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2022
DE SCHELLEBEL        

KLEUTERKAMPEN | (SPORT)KAMPEN



4 - 8 juli 2022 
° 2018-2015     Smurfen
° 2015-2010     STEM (wetenschap)
° 2012-2007     Adventure mix

12 - 15 juli 2022
° 2018-2010     Spelletjes
° 2011-2007     Waterwijsweek

18 - 22 juli 2022
° 2018-2010     Knutselen (per dag, niet 21 juli)
° 2011-2007     Watersportmix (Willebroek)
 

25 - 29 juli 2022
° 2018-2015     Vikingen
° 2014-2006     Theater
 

1 - 5 augustus 2022
° 2018-2010     Boeboekskamp

8 - 12 augustus 2022
° 2016-2010     Speeltuinkamp
° 2014-2006     Theater
° 2012-2008     Racketkamp

16 - 19 augustus 2022
° 2018-2013     Astronauten in de ruimte
° 2013-2007     Vechtsportkamp
 

22 - 26 augustus 2022
° 2015-2007     Sportclubweek
 

29 - 31 aug 2022
° 2015-20110     Sportmix (Rumst)

Kampen pasen

INHOUD
Kampen zomer

4 - 15 april 2022 
     &
1 juli - 31 augustus 2022

 
2,5 tot 12 jaar     Kinderopvang
 

Alle informatie over De Schellebel vindt u achteraan in
deze brochure. 

De Schellebel

4 - 8 april 2022 
° 2016-2012     Zwem - omnisportkamp (Boom)

11 - 15 april 2022
° 2018-2015     Cowboys & indianen
° 2015-2010     Ropeskipping - omnisport

Kijk, ik fiets
23 april     Willebroek
7 mei         Schelle
11 juni       Boom
11 juni       Rumst 

Leer fotograferen met
je smartphone

11 juli    °2010-2004     Schelle



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
Kampen: 
- paasvakantie vanaf 21 februari om 7.00u
- zomervakantie vanaf 8 maart om 7.00u
 (uitzonderingen voor niet-inwoners vermeld bij het kamp zelf)
De Schellebel: 
- paasvakantie vanaf 28 maart om 7.00u
- zomervakantie:
   * vanaf 2 mei om 7.00u (inwoners of schoolgaand te Schelle)
   * vanaf 9 mei om 7.00u (niet-inwoners)

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".
Zowel voor de kampen als voor De Schellebel werken we 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 voor de
kampen 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).
Voor De Schellebel kunnen ouders elke maandag langskomen in
de Schellebel tussen 16.00u en 18.30u. 

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. 

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 ook
mogelijk. 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 (indien de 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 op 1
maand voor de activiteit, wordt deze activiteit afgelast.

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

Elke activiteit is natuurlijk onder voorbehoud van de corona-
maatregelen. 

GOED OM TE WETEN



°2016 - 2012
Zwemkamp

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. 

In samenwerking met                                        &

Zwemmen afgewisseld met omnisport. 

Groep 1: 
Kinderen die nog niet kunnen zwemmen maar GEEN watervrees
hebben.
Er is geen garantie dat ze op het einde van de week 25m kunnen
zwemmen omdat dit afhankelijk is van hun eigen leercurve.
Natuurlijk wordt hier wel naar gestreefd.

4 APRIL - 8 APRIL

€ 95,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle)
€ 120,00 voor 5 dagen (niet-inwoners ~ inschrijven vanaf 14/03)

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

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



Maak kennis met het opperhoofd, dans aan de totempaal en ga op
zoek naar het goud. Droom jij er wel eens van om een echte cowboy
of indiaan te zijn? Zet dan snel je cowboyhoed of indianenveren op en
reis met ons mee door het Wilde Westen!

11 APRIL - 15 APRIL

Cowboys en indianen°2018 - 2015
SAMENKOMEN |

ACTIVITEITEN |
OPVANG |

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

€ 65,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle)
€ 75,00 voor 5 dagen (niet-inwoners) 

Ropeskipping°2015 - 2010
SAMENKOMEN |

ACTIVITEITEN |
OPVANG |

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

€ 65,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle)
€ 75,00 voor 5 dagen (niet-inwoners) 

Ropeskipping is een veelzijdige sporttak die aan 
populariteit wint! Tijdens deze sportieve week maak je 
kennis met deze sport en leer je verschillende trucs.
Daarnaast is er een sport- en spelcocktail.  



