


Heb je nog vragen of opmerkingen?

Neem dan gerust contact op!
- Yves: 03 288 26 90 / yves@hemiksem.be
- Karolien : 03 288 26 91 / karolien@hemiksem.be

Lees zeker de afspraken op pagina 2 goed na! 

Registreer je online:
www.vrijetijdsdiensthemiksem.be 
En schrijf je in voor de Speelpleinwerking 2017 
vanaf maandag 8 mei 2017 vanaf 18u.

ZAPPOSDAGENSpeelplein-
werking

Let op: in de week van 17 t.e.m. 21/07 is er enkel 
vooropvang voorzien vanaf 8u!

Sociaal tarief: 
Indien de financiële situatie van uw gezin daartoe 
aanleiding geeft, kan je in aanmerking komen voor een 
verminderd tarief. Voor meer informatie kan u hiervoor 
contact opnemen met Leentje De Maeyer, 
leentje@hemiksem.be, 0497 41 44 19.



Per dag betaal je 4 euro voor het eerste 
kind. Vanaf het tweede kind betaal je 2 
euro. Voor sommige activiteiten vragen 
we een extra bijdrage. Dit bedrag vind 
je in het dagprogramma.

Let op: ook dit moet betaald worden 
bij inschrijven en kan eveneens niet 
gerecupereerd worden bij afwezigheid 
van de deelnemer(s). Je krijgt voor het 
verblijf een belastingsattest zodat je dit 
kan inbrengen op je belastingaangifte 
in 2018. 
Ook dit jaar zullen er activiteiten zijn 
voor de jongsten en aparte activiteiten 
voor de al wat ouderen. 

Je kan inschrijven vanaf 8 mei 2017  
(vanaf 18.00u.) tot 5 werkdagen voor 
de start van de activiteit als deze nog 
niet volzet is.

Online inschrijven is de bood-
schap!

Ga naar www.hemiksem.be en bij het 
nieuws vindt u de link om online in te 
schrijven. Na inschrijving krijg je een 
mail van ons waarin een rekening-
nummer staat zodat je het bedrag kan 

overschrijven.Vermeld bij de storting 
het referentienummer die je via mail 
ontvangt. Na betaling krijg je een be-
vestigingsmail.

Je kan ook nog komen inschrijven en 
betalen bij de vrijetijdsdienst in de Sint-
Bernardus-abdij tijdens de openings-
uren van de vrijetijdsdienst.

We raden iedereen aan om zoveel 
mogelijk online in te schrijven zodat je 
steeds alles zelf van thuis kan opvol-
gen. Het aantal plaatsen per dag is be-
perkt, niet wachten tot de laatste dag is 
dus de boodschap!

Voor meer informatie en 
inschrijvingen kan je terecht bij de 
vrijetijdsdienst bij Karolien in het 
Administratief Centrum, 
Sint-Bernardusabdij 1, 
tel. 03 288 26 91 of  
karolien@hemiksem.be

• Maandag, donderdag & vrijdag: 
9.00 u tot 12.00 u
• dinsdag & woensdag : 9.00 u tot 
12.00 u en 14.00 u tot 16.00 u.

Speelpleinwerking 2017
Voor kinderen van Hemiksem van het eerste tot en met het zesde leerjaar

De zomervakantie komt er weer aan... Tijd om te spelen, zotte ontdek-
kingen te doen en te ravotten! Zoals steeds heeft de vrijetijdsdienst  weer 
een supertof programma in elkaar gepuzzeld. Barbecueën, fuiven, 
knutselen, op uitstap gaan, sporten, zwemmen,... en dit alles in en rond   
Depot Deluxe (Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem)
Elke weekdag van juli en augustus (behalve op 21/07 - 14/08 - 15/08 - 28/08 - 
29/08 - 30/08 - 31/08) kunnen jullie deelnemen aan verschillende leuke activiteiten.

Wat moet je weten over de speelpleinwerking 2017?



