
ZWEM- EN OMNISPORTKAMP DANSKAMP

CIRCUSKAMP KERSTKAMP

De tofste activiteiten in de
herfst- en kerstvakantie 2020

Online inschrijven vanaf 
dinsdag 13 oktober 2020
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Wat moet je weten!?
Voor de herfst- en kerstvakantie 2020 kan je inschrijven en betalen vanaf  
dinsdag 13 oktober, 9u00. 

Kinderen moeten in Hemiksem, Schelle of Niel wonen of naar school gaan. Uit-
zonderingen kunnen toegestaan worden door de organisatie na overleg. 

Indien je niet aan een activiteit kan deelnemen, kunnen wij het inschrijvingsgeld 
niet terugbetalen. Bij afwezigheid omwille van ziekte wordt het volledige inschrij-
vingsgeld terugbetaald op vertoon van een doktersattest. Dit attest moet ten 
laatste 7 dagen na de activiteit je vrijetijdsdienst hebben bereikt (via mail of in de 
brievenbus). 

Per activiteit waaraan je kind deelneemt, krijg je een belasting attest. Dit kan je 
inbrengen op je belastingaangifte in 2021. Dit attest wordt je automatisch toe-
gestuurd.

Online inschrijven
Vanaf dit jaar werkt elke gemeente met een eigen inschrijfsysteem. Op de 
website van de gemeente waar u woont kan u inschrijven. Ga naar www.he-
miksem.be of www.schelle.be of www.niel.be waar je de link en de nodige 
uitleg vindt om online in te schrijven. Er dient onmiddellijk online betaald te 
worden. 

Bij vragen of onduidelijkheid is het mogelijk de vrijetijdsdienst van je gemeente 
te contacteren. 

Het aantal plaatsen per dag is beperkt, niet te lang wachten met inschrijven is dus 
de boodschap. Elke gemeente zal een wachtlijst aanleggen wanneer de voor-
ziene plaatsen in de gemeente volzet zijn. We zullen zo snel mogelijk met de drie 
gemeente bekijken of er kinderen van de wachtlijst gebruik kunnen maken van de 
vrije plaatsen bij een andere gemeente.

   Hou je klaar want hier zijn we weer met de

 Zapposdagen
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 Hebt u nog vragen?

Hemiksem
Voor meer informatie kan je in Hemiksem terecht bij Sim op de vrijetijdsdienst 
in het Administratief Centrum, Sint-Bernardusabdij 1, tel. 03 288 26 92 of  
sim@hemiksem.be. 

ma., do. en vr. van 9u00 tot 12u00 
di. en wo. van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00

         www.hemiksem.be
       

Schelle
In Schelle kan je voor meer informatie terecht bij Sabrina of Tessa op de vrije-
tijdsdienst in het Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, tel. 03 870 35 21 
of vrijetijd@schelle.be 

ma., wo., do. en vr. van 8u30 tot 12u00, 
di. van 8u30 tot 12u00 en 18u00 tot 19u30  

        www.schelle.be
      

Niel
In Niel kan je voor meer informatie terecht bij Lies op de Dienst Vrije Tijd in 
de Landbouwstraat 145, tel. 03 451 11 91 of jeugd@niel.be. 

ma. van 9u00 tot 12u00 en van 17u00 tot 19u30 
di. ,do. en vr. van 9u00 tot 12u00 wo. van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00 
       
       www.niel.be

       
 
                  



Herfstvakantie 2020
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Maandag 2 t.e.m. donderdag 5 november
Zwem- en omnisportkamp

Samen met Sportkriebels organiseren we een kleuter-
kamp. Eén uur per voormiddag krijgt je kind zwemles 
op zijn/haar niveau, de rest van de voormiddag wordt 
er omnisport aangeboden. 

We werken met verschillende niveaus (watergewenning 
- beheerst de beweging al - afwerken van techniek) waar-
door elke kleuter welkom is!

Maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 november
Circuskamp

Ooit al gehoord van een diablo of flowerstick? Kan 
jij jongleren met doekjes, ringen of ballen? Ben jij de 
clown in huis of wil je die worden? 

Schrijf je dan zeker in voor dit super leuk en gevarieerd 
kamp. De animatoren van Sporta 
zorgen ervoor dat elke dag 
onvergetelijk wordt

Leeftijd: 6 t.e.m. 12 jaar
 
Prijs: € 55 

Uren: 9u00 – 16u00
Opvang: 8u00 – 9u00 en 
16u00 – 17u00

Adres: Sporthal August 
Wyn, Landbouwstraat 145, 
2845 Niel

Meebrengen: gevulde 
drinkbus met water, lunch, 
fruit en koek, sportschoenen 
met een witte zool.

