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2023
DE SCHELLEBEL        

KLEUTERKAMPEN | (SPORT)KAMPEN

krokusvakantie 
 paasvakantie 

zomervakantie 



3 - 7 juli 2023 
° 2019-2017     Beroepen

       ° 2015-2008     Acteren
° 2016-2013     Adventure mini
° 2012-2007     Adventure maxi

10 - 14 juli 2023
° 2019-2018     Kleuren & vormen (niet 11 juli)
° 2017-2010     Wetenschap / STEM (niet 11 juli)
° 2011-2007     Waterwijsweek (Willebroek)

17 - 20 juli 2023
° 2019-2010     Speurneuzen (niet 21 juli)
 

24 - 28 juli 2023
° 2019-2017     Onderwaterwereld
 

31 juli - 4 augustus 2023
° 2019-2010     Spelen (per dag mogelijk)

7 - 11 augustus 2023
° 2019-2017     Jungle
° 2015-2008    Acteren
° 2017-2010     Dieren

14 - 18 augustus 2023
° 2019-2015     Cowboys & indianen (niet 15 aug.)
° 2014-2009     Racketsport (niet 15 aug.)
 

21 - 25 augustus 2023
° 2019-2016     Lettercircus
° 2015-2011      Darts & sport 
 

28 - 31 aug 2023
° 2016-2011     Sportmix (Rumst)

Kampen pasen

INHOUD
Kampen zomer

2,5 tot 12 jaar     Kinderopvang
 

De Schellebel

3 - 7 april 2023 
° 2018-2015     De wereld rond
° 2015-2010     Omnisport

11 - 14 april 2023 
° 2019-2017      Superhelden (Hemiksem)

       ° 2014-2008     Explore kamp (Rumst)

Kijk, ik fiets
10 juni 2023     vm Boom, nm Willebroek
17 juni 2023      vm Schelle, nm Rumst

Kampen krokus
20 - 24 februari 2023

° 2017-2013     Zwem - omnisportkamp (Aartselaar)

Rupeljoeng
12 tot 16 jaar    Allerlei tieneractiviteiten

 



Contact 
03 870 35 21 of 0499 42 90 88
vrijetijd@schelle.be

Verzekering
Iedere deelnemer is verzekerd voor lichamelijke ongevallen.

Inschrijven
Kampen: 
- krokusvakantie reeds gestart
- paas- en zomervakantie vanaf 30 januari om 7.30u
 (uitzonderingen worden vermeld bij het kamp zelf)
De Schellebel: 
- krokusvakantie:
   * vanaf 13 februari om 7.00u (tot en met 5 jaar)
   * vanaf 15 februari om 7.00u (ouder dan 5 jaar)
- paasvakantie:
   * vanaf 27 maart om 7.00u (tot en met 5 jaar)
   * vanaf 29 maart om 7.00u (ouder dan 5 jaar)
- zomervakantie:
   * vanaf 15 mei om 7.00u (tot en met 5 jaar)
   * vanaf 17 mei om 7.00u (ouder dan 5 jaar)

ONLINE INSCHRIJVEN
Ga naar www.schelle.be, op de homepagina vindt u de link. 
Zowel voor de kampen als voor De Schellebel werken we met het
systeem van i-active. 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. 
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. 

Kortingen / tegemoetkomingen
Sociaal tarief: Heeft u recht op een verhoogde
tegemoetkoming, kan u op onze kampen inschrijven aan 50%.
U dient dit dan te melden (en bewijs te sturen) vóór u
inschrijft. 
Mutualiteit: De meeste mutualiteiten geven een
tegemoetkoming voor sportkampen. U vindt het formulier in
uw account of u mag het papier van de mutualiteit afgeven op
het kamp aan iemand van de dienst Vrije Tijd. 
Belastingen: Inschrijvingsgelden voor (sport)kampen kunnen
fiscaal worden ingebracht voor kinderen tot 14 jaar.
Er staat geen beperking op het aantal opvangdagen per jaar
dat in aanmerking komt. De belastingvermindering bedraagt
45% van die uitgaven met een maximum van 14 euro per dag. 

