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VOORWOORD
Beste jongeren
Beste kinderen en ouders
Naar goede gewoonte vind je in deze gids het aanbod van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten voor een leuk
gevulde, gevarieerde zomervakantie. Deze editie werd net als vorig jaar uitgebreid met activiteiten van andere
organisatoren uit Riemst. Meer activiteiten, meer keuze, meer plezier!
En nog meer goed nieuws: De Speeldoos wordt één week langer geopend én jullie kunnen zich vanaf nu een
uurtje langer uitleven tijdens Speelpleinwerking de Speeldoos, want we starten dit jaar om half 10 in plaats van
om half 11.
Het aantal plaatsen in de kinderopvang en bij de meeste activiteiten is begrensd.
Snel inschrijven is dus de boodschap.

INSCHRIJVEN VOOR
DE SPORTKAMPEN KAN
ONLINE EN PER MAIL, VANAF
ZONDAG 14 JUNI OM 7.00 U.

INHOUDSTAFEL

Uitgebreide info op pagina 9.

PRAKTISCH

PAG. 4

SPORTKAMPEN

PAG. 9

Omwille van de coronamaatregelen worden al onze activiteiten onder voorbehoud georganiseerd. Daarnaast
worden de kinderen en jongeren ingedeeld in weekbubbels, zodat ze op een veilige manier samen kunnen
spelen. De zomer zal er dit jaar een beetje anders uitzien, maar veiligheid staat voorop. Volg ons op onze sociale
mediakanalen en website om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

SWAP

PAG. 10

GRABBELPAS

PAG. 14

Wij zijn klaar voor een actieve zomer!

UITNEEMBARE
KALENDER

PAG. 15

SPEELPLEINWERKING

PAG. 22

MEER VAKANTIETIPS

PAG. 24

Vriendelijke groeten
Mark Vos
burgemeester
Marina Pauly, schepen van Cultuur en Kinderopvang
Peter Neven, schepen van Jeugd
Christian Bamps, schepen van Sport

INSCHRIJVEN VOOR
DE SWAP ACTIVITEITEN KAN
ONLINE, VANAF ZONDAG
14 JUNI OM 7.00 U.
Uitgebreide info op pagina 10-13.

INSCHRIJVEN VOOR DE
GRABBELPAS ACTIVITEITEN
KAN ONLINE, VANAF
ZONDAG 14 JUNI OM 7.00 U.
Uitgebreide info op pagina 14-21.

INFORMATIEVE STROOKJES
SPEELPLEIN
PAG. 25
WOORDZOEKER

PAG. 26

RIKI’S AVONTURENPAD

PAG. 27

KLEURPLAAT

PAG. 28

EXTRA AANBOD

PAG. 29

CONTACTGEGEVENS

PAG. 32

INSCHRIJVEN VOOR HET
SPEELPLEIN GEBEURT DIT
JAAR UITZONDERLIJK PER
MAIL, VANAF ZONDAG
14 JUNI OM 7.00 U.
Uigebreide info op pagina 22-23.

VOOR MEER INFORMATIE OVER
HET EXTRA AANBOD, BEL OF
MAIL DE DESBETREFFENDE
ORGANISATIE.
Uigebreide info op pagina 29-31.
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ALGEMENE
CORONAMAATREGELEN

Om onze zomerwerking op een veilige manier te kunnen laten verlopen, zijn onze activiteiten
onderworpen aan heel wat algemene coronamaatregelen. Onderstaande maatregelen gelden voor al
onze activiteiten in juli en augustus. Dus zowel voor de grabbelpas, kinderopvang, speelpleinwerking,
sportkampen als swap. De maatregelen kunnen onder invloed van nieuwe evoluties altijd wijzigen.

WORKSHOPS, ACTIVITEITEN,

HYGIËNISCHE MAATREGELEN

UITSTAPPEN…

• Iedereen volgt strikt de maatregelen rond het handen
wassen.
• Iedereen brengt eigen eten en drinken (herbruikbare
drinkbus) mee naar activiteiten.
• Iedereen volgt de geldende regels rond social distancing.
• Ouders dragen een mondmasker bij breng- en
haalmomenten.
• +12-jarigen brengen een mondmasker mee naar
activiteiten. Dit is niet verplicht tijdens de activiteiten,
maar kan wel nodig zijn in bepaalde situaties (bv. contact
externen).
• Voorzie papieren zakdoekjes voor als dit nodig zou zijn.

Omwille van de geldende coronamaatregelen waren wij
genoodzaakt om vooraf een aantal van onze geplande
activiteiten (o.a. Grabbelpas en Swap) te schrappen. Deze activiteiten worden niet vervangen door andere activiteiten. De
andere workshops, activiteiten (ook van externe partners) en
uitstappen die opgenomen zijn in deze zomeractiviteitengids
worden steeds georganiseerd onder voorbehoud. Hou er dus
rekening mee dat bepaalde activiteiten alsnog geannuleerd
of aangepast kunnen worden.

WEEKBUBBELS
Omwille van de coronamaatregelen zijn wij, net als andere
organisatoren, genoodzaakt om te werken in weekbubbels
met unieke deelnemers. Om de verspreiding van het virus
tegen te gaan, wordt aan alle ouders gevraagd om per week
te kiezen voor één soort aanbod. Dat betekent dat een combinatie tussen verschillende activiteiten (bv. Speelpleinwerking+Grabbelpas) niet aangeraden is. Volgend voorbeeld om
dit te verduidelijken:

MEDISCH
• Wie ziek is blijft thuis! Kom je toch en vertoon je duidelijke
symptomen (herhaaldelijk hoesten, rillingen…), word je
meteen naar huis gestuurd.
• Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen)
van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet
(meer) deelnemen. Dat geldt ook voor onze begeleiders.
Was je al ingeschreven? Neem dan contact op met de
organiserende dienst, zodat zij jouw inschrijving kunnen
annuleren.
• Behoort jouw kind tot de risicogroepen? Geef dit dan aan
in de medische fiche! Geef daarbij ook een inschatting of
hun risico mits medicatie onder controle is, of voeg een
extra inschatting van de huisarts toe indien nodig.

PRAKTISCH

Binnen de verschillende bubbels is contact met elkaar
mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mondmasker
gebruiken. Daarom is het belangrijk dat deze bubbels doorheen de hele week dezelfde blijven en dat er géén contact is
met andere bubbels.

Inschrijven voor activiteiten van de dienst Sport
en Jeugd kan vanaf zondag 14 juni om 7.00 u.
Inschrijvingen die ons vóór deze datum bereiken,
worden niet aanvaard.

HOE SCHRIJF IK IN?

Inschrijven kan voor grabbelpas of SWAPactiviteiten enkel via het online systeem op de
website. Inschrijvingen per mail worden voor deze
activiteiten niet aanvaard. Je bent pas definitief
ingeschreven als je een bevestiging ontvangt van de
bevoegde dienst. Na de online inschrijving dien je bij
elke eerste activiteit enkel nog een klevertje van het
ziekenfonds mee te geven.
Inschrijven voor speelpleinwerking kan enkel per
mail. Je bent pas definitief ingeschreven als je een
bevestiging ontvangt van de bevoegde dienst. Na de
inschrijving dien je bij de eerste speeldag enkel nog
een klevertje van het ziekenfonds mee te geven.
Inschrijven voor de sportkampen kan zowel per
mail als via het online systeem op de website.
Je bent pas definitief ingeschreven als je een
bevestiging ontvangt van de bevoegde dienst. Na de
inschrijving dien je bij de eerste deelname enkel nog
een klevertje van het ziekenfonds mee te geven.

INSCHRIJVING ANNULEREN?
Als je bent ingeschreven, is dat definitief en ontvang je een factuur. Je kan enkel nog annuleren bij overmacht. In alle andere
gevallen moet je betalen voor de activiteiten waarvoor je bent
ingeschreven. Is je kind ziek, rekenen we je de inschrijving niet
aan op voorwaarde dat je ons een doktersbriefje bezorgt.

WAT KOST HET EN HOE KAN IK BETALEN?
Je vindt telkens op de pagina’s van de activiteiten de gedetailleerde deelnameprijzen en het sociaal tarief. In het inschrijvingsgeld van de gemeentelijke activiteiten is altijd een
verzekering lichamelijke ongevallen inbegrepen. Voor alle
activiteiten ontvang je (ten laatste in september) een factuur.

SPEELPLEINWERKING

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN!

Dit jaar zijn wij genoodzaakt om uitzonderlijk met voorinschrijvingen te werken voor de speelpleinwerking. Deze
inschrijving gebeurt enkel per mail. Hoe dit verloopt lees je
op p. 23.

• Zonder schriftelijke toelating van een arts en van de ouders
mogen onze begeleiders geen medicijnen toedienen aan kinderen. Deze regel wordt vanaf de eerste dag strikt toegepast.
• Bij warm weer vragen we om de kinderen in te smeren met een
hoge zonnefactor (30+) en een hoedje of petje op te zetten.
• Speel- en ravotkleding zijn sterk aan te raden wegens
zand-, water-, gras-, verf- en plakactiviteiten. Er is dus een
groot risico op vlekken of soms scheuren.
• Graag boterhammen en een gezond, suikervrij drankje
meebrengen.
• Kinderen met een beperking zijn zeker en vast welkom
tijdens onze activiteiten, zolang de draagkracht van ons
team dit toelaat. Neem steeds vooraf contact op met de
verantwoordelijke. In de kinderopvang kunnen kinderen
met een extra zorgbehoefte enkel terecht tijdens de zomervakantie, indien zij doorheen het schooljaar ook al gebruik
gemaakt hebben van onze voor- en naschoolse opvang.