Aantal deelnemers: 45

Leeftijd: 3 t.e.m. 6 jaar
 
Prijs: € 50

Uren: 9u00 - 12u00
Opvang: 8u00 - 9u00 en 
12u00 - 12u45
 
Adres: Sporthal Hemiksem, 
Atletiekstraat 1,  
2620 Hemiksem

Meebrengen: zwemgerief 
en sportschoenen met witte 
zool.Om 10u krijgt je kind 
een drankje en een voorver-
pakt koekje.

Aantal deelnemers: 48
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Maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 november
Danskamp

Hou jij ook veel van dansen en ga jij graag een uitda-
ging aan? Dan hebben wij een leuk danskamp voor 
jou in petto! Tijdens deze dansstage krijg je onder lei-
ding van professionele dansdocenten Catho en Laetitia 
verschillende choreografieën en danstechnieken aange-
leerd! Moderne dans, funky jazz en musical dans zijn de 
stijlen die aan bod zullen komen. We hopen jullie mas-
saal te verwelkomen! 

De leeftijd: 10 t.e.m.  14 jaar

Prijs: € 55  

Uren: van 9.00u tot 16.00u

Adres: Sporthal Sint-Hu-
bertus, Sint-Hubertusplein 
27-29, 2845 Niel

Meebrengen: gevulde 
drinkbus met water, lunch, 
fruit en koek, dansschoenen 
of andere indoor sneakers. 
Draag danskledij zoals een 
legging, jogging of turn-
short, maillot of een sportief 
bovenstuk waarin je makke-
lijk kan bewegen.

Aantal deelnemers: 24

Kerstvakantie  2020

Maandag 21 t.e.m. woensdag 23 december
Kerstkamp 

Jingle bells, jingle bells, … Yes, het is bijna Kerstmis! 

Daarom organiseren we een kamp in het thema van 
Kerstmis. Sport en spel zullen worden afgewisseld met 
crea. Voor dit kamp werken we samen met Sporta. De 
Sporta-animatoren zullen ervoor zorgen 
dat er van verveling geen sprake is.

Leeftijd: 6 t.e.m. 12 jaar
  
Prijs: € 30

Uren: 9u00 – 16u00
Opvang: 8u00 – 9u00 en 
16u00 – 17u00

Adres: Sportcomplex Scher-
penstein, Parklaan 3, 2627 
Schelle

Meebrengen: gevulde 
drinkbus met water, lunch, 
fruit en koek, sportschoenen 
met een witte zool.

Aantal deelnemers: 30
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Afspraken

Corona

• Waardevolle voorwerpen worden thuis 
gelaten of worden meegenomen op eigen 
verantwoordelijkheid.
• De kinderen dragen kledij die tegen een 
stootje kan.
• 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 invloed heeft op 
de activiteiten kunnen geweigerd worden. 
De beslissing kan enkel genomen worden 
in samenspraak met de verantwoordelijken 
van de 3 gemeenten.

• De ouders/voogd die geen toestemming 
geven aan de medewerkers om foto’s te ne-
men van hun kinderen - dit om te gebruiken 
voor publicaties en sociale media - kunnen 
dit laten weten bij de inschrijving.
• Door in te schrijven verklaren de ouders of 
de voogd zich akkoord met deze afspraken.
.

 

• Draag een mondmasker wanneer u uw 
kind afzet/ophaalt, bij voorkeur door de-
zelfde persoon, en houdt afstand.
• Gelieve uw kind thuis te houden als hij/zij 
ziekteverschijnselen vertoont.
• Handontsmetting wordt voorzien.
• Indien het kamp niet kan doorgaan o.w.v. 
de Corona-maatregelen krijgt u het inschrij-
vingsgeld integraal terugbetaald.

• Kinderen kunnen de kampen niet combi-
neren met opvang bij BKO. Op die manier 
worden de verschillende groepen niet 
gemengd. 
.
.

 

Terugbetaling kampen via de
mutualiteit
Vele ziekenfondsen betalen een deel van de lidgelden van jeugd- en sportverenigingen of 
een deel van jeugd- en sportkampen terug. Je kan dus bijvoorbeeld een formulier van jouw 
mutualiteit laten invullen bij de vrijetijdsdienst voor het betaalde inschrijvingsgeld voor de 
zapposkampen.  Elke mutualiteit heeft zijn eigen regels. Doorgaans wordt er terugbetaald 
voor kinderen en jongeren tot 25 jaar. 

Wens je hierover meer informatie? Neem contact op met jouw mutualiteit!
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Contact

Hemiksem: 
tel. 03 288 26 92 
sim@hemiksem.be

        www.hemiksem.be

Schelle: 
tel. 03 870 35 21
vrijetijd@schelle.be  

        www.schelle.be 

   

Niel: 
tel. 03 451 11 91 
jeugd@niel.be

        www.niel.be

       


