
In 2020 vind je in Sint-Pieters-Leeuw een brede waaier aan 
activiteiten voor kinderen en jongeren. 

Wacht niet te lang om in te schrijven, want de plaatsen zijn beperkt. 
Inschrijven kan vanaf 15 januari.

VAKANTIE-
BROCHURE

        
                 2020



 

  Restaurant 
Babbelkous

KROKUSVAKANTIE
van 24 tot en met 28 februari

2,5 tot 12 jaar
GBS Wegwijzer, Schoolstraat 14, 1601 Ruisbroek
7,5 euro / 10 euro / 15 euro per dag
opvang.spl@3wplus.be, T 0492 58 05 71
www.3wplus.be/kinderopvang/binnenschoolse- 
en-vakantieopvang-sint-pieters-leeuw
van 7 tot 18 uur

► VAKANTIEWERKING 3WPlus

4 tot 8 jaar
Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
25 euro
taalbad@sint-pieters-leeuw.be, T 02 371 03 64
spl.ticketgang.eu

Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 17 uur

► NEDERLANDS TAALKAMP BABBELKOUS
van 24 tot en met 28 februari

van 24 tot en met 28 februari



 

  Restaurant 
Babbelkous

6 tot 14 jaar
Sportcentrum A.J. Braillard, Wandelingstraat 54, 
1601 Ruisbroek
70 euro
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 14 20
spl.ticketgang.eu

Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 17 uur

► OMNISPORTKAMP
van 24 tot en met 28 februari

3 tot 6 jaar
Sportcentrum A.J. Braillard, Wandelingstraat 54, 
1601 Ruisbroek
70 euro
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be, 
T 02 371 14 20
spl.ticketgang.eu

Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 17 uur

► KLEUTER SPORT-SPEL- EN KNUTSELKAMP
van 24 tot en met 28 februari



PAASVAKANTIE
van 6 tot en met 17 april

6 tot 14 jaar
Sportcentrum A.J. Braillard,  
Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek
70 euro
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be,  
T 02 371 14 20
spl.ticketgang.eu

Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 17 uur

► OMNISPORTKAMP
van 6 tot en met 10 april

2,5 tot 12 jaar
GBS ’t Populiertje, Jan Vanderstraetenstraat 91, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw
7,5 euro / 10 euro / 15 euro per dag
opvang.spl@3wplus.be, T 0492 58 05 71
www.3wplus.be/kinderopvang/binnenschoolse- 
en-vakantieopvang-sint-pieters-leeuw
van 7 tot 18 uur

► VAKANTIEWERKING 3WPlus
van 6 tot en met 10 april
van 13 tot en met 17 april

► KLEUTER SPORT-SPEL-EN KNUTSELKAMP

3 tot 6 jaar
Sportcentrum A.J. Braillard, Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek
70 euro
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be, T 02 371 14 20
spl.ticketgang.eu

Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 17 uur

van 6 tot en met 10 april



6 tot 14 jaar
Sportcentrum A.J. Braillard,  
Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek
70 euro
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be,  
T 02 371 14 20
spl.ticketgang.eu

Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 17 uur

3 tot 6 jaar
Sportcentrum A.J. Braillard, Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek
70 euro
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be, T 02 371 14 20
spl.ticketgang.eu

Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 17 uur

► SPORT JE SLIM

12 tot 16 jaar
Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 8, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
120 euro voor inwoners van Sint-Pieters-Leeuw / 140 euro voor 
niet-inwoners (cursusmateriaal inbegrepen)
www.sportjeslim.com of via jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be,  
T 02 370 28 80
spl.ticketgang.eu (max. 16 deelnemers)

Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 17 uur

van 14 tot en met 17 april

Via Sport Je Slim worden de jongeren ondergedompeld in de wereld van ‘hoe stu-
deren’. De jongeren schaven hun studiemethode bij en krijgen zo een extra kans 
om dit schooljaar nog te slagen of bereiden zich voor om een volgend schooljaar 
succesvol te starten. 

Intellectuele inspanningen worden gelijkmatig afgewisseld met lichamelijke ont-
spanning. Ook de invloed van voeding op concentratie komt aan bod. Daarnaast 
focussen we op talenten met het doel om de jongeren sterker en beter in hun 
vel te doen voelen.