Omdat de inschrijvingen voor de speelpleinwerking beperkt
zijn tot 50 unieke deelnemers per week per bubbel, hanteren wij dit jaar voorrangsregels. Meer hierover op p. 23.
Let wel, kinderen die inschrijven voor een volledige week,
maar zonder verwittiging niet aanwezig zijn, wordt de volledige speelpleinweek aangerekend. Behalve als er een geldig
doktersbewijs of geldige reden (bv. tandartsbezoek) kan
voorgelegd worden voor één of meerdere dagen.

GDPR
De gegevens die we verzamelen kunnen doorgegeven
worden in het kader van contacttracing (bv. bij coronauitbraak).

INSCHRIJVEN:

EXTRA AANBOD
Inschrijven voor één van de activiteiten uit het extra aanbod,
doe je bij de organisatie zelf. Op pagina 29 in deze gids kan je
alle informatie terugvinden.
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SOCIAAL TARIEF –
KORTINGEN - VOORDELEN
SOCIAAL TARIEF
Indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming of
het Omniostatuut, dan krijg je bij ons een sociaal tarief. Je
krijgt dan 50% korting op het inschrijfgeld voor activiteiten
georganiseerd door de dienst Jeugd, Sport en Kinderopvang.
Het sociaal tarief is niet van toepassing op de administratieve boetes.

HEB IK RECHT OP HET SOCIAAL TARIEF?
Kijk op het klevertje van je ziekenfonds. Eindigt het nummer
op je kleefbriefje op 1? Dan heb je recht op de korting van
50% op het inschrijvingsgeld voor activiteiten.
Als je twijfelt, vraag je het best even na bij het ziekenfonds.

Eindigt het nummer niet op 1, maar heb je het financieel
moeilijk? Dan neem je best contact op met het Sociaal Huis
van Riemst. Afhankelijk van jouw persoonlijke inkomsten en
uitgaven kan het Sociaal Huis ook een sociaal tarief toekennen.

BELASTINGVOORDEEL
Kosten van de voor- en naschoolse kinderopvang, speelpleinwerking, grabbelpas en sportkampen voor kinderen jonger
dan 12 jaar kan je inbrengen op je belastingaangifte. Het
gaat om activiteiten buiten de schooluren. Je kan alle fiscale
attesten vanaf nu downloaden via het inschrijfprogramma.
Ze worden je dus niet meer automatisch toegestuurd. Indien
je moeilijkheden ondervindt met het ophalen van de fiches,
aarzel dan niet om ons te contacteren. Hierbij een kleine
handleiding om de attesten te downloaden:
Ga naar www.webshopriemst.recreatex.be → klik bovenaan
op ‘mijn profiel’ → ‘Historiek en overzichten’ → selecteer in het
overzicht ‘Mijn fiscale attesten’ → kies het gewenste tabblad,
bv. ‘Kinderopvang’.

ZIEKENFONDS
Elk ziekenfonds komt tussen in een aantal kosten voor vrije
tijd en sport. Je vraagt dit best na bij je eigen ziekenfonds

VRIJETIJDSTOELAGE VOOR CLIËNTEN VAN
HET SOCIAAL HUIS
Ben je in begeleiding bij het Sociaal Huis, dan kan je extra
korting krijgen om deel te nemen aan activiteiten georganiseerd
door de dienst Jeugd, Sport en Kinderopvang.
Het Sociaal Huis geeft ook een tussenkomst voor het lidgeld
van een sportclub of vereniging, deelname aan een vrijetijdscursus, daguitstap, een kamp of een schoolreis…
Het Sociaal Huis bekijkt samen met jou of ze kunnen tussenkomen in de kosten. Meer info? Informeer bij je maatschappelijk werker.

HANDLEIDING:

HOE INSCHRIJVEN?

ENKEL ONLINE
INSCHRIJVEN!

1. Ga naar www.riemst.be en klik op ‘Inschrijven zomeractiviteiten’ in de header bovenaan of ga via de webshop: https://webshopriemst.recreatex.be/. Wij raden aan om de inschrijvingsmodule enkel te gebruiken via laptop of tablet. Als je toch een mobiel apparaat gebruikt kan je best de liggende modus kiezen.
2. Meld je aan
Meld je aan als ouder (via e-mailadres of rijksregisternr). Als je nog geen account hebt klik je op ‘aanmelden
als nieuwe gebruiker’.

VRIJETIJDSTOELAGE VOOR KINDEREN MET
EEN BEPERKING
Voor kinderen met een beperking die deelnemen aan een
gespecialiseerd speelplein voorziet het gemeentebestuur
een tussenkomst van maximum 5 euro per halve dag.
Voor kinderen met een beperking die deelnemen aan een
gespecialiseerd kamp voorziet het gemeentebestuur een
tussenkomst van maximum 75 euro.

Als je volgende foutmelding ontvangt, neem je best contact op met
welzijn@riemst.be. Dan krijg je een gebruikersnaam + wachtwoord toegekend.
Het wachtwoord dien je aan te passen bij de eerste aanmelding.
3. Persoonsgegevens en relaties aanpassen/toevoegen.

DAGUITSTAP OF VAKANTIES AAN SOCIAAL
TARIEF
Ben je in begeleiding bij het Sociaal Huis? Heb je de verhoogde tegemoetkoming? Werk je bij een sociale of beschutte
werkplaats? Zit je in een collectieve schuldenregeling?
Dan helpt Rap Op Stap bij het uitzoeken van een betaalbare
uitstap, activiteit of vakantieverblijf.
Samen zoeken ze een uitstap die bij jouw wensen past.
Ze helpen je jouw reisbudget samen te stellen en zoeken
naar geschikt vervoer.
Ben je nieuwsgierig? Kom even langs in ons Rap op Stap
kantoor in Riemst. Iedere eerste donderdag van de
maand in het Sociaal Huis - riemst@rapopstap.be

MEER INFO?
Heb je vragen over de sociale tarieven, neem dan contact op
met een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis via tel.
012 44 09 10 of maak een afspraak. Heb je vragen over de
vrijetijdstoelage voor kinderen met een beperking? Neem
dan contact op met de dienst Welzijn via tel. 012 44 03 70.

Eenmaal aangemeld kijk je jouw gegevens en relaties na via ‘mijn gegevens’ en ‘relaties’. Voor een volledig stappenplan voor het
aanpassen van deze gegevens kan je volgende handleiding via de website (via de tabbladen buitenschoolse opvang; eerste keer)
downloaden: “Handleiding ouders dossiergegevens”.

Kies voor het inschrijven van activiteiten (grabbelpas, SWAP, sportkamp) bovenaan in het menu voor
het tabblad ‘ACTIVITEITEN’. Kies bij het overzicht
van ‘ACTIVITEITEN’ de benodigde activiteitenfilters
(grabbelpas, SWAP, sportkamp…) of sorteer op
periode of leeftijd. Klik daarna op de activiteit(en)
van jouw keuze.
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SPORTACTIVITEITEN

Klik op inschrijven.

De dienst Sport organiseert voor kinderen van 4 tot 12 jaar Omni-Sportkampen gedurende telkens 4 dagen. Op zo’n sportVIERdaagse komen de
kinderen op een speelse en interactieve manier in aanraking met verschillende sporten. Geschoolde monitoren zorgen voor deskundige begeleiding bij deze activiteiten.

Kies de kinderen die je wil inschrijven en druk op volgende.

OMNI-SPORTKAMP

5-6 JARIGEN (2DE - 3DE KLEUTERKLAS)

Voeg eventuele belangrijke medische informatie toe
en druk op volgende.

Je krijgt een overzicht van je reservering.
Om dit te bevestigen klik je op ‘in winkelwagen’.

WANNEER?
OMNI-SPORTKAMP II: Maandag 13, dinsdag 14,
woensdag 15 en donderdag 16 juli
OMNI-SPORTKAMP V: Maandag 10, dinsdag 11,
woensdag 12 en donderdag 13 augustus
VOOR WIE? Geboren in het jaar 2014-2015

INSCHRIJVEN VOOR
DE SPORTKAMPEN KAN
ONLINE, VANAF 14 JUNI
OM 7.00 U.

AANTAL DEELNEMERS? Max. 47 kinderen

Je kan nog verder winkelen en op dezelfde manier
als eerder een andere activiteit kiezen.
Klik daarna op doorgaan.

OMNI-SPORTKAMP

7-9 JARIGEN (1STE - 3DE LEERJAAR)

Je ontvangt een mail met een overzicht van je reservatie.
In de bijlage vind je eveneens een bestelbon met het overzicht.
Als je graag eens vooraf wil proberen in te schrijven, kan je dat doen via onze
test genaamd ‘Test_inschrijven’ ingepland als activiteit op 15 juni 2020. Die kan
je terugvinden onder ‘ACTIVITEITEN’: alle activiteitsfilters selecteren, periodefilter 14 juni 2020 t.e.m. 16 juni 2020. Je kan de test invullen van maandag 8 juni
vanaf 7.00 u. t.e.m. donderdag 11 juni tot 23.59 u.
Als je problemen tegenkomt, mag je altijd contact opnemen met de betreffende
diensten via jeugd@riemst.be, sport@riemst.be of kinderopvang@riemst.be.