      AFSPRAKEN!
- Voor de kinderen van wie de ouders uit 
werken gaan, is er vanaf 07.00 u. vooropvang 
tot 09.00 u. en vanaf 16.00 u. tot 18.00 u. is 
er ook naopvang. Deze dienst is gratis maar 
hier moet wel voor ingeschreven worden!
Let op: in de week van 17 t.e.m. 21/07 is er 
enkel vooropvang voorzien vanaf 8u!

- Alle kinderen van het eerste tot en met het 
zesde leerjaar (d.w.z. kinderen die het eerste 
leerjaar net achter de rug hebben), die in 
Hemiksem wonen of in Hemiksem naar school 
gaan, mogen naar de speelpleinwerking 
komen. Je kan enkel deelnemen aan de 
activiteiten als je op voorhand ingeschreven 
bent.

- Schrijf in via www.hemiksem.be. Je krijgt 
een inschrijvingsbewijs, zo weet je waarvoor 
je allemaal ingeschreven bent en betaald 
hebt.

- Alle activiteiten starten om 09.00 u. en 
eindigen om 16.00 u.. Er wordt steeds 
ingeschreven voor een hele dag! De kinderen 
mogen niet vroeger vertrekken of afgehaald 
worden, tenzij om dringende redenen. Dit 
moet steeds op voorhand afgesproken 
worden met de vrijetijdsdienst.

- Tussen de middag wordt er niet naar huis 
gegaan. De kinderen brengen zelf een 
gezond lunchpakket en drank mee. Het 
gebruik van glazen flessen is verboden. Ter 
plaatse kan men fruitsap kopen aan 1 euro. 
Er is gratis water voorzien bij warm weer..

-  Alle kinderen zijn verzekerd. Persoonlijke 
bezittingen zijn niet door de verzekering 
gedekt en kunnen niet door de gemeente 
vergoed worden in geval van verlies of 
schade.

- De kinderen dragen best kledij die tegen 
een stootje kan. Op alle kledij (jas, vest, trui, 
sweater, T-shirt,...) moet de naam van het 
kind vermeld worden. Reserverkledij kan 
handig zijn. Als het warm weer is, worden er 
al eens waterspelletjes gespeeld!

- 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.

- De bijgevoegde medische fiches van de 
deelnemers dienen behoorlijk ingevuld 
te worden door de ouder(s) of voogd en 
afgegeven bij inschrijving.

-  Er is een beperking wat betreft het aantal 
kinderen dat toegelaten wordt, schrijf daarom 
op tijd in.

- Kinderen waarvan het gedrag of de 
houding een negatieve invloed heeft op 
de speelpleinwerking of die lijden aan 
ADHD of type 3 volgen in het onderwijs 
wegens gedragsstoornis - waarvoor de 
speelpleinwerking niet over gekwalificeerd 
personeel beschikt om in een gepaste 
begeleiding te voorzien - kunnen geweigerd 
worden. De beslissing kan enkel genomen 
worden door de gemeentesecretaris op 
advies van de verantwoordelijke coördinator.

- Videogames worden niet toegelaten op de 
speelpleinen. Ook niet in de voor- en naop-
vang! Gsm’s worden uitgeschakeld en weg-
gestoken.

- We raden alle kinderen af om zelf speelgoed 
naar de speelpleinwerking mee te brengen!

- Het programma is onder voorbehoud en 
kan steeds gewijzigd worden als dit door 
omstandigheden nodig is.

- De ouders/ voogd geven bij inschrijving 
de vrijetijdsdienst de toestemming om 
foto’s, genomen door medewerkers tijdens 
de speelpleinwerking, te gebruiken voor 
publicaties en sociale media.

- Deelnamekosten worden enkel terugbetaald 
op vertoon van een geldig doktersbewijs.

- Bij ondertekening van het inschrijvings-
formulier verklaren de ouders of de wet-
telijke vertegenwoordigers zich akkoord 
met al deze afspraken.



PROGRAMMA  2017 
J = jongste 
O = oudste

VM = voormiddag
NM = namiddag

Thema week 1:  Tropical

Maandag 3 juli: Start to... play! 
J + O: Welkom op ons speelplein! Er kan weer een hele zomer gespeeld 
en geravot worden. Met wie, waar en hoe? Om er zeker van te zijn dat 
we op het einde nog even goede vriendjes zijn, overlopen we ook even 
de afspraken. En dan… spelen maar!

