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ALGEMENE
INFORMATIE

Kan alles veilig verlopen?
We willen het risico zo klein mogelijk houden door rekening
te houden met deze richtlijnen:
Extra hygiënemaatregelen
C Op ieder initiatief zal er handzeep, alcoholgel en ontsmettingsmiddel aanwezig zijn.
C Kinderen wassen doorheen de dag op verschillende momenten hun handen
(bij aankomst, bij vertrek, eten lunch, bij toiletbezoek, enz.)
C Hoesten in de elleboog, niezen in papieren zakdoekjes, …
C Gebruikte materialen worden op regelmatige basis ontsmet.
C Gebruikte locaties worden op regelmatig basis gepoetst en ontsmet.
C In alle locaties zijn pictogrammen aanwezig met daarop richtlijnen en afspraken.

Brengen en halen van kinderen
Kom je je kinderen brengen of ophalen?
Hou dan rekening met deze richtlijnen:
C Volwassenen dragen een mondmasker.
C Hou een afstand van 1,5m van andere kinderen, ouders of begeleiding.
C Kom bij voorkeur zelf je kind halen en doe geen beroep op vrienden of familie.
C Kinderen worden gebracht en opgehaald aan de ingang.

Vervoer Baloe - kampen
Bij de kampen waar het is aangegeven kan je gebruik maken
van vervoer. Je schrijft dan in zowel voor het kamp als voor Baloe.
Van en naar Baloe Averbode is er ook vervoer maar we vragen hier
enkel gebruik van te maken indien het niet anders kan.

Contact externen
In de mate van het mogelijke vermijden we contact met externen.

Ziekte
Ben je ziek of ben je recent ziek geweest?
Neem dan contact op met de organiserende dienst.
Je bezorgt een doktersattest aan de organiserende dienst
Indien het een betalende activiteit is, wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.
Neemt er toch een ziek kind deel of wordt er gedurende een bepaalde week
een kind ziek, dan wordt een noodprocedure opgestart.
Deelnemers die mogelijk besmet zijn, worden in afzondering geplaatst.
De ouders worden gecontacteerd om hun kind te komen ophalen.

Hoe inschrijven?
De inschrijvingen gaan van start op maandag 15 maart om 9.00u
Ga naar https://scherpenheuvel-zichem.ticketgang.eu/
om in te schrijven voor het aanbod.

Sociale, culturele en sportieve
participatiepremie:

vakantie
voor iedereen!

Willen je kinderen ook graag sporten of deelnemen aan vakantieactiviteiten?
Heb je dit tot nu toe uitgesteld omdat het financieel moeilijk is?
Ook in 2021 kent het OCMW premies toe aan kinderen en jongeren die deelnemen
aan sociale, culturele of sportieve activiteiten in de periode van 1 januari 2021
tot en met 31 december 2021.
Wil je weten of je in aanmerking komt of wil je een aanvraag indienen?
Neem dan contact op met de sociale dienst van het OCMW,
zij helpen je graag verder.

 OCMW

Markt 21
3271 Zichem
013 77 26 47
info@ocmwscherpenheuvel-zichem.be

BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG

Baloe

Kinderopvang Baloe staat tijdens de schooldagen open voor kleuters en lagere
schoolkinderen die in Scherpenheuvel-Zichem wonen of naar school gaan.
Tijdens vakanties kunnen ook kinderen van nieuw samengestelde gezinnen
die niet aan deze voorwaarden voldoen, terecht bij Baloe. De voorwaarde
hiervoor is dat deze kinderen tijdens de vakanties bij een ouder verblijven die
in Scherpenheuvel-Zichem woont of waarvan de plus-zus of plus-broer in
Scherpenheuvel-Zichem naar school gaan.
Je kan je kinderen enkel inschrijven voor Baloe als je vooraf een online dossier
in orde hebt gebracht via https://scherpenheuvel-zichem.ticketgang.eu.
Doe dit nu al!
Je dossier moet steeds worden goedgekeurd door de administratieve dienst
van Baloe voordat je online kan inschrijven.
Heb je hulp nodig?
Neem dan contact op met ons, we helpen je graag verder.

Waar kan ik terecht?
Hieronder vind je een overzicht van de verdeling die we gemaakt hebben.
Je kan enkel inschrijven in de opvanglocatie die toegewezen is op basis van de school.
C ’t Karakolleke
C SJS Schoonderbuken
C SJS Messelbroek
C OLV Scherpenheuvel
C ‘t Belhameltje
C ’t Klaverblad
C Een school buiten het grondgebied
Baloe Scherpenheuvel
August Nihoulstraat 76 A
3270 Scherpenheuvel
0499 77 09 26

C De Vlindertuin
C Ons Wereldje
C Den Hulst
C ’t Steltje
C ’t Stokpaardje
Baloe Averbode
Westelsebaan 104
3271 Averbode
0492 73 24 51

Hoe reserveer ik?
Online via https://ticketgang.scherpenheuvel-zichem.be
Klik zeker op “bevestig reservatie” vooraleer je afsluit. Je kan de status van je reservatie voor de
buitenschoolse kinderopvang checken in je account in Ticketgang, onder Kinderopvang - Reservaties.