WANNEER?
OMNI-SPORTKAMP I: Maandag 6, dinsdag 7,
woensdag 8 en donderdag 9 juli
OMNI-SPORTKAMP IV: Maandag 3, dinsdag 4,
woensdag 5 en donderdag 6 augustus
VOOR WIE? Geboren in het jaar 2011-2012-2013
AANTAL DEELNEMERS? Max. 47 kinderen

OMNI-SPORTKAMP

10-12 JARIGEN (4DE – 6DE LEERJAAR)
WANNEER?
OMNI-SPORTKAMP III: Maandag 27, dinsdag 28,
woensdag 29 en donderdag 30 juli
VOOR WIE? Geboren in het jaar 2008-2009-2010

PRIVACYVERKLARING
Tijdens onze activiteiten worden er op regelmatige basis foto’s gemaakt. Dit kunnen zowel algemene foto’s
(overzichtsbeelden, sfeerfoto’s, groepsfoto’s) als gerichte foto’s (close-ups, foto’s waarbij de kinderen duidelijk
herkenbaar in beeld gebracht worden) zijn.
Wij gebruiken deze foto’s voor promotie van onze gemeentelijke activiteiten, of om gemeentelijke informatie omtrent deze activiteiten te
kaderen. Dit via onze gemeentelijke kanalen, zijnde:
•
•
•
•
•

Facebook, Instagram, Twitter
Website
Gemeentelijk informatieblad
Affiches en flyers
Brochures bv. Toeristische gids, Zomeractiviteitengids

•
•
•
•

Jaarkalender
Persberichten
Aankondigingsborden langs invalswegen
Digitale informatieschermen in het gemeentehuis

Wat het maken en gebruiken van de foto’s betreft, houden wij rekening met de vernieuwde GDPR-wetgeving inzake privacy en vragen per
activiteit jouw goedkeuring. Op www.riemst.be/nl/jeugd/actief/vakantieaanbod kun u hierover alle informatie terugvinden.
Heb je toch nog een foto gezien op één van onze gemeentelijke kanalen, waarvan je liever wil dat deze verwijderd wordt of heb je verdere
vragen over het gebruik van foto’s? Contacteer de dienst Communicatie via communicatie@riemst.be – tel. 012 44 03 06.

AANTAL DEELNEMERS? Max. 40 kinderen
HOE LAAT?
Elke dag van 10.00 u. – 15.00 u.
We voorzien opvang in de sporthal vanaf 8.30 u. tot het
sportkamp begint. Na het sportkamp is er opvang voorzien
tot 16.30 u.
WAAR? Sporthal Op ’t Reeck, Reeckervelt 3 – 3770 Riemst
MEENEMEN?
Sportschoenen met ‘non-marking’ of bleke zool. Zwarte
zolen zijn niet toegelaten. Breng ook je boterhammen en
enkele gezonde, suikervrije drankjes mee!
DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

16 euro voor 4 dagen

8 euro voor 4 dagen

Opvang: 3,04 euro/dag

VOORRANGREGELS INSCHRIJVINGEN:
- Categorie 1: Kinderen die de ganse week inschrijven
- Categorie 2: Kinderen die maar enkele dagen van de week komen
Kinderen van categorie 1 hebben voorrang op kinderen van categorie 2.
Gelieve een klevertje van de mutualiteit af te geven op de eerste dag
van het sportkamp.

MAATREGELEN COVID-19 SPORTKAMPEN
AANKOMST
- 1 ouder/begeleider per kind mag de sporthal betreden. De
volwassen begeleider draagt een mondmasker
- bij binnenkomst dienen de handen ontsmet te worden
- aan de inschrijvingstafel krijgt het kind een kleedkamer toegewezen
- de ouder/begeleider brengt het kind naar de toegewezen
kleedkamer waar het kind zijn/haar jas en tas kan achterlaten
- de ouder/begeleider brengt het kind naar de sporthal waar het
onder toezicht van de monitor(s) komt
- de ouder/begeleider verlaat de sporthal via de nooduitgang

OPHALEN?
- de ouder/begeleider blijft buiten wachten
- de kinderen worden door de monitors per kleedkamer verzameld
- per kleedkamer worden de kinderen naar buiten begeleidt
- buiten mogen de kinderen zich naar hun ouder/begeleider
begeven
- kinderen die in de opvang blijven na het sportkamp blijven in de
sporthal
- de ouder/begeleider die hun kinderen ophalen die zich in de
opvang bevinden moeten de kinderen binnen in de hal komen
ophalen. Zij dienen bij binnenkomst hun handen te ontsmetten
en een mondmasker te dragen. Zij verlaten de sporthal via de
nooduitgang

ACTIVITEITEN SWAP
(12 TOT 16 JAAR)

LASERGAMEN
12-16-JARIGEN

SWAP@SPEELPLEIN
12-16-JARIGEN

GEBOREN IN 2008-2004

GEBOREN IN 2008-2004

WANNEER? Elke dinsdag en vrijdag vanaf 3 juli tot en met
21 augustus
HOE LAAT? Van 9.30 u tot 15.00 u.
WAAR?
Sport- en speelplein Herderen, Sint-jansstraat 8, Riemst
BELANGRIJK
Op donderdag gaat Swap op uitstap. Voor jongeren die niet
meegaan op uitstap is er op donderdag GEEN speelplein. Als
je 12 bent, kan je kiezen of je SWAP of zwarte stip wil zijn.
Eénmaal gekozen, kan je niet meer veranderen gedurende de
hele vakantieperiode.
DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

4 euro

2 euro

WORKSHOP
HOUTBEWERKING
12-16-JARIGEN
GEBOREN IN 2008-2004
WANNEER? Donderdag 9 juli 2020
WAT?
De basistechnieken van timmeren, vijzen komen aan bod.
Uiteraard worden de nodige veiligheidsvoorschriften in acht
genomen! We leren hoe we hout creatief kunnen bewerken tot een volwaardig abstract kunstwerk of een concreet
gebruiksvoorwerp
HOE LAAT? Van 14.00 u tot 16.00 u.

UITSTAP
ALPACABOERDERIJ
12-16-JARIGEN
GEBOREN IN 2008-2004

WAT?
Gezellig samen met de groep en een aantal alpaca's gaan
wandelen in de mooie bosrijke omgeving van De Alpacaboerderij: een unieke ervaring! Je krijgt eerst een korte uitleg
over het gedrag van de dieren, de do's-en-don'ts, waarna
jullie onder begeleiding van een gids vanaf de boerderij
vertrekken voor een wandeling.
HOE LAAT? Van 13.15 u tot 17.00 u.
WAAR?
Sport- en speelplein Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst.
Let op: wees op tijd, de bus vertrekt stipt om 13.15 u. Onze
activiteit is gebonden aan een bepaald tijdschema, dus we
kunnen niet wachten op (eventuele) laatkomers.

WAAR?
Polyvalente zaal, Sport- en speelplein Herderen, Sint-jansstraat 8, Riemst

MEENEMEN?
Stapschoenen, mondmasker.
DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

MEENEMEN?
Kledij die vuil mag worden, mondmasker.

12,50 euro

6,25 euro

DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

10 euro

5 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 15 deelnemers

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 16 deelnemers

GEBOREN IN 2008-2004

WANNEER? Donderdag 16 juli 2020

WANNEER? Woensdag 29 juli 2020

WAT?
Jij en je team worden uitgerust met een high-tech lasertag
gun en worden opgevangen in een schuilplaats, waar je
uitleg en instructies zult krijgen.

WAT?
Een heerlijke stranddag op een geweldige locatie aan het water. We kunnen een verfrissende duik nemen of uitdagingen
aangaan op het aquapark, beachvolley spelen,…

HOE LAAT? Van 13.00 u tot 17.30 u.

HOE LAAT? Van 9.30 u tot 17.00 u.

WAAR?
Sport- en speelplein Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst.
Let op: wees op tijd, de bus vertrekt stipt om 13 u. Onze
activiteit is gebonden aan een bepaald tijdschema, dus we
kunnen niet wachten op (eventuele) laatkomers.

WAAR?
Sport- en speelplein Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst.
Let op: wees op tijd, de bus vertrekt stipt om 10 u. Onze
activiteit is gebonden aan een bepaald tijdschema, dus we
kunnen niet wachten op (eventuele) laatkomers.

MEENEMEN?
Identiteitskaart, zakgeld om daar iets te eten en te drinken,
mondmasker.

MEENEMEN?
Lunchpakket, zwemgerief, zonnecrème en zakcentje, mondmasker.

DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

20 euro

10 euro

10 euro

5 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 22 deelnemers

WANNEER? Maandag 13 juli 2020

UITSTAP FUN BEACH
12-16-JARIGEN

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 20 deelnemers

ZWEMMEN NAAR BILZEN
MET DE FIETS
12-16-JARIGEN

TOVERLAND
6-12-JARIGEN

GEBOREN IN 2014-2008

GEBOREN IN 2008-2004

WANNEER? Woensdag 26 augustus 2020

WANNEER? Vrijdag 7 augustus 2020
WAT?
We gaan met de fiets naar het zwembad van Bilzen ( ongeveer 9km). In Bilzen eten we ons lunchpakket op en daarna
gaan we zwemmen. Na ongeveer een 2 uur te ploeteren in
het water keren we terug naar Herderen.

SKIEN
12-16-JARIGEN

HOE LAAT? Van 10.00 u tot 16.00 u.

GEBOREN IN 2008-2004

WAAR?
Sport- en speelplein Herderen, Sint-jansstraat 8, Riemst.

WANNEER? Maandag 10 augustus 2020

DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

WAT?
Wanneer het warm is buiten gaan wij lekker afkoelen door
te gaan skiën. Voor degenen die al kunnen skiën is er na de
verdeling van de uitrusting vrij skiën, er wordt ook 1 uur les
voorzien voor de beginners.

5 euro

2,50 euro

HOE LAAT? Van 8.30 u tot 17.00 u.

MEENEMEN?
Lunchpakket, zwemgerief, fiets die in orde is, fluohesje en
fietshelm als je die hebt, mondmasker.

