
oktober 2021 - januari 2022

kleuterkamp - omnisportkamp -

vechtsportkamp -  zwemkamp -

danskamp - adventure mix

Gezinssporten (ouder + kind):yoga , padel en mountainbike

Grote griezeltelling



Coördinatie kampen 
Sabrina Scherps
03 870 35 21 of 0499 42 90 88
vrijetijd@schelle.be

Verzekering
Iedere deelnemer is verzekerd voor lichamelijke ongevallen.

Inschrijven
Vechtsportkamp: vanaf ma 20 september 9.00u
Kleuterkamp: vanaf di 12 oktober 9.00u
Omnisportkamp: vanaf di 12 oktober 9.00u
Zwem- & omnisportkamp: vanaf di 19 oktober 9.00u
Danskamp: vanaf di 12 oktober 9.00u
Adventure mix: vanaf di 12 oktober 9.00u
Ouder en kind yoga: vanaf di 12 oktober 9.00u
Ouder en kind padel: vanaf di 19 oktober 9.00u
Ouder en kind mountainbike: vanaf di 12 oktober 9.00u

ONLINE INSCHRIJVEN
Ga naar www.schelle.be, op de homepagina vindt u de link. U ziet
"INSCHRIJVEN 
Klik hier voor Dienst Vrije Tijd, Schellebel en Ivebica".
We werken met het systeem van i-school. U kan zich best al
registreren voor de activiteiten open komen te staan.
Opgelet, alle gereserveerde activiteiten gaan in een winkelmandje
en u dient het winkelmandje af te rekenen binnen het uur of uw
plaats wordt terug open gesteld. Dus neem uw kaarthouder bij de
hand.
Na betaling krijgt u een bevestigingsmail.

BIJ PROBLEMEN
Indien er problemen zijn bij het inschrijven, kan u de dienst Vrije
Tijd bereiken via mail naar vrijetijd@schelle.be, via telefoon naar
03 870 35 21 of persoonlijk in Sportcomplex Scherpenstein
(Parklaan 3).

Foto's 
Indien u bij inschrijving aanduidt dat er van uw kind geen
foto's mogen getrokken worden en het niet gefilmd mag
worden, kan het zijn dat uw kind niet aan een show of een
bepaalde activiteit kan deelnemen. 
Wij gebruiken die foto's en filmpjes enkel voor op de sociale
media van gemeentebestuur Schelle of in ons promo-flyers of
infoblad. Wij geven die niet aan derden. 

Opvang
Er is voor en na elke kampdag opvang voorzien op de plaats
van de activiteit. Als u nood hebt aan meer opvang, is dit
mogelijk voor kampen die doorgaan in Schelle. Uw kind kan
terecht in onze kinderopvang 'De Schellebel' tussen 07.00u en
18.30u. Wij brengen de kinderen van de opvang naar de
activiteit en terug (enkel indien activiteit in Schelle is).  
Opgelet! U dient ook zelf in te schrijven bij de kinderopvang
voor de extra voor- en/of naopvang. 

Annulatie kampen 
Kinderen die een doktersattest binnen de week voorleggen,
kunnen hun deelnemingsgeld terugvorderen, uitgezonderd € 5
administratiekosten (per kamp/per kind).
Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt 2
weken voor het kamp, wordt deze activiteit afgelast.

Kinderen die zich niet aan de afspraken houden, kunnen
geweigerd worden voor  andere activiteiten.

GOED OM TE
WETEN



In samenwerking met Sport Vlaanderen & Gezinssport Vlaanderen.

23 oktober - 7 november

Grote griezeltelling

alle leeftijden - gratis

Hoeveel griezels duiken er rond deze periode van het jaar op? 

Ga in de periode van Halloween op pad met de Griezelkaart en tel hoeveel
vampieren, skeletten, pompoenen, heksen en spinnen je tegenkomt op
jouw griezelwandeling.
 
Je kan ook zelf het aantal griezels vergroten. Hang een echte griezel
omhoog of kleur de kleurplaten in en hang ze aan je raam of deur.
 
Doe jij ook mee aan De Grote Griezeltelling? Download vanaf 22 oktober je
griezelkaart en/of kleurplaten via www.schelle.be en ga op stap. Zit je op een
school in Schelle krijg je ze ook mee via de school in de week van 25 oktober. 



Samen met Sporta organiseren we een kamp waar sport en crea
centraal staan. Heel veel afwisseling zodat er van vervelen geen
sprake zal zijn. We werken rond het thema 'beestenboel' dus
plezier gegarandeerd. Opgelet, turnpantoffels met witte zool
verplicht!

