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           Wat moet je weten!?

   Hou je klaar want hier zijn we weer met 

 De ZapposDagen
Voor de krokus- en paasvakantie 2017 
kan je inschrijven en betalen vanaf 
maandag 6 februari 2017, 18.00u.
Kinderen moeten in Hemiksem, Schelle 
of Niel wonen of naar school gaan. Uit-
zonderingen kunnen toegestaan 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 
belastingsattest zodat je dit kan 
inbrengen op je belastingsaangifte in 
2018. 

     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.

      Langs komen
Je kan inschrijven en betalen bij je vrije-
tijdsdienst. Op maandag 6 februari kan 
je enkel inschrijven bij de vrijetijds-
dienst in Hemiksem vanaf 18.00u t.e.m. 
19.30u. 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.

         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 91 of karolien@hemiksem.be. 
ma., do. en vrij. van 9.00u tot 12.00u
di. en wo. van 9.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u
        SchellE
In Schelle kan je voor meer informatie terecht bij de vrijetijdsdienst bij Sabrina of Tessa  in 
het Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, tel. 03 870 35 21 of vrijetijd@schelle.be  
ma. van 9.00u tot 15.30u
di. van 9.00u tot 19.30u  
wo. van 12.30u tot 16.00u 
       Niel
In Niel kan je voor meer informatie terecht bij de vrijetijdsdienst bij Yesim in het jeugdhuis 
landbouwstraat 145, tel. 03 451 11 87 of yesim.vrijetijd@niel.be.
ma. van 9.00u tot 17.00u
di. van 9.00u tot 16.30u
wo. van 13.00u tot 16.30u
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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 die 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 27 februari 2017: knutselen Steenrood

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.

Wanneer je jezelf graag creatief uitleeft,
moet je vandaag zeker komen! 

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

Leeftijd: 6 t.e.m. 12 jaar

Prijs: € 3 

Uren:  VM: 9.30u – 12.00u
 NM: 13.30u – 16.00u

Vervoer: Zelf naar Steenrood 
komen.

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

Meebrengen: koek en sap

Aantal deelnemers: 
VM: 30 kinderen
NM: 30 kinderen
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Deze dag gaan we leren over het materiaal 
en hoe we de paarden moeten poetsen. Je 
leert de eerste stapjes van het paardrijden 
en turnen op het paard. We zullen een tof 
kunstwerkje maken dat je achteraf mee 
naar huis kan nemen. Doe kledij aan dat 
vuil mag worden en doe laarzen of stevige 
schoenen aan. Bijna alle activiteiten gaan 
buiten door dus voorzie indien nodig 
regenkledij. Een rijhelm kan je daar krijgen 
en is verplicht om op te zetten.

Zoals elke kampioen moesten ook Ka-
pitein Winokio en zijn muziekmatrozen 
op de zeevaartschool het alfabet onder 
de knie krijgen. Ze schreven logboeken 
vol met woorden die echte zeebonken 
moeten kennen: Albatrosgooien, Bak-
boordbrood, Chronischediami, Dekdwei-
len, Eksteroog, Fermewind, …Visfilet, 
Weerhaken, Yogamatroos en Zeeziekz-
onderzorgen!

Donderdag 2 maart 2017: initiatiedag ponyrijden

Dinsdag 28 februari 2017: Kapitein Winokio

Leeftijd: vanaf 5 jaar

Prijs: € 25 

Uren: afspraak om 9.00u aan 
sportcomplex A. Wyn , in Niel, 
om 9.10u aan Sportcomplex 
Scherpenstein in Schelle en 
om 9.20u aan Depot Deluxe in 
Hemiksem. We zijn terug rond 
16.10u.