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 20 deelnemers

WAAR?
Sport- en speelplein Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst.
Let op: wees op tijd, de bus vertrekt stipt om 8.30 u. Onze
activiteit is gebonden aan een bepaald tijdschema, dus we
kunnen niet wachten op (eventuele) laatkomers.

WAT?
We sluiten de zomer af met een topactiviteit! We nemen je mee
in een betoverende wereld vol avontuur, originele speellandschappen en spectaculaire attracties. Plezier voor klein en groot
gegarandeerd. ’s Middags eten we met z’n allen een frietje. Indien
jullie nog een snack of een extra drankje/snoepje/… willen kopen,
neem je best zelf geld mee.
HOE LAAT? Van 8.30 u tot 18.15 u.
WAAR?
Polyvalente zaal Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst. Let op:
wees op tijd, de bus vertrekt stipt om 12.30 u.
MEENEMEN?
Zakgeld en zonnecrème, mondmasker.
AANTAL DEELNEMERS?
Maximum 37 deelnemers
DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

30 euro

15,00 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 37 kinderen

MEENEMEN?
Skikledij, lunchpakket, warme kledij, een centje om daar iets
te drinken of te eten, mondmasker.
DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

35 euro

17,50 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 20 deelnemers

INSCHRIJVEN VOOR
SWAP KAN ONLINE,
VANAF ZONDAG 14 JUNI
2020 OM 7.00 U.
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ctiviteiten

GRABBELPAS
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JAAR)
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K
ACTIVITEITEN
WOENSDAG

DINSDAG

MAANDAG

1

30/06

29/06

KAMPVUURGERECHTJES

ra
www.riemst.be/zome
DONDERDAG
SPW SPEELDOOS

2

SPORTKAMP 7-9 J

6

SPW SPEELDOOS

7

KAMPVUURGERECHTJES
KINDEROPVANG
6-9-JARIGEN

Brengen:
WAT?UUR?
WIE? Halen:
We maken
lekkere
hapjes klaar op een echt houtvuur! Hoe maken
? Halen:
WIE
we een vuur aan? Waar moeten we aandacht aan schenken?
14 Hoe
AR
P NA
koken13
we op een vuur?
ErTA
wordt
met
verschillende materialen
UI…TS
J
ERDERIresultaat
en werktuigen gewerktAL
omPA
totCA
eenBO
verrukkelijk
te komen.

HOE LAAT? Van 9.00
u. tot
u. 5-6 J
KAMP
RT12.00
SPO
WAAR?
KINDEROPVANG
Sport- en speelplein Herderen, Sint-jansstraat 8, Riemst

10 euroUUR?

5 euro

WIE? Halen:

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 30 kinderen

20

Brengen:

UUR?

WIE? Halen:

SPORTKAMP 10-12 J

27

KINDEROPVANG

UUR?

KINDEROPVANG

VAPORWAVE

15

SPW SPEELDOOS

16

WORKSHOP SKATEN
KINDEROPVANG
J
5-6
MP
KA
SPORT
6-12-JARIGEN

UUR?

Brengen:

WANNEER? Woensdag 8 juliUUR
2020
?

Brengen:

WIE? Halen:

WIE? Halen:

WAT?
Elke nieuwe hobby start met
22 vallen en opstaan. Bij skate21
boarden is dat letterlijk te nemen. Dat is echter geen reden
om niet te proberen, want skaten is ronduit fantastisch! De
Nationale feestdag
beginners leren voeling krijgen met hun bord, nadien leren ze
ook de eerste basisvaardigheden van het skaten. De meer gevorderde skaters tillen hun basisvaardigheden naar een hoger
niveau en kunnen bepaalde tricks aanleren.
UUR?

Brengen:

WIE? Halen:

28

HOE LAAT?
Brengen:
UUR?
Van 10.00 u. tot 12.00 u. voor geboortejaren
2014-2011
WIE? Halen:
Van 12.30 u. tot 15.30 u. voor geboortejaren 2010-2008

FUN BEACH + BIG SUP

29
WAAR?
OOS
W SPEELD
SPSkatepark
aan sporthal Op ’t Reeck, Reeckervelt 3, 3770 Riemst BEACH
UITSTAP FUN
INje zelf een skateboard en bescherming
LEAls
LP
EE
SP
@MEENEMEN?
hebt
KAMP 10-12 J
RT
PO
S
mag je dit meenemen.
SPORTKAMP 10-12 J
DEELNAMEPRIJS
SOCIAAL TARIEF
KINDEROPVANG
KINDEROPVANG
5 euro

Brengen: AANTAL DEELNEMERS?
Halen:

2,5 euro

UUR?

Brengen:
? Halen:

WIE
Maximum 20 kinderen per leeftijdscategorie

@ SPEELPLEIN

12

11
Feest Vlaamse
Gemeenschap

KINDEROPVANG

Brengen:

UUR?

SPW SPEELDOOS

17

19

18

@ SPEELPLEIN

LASERGAMEN

SPORTKAMP 5-6 J

@ SPEELPLEIN

10

WIE? Halen:

WIE? Halen:

WIE? Halen:

SPW SPEELDOOS

Brengen:

UUR?

Brengen:

SPW SPEELDOOS

SPORTKAMP 7-9 J

KINDEROPVANG

SPORTKAMP 5-6 J

KINDEROPVANG

EROPVANG IN 2014-2008
KINDGEBOREN

INSCHRIJVEN VOOR DE GRABBELPASACTIVITEITEN KAN ENKEL ONLINE,
VANAF ZONDAG 14 JUNI OM 07.00 U. HEB
JE NOG NOOIT VIA HET ONLINE SYSTEEM
INGESCHREVEN? GEEN PROBLEEM!
OP P. 7n: KAN JE EEN HANDLEIDING ENUUR?
Brenge
MEER INFO OVER ONZE TEST VINDEN. WIE?

WIE? Halen:

KINDEROPVANG

UUR?

Brengen:

Brengen:

WORKSHOP
HOUTBEWERKING

KINDEROPVANG
UUR?

Brengen:

SPW SPEELDOOS

9

SPORTKAMP 7-9 J

SPORTKAMP 7-9 J

WANNEER? Woensdag 1 juli 2020

SOCIAAL TARIEF

8

@ SPEELPLEIN

GEBOREN IN 2014-2011

DEELNAMEPRIJS

WORKSHOP SKATEN

KINDEROPVANG

WIE? Halen:

WIE? Halen:

WIE? Halen:

5

4

@ SPEELPLEIN

UUR?

Brengen:

UUR?

Brengen:

SPW SPEELDOOS

KINDEROPVANG

KINDEROPVANG

UUR?

VRIJDAG
3

ZONDAG

ZATERDAG

WIE? Halen:

WIE? Halen:

SPW SPEELDOOS

23

Brengen:

UUR?

Brengen:

UUR?

SPW SPEELDOOS

24

WIE? Halen:

WIE? Halen:

SPW SPEELDOOS

30

Brengen:

UUR?

Brengen:

SPW SPEELDOOS

31

@ SPEELPLEIN

@ SPEELPLEIN

KINDEROPVANG

SPORTKAMP 10-12 J

KINDEROPVANG
UUR?

Brengen:

WIE? Halen:

26

@ SPEELPLEIN

@ SPEELPLEIN

UUR?

25

UUR?

Brengen:

WIE? Halen:

1/08

2/08
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ACTIVITEITENKALEN
DONDERDAG
WOENSDAG
MAANDAG

SPORTKAMP 7-9 J

3

DINSDAG

SPW SPEELDOOS

4

STICKER ART

5

SPORTKAMP 7-9 J

UUR?

SKIEN

SPW SPEELDOOS

11

WIE? Halen:

KINDEROPVANG

17

SPW SPEELDOOS

13

KINDEROPVANG

WIE? Halen:

SPW SPEELDOOS

18

KINDEROPVANG

19

O.-L.-V.-Hemelvaart

KINDEROPVANG

WIE? Halen:

SPW SPEELDOOS

20

Brengen:

UUR?

Brengen:

WIE? Halen:

WIE? Halen:

@SPEELPLEIN

16

15

KINDEROPVANG
UUR?

Brengen:

UUR?

Brengen:

14

SPORTKAMP 5-6 J

KINDEROPVANG
UUR?

SPW SPEELDOOS

@SPEELPLEIN

SPORTKAMP 5-6 J

SPORTKAMP 5-6 J

KINDEROPVANG

Brengen:

12

@SPEELPLEIN

SPORTKAMP 5-6 J

UUR?

WORKSHOP SKATEN

Brengen:

WIE? Halen:

WIE? Halen:

WIE? Halen:

WIE? Halen:

WIE? Halen:

10

Brengen:

UUR?

Brengen:

Brengen:

UUR?

9

8

KINDEROPVANG

UUR?

Brengen:

UUR?

ZONDAG

ZWEMMEN
ZWEMBAD BILZEN

KINDEROPVANG

KINDEROPVANG

KINDEROPVANG

SPW SPEELDOOS

7

SPORTKAMP 7-9 J

SPORTKAMP 7-9 J

ZATERDAG

VRIJDAG

@SPEELPLEIN

GRAFFITI

@SPEELPLEIN

KINDEROPVANG

SPW SPEELDOOS

6

ctiviteiten

ra
www.riemst.be/zome

SPW SPEELDOOS

21

@SPEELPLEIN

@SPEELPLEIN

@SPEELPLEIN

23

22

KINDEROPVANG

KINDEROPVANG

KINDEROPVANG

Brengen:

UUR?

WIE? Halen:

ADVENTURE VALLEY

24

UUR?

Brengen:

WIE? Halen:

31

Brengen:

UUR?

WIE? Halen:

Brengen:

UUR?

WIE? Halen:

WIE? Halen:

TOVERLAND

26

25

Brengen:

UUR?