Sint-Lutgardisschool, Heidestraat 83, Schelle
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 17.00u

€ 40,00 voor 4 dagen 
(inwoner / schoolgaand te Schelle of Hemiksem)

Sporthal Hemiksem, Atletiekstraat 1
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 17.00u

€ 40,00 voor 4 dagen
(inwoner / schoolgaand te Schelle of Hemiksem)

Wie een intensieve sportweek wil beleven boordevol variatie
moet beslist voor het omnisportkamp kiezen! Gedurende deze
week maken de deelnemers kennis met een uitgebreid
programma aan sport en spel. Samen met de monitoren van
Sporta maken we er een fantastische week van. 

di 2 - vr 5 november
Beestenboel3 - 6 jaar

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

Omnisportkamp
6 - 12 jaar

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |



di 2 - vr 5 november

Zwemmen + omnisport

°2015 - 2012

€ 85,00 voor 4 dagen (inwoners Schelle, Niel, Rumst, Boom &
Willebroek - inschrijven via systeem eigen gemeente)
sociaal tarief = -50% (enkel inwoners)

€ 105,00 voor 4 dagen (niet-inwoners) 

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

Atheneum, Jan Frans Willemsstraat 2, 2850 Boom
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 16.30u

Zwemmen afgewisseld met omnisport. 

Groep 1: 
Kinderen die nog niet kunnen zwemmen maar GEEN watervrees
hebben.
Afhankelijk van hun eigen leercurve kunnen ze op het einde van de
week 25m zwemmen dus er is GEEN garantie.

Groep 2:  
Kinderen die tussen 25m en 50m kunnen zwemmen.
Zij leren allerlei technieken aan of verbeteren ze. Natuurlijk mogen er
ook geen spelletjes in het zwembad ontbreken. 

OPGELET! Op 18/10 wordt er beslist of dit kamp kan doorgaan.
Indien het zwembad niet beschikbaar is, zal dit een volledig
omnisportkamp worden. 

In samenwerking met                       &



di 2 - vr 5 november

Vechtsportkamp

8 - 15 jaar
SAMENKOMEN |

ACTIVITEITEN |
OPVANG |

€ 65,00 voor 4 dagen (inwoners Schelle, Niel, Rumst, Boom &
Willebroek - inschrijven via systeem eigen gemeente)
sociaal tarief = -50% (enkel inwoners)

€ 85,00 voor 4 dagen (niet-inwoners) 

Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, Schelle
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 16.30u

Karate Capoeira
Ju-jutsi

Kempo

Thaiboksen

JudoBoksen

Aikido

Schermen

In samenwerking met



Altijd al een vechtsport willen doen maar je weet niet goed welke? 

Dit is je kans om eens te proeven van verschillende vechtsporten en andere
activiteiten!

Dinsdag 2/11 
Karate, schermen, sumoworstelen en blaaspijpschieten
Schermen is de kunst van het verdedigen en aanvallen met de floret, degen of sabel. Met
andere woorden: de tegenstander raken zonder geraakt te worden. 
Bij karate ligt de nadruk vooral op het gebruik van stoot-, trap- en afweertechnieken (te-waza,
geri-waza en uke-waza). Met andere woorden: de tegenstander raken zonder geraakt te
worden.

Woensdag 3/11 
Boksen, aikido en biatlon- en sportschieten
Boksen is een tactische vechtsport waarbij ringinzicht, de coördinatie van voeten, ogen en
handen, en conditie centraal staan. 
Aikido is geen competitiesport maar een verdedigingskunst waar je leert door klemmen,
worpen en immobilisatietechnieken één of meerdere aanvallers te neutraliseren. Meer nog,
aikido is een levensvisie die je helpt jezelf te ontplooien door te focussen op volledige
zelfbeheersing – fysiek, mentaal en spiritueel.

Donderdag 4/11 
Kempo, ju-jutsi en capoeira
Capoeira is een mix van sport, gevecht, dans, kunst, cultuur, muziek en spel. Capoeira wordt
gekenmerkt door vlugge en ingewikkelde bewegingen, vaak laag bij de grond en soms met
een flinke portie acrobatie. Een kenmerk dat capoeira onderscheidt van ANDERE
vechtssporten, is het feit dat het spel begeleid wordt door muziek. 
Ju-Jitsu betekent “zachte kunst” en is de ultieme zelfverdediging waarmee men in een paar
seconden een aanvaller controleert of uitschakelt. Je leert niet alleen te verdedigen tegen
verschillende aanvallen op de grond of staand, maar ook het uitvoeren van verschillende
aanvalstechnieken zoals bijvoorbeeld: stoten, trappen, klemmen, breektechnieken, worpen,
drukpunten, wurgingen en met behulp van wapens. 
Kempo is een (ongewapende) zelfverdedigingskunst waarbij zowel armen als benen
systematisch worden getraind en is van oorsprong ontworpen door de Shaolin monniken in
China. Een aanvallende vijand kan hiermee worden uitgeschakeld met een krachtsvertoon,
alsof er wapens worden gebruikt.