Dinsdag 4 juli: Bar tropical

J: vm We openen de enige echte speelplein-bar: Bar Tropical! Enkel 
kinderen welkom, sorry mama’s en papa’s. O: VM: Alle gekheid op een 
stokje, en het fruit ook! j: NM: Je hebt het in alle kleuren van de regenboog 
en het past op een stokje… Jawel, we breiden het aanbod van onze bar 
uit met verse fruitsaté’s. O: NM: Nu is het aan ons om de shakers en 
blenders boven te halen. We flansen onze eigen speelplein-cocktail in 
elkaar. Het geheime recept niet verklappen he!

Woensdag 5 juli: Rumble in the jungle

J + O VM: We delen ons op in ploegjes en nemen het tegen elkaar op 
tijdens de grote jungle-estafette. Wie is de snelste, sterkste, kleinste, 
hoogste,…?! J + O NM: Oh jee… het zit er weer tegen in de jungle. De 
papegaaien gingen er met de pinda’s van de apen vandoor. Gaan jullie 
mee op zoek?

Donderdag 6 juli: Coconut Beach
  
J: VM: De jungle is ons speelterrein! Wie verzamelt de meeste 
kokosnoten? O: VM: Na de plaagstoot van de papegaaien gisteren, is 
het nu aan de apen om de papegaaien beet te nemen. J + O: NM: We 
gaan plonsen aan onze eigen Coconut Beach (lees: het zwembad van 
Hemiksem)… Vergeet je zwemgerief niet!

Vrijdag 7 juli:  Barbacoa

J + O: VM: We leven ons uit op het springkasteel en met al het speelgoed 
dat het speelplein te bieden heeft. Google naar ‘barbacoa’ en je kan al 
raden wat we daarna gaan doen… Vergeet geen groentjes en brood 
mee te brengen, wij zorgen voor voldoende vlees!
J + O: NM: We sluiten de eerste week van het speelplein al spelend en 
dansend af. 

Extra kosten: 
1 euro 

meenemen: 
Zwemkledij
Extra kosten:
1,5 euro

meenemen: 
groentjes, 
brood,…  
voor bij de 
barbecue
Extra kosten:
3 euro 
 



Thema week 2: Oscars 

Mag je mee-
nemen: iets 
op wieltjes 
(skate-
board, step, 
rolschaat-
sen,...)

Maandag 10  juli: Zootopia
J VM: Nick, de vos, en Hopps, het konijn, komen niet overeen wat nu net 
de beste manier is om de vermiste otter terug te vinden. En jij, weet jij 
het? O VM: Zootopia is een grote stad, verdeeld in verschillende wijken 
waar alle dieren groot en klein, zowel roofdieren als vroegere prooien, 
in harmonie met elkaar wonen. Of toch niet...? J + O NM: We vleien ons 
neer in de kussens van onze eigen speelplein-cinema en kijken een film. 
Rara… PS: wie geen “zittend gat” heeft, trekt maar even aan de arm van 
een monitor om mee buiten te gaan ravotten! ;)

Dinsdag 11 juli: Inside out
J VM: Wie verloor in een sprookje haar schoentje? Hoe heet het pretpark 
naast Parijs? In welke straat woont Pino? Rara, wat gaan we doen? 
O VM: De grote speeltuinspelen staan op de agenda… Durven jullie 
meedoen? J NM: Genoeg nagedacht! We trekken naar het park om 
ons eens helemaal binnenste buiten te spelen! O NM: We pijnigen onze 
hersenen om zo goed mogelijk te scoren in de ‘inside out-quiz’.

Woensdag 12 juli: Big hero 6

J VM: De monitoren leggen jullie het vuur aan de schenen! Wie van jullie 
wordt de held van het speelplein? O VM: Vandaag gaan we knutselen, 
maar niet zomaar wat… We proberen of we een echt werkende robot 
in elkaar geflansd krijgen! J: NM: We knutselen onze eigen robot in 
elkaar. Misschien werkt hij zelfs? O: NM: Wie van jullie mag zich voor één 
dag ‘held van het speelplein’ noemen? Neem het op tegen de andere 
‘helden’ en we vinden het uit.