Brengen:

UUR?

WIE? Halen:

29

28

27

30

TOVERLAND

UUR?

Brengen:

WIE? Halen:

1/09

UUR?

Brengen:

WIE? Halen:

2/09

UUR?

Brengen:

WIE? Halen:

3/09

UUR?

Brengen:

WIE? Halen:

4/09

5/09

6/09
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ACTIVITEITEN
WOENSDAG
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30/06

29/06

KAMPVUURGERECHTJES

ctiviteiten

ra
www.riemst.be/zome
DONDERDAG

VRIJDAG

SPW SPEELDOOS

2

@ SPEELPLEIN

KINDEROPVANG

KINDEROPVANG

KINDEROPVANG

VAPORWAVE
8-12-JARIGEN

GEBOREN IN 2012-2008

Brengen:

UUR?

WIE? Halen:

WIE? Halen:

SPORTKAMP 7-9 J

6

SPW SPEELDOOS

7

WORKSHOP SKATEN
SPORTKAMP 7-9 J

8

@ SPEELPLEIN

KINDEROPVANG

Brengen:

UUR?

9

KINDEROPVANG

SPORTKAMP 7-9 J

UUR?

Brengen:

UUR?

UITSTAP NAAR
ALPACABOERDERIJ

13

SPORTKAMP 5-6 J

KINDEROPVANG

KINDEROPVANG

20

@ SPEELPLEIN

WIE? Halen:

SPW SPEELDOOS

23

Brengen:

UUR?

Brengen:

SPW SPEELDOOS

24

@ SPEELPLEIN

@ SPEELPLEIN

Nationale feestdag

Brengen:

UUR?

WIE? Halen:

SPORTKAMP 10-12 J

27

Brengen:

UUR?

WIE? Halen:

WIE? Halen:

SPW SPEELDOOS

28

Brengen:

UUR?

FUN BEACH + BIG SUP

29

SPORTKAMP 10-12 J

Brengen:

WIE? Halen:

UUR?

Brengen:

WIE? Halen:

UUR?

Brengen:

WIE? Halen:

31

KINDEROPVANG

KINDEROPVANG
Brengen:

WIE? Halen:

WAAR?
Sport- en speelplein Herderen, Sint-jansstraat 8, Riemst.
Let op: wees op tijd, de bus vertrekt stipt om 12.10 u. Onze
26 tijdschema, dus we
activiteit25
is gebonden aan een bepaald
kunnen niet wachten op (eventuele) laatkomers.
MEENEMEN?
Lunchpakket, zwemgerief, zonnecrème, zakcentje.
DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

15 euro

7,5 euro

1/08

2/08

@ SPEELPLEIN

SPORTKAMP 10-12 J

UUR?

WAT?
Samen genieten we van een heerlijke dag op het strand op een
geweldige locatie aan het water. Neem een verfrissende duik, ga
de uitdaging aan op het aquapark of speel een partijtje watervolley.
Om te eindigen gaan we samen peddelen op de Big Sup.

SPW SPEELDOOS

@ SPEELPLEIN

KINDEROPVANG

KINDEROPVANG

UUR?

SPW SPEELDOOS

30

19

18

WIE? Halen:

WIE? Halen:

UITSTAP FUN BEACH
SPORTKAMP 10-12 J

@ SPEELPLEIN

KINDEROPVANG

UUR?

GEBOREN IN 2012-2008

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 20 kinderen

Brengen:

UUR?

Brengen:

FUN BEACH EN BIG SUP
8-12-JARIGEN

HOE LAAT? Van 09.30 u. tot 17.00 u.

KINDEROPVANG

WIE? Halen:

22

21

SPW SPEELDOOS
KINDEROPVANG

SPORTKAMP 5-6 J

UUR?

WIE? Halen:

WIE? Halen:

17

Feest Vlaamse
Gemeenschap

WANNEER? Woensdag 29 juli 2020

WIE?

3,75 euro

LASERGAMEN

KINDEROPVANG

Brengen:

7,5 euro

SOCIAAL
en:
HalTARIEF

AANTAL
EELDOOS Maximum 14 kinderen
SPW SPDEELNEMERS?

16

SPORTKAMP 5-6 J

UUR?

Brengen:

UUR?

WIE? Halen:

VAPORWAVE

15

@ SPEELPLEIN

SPORTKAMP 5-6 J

Brengen:

UUR?

SPW SPEELDOOS

14

WIE? Halen:

Brengen:

UUR?

12

11

S

SPW SPEELDOO
WAT?
10
S
OO
LD
EE
SP
W
SP
Vaporwa…wat?
Neem wat funky liftmuziek en 80’s en 90’s filmEELPLEIN
@ SP
beelden, voeg
er
wat fleurige kleuren aan toe, een
beetje knipOP
WORKSH
pen, plakken RK
en BAM! Een vaporwave! Met een green
OPVANG
KINDERscreen
UTBEWE ING
HO
maak je een experimentele videoclip.

DEELNAMEPRIJS
Brengen:

UUR?

Brengen:

WIE? Halen:

WIE? Halen:

WIE? Halen:

WANNEER? Woensdag 15 juli 2020WIE? Halen:

OPVANGzaal Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst
WAAR?
NDERPolyvalente
KI
UUR?

Brengen:

Brengen:

UUR?

7-9 J
KAMP
PORT
SHOE
LAAT?
Van 13.00 u. tot 16.00 u.

KINDEROPVANG

5

4

SPW SPEELDOOS

3

ZONDAG

ZATERDAG

UUR?

Brengen:

WIE? Halen:

19

STICKERART
6-9-JARIGEN

TOVERLAND
6-12-JARIGEN

WANNEER? Woensdag 5 augustus 2020

WANNEER? Woensdag 26 augustus 2020

WAT?
Stickers overheersen het straatbeeld: van grappige kleurrijke
figuren tot krachtige serieuze beelden. Kijk maar eens naar de
paal van het verkeerslicht wanneer je staat te wachten om de
weg over te steken. Grote kans dat je daar stickers vindt die door
kunstenaars zijn ontworpen om de straten op te fleuren. Tijdens deze workshop ontwerpen en knutselen we verschillende
soorten stickers die jullie helemaal zelf mogen ontwerpen.

WAT?
We sluiten de zomer af met een topactiviteit! We nemen je mee in
een betoverende wereld vol avontuur, originele speellandschappen en spectaculaire attracties. Plezier voor klein en groot gegarandeerd. ’s Middags eten we met z’n allen een frietje. Indien jullie nog
een snack of een extra drankje/snoepje/… willen kopen, neem je
best zelf geld mee.

GEBOREN IN 2014-2011

HOE LAAT? Van 9.00 u. tot 12.00 u.
WAAR? Polyvalente zaal Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst
MEENEMEN?
Wij voorzien toffe stofjes, opnaaiers, knopen e.d., maar als je zelf
ook nog leuke dingen hebt liggen mag je die zeker meebrengen.

10 euro

GRAFFITI
10-12-JARIGEN

GEBOREN IN 2010-2008
WANNEER? Woensdag 5 augustus 2020

SOCIAAL TARIEF

WAT?
Graffiti is meer dan een druk op een spuitbus. Je kan er je mening
op een magische manier mee uiten. Tijdens de workshop maken
we kennis met verschillende stijlen graffiti en leren we de spuittechnieken aan. Daarna schetsen we een creatief ontwerp en spuiten
we die op houten panelen.

5 euro

HOE LAAT? Van 13.00 u. tot 16.00 u.

BELANGRIJK OM WETEN
De workshop is niet vlekkeloos, draag oude kleren!
DEELNAMEPRIJS

GEBOREN IN 2014-2008

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 20 kinderen

WAAR?
Sport- en speelplein Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst
BELANGRIJK OM WETEN
De workshop is niet vlekkeloos, draag oude kleren!
DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

10 euro

5 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 20 kinderen

ADVENTURE VALLEY:
KLIMPARK, ADVENTURE
TRAIL EN ALPINE COASTER
6-12-JARIGEN
GEBOREN IN 2014-2008

WANNEER? Maandag 24 augustus 2020
WAT?
Dit is een activiteit voor de echte durvers onder ons! Een spannend
uitje op hoogte met 25.000m² klimplezier, een snelle Alpine Coaster
en 2 verschillende klimroutes voor elk niveau. Ten slotte maken we
ook nog een leuke wandeling via de adventure trail die zich naast
het klimpark bevindt.

HOE LAAT? Van 08.30 u. tot 18.15 u.
WAAR?
Polyvalente zaal Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst.
Let op: wees op tijd, de bus vertrekt stipt om 08.30 u. Onze
activiteit is gebonden aan een bepaald tijdschema, dus we
kunnen niet wachten op (eventuele) laatkomers.
MEENEMEN? Zakgeld
DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

30 euro

15 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 37 kinderen

HOE LAAT? Van 09.30 u. tot 16.45 u.
WAAR?
Polyvalente zaal Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst.
Let op: wees op tijd, de bus vertrekt stipt om 09.30 u. Onze
activiteit is gebonden aan een bepaald tijdschema, dus we
kunnen niet wachten op (eventuele) laatkomers.
MEENEMEN? Lunchpakket en zakgeld
DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

15 euro

7,5 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 40 kinderen

21

SPEELPLEINWERKING
DE SPEELDOOS

OPGEPAST, SINDS
DIT JAAR START DE
SPEELPLEINWERKING
EEN UUR VROEGER!