Vrijdag 5/11 
Judo, thaiboksen en interactieve LU-wand
Judo is een oosterse vechtsport waarbij je elkaar probeert te bekampen door elkaar uit
evenwicht te krijgen om zo de ander te kunnen werpen. Door correct te leren vallen, voorkom
je pijn en kwetsuren. Eens op de grond beland, probeer je de tegenstander te controleren. Dit
kan met een houdgreep, verwurging of armklem. 
Bij het thaiboksen waarin op het eerste gezicht alles lijkt te zijn toegestaan is men echter toch
wel gebonden aan regels. De techniek van het gebruik van de vuisten is ongeveer gelijk aan
die in het boksen; het verschil zit hem in het gebruik van de knieën, ellebogen en benen.



ma 3 - vr 7 januari

Danskamp

 6 - 12 jaar
SAMENKOMEN |

 
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

Depot Deluxe, Nijverheidstraat 27, 2620
Hemiksem
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 17.00u

€ 50,00 voor 5 dagen 
(inwoners / schoolgaand Schelle of Hemiksem - 
inschrijven via i-school van Hemiksem)

In de kerstvakantie organiseren we een danskamp waar plezier
maken en lekker gaan op de eerste plek staan. Ben je al een
ervaren danser of vind je het gewoon leuk om de beentjes eens
los te schudden? Iedereen is welkom. Onze ervaren dansers /
danseressen zullen jullie met open armen ontvangen. 



In samenwerking met                                        &

ma 3 - vr 7 januari

Adventure wintereditie

°2012 - 2007
SAMENKOMEN |

ACTIVITEITEN |
OPVANG |

Braxhal, Kapelstraat 145, 2850 Boom
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 16.30u

€ 150,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle, Niel, Rumst, Boom &
Willebroek - inschrijven via systeem eigen gemeente)
sociaal tarief = -50% (enkel inwoners)

€ 185,00 voor 5 dagen (niet-inwoners) 

Elke dag staan er spannende activiteiten op het programma,
waarbij we 4 van de 5 dagen ook op uitstap gaan:

     - skiën of snowboarden
     - schaatsen
     - VR games
     - lasershooten
     - trampolinepark
     - skaten
     - klimmen



Gezinssport: ouder en kind

YOGA

(groot)ouder + kind (2 - 5 jaar)

€ 30,00/duo voor de 5 lessen (inwoners Schelle, Niel, Rumst,
Boom & Willebroek - inschrijven via systeem eigen gemeente)
sociaal tarief = -50% (enkel inwoners)

€ 37,50/duo voor de 5 lessen (niet-inwoners) 

LOCATIE |
DATA |

 UREN |

Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, Schelle
31/10 - 07/11 - 21/11 - 28/11 - 12/12
8.30u - 9.30u  2 - 3 jaar
9.30u - 10.30u 4 jaar - 5 jaar

In een samenleving met een ononderbroken stroom aan
prikkels is yoga een prima manier voor je kind om tot rust te
komen.. Als je de oefeningen dan ook nog eens samen doet,
wordt jullie onderlinge verbondenheid verstrekt.
Tijdsdruk, de stress van het dagelijkse leven kunnen de van
nature speelse en levendige relatie tussen ouder en kind
grondig verstoren.
Bij yoga met je kind mag je je als ouder weer kind voelen en
kan je kind zich hierin herkennen.

Samen yoga doen, niet alleen naast elkaar, maar ook met elkaar
en zo dichter naar elkaar…

In samenwerking met                        & 



Gezinssport: ouder en kind

PADEL

(groot)ouder en kind (6-11 jaar)

LOCATIE |
DATA |

 UREN |

Willebroek
nog niet geweten
nog niet geweten

Zo moeder, zo zoon - zo vader, zo zoon ??
Zo moeder, zo dochter - zo vader, zo dochter ??

Later zal u op onze site en facebook meer informatie krijgen
over deze ouder & kind lessen. 
Heeft u zeker interesse mag u ons ook een mail sturen
(vrijetijd@schelle.be) en dan mailen we u de informatie door. 

Er zijn ook padelvelden in Schelle (van K. Schelle Sport) dus
jullie kunnen daar gaan oefenen wat jullie tijdens de lessen
geleerd hebben. 

In samenwerking met                        & 



Gezinssport: ouder en kind

MOUNTAINBIKE

(groot)ouder en tiener (12-15 jaar)

€ 50,00/duo voor de 4 lessen (inwoners Schelle, Niel, Rumst,
Boom & Willebroek - inschrijven via systeem eigen gemeente)
sociaal tarief = -50% (enkel inwoners)

€ 60,00/duo voor de 4 lessen (niet-inwoners) 

LOCATIE |
DATA |

 UREN |

Acacialaan 8, Boom
7/11 – 14/11 – 28/11 – 5/12
9.00u - 12.00u  

In duo leer je de knepen van het mountainbiken.
Neem je eigen fiets mee!

In samenwerking met