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 1
maand voor de activiteit, wordt deze activiteit afgelast.

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

GOED OM TE WETEN



12 tot 16-jarigen

Rupeljoeng organiseert allerlei activiteiten voor tieners uit Schelle, Niel,
Aartselaar en Boom. 
Hieronder vindt u al de data en activiteiten terug. Meer informatie volgt
later. 

RUPELJOENG

Woensdag 22 februari: bowlen WIMA Schelle

Krokusvakantie

Woensdag 5 april: Rijmenam – Hoogteparcours
Woensdag 12 april: Aqualibi

Paasvakantie

Woensdag 12 juli: Aquapark Ster
Woensdag 26 juli: Lasershooten 
Woensdag 9 augustus: Jump Univerze
Woensdag 23 augustus: Walibi

Zomervakantie



°2016 - 2012 Zwemkamp

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.

20 - 24 februari

€ 105,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle)
€ 130,00 voor 5 dagen (niet-inwoners)

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

Dok 3, Kleistraat 204, 2630 Aartselaar
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 16.30u

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. 



°2018 - 2015 De wereld rond

Tijdens dit kamp reizen we de wereld rond! 
Plezier, samen bewegen en knutselen zijn van groot
belang tijdens onze reis. Ga jij met ons mee?

3 - 7 april

€ 70,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle)
€ 80,00 voor 5 dagen (niet-inwoners)

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

Sporthal Schelle, Parklaan 3
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 16.30u

°2015 - 2010 Omnisport

Omnisport is een sportkamp voor alle jongens
en meisjes die gebeten zijn door de
sportmicrobe. 
Het kamp bestaat uit tal van initiaties in
uiteenlopende sporttakken.

€ 70,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle & Hemiksem)
€ 80,00 voor 5 dagen (niet-inwoners)

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

Sporthal Schelle, Parklaan 3
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 16.30u



°2019 - 2017 Superhelden
11 - 14 april

€ 60,00 voor 4 dagen (inwoners Schelle & Hemiksem)
 ~ inschrijven via website van Hemiksem vanaf 7 maart om 9.00u

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

Sporthal Hemiksem, Atletiekstraat 1
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 16.30u

°2014 - 2008 Explorer

€ 65,00 voor 4 dagen (inwoners Schelle, Rumst, Willebroek, Boom)
€ 80,00 voor 4 dagen (niet-inwoners)

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

Sporthal Rumst, Europalaan 3 (Terhagen)
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 16.30u



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 17 april (inwoners Schelle, Rumst, Boom en Willebroek ~
inschrijven in de eigen gemeente)

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

zaterdag 10/06

sessie 1:  9.00u - 12.00u
Braxhal, Kapelstraat 145, 2850 Boom

sessie 2: 13.00u - 16.00u 
Sporthal De Schalk, Stadionlaan 2, 2830 Willebroek
 
zaterdag 17/06

sessie 1: 9.00u – 12.00u 
Sporthal Schelle, Parklaan 3, 2627 Schelle

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.



°2019 - 2017 Beroepen

Later, als ik groot ben, dan word ik …
Je maakt deze week op een speelse wijze kennis
met heel wat beroepen zoals brandweerman,
politie, dokter, film- of voetbalster…  
Misschien droom jij van een wel heel bijzonder
beroep zoals een stoere leeuwentemmer, een
grootse ruimtevaarder of een lieflijke tandenfee?

3 - 7 juli

€ 70,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle)
€ 80,00 voor 5 dagen (niet-inwoners)

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

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

°2015 - 2008 Acteren

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. 

Kamp is van Emil Leysen (voormalig
Jeugdtheater Piep). 

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

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

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



€ 150,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle, Rumst, 
                                             Willebroek, Boom)
€ 185,00 voor 5 dagen (niet-inwoners)

€ 130,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle, Rumst, 
                                             Willebroek, Boom)
€ 165,00 voor 5 dagen (niet-inwoners)

°2016 - 2013  MINI-adventure

Adventure

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

Sporthal Schelle, Parklaan 3
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 16.30u

°2012 - 2007  MAXI-adventure



10 - 14 juli

STEM (wetenschap,...)

