de 
populaire cultuur kan dienen om een 
kunstwerk te maken. 

Iedereen die een beetje creatief is, kan 
vandaag laten zien dat er een groot 
kunstenaar in hem of haar schuilt.

Dinsdag 5 april 2016: Pop Art (schilderen)

Leeftijd: 8 t.e.m. 14 jaar

Prijs: € 3,00

Uren: 9.30u tot 12.00u

Vervoer: Zelf naar de bibliotheek 
komen.

Adres: Bibliotheek, Heuvelstraat 
111-117, Hemiksem

Meebrengen: foto’s van jezelf, fa-
milie of vrienden. We gebruiken enkel 
de kopieën.

Aantal deelnemers: 20

i.s.m. IveBiC

Vandaag proberen we de Oppertrol te 
ontmaskeren, gaan we de avontuur-
lijke toer op in de speleobox en op de 
klimmuur, leven we ons eens goed uit 
op de trampoline en amuseren we ons 
met skelteren.

Klaar voor deze sportieve en spannen-
de dag? Wij in ieder geval al wel...

Maandag 4 april 2016: Lilse Bergen

Prijs: € 9,00 (drankje inbegrepen)

Uren: Afspraak om 08.00u op de 
Heideplaats in Niel, om 08.10u aan 
Sportcomplex Scherpenstein in 
Schelle, om 08.20u aan Depot De-
luxe in Hemiksem. We zijn terug rond 
17.00u.

Vervoer: met de bus

Adres: Strandweg 6, 2275 Gierle-
Lille

Meebrengen: lunchpakket

Aantal deelnemers: 45

Leeftijd: 8 jaar t.e.m. 12 jaar
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We dompelen ons onder in de  
magische wereld van het circus. Leer 
verschillende circustechnieken en 
show ze aan je ouders, grootouders, 
nonkels, tantes,… want we sluiten 
deze toffe dag af met een wervelende 
circusshow! 

Donderdag 7 april 2016: Circusworkshop
Leeftijd: 7 jaar  t.e.m. 12 jaar

Prijs: € 12,00

Uren: 9.00u - 15.00u (show om 
15.00u)

Adres: GBS De Klim, 
Provinciale Steenweg 100, 2627 
Schelle

Meebrengen: lunchpakket

Aantal deelnemers: 30

We gaan een dagje meedraaien op de 
kinderboerderij. Je doet alle dagelijkse 
activiteiten zoals die op de boerderij moe-
ten gebeuren: voederen en verzorgen 
van de dieren, paardrijden, een stevige 
hap eten, … 
Bovendien gaan we kruidenkoekjes bak-
ken. Een toffe, leerrijke dag die je zeker 
niet mag missen!

Woensdag 6 april 2016: Doe-mee-boerderij ‘t Groenhof 

Leeftijd: 6 jaar t.e.m. 12 jaar 

Prijs:  € 10,00  

Uren: Afspraak om 8.00u op de Hei-
deplaats in Niel, 8.10u Sportcomplex 
Scherpenstein in Schelle, 8.20u aan 
Depot deluxe in Hemiksem. We zijn 
terug rond 16.30u.

Vervoer:  Met de bus. 

Adres: Cauwenberglei 46,  2243 
Pulle  

Meebrengen: lunchpakket 

Aantal deelnemers:  45 
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We gaan naar het doe-centrum voor 
wetenschap en techniek. Je kan er 
naar hartenlust experimenteren met tal 
van interactieve opstellingen! Doe een 
dutje op een spijkerbed, zet als een 
echte piloot het vliegtuig veilig op de 
grond. Bevries je schaduw, zoef langs 
de brandweerpaal omlaag of maak een 
spannend fietstochtje op een kabel 5 
meter boven de grond. Je mag overal 
je neus insteken: je voelt, probeert en 
experimenteert zelf! 

Vrijdag 8 april 2016: Technopolis 

Leeftijd: 6 jaar t.e.m. 12 jaar 

Prijs: € 13,00 

Uren: Afspraak om 8.30u op de hei-
deplaats in Niel, 8.40u Sportcomplex 
Scherpenstein in Schelle, 8.50u aan 
Depot deluxe in Hemiksem. We zijn 
terug rond 16.30u.

Vervoer: Met de bus. 

Adres: Technologielaan, 2800 Me-
chelen

Meebrengen: lunchpakket 

Aantal deelnemers: 45 

           Schrijf online in!
Voor de krokus en paasvakantie 
kan je inschrijven vanaf 18 januari 
2016, om 18.00 u. We raden iedereen 
aan om ONLINE IN TE SCHRIJVEN! 

Je moet jezelf registreren via het online 
inschrijfprogramma. Je ontvangt op het 
opgegeven e-mailadres jouw gebrui-
kersnaam en wachtwoord dat je nadien 
zelf kan wijzigen.

Als je al geregistreerd bent, kan je 
aanmelden met je gebruikersnaam en 
wachtwoord.

Je moet jezelf enkel aanmelden en 
per kind de gewenste activiteiten aan- 
kruisen. Wanneer de inschrijving in orde 
is, ontvang je meteen een bevestigings-

mail met de betalingsgegevens. Nadat 
de betaling in orde is gebracht, ontvang 
je nogmaals per mail een bevestiging en 
is je kind definitief ingeschreven. Je kan 
inschrijving(en) online opvolgen en na-
kijken of je reeds betaalde of niet.

Je krijgt dan ook alle info en fiscale at-
testen via mail opgestuurd, handig!

Opgelet! 

Inschrijven per e-mail of telefoon is niet 
mogelijk. 
 
Ga naar www.hemiksem.be of  
www.schelle.be of www.niel.be en daar 
vind je de link om online in te schrijven. 

11