Vervoer: met de bus

Adres: Stoeterij Het Schaef, 
Beerdonkstraat 20, 2880 Bornem

Meebrengen: lunchpakket en 
drank + aangepaste kledij 

Aantal deelnemers: 30

Leeftijd:  vanaf 5 jaar

Prijs: € 3

Uren: afspraak om 12.40u aan 
sportcomplex A. Wyn , in Niel, 
om 12.50u aan Sportcomplex 
Scherpenstein in Schelle en om 
13.00u aan Depot Deluxe in 
Hemiksem. We zijn terug rond 
16.00u.

Vervoer: met de bus

Adres: Roma, Turnhoutsebaan 
327, 2140 Borgerhout

Aantal deelnemers: 45

i.s.m. IveBiC
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paasVAKANTIE 2017
         De sportregio organiseert de eerste week van de paasvakantie weer  
          een avonturenweek voor kinderen van 10 tot 14 jaar 

Meer informatie kan u binnenkort op de VRIJETIJDSdienst krijgen!

Vandaag bezoeken we de 
kinderboerderij ’t Struisvogelnest. 
De boerderij heeft tal van dieren. De 
gewone boerderijdieren zoals varkens, 
geiten, kippen, koeien, konijnen, 
schapen, paarden, ezels, ... wonen er. 
Daarnaast zijn er ook exotische types 
zoals alpaca’s, walabi’s, struisvogels, 
emoe en een wolvarken. Er is ook een 
bijenhal en een insectenhotel.
We brengen al deze dieren een 
bezoekje en bakken ook nog een 
overheerlijke cake. 
 

MAANdag 3 APRIL 2017: boerderij ‘t Struisvogelnest

Leeftijd: 5 t.e.m.12 jaar

Prijs: € 12

Uren: afspraak om 07.40u aan 
sportcomplex A. Wyn in Niel , 
om 07.50u aan Sportcomplex 
Scherpenstein in Schelle en 
om 8.00u aan Depot Deluxe in 
Hemiksem. We zijn terug rond 
17.00u.

Vervoer: Met de bus

Adres: Kinderboerderij 
’t Struisvogelnest, Zuut 18, 2500 Lier

Meebrengen: lunchpakket en 
drank + aangepaste kledij

Aantal deelnemers: 45
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Leeftijd: 8 t.e.m. 12 jaar 

Prijs: € 5

Uren: Afspraak om 8.00u aan sport-
complex A. Wyn in Niel , om 8.10u 
aan Sportcomplex Scherpenstein in 
Schelle en om 8.20u aan Depot De-
luxe in Hemiksem. We zijn terug rond 
17.30u.

Vervoer: Met de bus

Adres: Lichtvliegwezenlaan 14 - 
2490 Balen    

Meebrengen: Lunchpakket en 
aangepaste kledij meenemen.

De speeltuin staat boordevol eigentijdse 
speeltoestellen: een klautervliegtuig 
met kabelbaan, een gedurfd hindernis-
senparcours, een klimtouwenparadijs, 
een aangepast, peuterhoekje… Wat we 
vandaag zeker ook nog gaan doen? Na-
tuurwandeling, spelletjes spelen, langs de 
kinderboerderij wandelen en nog zoveel 
meer. ‘Keiheuvel’ is gewoon superleuk en 
niet-te-missen!

WOENSdag 5 april 2017: Keiheuvel

Leeftijd: VM: 6  t.e.m. 10 jaar
     NM: 10  t.e.m. 14 jaar

Prijs: € 5

Uren: VM: 10.00u – 12.00u
            NM: 13.00u – 15.00u

Vervoer: zelf naar Depot Deluxe in 
Hemiksem komen

Adres: Depot Deluxe, 
Nijverheidsstraat 27, Hemiksem

Meebrengen: Drank

Aantal deelnemers: VM: 20
              NM: 20 

De bongo’s, conga’s en timbales 
zijn maar enkele voorbeelden van 
instrumenten die gebruikt worden in 
de Latijns-Amerikaanse muziek. We 
verdiepen ons samen in de ‘Son’, een 
typerende muziekstijl uit Cuba. Deze 
technieken gebruiken we dan om ons 
eigen nummer te maken.
In de voormiddag zijn de 6 tot 10-jarigen 
welkom, in de namiddag de 10 tot 
14-jarigen.