Kijk, ik fiets!
Is je kleine kapoen al behendig met het rijden op een loopfietsje of op
een kleuterfiets met steunwieltjes? 

In samenwerking met sportregio Rivierenland organiseert onze
gemeente leermomenten in de sporthal zodat leren fietsen met vallen
en opstaan geen pijnlijke maar leuke ervaring kan zijn. 

Wil je graag zelf jouw kapoen begeleiden zodat je trots vanop de
eerste rij kan zien wat hij/zij al kan? Dan is KIJK, IK FIETS! echt iets voor
jou. 

Met begeleiding van een ervaren monitor die voor leuke oefeningen
zorgt wordt fietsen zonder steunwieltjes op een snelle en leuke
manier geleerd. 

Na een sessie kan 80 tot 90 % van de jonge deelnemertjes fietsen
zonder hulp.   

In samenwerking met



Kijk, ik fiets!
WIE I

 
 
 

PRIJS |
 
 
 

INSCHRIJVEN |
 
 

WAAR &  
 WANNEER |

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEENEMEN I

Voor alle kleuters die met een loopfiets of op een
kleuterfiets met steunwieltjes kunnen rijden (doorgaans
2de kleuterklas tot ...).

vanaf 7 maart (inwoners Schelle, Rumst, Boom en
Willebroek ~ inschrijven in de eigen gemeente)
vanaf 21 maart (niet-inwoners) 

€ 12,00 (inwoners Schelle, Rumst, Boom en Willebroek)
€ 15,00 (niet-inwoners) 

zaterdag 23/04 
sessie 1:  9.00u - 12.00u
sessie 2: 13.00u - 16.00u 
Sporthal De Schalk, Stadionlaan 2, 2830 Willebroek
 

zaterdag 7/05
9.00u – 12.00u 
Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, 2627 Schelle

zaterdag 11/06
sessie 1:  9.00u – 12.00u 
Braxhal, Kapelstraat 145, 2850 Boom
sessie 2:  13.00u - 16.00u
Sporthal Uitgedekt Schoor, Europalaan 3, 2840 Terhagen

• Fiets van het kind. 
  Opgelet: verwijder vooraf de steunwieltjes. 
• Actieve begeleiding van 1 volwassene (min. 16 jaar) per    
  kind is verplicht. 
• Zorg voor sportieve kledij, ook als ouder/begeleider zal 
   je actief zijn.



4 JULI - 8 JULI

Smurfen

°2018 - 2015
SAMENKOMEN |

ACTIVITEITEN |
OPVANG |

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

€ 65,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle)
€ 75,00 voor 5 dagen (niet-inwoners) 

De smurfen zitten in nood… Grote Smurf en de andere smurfen
worden op de hielen gezeten door hun grote vijand Gargamel en zijn
poes Azraël! Ze hebben je hulp nodig om te ontsnappen!



In samenwerking met                                        &

4 JULI - 8 JULI
Adventure mix

°2012 - 2007
SAMENKOMEN |

ACTIVITEITEN |
OPVANG |

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

€ 150,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle) 
€ 185,00 voor 5 dagen (niet-inwoners ~ inschrijven vanaf 19/4)

Een hele week boordevol spectaculaire activiteiten zoals skaten,
lasershooten, trampoline, klimmen, VR gamen,... 
Vier van de vijf dagen staat er een uitstap op het programma. 



4 JULI - 8 JULI

STEM (wetenschap,...)

°2015 - 2010
SAMENKOMEN |

ACTIVITEITEN |
OPVANG |

GBS 'De Klim', Provinciale steenweg 100
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 16.30u

€ 110,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle)
€ 125,00 voor 5 dagen (niet-inwoners) 

Een halve dag onderzoeken en creëren we allerlei zaken. De andere
halve dag vullen we met een sport- en spelcocktail. 

Maandag: ROBORUPS
We maken een spanrups met een pneumatische aandrijving. 
Met een spuit laat je de rups strekken en samentrekken. 
Wielen en een mechanisme zorgen ervoor dat de rups 
voortbeweegt. 

Dinsdag: °2015-2013 BIJZONDER
Laat je meeslepen met het grote bijenspel. We spelen, 

experimenterenen knutselen erop los en komen te weten wat 
deze diertjes zo bijzonder maakt.  Met zelfgemaakte zaadbommen

 zetten jullie thuis de missie verder om de bijen te redden!