WANNEER?
Elke dinsdag, donderdag en vrijdag van donderdag 2 juli
t.e.m. vrijdag 21 augustus (behalve dinsdag 21 juli)
WAT?
Speelpleinwerking De Speeldoos is een gemeentelijk initiatief georganiseerd en gecontroleerd door de dienst Jeugd.
Tijdens een speelpleindag kunnen kinderen geboren tussen
2008 en 2015 in een kindvriendelijke omgeving een hele dag
ravotten, knutselen, dansen, zingen, voetballen en spelen
onder begeleiding van speelpleinanimatoren.
HOE LAAT?
Van 9.30 u. tot 15.00 u.
Opgelet: We vragen aan de ouders om de kinderen niet later
dan 9.30 u. te brengen en niet vroeger dan 15.00 u. te komen
halen. De kinderen brengen kan tussen 9.00 u. en 9.30 u.,
ophalen kan tussen 15.00 u. en 15.30 u.
WAAR?
Sport- en speelplein, Sint-Jansstraat 8, Herderen.
DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

4 euro/dag

2 euro/dag

BUSVERVOER

Wij laten maximum 50 unieke personen (incl. begeleiders)
per week toe per bubbel. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat wij openstaande plaatsen niet mogen opvullen.
Bijvoorbeeld: Als Marie is ingeschreven voor een speelpleinweek, maar enkel op dinsdag naar het speelplein komt,
mogen wij haar plaats op donderdag en vrijdag niet opvullen
met een andere inschrijving.
Vol = vol. Vergeet dus zeker niet vooraf online in te schrijven.

Omwille van de coronamaatregelen kan de gemeente dit jaar
geen busvervoer vanuit de verschillende dorpen voorzien. De
speelpleinwerking start wel een uur vroeger, nl. om 9.30 u.

INSCHRIJVINGEN
LEEFTIJDSGROEPEN
RODE STIPPEN: 2015-2014
GROENE STIPPEN: 2013-2012
BLAUWE STIPPEN: 2011-2010
ZWARTE STIPPEN: 2009-2008
: 2008-2004
Opgelet: de jongeren met geboortejaar 2008 kunnen kiezen of
ze SWAP of zwarte stip zijn, maar eenmaal ze hun keuze gemaakt
hebben, kan er niet meer geruild worden. Hou er wel rekening
mee dat jongeren die bij de SWAP-groep zitten, onderworpen zijn
aan strengere coronamaatregelen dan de -12groep.

CORONAMAATREGELEN OP HET SPEELPLEIN
Uiteraard is ook onze speelpleinwerking deze zomer onderhevig aan heel wat coronamaatregelen. Om alles in goede banen te kunnen
leiden, hebben wij uw hulp nodig. Het is belangrijk dat iedere ouder en elk kind zich houdt aan de geldende maatregelen. Hieronder kan u
meer informatie vinden rond de praktische organisatie van de speelpleinwerking deze zomervakantie.

GROEPSINDELING

AANMELDEN OP DE DAG ZELF

Iedereen blijft in de eigen bubbel. Dat betekent dat onze
verschillende stippen enkel spelen op het voor hun voorziene
afgebakende terrein. Er is dus geen contact met de andere
stippen. Wil je toch graag bij broer/zus/vriendje/vriendinnetje in de groep zitten, maar val je niet onder die leeftijdscategorie? Dat kan. Maar dan blijf je wel gedurende de hele week
bij die groep. Uitzonderingen geef je bij de inschrijving per
mail mee.

- Aanmelden kan vanaf 9.00 u.
- Het aanmelden ter plaatse gebeurt per stip
(leeftijdscategorie). Concreet verloopt dit als volgt:
RODE STIPPEN: aanmelding in kleuterschool Herderen
GROENE STIPPEN: aanmelding op het sport- en speelplein
BLAUWE STIPPEN: aanmelding op het sport- en speelplein
ZWARTE STIPPEN: aanmelding op het sport- en speelplein
: aanmelding ingang zaal de Tol
- Voor de kinderen die moeten inschrijven op het sport- en
speelplein staat er duidelijk aangegeven waar de plaats
van inschrijving is. Kijk dus goed waar jouw kleur stip moet
inschrijven. Bij inschrijving ontvang je van ons duidelijke
richtlijnen rond het breng- en haalmoment.
- De aanwezigheid van ouders wordt zoveel mogelijk vermeden bij de inschrijftafels. Er staan monitoren klaar om
de kinderen te helpen bij de inschrijving. Ouders dragen
een mondmasker wanneer ze hun kind komen brengen/halen, respecteren de regels van social distancing en houden
rekening met de aangegeven maatregelen ter plaatse.
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CAPACITEIT

- De inschrijvingen verlopen dit jaar uitzonderlijk per mail!
Wij vragen aan elke ouder om bij uitzondering dit jaar om
zoveel mogelijk per mail in te schrijven voor de speelpleinwerking. Op die manier kunnen wij vooraf de groepsgrootte bepalen en ervoor zorgen dat alles veilig kan verlopen.
Inschrijven kan via jeugd@riemst.be.
- Benodigde informatie bij inschrijving:
• Naam kind
• Adresgegevens
• Geboortedatum kind
• Keuze kleur stip (indien nodig)
• Inschrijfperiode: week + data
- Inschrijven per mail kan tot de dag voordien om 12u.
Schrijf je later in? Dan wordt die inschrijving niet meer
geregistreerd en kan je enkel nog de dag zelf inschrijven als
er nog plaatsen zijn.
- Omwille van de capaciteitsbeperking en het behouden van
de weekbubbels werkt de Speeldoos dit jaar uitzonderlijk
met een voorrangsregeling:
• CATEGORIE 1: deelnemers die inschrijven voor de volledige speelpleinweek (3dagen) krijgen voorrang op kinderen
die niet voor alle dagen inschrijven.
• CATEGORIE 2: deelnemers die inschrijven voor twee
dagen krijgen voorrang op deelnemers die maar voor één
dag inschrijven.
• CATEGORIE 3: deelnemers die inschrijven voor één dag.
Deze voorrangsregeling geldt voor de eerste twee werkdagen van de inschrijvingen, dus tot en met dinsdag
16 juni. Nadien vervalt deze regeling. Alle inschrijvingen
worden wel verwerkt op basis van tijdstip van inschrijving.
Let wel: kinderen die inschrijven voor een volledige
week, maar zonder verwittiging niet aanwezig zijn,
wordt de volledige speelpleinweek aangerekend. Behalve als er een geldig doktersbewijs of geldige reden (bv.
tandartsbezoek) kan voorgelegd worden voor een of
meerdere dagen.

BEGELEIDING
Elke groep heeft de hele week een vaste groep begeleiders.

ZWEMMEN
Dit jaar kunnen we omwille van de coronamaatregelen niet
gaan zwemmen. Als dit na verloop van tijd zou veranderen,
zullen wij hierover zeker communiceren.

HYGIËNISCHE MAATREGELEN
- Er worden per bubbel verschillende wastafels voorzien,
zodat iedereen de handen op regelmatige tijdstippen kan
wassen.
- Iedereen brengt eigen eten en drinken (herbruikbare drinkbus) mee. De drinkbus kan ter plaatse bijgevuld worden.
- Ouders dragen een mondmasker bij breng- en haalmomenten.
- +12-jarigen brengen een mondmasker mee. Dit is niet
verplicht tijdens de activiteiten, maar kan wel nodig zijn in
bepaalde situaties (bv. contact externen).
- Elke bubbel (kleur stip) heeft z’n eigen spelmateriaal/
EHBO/ruimte/sanitair/…
- Voorzie papieren zakdoekjes voor als dit nodig zou zijn.
- Wie ziek is blijft thuis! Kom je toch en vertoon je duidelijke
symptomen (herhaaldelijk hoesten, rillingen…), word je
meteen naar huis gestuurd.

MEDISCH
- Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen)
van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet
(meer) deelnemen. Dat geldt ook voor onze begeleiders.
Was je al ingeschreven? Neem dan contact op met de
dienst Jeugd, zodat zij jouw inschrijving kunnen annuleren.
- Behoort jouw kind tot de risicogroepen? Geef dit dan aan
in de medische fiche! Geef daarbij ook een inschatting of
hun risico mits medicatie onder controle is, of voeg een
extra inschatting van de huisarts toe indien nodig.
- Bij inschrijving ontvangen jullie van ons (digitaal) een stappenplan bij ziekte.

VRAGEN?
Bij vragen over de speelpleinwerking neem je contact op via
jeugd@riemst.be of 0479 10 88 62.

WE VRAGEN IEDEREEN DIE VOORAF INSCHRIJFT
OM DE GEGEVENS VAN JE KIND(EREN)
DIGITAAL DOOR TE GEVEN VIA WWW.RIEMST.BE,
OM CONTACT ZOVEEL MOGELIJK TE VERMIJDEN.
ALS JE INGESCHREVEN BENT, HOEF JE ENKEL
EEN KLEVERTJE VAN HET ZIEKENFONDS MEE TE
BRENGEN NAAR DE EERSTE SPEELPLEINDAG.

MEER VAKANTIETIPS
BEZOEK EEN MUSEUM

ORGANISEER EEN SPEELSTRAAT

• Beleef het oorlogsverleden in belevingscentrum De Brug in
Vroenhoven (Maastrichtersteenweg 212, 3770 Riemst) van
woensdag tot en met zondag: 10.00 u - 17.00 u.
www.brugvanvroenhoven.be
• Ontdek het ondergronds labyrint in De Mergelgrotten van
Kanne (Avergat 14, 3770 Riemst) in juli en augustus iedere
dag om 13u30.
www.riemst.be

Wist je al dat ons reglement rond speelstraten in 2019 vernieuwd
werd? Een speelstraat is een straat die in samenwerking met
de bewoners verkeersvrij wordt gemaakt. We zorgden voor een
toegankelijk en duidelijk reglement, waarbij het aanvragen van
een speelstraat een fluitje van een cent wordt. Wil jij veilig en
zorgeloos kunnen spelen in je eigen omgeving? Lees dan zeker
ons reglement rond speelstraten door op www.riemst.be of
vraag het reglement en alle benodigde documenten op bij de
dienst Jeugd via jeugd@riemst.be.