DINSdag 4 APRIL 2017 : Latijns-Amerikaanse percussie
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Leeftijd: 3  t.e.m. 6 jaar

Prijs: € 5

Uren: 10.00u – 15.00u

Vervoer: Zelf naar de sporthal van 
Schelle komen.

Adres: Sportcomplex Scherpen-
stein, Parklaan 3, 2627 Schelle

Meebrengen: lunch, koek en sap, 
drank en reservekledij (ongelukje)

Aantal deelnemers:  30 

Vandaag laten we de kleuters de won-
dere wereld van de paashaas ontdekken. 
Knutselen, spelen, luisteren en ontdek-
ken: de sleutelwoorden voor een super-
leuke kleuterdag!

Let wel: de kindjes moeten zindelijk zijn 
en geen middagdutje meer nodig hebben, 
om te kunnen deelnemen.

Vrijdag 7 april 2016: kleuterdag paashaas

Leeftijd: 6  t.e.m. 12 jaar

Prijs: € 25

Uren: Afspraak om 8.30u aan 
sportcomplex A. Wyn in Niel , 
om 8.40u aan Sportcomplex 
Scherpenstein in Schelle en 
om 8.50u aan Depot Deluxe in 
Hemiksem. We zijn terug rond 
18.30u.

Vervoer: Met de bus

Adres: Domaine de Cambron, 
7940 Brugelette    

Meebrengen: Lunchpakket

Aantal deelnemers: 80

Wie komt met ons mee Pairi Daiza ont-
dekken? Ga jij mee op zoek naar de oli-
fant, neushoorn, nijlpaard, Kaapse buffel 
en leeuw, beter bekend als ‘de big six’? 
Wie weet zien we de olifanten wel een 
bad nemen in hun heilige tempel… En ga 
jij mee kijken of ‘baby’ reuzenpanda Tian 
Bao ondertussen al flink is gegroeid? In 
totaal wachten meer dan 5000 dieren ons 
op… We zullen ogen te kort komen!

Donderdag 6 april 2017: Pairi Daiza
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Oefen alvast je oooh’s en aaah’s want 
met meer dan 40 attracties valt er voor 
iedereen wat te beleven in het plezant-
ste land!

Kinderen boven de 12 jaar mogen vrij 
rondlopen in het park.

Dinsdag 11 april 2017: Bobbejaanland
Leeftijd: vanaf 6 jaar

Prijs: € 20

Uren: Afspraak om 8.30u aan 
sportcomplex A. Wyn in Niel , 
om 8.40u aan Sportcomplex 
Scherpenstein in Schelle en 
om 8.50u aan Depot Deluxe in 
Hemiksem. We zijn terug rond 
18.30u.

Vervoer: met de bus.

Adres: Bobbejaanland, 
Olensteenweg 45, 2460 Lichtaart

Meebrengen: lunch en drank 

Aantal deelnemers: 80

We dompelen ons onder in de ma-
gische wereld van het circus. Leer 
verschillende circustechnieken en 
show ze aan je ouders, grootouders, 
nonkel, tantes, … want we sluiten 
deze toffe dag af met een wervelende 
circusshow! 

Maandag 10 april 2017: circusworkshop

Prijs: € 12

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

Vervoer: zelf naar de sporthal van 
Niel komen

Adres: Sporthal A. Wyn, Land-
bouwstraat 145, 2845 Niel

Meebrengen: lunchpakket + koek 
en sap

Aantal deelnemers: 45

Leeftijd: 7  t.e.m. 12 jaar
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Vandaag stappen we zo’n 100 jaar terug in de tijd 
en trekken naar het openluchtmuseum Bokrijk. In 
de voormiddag trekken we in groepen door het mu-
seum. In de namiddag gaan we zelf aan de slag. 
Hiervoor maak je op voorhand al keuze uit één van 
onderstaande ateliers.
Keuze 1: Honingzoet / Honinggoed (vanaf 6 jaar): 
Maak kennis met het ijverigste diertje van het Kem-
pense platteland: DE BIJ. BIJENWAS was ook on-
misbaar als lichtbron: op het einde van het atelier 
maak je een kaars als souvenir.