 °2012-2010 WINDTURBINE
Draag jouw steentje bij voor duurzame energie en bouw samen

met ons een windmolen die echt elektriciteit maakt.
De windmolen richt zich naar de wind en maakt dankzij

overbrenging en een elektronische schakeling genoeg
elektriciteit voor een klein lampje.



Woensdag: HOVERCRAFT
Bouw een werkend hovercraftmodel. Dit luchtkussenvoertuig 
kan zich voortbewegen op land en als je voorzichtig bent ook 
op water. Je maakt de hoevercraft uit materiaal dat 
gerecycleerd, recycleerbaar of composteerbaar is en je 
gebruikt een oplaadbare batterij.

Donderdag: °2015-2013 wetenschappelijke proefjes, makey makey
en/of makease in de bibliotheek

De Makey Makey is een uitvinderskit voor in de 21e eeuw! 
Je verandert alledaagse dingen in 'Touchpads' en gebruikt

 ze om je computer aan te sturen!
 

MAKEASE is een constructie- en bouwsysteem.
Het is een modulair systeem dat het maken van uiteenlopende

 constructies bijna oneindig mogelijk maakt.

 °2012-2010 werken met de lasercutter in de bibliotheek
Je ontwerpt iets en zet dit nadien in elkaar nadat het gecut werd door de lasercutter. 

Vrijdag: °2015-2013 ROBOTS ROBO WUNDERKIND
Je gaat aan de slag met de vrolijke en kleurrijke Robo (Wunderkind). 
Deze robot is te programmeren met een tablet 
en moet eerst zelf gebouwd worden. 
Vooraleer je met de robot zelf aan de slag gaat 
is er eerst een introductie over robots en hoe
deze meer voorkomen in ons dagelijks leven 
dan de kinderen denken.

°2012-2010 ROBOTS LEGO MINDSTORMS
Deze robot bestaat uit Lego Technics onderdelen. Na een intro rond robots ga je de
robot zelf programmeren. In deze workshop wordt er niet gebouwd, maar ligt de
nadruk helemaal op het programmeren.



11 JULI
Leer fotograferen met 

je smartphone

°2010 - 2004
SAMENKOMEN |

 
ACTIVITEITEN |

OPVANG |
PRIJS I

MEENEMEN I

lokaal Dafofi, Parklaan 3 te Schelle 
(naast het jeugdhuis en onder de sporthal)
9.30u - 12.30u
geen opvang
€ 5,00
je eigen smartphone

Hou je van fotograferen en mooie momenten vastleggen, maar heb je
eigenlijk geen zin om met een grote camera rond te sjouwen? 
Wil je graag fantastische foto’s met je telefoon maken waar je jaren later
nog met plezier naar terugkijkt? En wil je alles uit je smartphone-camera
halen met slimme foto-tips, inspirerende voorbeelden en handige apps? 
Deze workshop over smartphone-fotografie helpt je verder! 

In samenwerking met                                                 &



12 JULI - 15 JULI

Spelletjes

°2018 - 2010
SAMENKOMEN |

ACTIVITEITEN |
OPVANG |

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

€ 52,00 voor 4 dagen (inwoners Schelle)
€ 60,00 voor 4 dagen (niet-inwoners) 

Een hele week lang spelen we het ene spel na het andere. 
Bij de jongere kinderen mag het piratenspel niet ontbreken. De
oudere kinderen gaan op zoek naar de moordenaar bij Cluedo.
Enkele grotere gezelschapsspelen zijn ook van de partij!



Waterwijsweek

11 JULI - 15 JULI

Elke dag staan er wateractiviteiten op het programma zoals
windsurfen, zeilen, roeien, kajak en waterspelen op Hazewinkel te
Willebroek. 

Voorwaarde: minstens 100 m kunnen zwemmen.

°2012 - 2008
SAMENKOMEN |

 

 
 

OPVANG |

Hazewinkel in Willebroek OF
Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3
9.00u - 16.00u Hazewinkel 
8.00u - 16.45u Schelle
geen

€ 140,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle)
€ 10,00 indien samenkomen in Schelle (voor de bus)
€ 175,00 voor 5 dagen (niet-inwoners ~ inschrijven vanaf 19/4)

In samenwerking met



Elke dag knutselen we 1 groter of 2 kleinere knutselwerkjes. De rest
van de dag vullen we met een sport- en spelcocktail. 

Er kan per dag ingeschreven worden voor dit kamp. Op donderdag 21
juli is er geen activiteit. 