Donderdag 13 juli: Frozen
J VM: We wanen ons vandaag Elsa en Anna, of ben jij eerder Olaf? We 
gaan schaatsen in de zomer! Of toch iets wat daar op lijkt… Wie dat 
heeft, mag rolschaatsen, step, skates, snowboard, euh skateboard,… 
meebrengen. O VM: Ice Ice Baby! We zullen eens uitzoeken wat we zo 
allemaal met ijs kunnen doen…  J NM: Pistache! Vanille! Aardbei! Cho-
colaaaaaa! En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan… Het ijssalon 
is geopend! O NM: Het is koud, zoet, bestaat in verschillende kleuren en 
als je niet snel bent, is het weg! 

Vrijdag 14 juli: Brave

J  VM: We leren boogschieten zoals Merida uit de film. Spannend!
O VM: Een donkere “grot” met nauwe gangetjes? Daar kruipen wij zo 
doorgeen! We zullen eens laten zien hoe ‘Brave’ wij wel zijn…
O NM: Kan jij je meten met de Schotse clanhoofden? We oefenen alvast 
onze boogschietkunsten. Wie schiet er het dichtste bij de roos? 
J NM: Ben jij een stoere griet of lenige kerel? Kom je het uittesten in onze 
speleobox.



Thema week 3: Reuze(n)!

meenemen: 
zwemgerief
Extra kosten:
1,5 euro

Maandag 17 juli: Reuzen en dwergen

J + O VM: Joehoe! Een nieuwe week op het speelplein start vandaag. En 
daarbij hoort een kersverse monitorenploeg. Zullen we ze eens op de 
rooster leggen om te kijken wat zij voor ons in petto hebben? J NM: De 
reuzen hebben deze middag te veel gegeten en zijn in slaap gesukkeld. 
De dwergen grijpen hun kans om de schat van de reuzen te vinden. 
Maar let op dat je de reuzen niet wakker maakt! 
O NM: De reuzen zijn er al eeuwen op uit om de gigantische schat van de 
dwergen te bemachtigen. De dwergen zijn echter niet van plan om dit te 
laten gebeuren en verdedigen zich dan ook met hand en tand. Maar oh 
wee, wie lonkt daar intussen nog naar de schat…?

Dinsdag 18 juli: reuzenspelen

J VM: Vandaag komt de Grote Vriendelijke Reus op bezoek op het speel-
plein. Hij nodigt jullie uit om mee een gezelschapsspel(letje?) te spelen. 
J NM: Van al dat spelen krijgt de GVR honger. Hij schotelt jullie ook wat 
lekkers voor, of lusten jullie geen ‘snoskommers’? O VM: Ook bij ons komt 
de GVR op bezoek. Perfecte gastheren en -vrouwen die we zijn, zetten 
we alvast wat lekkers klaar. Wat dachten jullie van een lekker glaasje 
‘fropskottel’ met bijhorende hapjes…? O NM: En dan nu, tijd voor een 
SPEL(letje)! PS: Wie weet laat de GVR nog een potje vol dromen voor 
ons achter?

Woensdag 19 juli: the big slide

J + O: vm  glibber, glebber, glad. Wie glijdt het verste? 
J + O NM: We spoelen alle smurrie van ons lijf en trekken naar het zwem-
bad.

Donderdag 20 juli: reuzespelen 2.0

J: Dinsdag speelden we een heleboel spelletjes in groot formaat. Van-
daag worden we echter zélf de pion in een reeks levensechte gezel-
schapsspelen. Mens-erger-je-niet (of net wel?), ganzenbord, wie-is-
het,…? O: Pac-man, het hippo-spel, monopoly, zeeslag, stratego,… wij 
doen dat gewoon zelf!

Vrijdag 21 juli: Nationale feestdag

Vandaag geen speelpleinen!

Let op: deze week is er enkel vooropvang voorzien vanaf 8u!