Wanneer?
Paasvakantie
Van dinsdag 6 april tot en met vrijdag 16 april.
Opgelet: maandag 5 april (= Paasmaandag): gesloten		
C Vergeet je badge niet
C Breng zelf een lunchpakket mee

Wanneer starten de inschrijvingen?
C De inschrijvingen voor Baloe gaan van start op maandag 15 maart om 9.00u
C Schrijf online in via https://ticketgang.scherpenheuvel-zichem.be
C Inschrijven is mogelijk zo lang er vrije plaatsen zijn.

Hoe en wanneer annuleren?
C Kosteloos annuleren kan voor de paasvakantie tot maandag 29 maart.
C Wanneer je te laat annuleert, betaal je 5 euro boete per kind.
C Wanneer je niet annuleert, betaal je 10 euro boete per kind.
C Eke annulatie gebeurt door je inschrijving aan te passen in je online account van Ticketgang.

Hoeveel kost de opvang?
C Voor een periode minder dan 3 uur per dag: 4 euro
C Voor een periode tussen 3 en 6 uur per dag: 6 euro
C Voor een periode meer dan 6 uur per dag: 10 euro

SPORTDIENST

kampen
Vikingkamp

Kleutersportkamp

VAN MAANDAG 05/04 TOT EN MET VRIJDAG 09/04

VAN DINSDAG 06/04 TOT EN MET VRIJDAG 09/04

Een volledige week avontuur van de bovenste plank!
Als Viking in spe geniet je van dagen vol avontuurlijke
activiteiten, te land, op ’t water en wie weet, in de lucht…

Met oog voor de ontwikkeling van het kind laten
we je kleuter kennismaken met verschillende
basisvaardigheden. De onderwerpen die op een speelse
wijze worden aangeboden zijn onder andere verschillende
turncircuits, dans, een balsportcircuit, allerlei spelen, …

We gaan initiatieduiken bij TODI in Beringen, indien de
coronamaatregelen het toelaten. Bij slecht weer zorgen
we voor vervangactiviteiten zodat we droog blijven.
“In het spoor van de Vikings” is een leuke mix van
avontuur, sport en spel. Samen met je leeftijdsgenoten
maak je plezier en verleg je je grenzen..
Een week om niet snel te vergeten!
 ° 2009 – 2014
 Verzamelen t.h.v. Dierenparadijs,
Turnhoutsebaan, Okselaar.
 9 u. tot 16 u.
 90 euro
 Max. 25 deelnemers
 Er is GEEN vervoer vanuit kinderopvang Baloe

 ° 2015 – 2018
 Sporthal Scherpenheuvel, August Nihoulstraat 72
 9 u. tot 12 u., opvang van 8.30 u. tot 13 u.
 53 euro
 Max. 40 deelnemers
 Er is vervoer van en naar Baloe Scherpenheuvel.
Van en naar Baloe Averbode is er ook vervoer maar we
vragen hier enkel gebruik van te maken indien het niet
anders kan.

Omnisportkamp
VAN MAANDAG 12/04 TOT EN MET VRIJDAG 16/04

Dans- en creakamp
I.S.M. DEVOTION ACADEMY

VAN MAANDAG 12/04 TOT EN MET VRIJDAG 16/04

Zin om eens te proeven van verschillende gekende en
minder gekende sport- en spelactiviteiten? Dan is het
omnisportkamp iets voor jou! We bieden je een waaier
van vaardigheden en sporten aan zoals ping pong, hockey,
minitennis, voetbal, atletiek, KanJam, enz. Bij goed weer
sporten en spelen we buiten in de omgeving van de
sporthal.

Bewegen, dansen, spelen... dit is de leukste mix voor
een geweldig dans- en creakamp. Op vrijdag sluiten we
het kamp af met een heus toonmoment voor familie en
vrienden in den egger, indien de coronamaatregelen het
toelaten. Smeer je beentjes maar in want het belooft een
superleuke week te worden!

 ° 2009 – 2015
 Sporthal Scherpenheuvel, August Nihoulstraat 72
 9 u. tot 16 u., opvang van 8.30 u. tot 16.30 u.
 61,5 euro
 Max. 40 deelnemers
 Er is vervoer van en naar Baloe Scherpenheuvel.
Van en naar Baloe Averbode is er ook vervoer maar we
vragen hier enkel gebruik van te maken indien het niet
anders kan.