18 JULI - 22 JULI
Knutselen°2018 - 2010

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

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

€ 15,00 per dag (inwoners Schelle)
€ 17,00 per dag (niet-inwoners) 

Een combinatie van kajak, zeilen en roeien staat op het programma. 
Voorwaarden: minstens 100m kunnen zwemmen en niet groter zijn
dan 1m65.

Watersportmix
°2012 - 2008

Hazewinkel, Beenhouwersstraat 28, Willebroek
9.00u - 16.00u
geen opvang

€ 165,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle), dus ook op 21 juli
€ 205,00 voor 5 dagen (niet-inwoners ~ pas inschrijven vanaf 19/4)

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

In samenwerking met



25 JULI - 29 JULI

Vikingen

°2018 - 2015
SAMENKOMEN |

ACTIVITEITEN |
OPVANG |

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

€ 65,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle)
€ 75,00 voor 5 dagen (niet-inwoners) 

Waren de Vikingen echt zo brutaal? Wist je dat ze de beste schepen
van hun tijd konden bouwen? Dit allemaal en nog veel meer komen
jullie deze week te weten.



25 JULI - 29 JULI

Theater

°2014 - 2006
SAMENKOMEN |

ACTIVITEITEN |
OPVANG |

GBS 'De Klim', Provinciale steenweg 100
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 17.00u

€ 165,00 voor 5 dagen (inclusief middaglunch, fruit, vieruurtje en water)

Kruip jij graag in de huid van iemand anders? Op een speelse manier
krijg je acteren, beweging en nog zoveel andere spelgerichte
vaardigheden onder de knie. 
Op vrijdag is er een toonmoment voor ouders, vrienden en familie. 

Workshops worden gegeven door Emil Leysen van voormalig
Jeugdtheater Piep. 



1 AUG - 5 AUG

Boeboekskamp

°2018 - 2010
SAMENKOMEN |

ACTIVITEITEN |
OPVANG |

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

€ 100,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle)
€ 115,00 voor 5 dagen (niet-inwoners) 

De kleine groene wezentjes uit het Biezenbos nemen je mee naar een
wereld vol fantasie en knutselplezier. 
Een week rond milieu, recyclage en mekaar graag zien. 



8 AUG - 12 AUG

Speeltuinkamp

°2016 - 2010
SAMENKOMEN |

ACTIVITEITEN |
OPVANG |

GBS 'De Klim', Provinciale steenweg 100
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 16.30u

€ 110,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle)
€ 125,00 voor 5 dagen (niet-inwoners) 

Fun, fun, fun! 
Elke dag leef je je uit in een andere binnenspeeltuin. 

Soms doe je nog een extra activiteit, zoals klimmen in binnenspeeltuin
Woopahoo of lasershooten in Kinderrijck. 
Saraland, Megaspeelstad en Den Deugniet zijn ook steeds een succes. 

Dit wordt een speelse week!



8 AUG - 12 AUG

Theater

°2014 - 2006
SAMENKOMEN |

ACTIVITEITEN |
OPVANG |

GBS 'De Klim', Provinciale steenweg 100
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 17.00u

€ 165,00 voor 5 dagen (inclusief middaglunch, fruit, vieruurtje en water)

Kruip jij graag in de huid van iemand anders? Op een speelse manier
krijg je acteren, beweging en nog zoveel andere spelgerichte
vaardigheden onder de knie. 
Op vrijdag is er een toonmoment voor ouders, vrienden en familie. 

Workshops worden gegeven door Emil Leysen van voomalig
Jeugdtheater Piep. 



8 AUG - 12 AUG
Racket kamp

°2012 - 2008
SAMENKOMEN |

ACTIVITEITEN |
OPVANG |

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

€ 85,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle)
€ 110,00 voor 5 dagen (niet-inwoners ~ pas inschrijven vanaf 19/4) 

In samenwerking met                                        &



Het wordt even te warm op aarde dus je beslist om met een raket
naar de ruimte te reizen. Misschien spot je wel prachtige
sterrenstelsels, coole planeten en enge buitenaardse wezens... 

16 AUG - 19 AUG

Astronauten in de ruimte

°2018 - 2013
SAMENKOMEN |

ACTIVITEITEN |
OPVANG |

GBS 'De Klim', Provinciale steenweg 100
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 16.30u

€ 52,00 voor 4 dagen (inwoners Schelle)
€ 60,00 voor 4 dagen (niet-inwoners) 



16 AUG - 19 AUG
Vechtsportkamp

° 2013 - 2007
SAMENKOMEN |

ACTIVITEITEN |
OPVANG |

€ 65,00 voor 4 dagen (inwoners Schelle)
€ 85,00 voor 4 dagen (niet-inwoners ~ inschrijven vanaf 19/4) 

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!