Thema week 4: Circus

Extra kosten:
5 euro

meenemen: 
Sportieve 
kledij
Extra kosten:
7 euro

Maandag 24 juli: Kunst en vliegwerk 

J VM: We proberen te vliegen, halen kunstjes uit en stunten op de langste 
stormbaan die het speelplein ooit gezien heeft! O NM: We proberen ons 
eigen vliegtuig ineen te flansen, of toch iets wat daarop lijkt. Daarna trek-
ken we naar de start- en landingsbaan om uit te testen welk vliegtuigje 
het beste, snelste, hoogste, verste, mooiste,… vliegt. J NM: Bouw jij een 
straaljager, helicopter, dubbeldekker of luchtballon? Of gaan we met z’n 
allen voor een jumbojet? O NM: Stunt en vliegwerk op de stormbaan!

Dinsdag 25 juli: De circusdirecteur

J + O: De circusdirecteur is ziek vandaag… Helpen jullie hem om toch 
een leuke circusshow in elkaar te steken? Steek jij een spannende jong-
leer-act in elkaar? Hang je de clown uit? Of ben jij eerder iemand van 
‘achter de schermen’ en bouw je mee het circus op, ben je een schmink-
talent,…? Of zorg jij voor de muziek? Hopelijk kunnen we aan het einde 
van de dag toch een spetterende show geven!

Woensdag 26 juli: Ballonnen en toverstokken

J + O VM: Vandaag worden we omgeschoold tot heuse ballonkunste-
naars! Mister Balloom himself komt hiervoor speciaal naar het speelplein 
afgezakt. We leren enkele basistechnieken om de mooiste en misschien 
wel grootste ballonfiguren te maken. Met enkele honderden ballonnen 
gaan we dan aan de slag. J + O NM: Om van de ene verbazing in de an-
dere te vallen nodigen we vandaag nog een tweede artiest uit... Peter 
Pocus komt ons omver blazen met de meest waanzinnige goocheltrucs! 
Of heb jij hem in het snuitje?

Donderdag 27 juli: Op een stokje

J VM: Springen en buitelen op het springkasteel! Daarna smikkelen en 
smullen van ‘vlees op een stokje’. Of heb jij liever worst of hamburger? 
Kortom: BBQ! O VM: Alle gekheid op een stokje… We maken onze 
eigen photobooth attributen. Het vervolg kan je wel raden…? Daarna 
schuiven we aan tafel voor een lekkere BBQ. J NM: Misschien mogen 
wij de attributen van de oudsten wel lenen en doen wij eens gek voor 
de photobooth? O NM: Jump! Jump! Om ter hoogste, om ter langste, om 
ter snelste…

Vrijdag 28 juli: Acrobatentoeren

J + O: We trekken naar sportpretpark Sportopia in Antwerpen. Geen 
plaats die beter geschikt is om acrobatentoeren uit te halen! 

meenemen: 
groentjes, 
brood,…  
voor bij de 
barbecue
Extra kosten:
3 euro 



meenemen: 
zwemgerief
Extra kosten:
1,5 euro

meenemen: 
Extra kledij
Extra kosten:
2,5 euro

Maandag 31 juli: Waar het gras groener is ...

J+O: We gaan eens kijken of het gras ergens anders nu écht groener 
is… We trekken naar het Middelheimpark voor een dag vol speelplezier! 

Dinsdag 1 augustus: Groentjes

J+O: vm Wauw, die eerste maand speelplein is voorbij gevlogen! Augus-
tus komt al piepen… tijd dus voor alweer een ploeg “groentjes”, euh… 
nieuwe monitoren. J NM: Ja lap! Een nieuwe monitorenploeg en er zit 
al zeker één grote deugeniet tussen! Zet je speurneus op en kom mee 
uitpluizen wat er is gebeurd en vooral… wie het heeft gedaan! O NM: 
Heb jij deze voormiddag goed opgelet toen de nieuwe monitoren zich 
voorstelden? Dan los jij vast zonder problemen het grote mysterie op!