 °2011 – 2017
 GC den egger, August Nihoulstraat 74
 9 u. tot 16 u., opvang van 8.30 u. tot 16.30 u.
 96 euro
 Max. 40 deelnemers
 Er is vervoer van en naar Baloe Scherpenheuvel.
Van en naar Baloe Averbode is er ook vervoer maar we
vragen hier enkel gebruik van te maken indien het niet
anders kan.

JEUGDDIENST

knuffel- en
grabbelpas
In de paasvakantie organiseert de jeugddienst weer
allerlei leuke kampen waar kinderen tussen 4 en 12 jaar
naar hartenlust aan kunnen deelnemen.
Knuffelpas is er speciaal voor kleuters, Grabbelpas is
voor de oudere kinderen.
Schrijf je snel in!
Opgelet!
C Wil je fysiek inschrijven kan dit enkel op afspraak..
C Kinderen moeten effectief de leeftijd bereikt hebben
of in deze vakantieperiode de leeftijd bereiken die in
de brochure staat om aan de activiteiten te kunnen
deelnemen.
Tips
Breng je gezinsaccount zo snel mogelijk in orde als je
online wil inschrijven.
Ondervind je moeilijkheden bij je inschrijving? Raadpleeg
dan eerst eens de uitgebreide handleiding die je kan
terugvinden op www.scherpenheuvel-zichem.be of op
de startpagina van Ticketgang. Is het probleem hiermee
toch niet opgelost? Neem dan even contact op met de
jeugddienst. We helpen je graag verder.

KNUFFELPAS THEATERKAMP

Licht uit, spot aan!
VAN DINSDAG 06/04 TOT EN MET VRIJDAG 09/04
Heb jij er altijd van gedroomd om te schitteren in je eigen
theatervoorstelling? Razen de wildste verhaallijnen door je
hoofd en bedenk je de gekste personages? Dan hebben wij
jou deze paasvakantie nodig. Samen met jou creëren we
de leukste personages, schrijven we het meest fantastische
verhaal en zetten het vervolgens zelf op scène. Scherp
dus alvast die pen en laat je fantasie de vrije loop op ons
theaterkamp.
In samenwerking met Mila kampen.
 Dit kamp is geschikt voor kinderen van 4 tot 7 jaar.
 9 u. tot 16 u., opvang van 8 u. tot 17 u.
 100 euro
 HAMW, August Nihoulstraat 76B,
3270 Scherpenheuvel-Zichem

V

GRABBELPAS THEATERKAMP

Licht uit, spot aan!
VAN MAANDAG 12/04 TOT EN MET VRIJDAG 16/04
Heb jij er altijd van gedroomd om te schitteren in je eigen
theatervoorstelling? Razen de wildste verhaallijnen door je
hoofd en bedenk je de gekste personages? Dan hebben wij
jou deze paasvakantie nodig. Samen met jou creëren we
de leukste personages, schrijven we het meest fantastische
verhaal en zetten het vervolgens zelf op scène. Scherp
dus alvast die pen en laat je fantasie de vrije loop op ons
theaterkamp.
In samenwerking met Mila kampen.

 Dit kamp is geschikt voor kinderen van 7 tot 12 jaar.
 9 u. tot 16 u., opvang van 8 u. tot 17 u.
 125 euro
 HAMW, August Nihoulstraat 76B
3270 Scherpenheuvel-Zichem

JEUGDDIENST

Mobiele speelpleinwerking
Ook deze paasvakantie rijden we weer met ons busje rond. Spelen is ons
motto! Met een heleboel sport- en spelmateriaal en alle monitoren strijken
we weer neer op een plein of grasveld bij jou in de buurt om eens lekker te
ravotten.
Voor wie?
Iedereen tussen 4 en 12 jaar is welkom.
Waar en wanneer?
Je kan telkens bij ons terecht op volgende tijdstippen:
C Maandag: van 13 u. tot 17 u.
C Dinsdag t.e.m. donderdag: van 9 u. tot 17 u.
C Vrijdag: van 9 u. tot 16 u.
Hieronder een overzicht van de locaties waar je ons
deze vakantie kan terugvinden:
C 06/04 t.e.m. 09/04
gc den egger
August Nihoulstraat 74,
3270 Scherpenheuvel
C 12/04 t.e.m. 16/04
sporthal Testelt (‘t Steltje)
Teekbroek 22
3272 Testelt

C Ook deze vakantie werken we met weekbubbels.
Laat je kinderen dus liefst zo veel mogelijk komen die
week. Alle ingeschreven kinderen worden verwacht
een hele dag te blijven.
C Er is opvang voorzien een kwartier voor de start en
een kwartier na het einde van de activiteiten.
C Plein op Wielen is gratis.
C Inschrijven is verplicht, dit kan via:
https://scherpenheuvel-zichem.ticketgang.eu/
C Vol = vol

Paaseieren
zoeken in de bib
De paashaas heeft ook dit jaar weer een bezoekje gebracht aan de bib.
Bij het snuffelen tussen de boeken zijn er 10 paaseieren uit zijn mandje
gevallen.
Ben jij een paaseierenzoeker?
Maak dan tussen 3 en 18 april online een paaseierenzoektocht.
Als je de 10 paaseieren vindt, ligt er in de bib een leuke verrassing op je
te wachten.