Sluit je nadien aan bij een vechtsportclub, kan je een deel van het
lidgeld recupereren!



22 AUG - 26 AUG

Sportclubweek

°2015 - 2007
SAMENKOMEN |

ACTIVITEITEN |
OPVANG |

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

€ 65,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle & Hemiksem)
€ 75,00 voor 5 dagen (niet-inwoners) 

Schelse sportverenigingen en verenigingen in de buurt zetten hun
deuren open. Zij leren jou de knepen van hun sport. Ben jij een echte
Robin Hood of eerder een voetbalster? Ontdek het tijdens de week
van de sportclub! 



Drie dagen vol plezier met allerlei verschillende games en
sporten.

29 AUG - 31 AUG

Sportmix
°2015 - 2010

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

Sporthal Rumst, Europalaan 3, 2840 Rumst
9.00u - 16.00u
7.00u - 9.00u & 16.00u - 18.00u Toverbos
(opvang Rumst)

€ 48,00 voor 3 dagen (inwoners Schelle)
€ 60,00 voor 3 dagen (niet-inwoners) 

In samenwerking met



De Schellebel

mensen die hiervoor opgeleid zijn
een veilige opvangplaats met een huiselijke sfeer 
een ruimte waar de nadruk ligt op spel, sociale
ontwikkeling en zelfontplooiing

Wat
Opvang voor kleuters en kinderen van de lagere school die in
Schelle wonen en/of er schoollopen. 

Waarom? 
Omdat ouders hun kinderen kunnen toevertrouwen aan: 

Wanneer?
Maandag tot vrijdag, van 07.00u tot 18.30u. 
Opgepast! Gesloten op maandag 11 juli, donderdag 21 juli en
maandag 15 augustus. 

Tarieven 
Minder dan 3 uur = € 4,00
Tussen 3 en 6 uur = € 6,75
Meer dan 6 uur = € 12,75

25 % vermindering bij gelijktijdige aanwezigheid van kinderen
uit hetzelfde gezin. 
50 % vermindering (sociaal tarief). 

Dinsdag en donderdag is het fruitdag. 
Tussendoortjes zijn inbegrepen en worden niet apart
gefactureerd. 

Tarief uitsluitend voor kinderen die aan een kamp van de
dienst Vrije Tijd Schelle deelnemen en dus enkel voor- of
naopvang nodig hebben:
Per begonnen half uur = 0,90 euro

Waar?
Provinciale Steenweg 207 - 209, 2627 Schelle.
Tel: 03 877 14 17
E-mail: schellebel@schelle.be

Inschrijven! 
Vooraf inschrijven is verplicht. 
U kan uitsluitend online inschrijven! 
Ga naar www.schelle.be en op de homepagina vindt u aan de
rechterzijde de link. 

Indien er problemen zijn met het inschrijven kunnen ouders
elke maandag langskomen in de Schellebel tussen 16.00u en
18.30u. 

Uitstappen 
Vrijdag 8 april
'Den Deugeniet' (binnenspeeltuin)
vanaf 4 jaar
vertrek om 9.00u, terug om 17.00u
mondmasker vanaf 6 jaar verplicht
Prijs: 10 euro (inkom + drankje)

Vrijdag 15 juli
'Puyenbroek' (speeltuin + zwemmen)
vanaf 4 jaar
vertrek om 9.00u, terug om 17.00u
mondmasker vanaf 6 jaar verplicht
Prijs: 6 euro (inkom + drankje)

Vrijdag 12 augustus
'Planckendael'
vanaf 4 jaar
vertrek om 9.00u, terug om 17.00u
mondmasker vanaf 6 jaar verplicht
Prijs: 15 euro (inkom + drankje)

 

Gemeentelijke buitenschoolse 
kinderopvang



€ 1,00 halve dag
€ 3,00 hele dag 

€ 2,00 halve dag
€ 5,00 hele dag 

€ 4,00 halve dag 
€ 8,00 hele dag 

€ 4,00 halve dag 
€ 8,00 hele dag 

Betalingswijze
1 Opvang 
Betaling gebeurt aan het einde van de maand, bij voorkeur via
bank-domiciliëring of met een overschrijving. Een
factuuroverzicht wordt via mail naar de ouders toegestuurd.