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

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

€ 105,00 voor 4 dagen (inwoners Schelle)
€ 115,00 voor 4 dagen (niet-inwoners) 

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

Maandag: Bouw je eigen raket
In het eerste deel ondergaan we een ware astronautentraining. We leren
meer over de stand van de planeten ten opzichte van de zon en 
de andere hemellichamen. We komen ook meer te weten over de
verschillende onderdelen van een spaceshuttle en over wat 
het betekent om in de ruimte te leven.
In het tweede deel knutselen we onze raket. Vervolgens kan 
iedereen zijn of haar raket afschieten. Dit gebeurt door 
middel van druk en zonder explosieven. 

°2017 - 2010

(niet 11 juli)

Woensdag: 
°2017-2013 Wetenschappelijke proefjes & makey makey 
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!

°2013-2010 Werken met de lasercutter
Je ontwerpt iets en zet dit nadien in elkaar nadat
het gecut werd door de lasercutter. 



Donderdag: 
°2017-2015 Magnifiek plastiek
Wat is plastiek nu precies en hoe wordt het gemaakt? Kan je het ook
recycleren en waarom is dat zo belangrijk? Allemaal vragen die we gaan
onderzoeken aan de hand van proefjes. We sluiten de workshop af met een
creamoment rond dit thema.  

°2014-2010 Mooi en cool met chemie
Chemie is supercool en overal aanwezig. We doen
verschillende proefjes om dit te ontdekken en nadien
maken we enkele verzorgingsproducten zoals haargel.

Vrijdag: 
°2017-2016 Bijzzonder
Laat je meeslepen met het grote bijenspel. We spelen, 
experimenteren, 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!

°2015-2013 Maak je eigen elektroquiz
Ontrafel de mysteries van het licht en experimenteer met laserlicht, UV-
lampen en zaklampen. Daarna knutselen we met een batterijhouder, lampje
en zilverpapier onze eigen elektroquiz. Kies zelf het ontwerp van je quiz en
versier het bord naar jouw smaak.

°2013-2010 Je stem uit een oude telefoon
Bouw een “telefoon” waarin je een korte boodschap kan opnemen en terug
afspelen! En dat alles zonder batterijen. Je maakt zelf elektriciteit door te
draaien, net zoals bij de allereerste telefoons.



°2019 - 2017 Kleuren & vormen

We verdiepen ons deze week in de wereld van de
kleuren en de vormen. We toveren met kleuren,
maken verschillende vormen, gaan op kleurenjacht...
Een week vol creatieve knutselactiviteiten en actieve
spelletjes rond kleuren en vormen. 

€ 60,00 voor 4 dagen (inwoners Schelle)
€ 68,00 voor 4 dagen (niet-inwoners)

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

Sporthal Schelle, Parklaan 3
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 16.30u

°2015 - 2008

Waterwijsweek

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

Hazewinkel in Willebroek of bus vanuit Schelle
9.00u - 16.00u
geen

10 - 14 juli

(niet op 11 juli)

(ook op 11 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.

€ 140,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle, Rumst, Willebroek, Boom)
€ 15,00 indien busvervoer Schelle (8.00u vertrek - 16.45u aankomst)
€ 175,00 voor 5 dagen (niet-inwoners)



°2019 - 2010 Speurneuzen

17 - 20 juli

€ 60,00 voor 4 dagen (inwoners Schelle)
€ 68,00 voor 4 dagen (niet-inwoners)

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

Sporthal Schelle, Parklaan 3
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 16.30u

(niet 21 juli)

°2019-2014 
Wat is er nu leuker dan een goede speurtocht? Elke dag gaan we op
speurtocht, voeren we toffe opdrachten uit en lossen we raadsels op. 
Ook kunnen we ons uitleven met andere sporten en spelen.