Keuze 2: Potsierlijk plezant (vanaf 8 jaar): Neem 
zelf plaats achter een DRAAITAFEL. Elk groepslid 
neemt zijn keramiekcreatie mee naar huis. Daarna 
ontdek je alles over AARDEWERK op het Kempense 
platteland.

Keuze 3: Ik houd/t van jou (vanaf 6 jaar): Zonder 
computers en elektrische apparatuur werden boom-
stammen met de hand verzaagd en uitgemeten. 
Daarvoor werden ingenieuze WERKTUIGEN ingezet. 
Je maakt een eigen HOUTWERKJE om mee naar 
huis te nemen.

Donderdag 13 april 2017: BOKRIJK

Leeftijd: 6 t.e.m.12 jaar

Prijs: € 5

Uren: Afspraak om 7.40u aan 
sportcomplex A. Wyn in Niel , 
om 7.50u aan Sportcomplex 
Scherpenstein in Schelle en 
om 8.00u aan Depot Deluxe in 
Hemiksem. We zijn terug rond 
18.30u.

Vervoer: met de bus

Adres: Bokrijklaan 1, 3600 
Genk

Meebrengen: lunchpakket

Aantal deelnemers: 45

Wij, zoetemondjes, gaan nog eens onze 
beste bakkunsten naar boven halen.
We bakken en versieren fantastische- 
mega- super- giga lekkere koekjes.
Precies afwegen, kneden, rollen, uitsnij-
den,… Wanneer de koekjes in de oven 
zitten voorzien we doosjes van de nodige 
versiering zodat we onze koekjes kunnen 
inpakken. Daarna maken we donuts , die 
we dippen in suikerglazuur en versieren 
met discobolletjes, een gezichtje, ... 

Woensdag 12 april 2017: koken 

Leeftijd: VM: 6 tot 8 jaar
    NM: 9 tot 14 jaar

Prijs:  € 5

Uren: VM: 9.00u tot 12.00u
            NM: 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 
+ drank

Aantal deelnemers:  
VM: 30 
NM: 30 
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Op de laatste dag van de paasvakantie 
kunnen jullie je nog eens helemaal ko-
men uitleven. We trommelden enkele 
coole hiphoppers en breakdancers op 
om jullie hun coolste dansmoves en 
tricks aan te leren. 
Er worden groepen gemaakt volgens 
leeftijd en eventuele ervaring. Iedereen 
kan dus komen meedansen op zijn of 
haar eigen niveau.
Op het einde van de dag laten we aan 
onze ouders het beste van onszelf zien!

Vrijdag 14 april 2017: Hip Hop / Breakdance

Leeftijd: 5 t.e.m. 14 jaar 

Prijs: € 5

Uren: van 9.00u tot 16.00u 
(show om 16u)

Vervoer: zelf naar de sporthal van 
Hemiksem komen.

Adres: Sporthal Hemiksem, Nieuwe 
Dreef, 2620 Hemiksem

Meebrengen: sportieve kledij + 
lunchpakket en voldoende drank 

Aantal deelnemers: 60

           Schrijf online in!
Voor de krokus en paasvakantie 
kan je inschrijven vanaf 6 februari 
2017, om 18.00u We raden iedereen 
aan om ONLINE IN TE SCHRIJVEN! 

Je moet jezelf registreren als je dit nog 
niet hebt gedaan via het online inschrijf-
programma. Je ontvangt op het opgege-
ven e-mailadres jouw gebruikersnaam 
en wachtwoord dat je nadien zelf kan 
wijzigen. Je kan dit al op voorhand doen.

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. 
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