2 Uitstappen 
Worden aan het einde van de maand mee gefactureerd. 

Annuleringsvoorwaarden 
1 Opvang
Er kan niet meer gratis geannuleerd worden: 
- annulatie tot 10 dagen voor het opvangmoment om 20.00u
is een annulatiekost van: 

- annulatie tot 5 dagen voor het opvangmoment om 20.00u is
annulatie kost van: 

2 Uitstappen
Afwezigheid bij uitstappen moeten steeds gewettigd worden
door een doktersattest. Zo niet wordt een boete ten bedrage
van de kostprijs van de uitstap aangerekend. 

Boetes
1 Niet gereserveerd 
Wanneer het kind op de opvang aanwezig is maar niet vooraf
heeft gereserveerd:

2 Niet opdagen 
Wanneer een kind afwezig is op een vooraf gereserveerd
moment:

3 Laattijdig afhalen 
€ 10,00 per kind per kwartier te laat afgehaald.

Door wie? 
De buitenschoolse kinderopvang De Schellebel wordt
georganiseerd door het gemeentebestuur van Schelle en staat
onder toezicht van Kind en Gezin. 

Vragen
De verantwoordelijke, Eva Uyttendaele, is elke maandag
bereikbaar in "De Schellebel" van 9.00u tot 18.30u of na
telefonische afspraak. 



 Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming -  aanvragen via de dienst Vrije Tijd
 Personen die zorgen voor 1 of meerdere pleegkinderen - aanvragen via de dienst Vrije Tijd 
 Asielzoekers - aanvragen via het OCMW
 Personen in budgetbegeleiding - aanvragen via het Sociaal Huis (OCMW)
 Personen in schuldbemiddeling - aanvragen via het Sociaal Huis (OCMW)
 Personen met een leefloon - aanvragen via het Sociaal Huis (OCMW)

Via de dienst Vrije Tijd bedraagt de vrijetijdstoelage 50% van het te betalen bedrag voor erkende sport- en
jeugdverenigingen en sportieve en /of jeugdige activiteiten van de dienst Vrije Tijd van het gemeentebestuur Schelle. 
Voor sport- en of jeugdverenigingen zal dit ofwel gestort worden aan de vereniging zelf ofwel aan u indien u het lidgeld al
zelf aan de vereniging betaald heeft. Maximum bedrag € 150 per jaar. 
Voor activiteiten van de dienst Vrije Tijd zal het in het online systeem verwerkt worden zodat u bij inschrijving automatisch
50 % toegekend zal krijgen. 
Via het OCMW wordt het bedrag dat wordt teruggegeven bepaald door het Bijzonder Comité Sociale Dienst, met een
maximum van 80% en een plafond van € 100.

Vrijetijdstoelage

Wat? 
De vrijetijdstoelage is een toelage die de financiële drempel tot sportbeoefening en jeugdactiviteit moet verlagen. Je kan de
toelage gebruiken om lidgeld of noodzakelijke materialen/uniformen bij een sportvereniging en/of jeugdwerkinitiatief te betalen.
Je kan ze ook gebruiken om deel te nemen aan sportieve en/of jeugdige activiteiten die georganiseerd worden door de dienst Vrije
Tijd van het gemeentebestuur Schelle.
De vrijetijdstoelage bedraagt 50% van het te betalen bedrag. Voor het lidgeld van een sport- of jeugdvereniging is er een
maximumbedrag van € 150 per jaar.

Voor wie en waar aanvragen? 
De toelage is enkel bestemd voor inwoners uit Schelle 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toelage

Aanvraag
U vindt het volledige reglement en het aanvraagformulier op de website van gemeente Schelle. U mag dit ook opvragen bij de
dienst Vrije Tijd. 
De toekenning loopt tot 31 december van het kalenderjaar (of de periode dat de mutualiteit aangeeft). U dient dus per
kalenderjaar een nieuwe aanvraag in te dienen. 
Bij aanvraag via het Sociaal huis (OCMW) regelen zij alles rechtstreeks met de dienst Vrije Tijd. 

Opgelet!
Voor activiteiten georganiseerd door de dienst Vrije Tijd dient u ons de ingevulde aanvraag + bewijzen te bezorgen voordat u
inschrijft op het online inschrijfsysteem want die 50 % korting wordt onmiddellijk verrekend bij de inschrijving. Het is niet met
terugwerkende kracht. 