°2014-2010
Dit kamp is niet voor doetjes! Zijn jullie klaar voor het ultieme avontuur? Elke
dag leren we een betere detective worden en daarnaast staat er ook sport &
spel op het programma. 

Maandag: Strikt geheim
Ontdek de wereld van spionnen en geheimen. Hoe kan je een
vingerafdruk maken? Kan jij een mijnenveld zonder kleerscheuren
oversteken en onzichtbare boodschappen laten verschijnen? 

Dinsdag: Wie is de rechter?
Ga aan de hand van een robotfoto op zoek naar de ware aard van jouw
vermiste persoon. Laat je speurneus jouw gids zijn! 

Woensdag: Escaperoom
We toveren een lokaal om in een interactieve en spannende
Escaperoom. Welke speurneus geraakt er uit? 

Donderdag: Wie is de saboteur?
We spelen verschillende spellen/opdrachten, waarbij één van jullie de
saboteur (de mol) is en probeert om de opdrachten te laten mislukken. 



°2019 - 2017 Onderwaterwereld

€ 75,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle en Boom)
€ 85,00 voor 5 dagen (niet-inwoners)

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

Sporthal Schelle, Parklaan 3
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 16.30u

°2019 - 2010 Spelen

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

Sporthal Schelle, Parklaan 3
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 16.30u

24 - 28 juli

Een hele week lang spelen we het ene spel na het
andere. We spelen ook spelen uit andere landen
en gaan 1 dag spelen in de bibliotheek.

€ 15,00 per dag (inwoners Schelle)
€ 70 voor 5 dagen (inwoners Schelle)
€ 17,00 per dag (niet-inwoners)
€ 80 voor 5 dagen (niet-inwoners)

31 juli - 4 aug.



°2019 - 2017 Jungle

Hou jij van alle dieren, zowel groot als klein?
Blaffen, loeien, tsjilpen, blaten, kwaken… zijn slechts enkele geluiden die
dieren maken. Vliegen, duiken, draven, kruipen, zweven… zijn slechts
enkele vormen van hoe dieren zich voortbewegen.
Spel-, sport- en knutselactiviteiten staan in het teken van dierenplezier.

7 - 11 aug.

€ 80,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle)
€ 90,00 voor 5 dagen (niet-inwoners)

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

Sporthal Schelle, Parklaan 3
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 16.30u

°2015 - 2008 Acteren

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. 

Het kamp is van Emil Leysen (voormalig
Jeugdtheater Piep). 

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

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

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

Extra: vrijdag gaan we naar ZOO Antwerpen!



Dinsdag: Wollen wezens (jongste groep)
Eerst zien we hoe we aan wol komen, hoe we dit
verwerken en wat we er allemaal mee kunnen doen.
Daarna gaan we zelf aan de slag en maken we met
pompons onze wollen wezens. 

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

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

€ 115,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle)
€ 125,00 voor 5 dagen (niet-inwoners) 

Een halve dag is gevuld met een workshop rond dieren. De andere halve dag
vullen we met een sport- en spelcocktail. 
Uitzondering, vrijdag gaan we een hele dag naar ZOO Antwerpen.

Maandag: Aan tafel
We maken samen voederkopjes waar de dieren uit onze
tuin rustig op kunnen gaan zitten om lekker te smullen.
We leren goede voederplekjes, wat er allemaal in het
voer zit en wat kleine diertjes allemaal nodig hebben.

°2016 - 2010
Dieren

                 Braakballen pluizen (oudste groep)
Welke uilen leven er allemaal, waar leven ze en vooral
wat staat er op hun menu? Daarna steken we de
handen uit de mouwen en pluizen we een braakbal om
te kijken wat de uil allemaal gegeten heeft. De bewijzen
in de braakbal kunnen ons zoveel info geven!



Donderdag: Weekdieren
De leerlingen maken kennis met de grootste groepen
binnen de weekdieren: de slakken, de tweekleppigen en de
inktvissen, op een manier aangepast aan hun niveau.