Woensdag 2 augustus: Groene vingers
 
J VM: We spoelen aan op een onbewoond eiland... Zullen we ons plan 
kunnen trekken? En wat gaan we eten? Geen zorgen, de mannen van 
de ‘outdoorschool’ snellen ons ter hulp om ons te helpen: een heuse 
survivalworkshop staat op het programma! O VM: Ook wij spoelen aan 
op een onbewoond eiland. Eerst tijd om dit eiland eens van naderbij 
te ontdekken... We trekken op pad! J NM: Nu we weten hoe we moeten 
overleven is het tijd om ons eiland eens te gaan verkennen. Misschien 
vinden we onderweg wel een schat...?! O NM: Deze namiddag halen we 
de Robinson Crusoe in onszelf naar boven. We worden opgeleid door 
echte kenners en kunners die ons de nodige overlevings-skills komen 
bijbrengen. Denk jij dat je in het wild kan overleven?

Donderdag 3 augustus: Het groene boekje 

J: vm We trekken naar de bib voor een spannend spel tussen, onder, 
met,… de boeken. O VM: Uh ow, de monitoren sloegen gisteren al 
wat groen uit, en dat is er vandaag niet op gebeterd… Ze zijn dood-
ziek! Helpen jullie om hun verschrikkelijke ziekte mee te overwinnen?  
J NM: Het lievelingsboek van de hoofdmoni is om zeep! Alle kleuren zijn 
verdwenen, helpen jullie mee terug alle kleuren te vinden? O NM: De bib 
daagt ons uit… Daar deinzen wij niet voor terug!

Vrijdag 4 augustus: Kikkers en krokodillen

J: vm Kwaak, kwaak! Vandaag zijn jullie allemaal kikkervisjes. Wie ont-
snapt uit de kikkerdril en groeit op tot –misschien wel- een reuzenkikker 
?! O VM: Weet je wat ik wil? Een opblaaskrokodil… Maar let op dat je geen 
échte krokodil vastgrabbelt! J + O NM: Er zullen toch geen échte kikkers en 
krokodillen in het zwembad zitten zeker…? Durf jij mee te gaan kijken?
 

Thema week 5: Groen

Extra kosten:
5 euro



Maandag 7 augustus: wat als... we een wereldrecord 
             kunnen breken?
J: vm We proberen deze namiddag een wereldrecord te breken. We 
zullen onze spieren dus maar al opwarmen. O VM: Welke records be-
staan er al allemaal? Wat dacht je van ‘het snelste touwtje springen’, ‘de 
meeste kegels op je kin laten balanceren’ of ‘het meeste aantal bollen 
ijs op één hoorntje’? J + O VM: We doen een poging om in het Guinness 
World Records boek te komen. Alle hens aan dek!

Dinsdag 8 augustus: wat als... alles op wieltjes liep?
J VM: Het beachvolleyterrein en de tennisvelden zijn van ons! O VM: De 
beste skaters van het land (of toch bijna) komen onze technieken een 
beetje bijschaven. Of leer jij hen een lesje? J NM: Laat ons je beste skate-
moves zien! Als je zelf een step, skates of een skateboard hebt, mag 
je dat meebrengen. Geen zorgen, we zijn in goede handen van enkele 
ervaren skaters. O NM: We houden een beachvolleytornooi. 

Woensdag 9 augustus: wat als... kinderen baas 
      waren?
J + O VM: We trekken naar de markt voor verse groentjes.We toveren 
onze groenten om tot de lekkerste slaatjes en verorberen die samen met 
de vleesjes van de BBQ. J + O NM: Kan er hier nog ergens gesprongen 
worden? Of zullen we de pleinen rond de abdij nog eens gaan onveilig 
maken?

Donderdag 10 augustus: wat als... je voor 1 dag 
         superheld kon zijn? 
J VM: Vandaag gaan we naar de superheldenacademie. Om te 
beginnen hebben we al zeker een outfit en flitsende naam nodig.  
O VM: Ok, jullie zijn eigenlijk allemaal al superhelden, maar we schaven 
onze technieken nog wat verder aan.  J NM: Nu jullie er al uitzien als 
superhelden, is het tijd om ook een echte superheld te worden. Trainen 
maar die spieren! O NM: Zo, jullie superheldenskills staan weer op punt, 
dat ze bij Marvel maar al beginnen te zweten. Tijd om uit te rusten 
en nog wat inspiratie op te doen bij andere (bekende) superhelden. 