BEZOEK DE BOEKERIJ
Leen een goed boek, een spannende film, een strip, cd, dvd
of game uit in onze bibliotheek.
Paenhuisstraat 13, 3770 Riemst
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

14.00 – 19.00 u.
10.00 – 12.00 u. en 14.00 – 19.00 u.
14.00 – 19.00 u.
14.00 – 19.00 u.
14.00 – 17.00 u.

De bib is gesloten van maandag 20 juli tem zondag 2 augustus
(wel open op zaterdag 25 juli)
Er zijn twee voorleesmomenten, op woensdag 8 juli en
12 augustus, telkens om 14.30 u. voor kinderen tot 7 jaar.
Op woensdag 26 augustus is er een speciaal voorleesmoment
‘de eerste schooldag van Milan’ voor peuters van 2,5 jaar die in
september voor het eerst naar school gaan.

Als je het informatieve strookje toch liever op
papier invult, vul dit dan volledig en duidelijk in
drukletters in. Breng het strookje mee als je de
eerste keer naar DE SPEELDOOS komt!
Let op: het gaat hier enkel om het verzamelen
van de juiste gegevens, niet over specifieke
daginschrijvingen.

INFORMATIEF STROOKJE DE SPEELDOOS 2020
NAAM:
VOORNAAM:
STRAAT + NR:
POSTCODE + PLAATS:
GEBOORTEDATUM:

GEOCACHING

TELEFOONNUMMER OUDER(S) (IN GEVAL VAN NOOD):

Zoek de schatten in Riemst in de grootste wereldwijde
schattenzoektocht via geocaching.
www.geocaching.com

E-MAIL:
(MEDISCHE) MEDEDELING VOOR DE BEGELEIDERS:
NAAM HUISDOKTER:
BEHOORT TOT RISICOGROEP:

CULTURODROOM
NAJAAR

VINK AAN INDIEN AKKOORD MET HET MAKEN VAN FOTO’S,
DIE GEBRUIKT WORDEN VOOR PROMOTIE VIA ONZE
GEMEENTELIJKE KANALEN. MEER INFO OP P. X

GELIEVE HIER EEN KLEVERTJE VAN
UW ZIEKENFONDS TE KLEVEN

9 september
VOORLEESHALFUURTJE BIB
16 september
BUITENSPEELDAG

18 september
WORKSHOP KOKEN OP KOT
26 september
VERENIGINGSQUIZ
14 oktober
VOORLEESHALFUURTJE BIB
ROEFELDAG
21 oktober
FILMVOORSTELLING
30 oktober
SILENT PARTY
2-6 november
MUSICALSTAGE
18 november
WORKSHOP STREETDANCE
25 november
VOORLEESHALFUURTJE BIB
9 december
VOORLEESHALFUURTJE BIB
27 december
DWAALLICHTJESTOCHT IN GENOELSELDEREN

INFORMATIEF STROOKJE DE SPEELDOOS 2020
NAAM:
VOORNAAM:
STRAAT + NR:
POSTCODE + PLAATS:
GEBOORTEDATUM:
TELEFOONNUMMER OUDER(S) (IN GEVAL VAN NOOD):
E-MAIL:
(MEDISCHE) MEDEDELING VOOR DE BEGELEIDERS:
NAAM HUISDOKTER:
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BEHOORT TOT RISICOGROEP:

GELIEVE HIER EEN KLEVERTJE VAN
UW ZIEKENFONDS TE KLEVEN

VINK AAN INDIEN AKKOORD MET HET MAKEN VAN FOTO’S,
DIE GEBRUIKT WORDEN VOOR PROMOTIE VIA ONZE
GEMEENTELIJKE KANALEN. MEER INFO OP P. X

Meer informatieve strookjes op aanvraag via tel. 012 44 03 72 of jeugd@riemst.be.
Je kan het formulier ook downloaden op www.riemst.be/jeugd.

WOORDZOEKER
• Pet
• Insmeren
• Zonnebril
• Water
• Parasol
• Zomervakantie
• SWAP
• Riki
• Sportkamp
• Speelpleinwerking
• Jeugd
• Uitstap
• Grabbelpas
• Kinderopvang
• Sportkampen
• Culturodroom
• Opvoedingswinkel
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RIKI’S
AVONTURENPAD
IN DE MAAK
Ga jij binnenkort mee op avontuur met Riki over de Riemsterse paden?
In de bib vindt Riki een mysterieus boek. Dit is het begin van een waanzinnige reis. Hier begint ook jouw reis. Al wandelend ga je
op zoek naar Riki. Vind je hem? Scan dan de QR-code en ontdek de rest van het verhaal. Bereid je voor op fantastische vertelsels,
dolle doe-opdrachten en toffe denkspelletjes.
PRAKTISCH
Op onderstaande adressen kan je tijdens de openingsuren terecht voor het afhalen van de Riki totebag met bijkomend materiaal:
- Bib Riemst, Paenhuisstraat 13, 3770 Riemst
- Dienst toerisme Riemst, Tongersesteenweg 8, 3770 Riemst
Zorg zeker voor:
- Een smartphone met internetverbinding om de QR-codes te scannen;
- Een fotocamera om ons foto’s te sturen via Facebook (@jeugddienst.riemst) of Instagram (@jeugd.riemst);
- Het juiste schoeisel voor een fijne wandeling;
- Zonnecrème en water op zomerse dagen.
Omwille van de Coronamaatregelen zijn we genoodzaakt om de opening uit te stellen. Hou onze sociale media en de website in
de gaten voor meer info.

CULTURODROOM

De dienst Jeugd, de dienst Cultuur en bibliotheek
De Boekerij organiseren samen de Culturodroom en
de Culturodroom for kids, om Riemstse jongeren en
kinderen cultureel te verwennen met activiteiten op
maat. De Culturodroom komt letterlijk naar je toe. Elke
maand vindt er een boeiende activiteit plaats in een
ander dorp. Ontdek alle informatie en een overzicht van
de activiteiten via www.riemst.be/nl/culturodroom.

WELKE ACTIVITEIT/WORKSHOP/UITSTAP/… HEB JIJ ALTIJD AL EENS WILLEN DOEN?

Hou je zeker niet in, het mag zo zot als je maar kan bedenken ;-)

Vul onderstaande top 3 in,
steek het in de brievenbus van Villa Neven, Tongersesteenweg 8, 3770 Riemst
en laat ons zo weten met welke activiteiten wij jou volgend jaar kunnen verrassen!

OPVOEDINGSWINKEL

Opvoeden doe je elke dag, het is leuk en uitdagend.
Toch is het niet altijd gemakkelijk en heb je wel eens
twijfels, onzekerheden of vragen. Medewerkers van de
opvoedingswinkel bieden je een luisterend oor, geven
advies en zoeken samen met jou naar een passend
antwoord op je vragen. Neem contact op via info@
opvoedingswinkelzuidlimburg.be of gsm. 0491 71 72 40.
Meer info via www.opvoedingswinkelzuidlimburg.be.
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Zo zien we je graag komen tijdens de vakantie!

3
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KLEURPLAAT

EXTRA
AANBOD

De gemeente Riemst bruist van de activiteiten in de zomervakantie. We laten
je ook graag kennismaken met het aanbod van andere organisatoren. Wil je
inschrijven voor één van deze activiteiten of gebruikmaken van een plaatsje
in één van deze opvanginitiatieven? Mail of bel dan met de desbetreffende
organisatie. Zij helpen je graag verder!

TAALKAMP FRANS

KINDEREN VAN 3 TOT 6 JAAR

WANNEER?
13 t.e.m. 17 juli thema 1: Samen naar sprookjesland.
27 tot 31 juli thema 2: Een virtuele reis rond de wereld in 5
dagen.
WAT?
Taalkamp waar de kinderen op een speelse manier in contact
komen met de Franse taal.
HOE LAAT? Van 9.00 u. tot 16.00 u.

VAN TOETEN NOCH
BLAZEN – HARMONIE
SINT-CECILIA MILLEN
KINDEREN VAN 6 TOT 10 JAAR
WANNEER? Maandag 17 augustus 2020
WAT?
Een speelse kenninsmaking met muziek in al haar facetten
HOE LAAT? Van 9.00 u. tot 16.00 u.

WAAR?
Vrije Basisschool Den Dries, Nieuweweg 11, Bolder.
MEENEMEN?
Lunchpakket meenemen.
INSCHRIJVEN
Gsm 0498 42 12 01 – judith.heynen@hotmail.com
DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

80 euro per periode/thema.

niet van toepassing

DE DAPPERE DRAAKJES

WAAR?
Polyvalente zaal Gemeentelijke basisschool De Driesprong
Millen - ingang via Kattestraat.

KINDEREN GEBOREN IN 2015 EN 2014

MEENEMEN?
Lunchpakket meenemen, drank en tussendoortje wordt door
de harmonie voorzien.

WAT?
In een kleine groep bevorderen we met een speels en leerrijk
programma het zelfvertrouwen en de sociaal-emotionele
ontwikkeling van je kind. Draakje en zijn vriendjes werken
rond verschillende thema’s (boosheid, angst, durf, vriendschap…).