Vrijdag: ZOO Antwerpen met workshop 'creepy griezelbeesten'
We ontdekken ZOO Antwerpen, een groene oase in het hart van de stad. We
wandelen tussen de gorilla’s en chimpansees, bewonderen de duikers in het
spectaculaire rifaquarium en genieten van verrassende voedermomenten.

Tijdens de workshop in ZOO Antwerpen staan we oog in oog met slangen en
andere 'creepy' dieren. We gaan naar een speciaal lokaal waar je allerlei
materialen en vooral levende dieren mag aanraken. Veel mensen vinden dit
vieze beesten en zijn doodsbang van. Maar elke soort, ook een slang, speelt
een belangrijke rol in de natuur. Leer ze naar waarde schatten en verwonder je
over hun verschijningsvorm, leefwijze en bijzondere eigenschappen.  

Woensdag: Huisdieren
We leren veel over de omgang met huisdieren en krijgen ook
tips waar best op letten als we een dier willen aanschaffen.

https://www.zooantwerpen.be/nl/


°2019 - 2015 Cowboys & indianen

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!

14 - 18 aug.

€ 60,00 voor 4 dagen (inwoners Schelle)
€ 68,00 voor 4 dagen (niet-inwoners)

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

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

°2014 - 2009 Racketkamp

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

Sporthal Schelle, Parklaan 3
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 17.00u

(niet 15 aug.)

€ 65,00 voor 4 dagen (inwoners Schelle, Rumst, Willebroek, Boom )
€ 80,00 voor 4 dagen (niet-inwoners)



°2019 - 2016 Lettercircus

Deze week overlopen we alle letters van het
alfabet. In opa Brom's letterwinkeltje beginnen
we met de A en eindigen we met de Z. Tof, leuk
en leerrijk!
Natuurlijk maken we ook knutselwerkjes zoals
een letterboom, zebra Z en trekpop letter D. 

21 - 25 aug.

€ 75,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle)
€ 85,00 voor 5 dagen (niet-inwoners)

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

Sporthal Schelle, Parklaan 3
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 16.30u

°2015 - 2011 Darts

Welkom in de wereld van darts! 
Gooi jij deze week jouw eerste 180 punten?
Ga de uitdaging aan in deze populaire sport.
Na een spannend duel leven we ons uit met
een gezonde dosis sport!

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

Sporthal Schelle, Parklaan 3
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 17.00u

€ 80,00 voor 5 dagen (inwoners Schelle)
€ 90,00 voor 5 dagen (niet-inwoners)



°2016 - 2011

Sportmix

Sporten, sporten en sporten.... 4 dagen vol met toffe verschillende
sporten. Niet enkel gewone sporten maar we wagen ons ook aan Urban
Sports. 

28 - 31 aug.

€ 65,00 voor 4 dagen (inwoners Schelle, Boom, Rumst en Willebroek)
€ 85,00 voor 4 dagen (niet-inwoners)

SAMENKOMEN |
ACTIVITEITEN |

OPVANG |

Sporthal Rumst, Europalaan 3 (Terhagen)
9.00u - 16.00u
8.00u - 9.00u  &  16.00u - 16.30u



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 dinsdag 11 juli, vrijdag 21 juli en
dinsdag 15 augustus. 

Tarieven 
Minder dan 3 uur = € 4,50
Tussen 3 en 6 uur = € 7,00
Meer dan 6 uur = € 13,00

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 = € 1,00

Waar?
Lazernijweg 2, 2627 Schelle.
Tel: 03 877 41 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 7 april
'Megaspeelstad' (binnenspeeltuin Wechelderzande)
vanaf 4 jaar
vertrek om 9.00u, terug om 17.00u
Prijs: nog onbekend

Vrijdag 28 juli
'Plankendael' (Mechelen)
vanaf 4 jaar
vertrek om 9.00u, terug om 17.00u
Prijs: 15 euro

Vrijdag 25 augustus
'Tivoli' (Mechelen)
vanaf 4 jaar
vertrek om 9.00u, terug om 17.00u
Prijs: 5 euro

 

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. 