Voor meer informatie:
Website
www.scherpenheuvel-zichem.be
of volg ons op f en I
Dienst buitenschoolse kinderopvang
August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel
kinderopvang@scherpenheuvel-zichem.be
Frits Beckers of Annelies Van Diest
013 35 24 90 of 013 35 24 72
Dienst Jeugd
August-Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel
jeugddienst@scherpenheuvel-zichem.be
Ben Verreck of Robin Struys
013352470 of 013352471
of volg ons op f en I
Dienst sport
August Nihoulstraat 72, 3270 Scherpenheuvel
sportdienst@scherpenheuvel-zichem.be
013 61 98 63
Gc den egger
August Nihoulstraat 74, 3270 Scherpenheuvel
info@denegger.be
013 46 06 50
of volg ons op f
Openbare Bibliotheek
Westelsebaan 134, Averbode
bibliotheek@scherpenheuvel-zichem.be
013 77 11 51
of volg ons op f

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: STADSBESTUUR SCHERPENHEUVEL-ZICHEM, AUGUST NIHOULSTRAAT 13-15, 3270 SCHERPENHEUVEL

ZIT JE IN FINANCIËLE
MOEILIJKHEDEN DOOR DE
CORONACRISIS?

De coronacrisis treft ons allemaal. Misschien voel je de gevolgen ook in je portemonnee.
Zo kan je inkomen of een gedeelte ervan verminderd zijn door tijdelijke werkloosheid, ontslag, het wegvallen van een flexijob of annulatie van
freelanceopdrachten, …
Ook de kosten van het dagelijks leven zijn gestegen. Denk maar aan de prijzen voor voeding in de winkel.
Door de coronacrisis slaag je er misschien niet meer in om de rekeningen van bijvoorbeeld verwarming, elektriciteit of de huishuur te betalen.
Ondanks de steunmaatregelen van de Vlaamse en federale regering, kan je geconfronteerd worden met ernstige financiële moeilijkheden.
Heb je financiële problemen, zet dan de stap naar het OCMW. Een maatschappelijk werker doet een sociaal en financieel onderzoek van je
concrete situatie.
Het OCMW kan je helpen met het papierwerk en eventuele financiële ondersteuning bieden in deze crisistijden.

EXTRAFINANCIËLE ONDERSTEUNING
VOOR SCHOOLKOSTEN EN KINDEROPVANG
Ook de schoolkosten en de kosten voor kinderopvang kunnen financieel zwaar doorwegen, zowel voor een alleenstaande ouder als voor
een koppel met kinderen.
Ook alleenstaande meerderjarige studenten kunnen de financiële gevolgen ondervinden van de kosten die zij hebben voor hun studies.
Daarom komt het OCMW tijdens de coronacrisis financieel extra tussen in de kosten van kinderopvang en de school- en studiekosten.
Voor wie?
Je maandelijkse inkomen mag niet hoger zijn dan tweemaal het bedrag van de categorie leefloon waartoe je zou behoren:
als koppel of alleenstaande ouder met kinderen mag je gezinsinkomen (totale gezinsinkomen en kinderbijslag) niet hoger zijn dan
2.592 euro per maand, verhoogd met 100 euro per kind ten laste;
als alleenstaande student mag je inkomen niet hoger zijn dan 1.918 euro per maand.
Een maatschappelijk werker van het OCMW zal een berekening maken in elke individuele situatie.

Hoeveel bedraagt de financiële tussenkomst?
De financiële tussenkomst van het OCMW bedraagt 90% voor de kosten voor kinderopvang en
90% voor de school- en studiekosten met een maximum van 500 euro per kind.

Hoe vraag je de financiële tussenkomst aan?
Je maakt een afspraak bij een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW:
tel. 013 77 26 47
info@ocmwscherpenheuvel-zichem.be.

Wat breng je mee?
bewijzen van je gezinsinkomen, zoals loonfiches, attesten uitkeringen en kinderbijslag,
rekeninguittreksels;
rekeningen van kinderopvang en/of school- en studiekosten, zoals schoolfacturen, aankopen
schoolbenodigdheden en studiemateriaal.

OCMW SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
MARKT 21 • 3271 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
TEL 013 77 26 47
INFO@OCMWSCHERPENHEUVEL-ZICHEM.BE
WWW.OCMWSCHERPENHEUVEL-ZICHEM.BE