Vrijdag 11 augustus: wat als... het speelplein 
            eigenlijk in Italie stond?
J VM: Camping Toscana opent zijn deuren… Iedereen welkom! O VM: 
La Mamma heeft wat spaghetti te veel gemaakt. Tja, wat doen we daar 
nu mee? J NM: Zet je zonnebril op, pak je zwemspullen en smeer je in 
met zonnecrème. We trekken naar de Italiaanse Riviera. O NM: Het zit er 
weer bovenhands op tussen Don Luciano en Don Pavarotti. Beide clans 
staan op scherp: la dolce vita is danig verstoord!
 

Thema week 6: Wat als...?

meenemen: 
brood,…  
voor bij de 
barbecue
Extra kosten:
3 euro 
 

meenemen: 
voorwerpen 
op wieltjes: 
step, fiets,
skateboard,…
Extra kosten:
3 euro 



meenemen: 
aangepaste 
kledij
Extra kosten:
2,5 euro

Maandag 14 augustus: Gesloten

Dinsdag 15 augustus: Gesloten

Woensdag 16 augustus: nieuw / oud

J + O: Ja hoor, daar zijn ze dan… de laatste ploeg speelpleinmonitoren. 
Boordevol spelideeën en energie. Klaar om te knallen! Of toch niet…? 
Jawadde…, deze nacht is er iets misgelopen. Ons speelplein is in een 
teletijdmachine of zo terechtgekomen?! Het speelplein is veranderd in 
een rusthuis, de monitoren zijn 60 jaar ouder geworden,… Verkleed je 
dus maar als bomma of bompa, dan voel je je vast meteen thuis. Om te 
beginnen gooien we die stramme spieren los. En wat doen oude men-
sen zo nog allemaal?

Donderdag 17 augustus: snel / traag 
J: vm Ben jij zo snel als een haas of zo traag als een schildpad? Vandaag 
starten de grote dieren olympische spelen! 
O VM: Jullie krijgen een heleboel opdrachtjes en telkens maar 1 minuut 
de tijd om deze uit te voeren… Wie durft deze uitdaging aan?
J NM: Tik tok, de klok die loopt! Zijn jullie sneller dan de leiding?
O NM: “Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag…” Bart 
Kaell wist het al, nu jullie nog. Traag kan ook plezant zijn!

Vrijdag 18 augustus: hoog / laag

J + O: Vandaag gaan we van hoog naar laag in De schorre! Of is het van 
laag naar hoog? En gaan we snel of traag? Blijven we hoog en droog? 
Tja, heel wat om mee te komen ontdekken vandaag… (dat rijmt!)

 
 

Wie wil mag 
zich verkle-
den als bomma 
of bompa.
 

Thema week 7: tegenpolen



meenemen: 
Zwemkledij
Extra kosten:
1,5 euro

Maandag 21 augustus: Sprookjesbos

J + O: Het zit er dik tegen in Sprookjesbos... Roodkapje is het beu om 
steeds bij grootmoeder op bezoek te moeten gaan. Sneeuwwitje heeft 
genoeg van de streken van de dwergen. De prins is het gezeur van de 
prinses grondig moe en wil liever terug kikker zijn. Ondertussen kan de 
boze wolf er niet meer tegen dat hij steeds de slechterik moet spelen. 
Kortom, er valt wat op te lossen in Sprookjesbos. We kunnen jullie hulp 
goed gebruiken!

Dinsdag 22 augustus: Hans en Grietje

J VM: Hans en Grietje zijn -opnieuw- spoorloos! Gelukkig hebben ze 
overal sporen achter gelaten, dat hebben ze goed onthouden van 
vorige keer… Gaan jullie ze mee zoeken? O VM: Deze voormiddag 
houden we de grote snoephuisjes-contest. We proberen de heks te 
overtroeven en een zo mooi en groot mogelijk snoephuis in elkaar te 
knutselen. Maar hoe komen we aan al dat snoep…? J NM: Knibbel 
knabbel knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje? Omdat het huisje 
van de heks bijna volledig opgesnoept is door gulzige Hans en Griet-
je, knutselen we er zelf maar één in elkaar. O NM: De heks was zo 
jaloers op ons snoephuis dat ze ermee vandoor is. We laten ons niet 
kennen en zetten de achtervolging in!