INSCHRIJVEN
Gsm 0477 18 46 92 – coenegrachtslieve@hotmail.com
Inschrijven voor maandag 3 augustus.
DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

Gratis

niet van toepassing

WANNEER? 13 juli t.e.m. 17 juli

HOE LAAT? Van 9.00 u. tot 12.00 u.
WAAR?
Valmeerstraat 36, Val-Meer.
INSCHRIJVEN
Gsm 0478 62 15 58 - peterslies@hotmail.com.
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DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

190 euro

Geen sociaal tarief van
toepassing. Gedeeltelijke
terugbetaling en toelage
mogelijk van gemeente
Riemst en/of ziekenfonds.

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 8 kinderen

DE COOLE
KROKODILLEN

DE BEZIGE BIJTJES

KINDEREN GEBOREN IN 2016

DE VROLIJKE VRIENDJES

KINDEREN GEBOREN TUSSEN 2015
EN 2008

KINDEREN GEBOREN IN 2011 EN 2010

WANNEER? Woensdag 15 juli 2020

WANNEER? Woensdag 1 juli 2020

WAT?
De Bezige Bijtjes vieren vakantie en ontdekken wat ze leuk
vinden en waar ze blij van worden. Via een speels en leerrijk
programma bevorderen we het zelfvertrouwen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind.

WAT?
Tijdens deze workshop komen broers en/of zussen langs om
hun band te versterken. Op een speelse manier bevorderen
we hun zelfvertrouwen en sociaal-emotionele ontwikkeling.

HOE LAAT? Van 14.00 u. tot 17.00 u.

HOE LAAT? Van 14.00 u. tot 17.00 u.

HOE LAAT? Van 14.00 u. tot 17.00 u.

WAAR? Valmeerstraat 36, Val-Meer.

WAAR? Valmeerstraat 36, Val-Meer.

WAAR?
Valmeerstraat 36, Val-Meer.

INSCHRIJVEN
Gsm 0478 62 15 58 - peterslies@hotmail.com.

INSCHRIJVEN
Gsm 0478 62 15 58 - peterslies@hotmail.com.

INSCHRIJVEN
Gsm 0478 62 15 58 - peterslies@hotmail.com.

DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

40 euro

Geen sociaal tarief van
toepassing. Gedeeltelijke
terugbetaling en toelage
mogelijk van gemeente
Riemst en/of ziekenfonds.

60 euro per koppel

Geen sociaal tarief van
toepassing. Gedeeltelijke
terugbetaling en toelage
mogelijk van gemeente
Riemst en/of ziekenfonds.

WAT?
De Coole Krokodillen worden avontuurlijk. Ze leren samenwerken, leiden en volgen om zo een heuse schat te vinden. Via
een speels en leerrijk programma bevorderen we het zelfvertrouwen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind.

DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

40 euro

Geen sociaal tarief van
toepassing. Gedeeltelijke
terugbetaling en toelage
mogelijk van gemeente
Riemst en/of ziekenfonds

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 8 kinderen

DE VURIGE VOSJES

KINDEREN GEBOREN IN 2013 EN 2012
WANNEER? Woensdag 8 juli 2020
WAT?
De Vurige Vosjes vieren vakantie en ontdekken wat ze leuk
vinden en waar ze blij van worden. Via een speels en leerrijk
programma bevorderen we het zelfvertrouwen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind.
HOE LAAT? Van 14.00 u. tot 17.00 u.

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 8 kinderen

DE STOERE
STOKSTAARTJES

KINDEREN GEBOREN IN 2009 EN 2008
WANNEER? Woensdag 22 juli 2020
WAT?
De Stoere Stokstaartjes vieren vakantie en ontdekken wat
ze leuk vinden en waar ze blij van worden. Via een speels en
leerrijk programma bevorderen we het zelfvertrouwen en de
sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind.
HOE LAAT? Van 14.00 u. tot 17.00 u.
WAAR? Valmeerstraat 36, Val-Meer.

WAAR? Valmeerstraat 36, Val-Meer.

INSCHRIJVEN
Gsm 0478 62 15 58 - peterslies@hotmail.com.

INSCHRIJVEN
Gsm 0478 62 15 58 - peterslies@hotmail.com.

DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

40 euro

Geen sociaal tarief van
toepassing. Gedeeltelijke
terugbetaling en toelage
mogelijk van gemeente
Riemst en/of ziekenfonds.

DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

40 euro

Geen sociaal tarief van
toepassing. Gedeeltelijke
terugbetaling en toelage
mogelijk van gemeente
Riemst en/of ziekenfonds.

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 8 kinderen
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VANAF 8 JAAR

WANNEER? Woensdag 29 juli 2020

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 5 koppels

VOOR MEER INFORMATIE EN
INSCHRIJVINGEN, BEL OF MAIL
DE DESBETREFFENDE
ORGANISATIE.
Zie info per kamp.

WANNEER? 2 tot 9 augustus 2020
WAT?
Jeugdmuziekkamp met een mooie afwisseling tussen musiceren, spel, plezier en gezellig samenzijn. De week wordt
afgesloten met een mooi concert.
WAAR?
Jeugdverblijf de Bielebale, Zwembadweg 5, Brasschaat.
INSCHRIJVEN
Gsm 0483 44 26 26 - milenanivelle@gmail.com.
BELANGRIJK
Eerste jaar notenleer moet gekend zijn.
DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

160 euro per periode

Geen sociaal tarief van
toepassing.

SPORTKAMP ZWEMBAD
NEPTUNUS
ALLE LEEFTIJDEN (VANAF 3 JAAR)
WANNEER? Verschillende periodes van 3 dagen/week
in juli en augustus.
WAT?
Zwemmen, spelen, voetbal, basketbal, beachvolleybal, skaten, waterspelletjes, discozwemmen en nog veel meer.
WAAR? Zwembad Neptunus, Bilzersteenweg 32, Riemst.
INSCHRIJVEN
Tel. 012 45 14 49 – info@zwembadneptunus.be.
DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

35 euro per periode
(3 dagen/week)

Geen sociaal tarief van
toepassing.

TIENERSPORTKAMP

KINDEREN GEBOREN TUSSEN 2007
EN 2003
WANNEER? 1 tot 3 juli 2020
WAT?
Be-Mine, Landgraaf, TerHills

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 8 kinderen

JEUGDMUZIEKKAMP
FANFARE DE VRIJE
BURGERS VAL-MEER

WAAR? Sportregio Haspengouw
INSCHRIJVEN (vanaf 06/05 om 18u tot 22/06)
Promotie-limburg@sport.vlaanderen
DEELNAMEPRIJS

SOCIAAL TARIEF

75 euro

Geen sociaal tarief van
toepassing.

TE LAAT

TE LAAT - TE LAAT – TE LAAT - TE LAAT - TE LAAT – TE LAAT.
Als je deze info leest kan je waarschijnlijk niet meer inschrijven voor onderstaande initiatieven. We vonden het
toch belangrijk om je deze info nog mee te delen, zodat je
in 2021 wel kan deelnemen als je tijdig inschrijft.
Speelpleinwerking voor kinderen en jongeren van 3 tot
21 jaar met een beperking.
De regenbOog vzw start deze zomer voor het eerst met een
bijzondere speelpleinwerking in de lokalen van Klavertje 3 in
Bilzen. Ook kinderen die in Riemst wonen zijn
welkom!
Voor bijkomende info of om op de wachtlijst te komen, kan
je altijd terecht bij de Regenboog; 089/35 85 65;
vrijetijd@deregenboog.be
De inschrijvingen startten in maart 2020.
Themaspeelweken van Jonge Helden.
In Riemst worden er tijdens de zomervakantie twee
themaspeelweken voor kleuters en lagere schoolkinderen
georganiseerd door Jonge Helden. Voor meer informatie
raadpleeg je best de website www.JongeHelden.be.
De inschrijvingen voor deze themaspeelweken starten reeds
eind december. Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan nu in
op de nieuwsbrief van Jonge Helden, dan ben je er in 2021
zeker op tijd bij !

EXTRA AANBOD
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CONTACTGEGEVENS
OPENINGSTIJDEN
DIENSTEN CULTUUR, JEUGD, SPORT &
WELZIJN
MAANDAG

09.00 u. tot 12.30 u.
13.30 u. tot 16.30 u.

DINSDAG

09.00 u. tot 12.30 u.

WOENSDAG

09.00 u. tot 12.30 u.
13.30 u. tot 16.30 u.

DONDERDAG

09.00 u. tot 12.30 u.
13.30 u. tot 16.30 u.

VRIJDAG

09.00 u. tot 13.00 u.

LOCATIES
DIENSTEN CULTUUR, JEUGD, SPORT & WELZIJN
Tongersesteenweg 8, 3770 Riemst
tel. 012 44 03 70; welzijn@riemst.be

DIENST SPORT
Tongersesteenweg 8, 3770 Riemst
tel. 012 44 03 46; sport@riemst.be
UKKE PUK
St.-Jansstraat 8 b, 3770 Herderen-Riemst
tel. 012 44 03 78; gsm 0471 41 03 09; kinderopvang@riemst.be
GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE KLINKER
Klein-Lafeltstraat 2, Riemst
tel. 012 26 88 30 of 0471 41 03 09
VRIJE BASISSCHOOL HET DRIESJE
Nieuweweg 11, Riemst
tel. 012 45 21 30 of 0471 41 03 09
SOCIAAL HUIS
Paenhuisstraat 15, Riemst
tel. 012 44 09 10; sociaalhuis@riemst.be

ONTDEK MEER OVER RIEMST:

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 Riemst | tel. +32 12 44 03 00, fax +32 12 44 03 09
gemeentebestuur@riemst.be | www.riemst.be

V.U.: Marc Vos Burgemeester Maastrichtersteenweg 2B, 3770 Riemst

DIENST JEUGD
Tongersesteenweg 8, 3770 Riemst
tel. 012 44 03 72; gsm 0479 10 88 62; jeugd@riemst.be