Woensdag 23 augustus: Tafeltje dekje, ezeltje strekje
J VM: Nog een laatste keer alles geven op het springkasteel. Daarna 
aan tafel voor een laatste, overheerlijke barbecue. O VM: Hadden we dat 
maar, een tafel die zichzelf dekte… Helaas pindakaas hebben we dat 
niet en moeten we dus zelf voor onze tafelversiering zorgen. En omdat 
het de laatste BBQ van deze zomer is, maken we het extra feestelijk!  
J NM: Dansen en sjansen… O NM: Het springkasteel is van ons!

Donderdag 24 augustus: De kleine zeemeermin

J + O VM: Het is klein, korrelig, plakt, kruipt overal in en tussen en het 
kraakt tussen je tanden… Maar wat doen we er dan wel mee? Juist ja, 
spelen! Wie weet vinden we wel een schat? Vergeet de petanqueballen 
niet want we trekken naar Hemiksem Plage! J + O NM: Spetter pieter pater 
(wat doet die pater daar toch bij?!), lekker in het water! We trekken onze 
zwemvinnen aan voor een verfrissende duik in onze Hemiksemse zee.

Vrijdag 25 augustus: En ze leefden nog lang en
           gelukkig 
J + O: Het zit erop! Gedaan! Schluss! Aan wenen doen wij echter niet 
mee. We bouwen nog een laatste keer een deftig feestje en trekken 
hiervoor naar de binnenspeeltuin ‘Den Deugeniet’! Nog een keertje he-
lemaal losgehen! 

Extra kosten:
10 euro 
 

Thema week 8: Er was eens ...

meenemen: 
groentjes, 
brood,…  
voor bij de 
barbecue
Extra kosten:
3 euro 



Heb je nog vragen of opmerkingen?

Neem dan gerust contact op!
- Yves: 03 288 26 90 / yves@hemiksem.be
- Karolien : 03 288 26 91 / karolien@hemiksem.be

Lees zeker de afspraken op pagina 2 goed na! 

Registreer je online op:
 www.vrijetijdsdiensthemiksem.be 
En schrijf je in voor de Speelpleinwerking 2017 
vanaf maandag 8 mei 2017 vanaf 18u.

ZAPPOSDAGENSpeelplein-
werking

  Let op: in de week van 17 t.e.m. 21/07 is er enkel 
vooropvang voorzien vanaf 8u!



 

 

 

 

Medische steekkaart
Vul deze steekkaart zorgvuldig in en voeg hier 1 kleefbriefje van het ziekenfonds bij. Breng deze steekkaart 
mee als u uw kind komt inschrijven.

           

Identiteit van het kind

Naam : ....................................................................................................................
Adres : .....................................................................................................................
Geboortedatum: ......................................................................................................
Tel. waar iemand overdag te bereiken is: .............................................................
  

Medische gegevens

Naam en tel. nr. van de huisarts: ............................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Bloedgroep - rhesusfactor: ......................................................................................
Werd het kind gevaccineerd tegen klem (tetanus)?   ja / nee 
Zo ja in welk jaar? ..............................  
Kreeg het kind reeds serum tegen klem (tetanus) ?  ja / nee  
Zo ja wanneer? ....................................
Is het kind bijzonder allergisch voor:
  - geneesmiddelen: ja / nee  Zoja welke? ................................................ 
  - bepaalde stoffen of levensmiddelen? ja /nee  Zo ja welke? ......................... 
..............................................................................................................................
Is het kind vlug moe? ja / nee
Kan het deelnemen aan sport (zwemmen inbegrepen) en spel afgestemd op 
zijn/haar leeftijd? ja / nee
Moet het kind geneesmiddelen innemen? ja / nee   
Zoja welke, hoe dikwijls en hoeveel?
......................................................................................................................
(voorschrift van de geneesheer bijvoegen)

Andere inlichtingen
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Datum en handtekening