De laatste dag van dit kamp kunnen de ouders kennis maken met de aangereikte 
studiemethode. Na het kamp kan elke deelnemer genieten van een opvolg-
moment waarbij we samen de leerstof overlopen en kijken waar het vastloopt 
en hoe het misschien wel kan lukken.



ZOMERVAKANTIE
van 1 juli tot en met 31 augustus

► SPEELPLEINWERKING
van 6 juli tot en met 14 augustus
(21 juli  geen speelpleinwerking)

2,5 tot 12 jaar
Kleuters: GBS ‘t Populiertje
Lagereschoolkinderen: Zonnig Leven
Per dag: 10 euro voor 1e kind; 7,5 euro voor 
2e en elk volgend kind; 15 euro voor niet-
inwoners van de gemeente
speelpleinwerking@sint-pieters-leeuw.be, 
T 02 370 28 82
Inschrijven per dag mogelijk, spl.ticketgang.eu

Activiteiten: van 8.45 tot 16 uur
Opvang: van 7.30 tot 18 uur

► THE OUTSIDER CLUB: AVONTURENKAMP
van 10 tot en met 14 augustus

12 tot 15 jaar
Huis van het Kind, A. Quintusstraat 20,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be, T 02 370 28 80
110 euro
spl.ticketgang.eu

Activiteiten: van 9 tot 16.30 uur
Opvang: van 8 tot 17.30 uur Kompaslezen, 

survivaltocht en vuur 
leren maken staan hier 
op het programma. De 

durvers kunnen zelfs een 
keer overnachten om hun 

overlevingsskills te 
oefenen.



► OMNISPORTKAMP
van 6 tot en met 10 juli
van 17 tot en met 21 augustus
van 24 tot en met 28 augustus

6 tot 14 jaar
Sportcentrum A.J. Braillard, Wandelingstraat 54, 
1601 Ruisbroek
70 euro
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be, T 02 371 14 20
spl.ticketgang.eu

Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 17 uur

► KLEUTER SPORT-SPEL- EN KNUSTELKAMP
van 6 tot en met 10 juli
van 17 tot en met 21 augustus
van 24 tot en met 28 augustus

3 tot 6 jaar
Sportcentrum A.J. Braillard, Wandelingstraat 54, 
1601 Ruisbroek
70 euro
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be, 
T 02 371 14 20
spl.ticketgang.eu

Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 17 uur



► JONGE HELDEN SPEELWEEK

4 tot 6 jaar
Jeugdcentrum Laekelinde, 
Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
65 euro
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be, 
T 02 370 28 80
spl.ticketgang.eu

Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 18 uur

van 13 tot en met 17 juli
van 27 tot en met 31 juli

SPROOKJESBOS
Er was eens… een sprookjes-

bos! Stel je eens voor dat de 
wolf eigenlijk heel lief is, Pinokkio 
altijd de waarheid spreekt en die 

knappe lieve prinses in werkelijkheid 
een verwend nest is? Wij gaan op 
ontdekkingstocht in het sprookjes-

bos en leren de bewoners echt 
kennen.

CIRCUS KNUT
Kom met ons mee naar 

het circus! We maken kennis 
met de verschillende artiesten 

en steken onze  
eigen circus act in elkaar. 
Clowns, wilde dieren en  

dansende olifanten; je kan het 
zo gek niet bedenken of je kan 

het vinden in het Jonge  
Helden Circus.



 
DE TECHNEUTEN

Vraag jij je ook af hoe alles in elkaar zit? 
Is het jouw droom om een robot te maken 
die jouw boterhammen ’s morgens smeert? 

Geen dekseltje dat deze week niet wordt los-
geschroefd, geen vijs blijft onaangeroerd. 

We experimenteren erop los en ma-
ken de gekste creaties.

► JONGE HELDEN SPEELWEEK

6 tot 12 jaar
Jeugdcentrum Laekelinde, 
Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
65 euro
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be, 
T 02 370 28 80
spl.ticketgang.eu

Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 18 uur

van 13 tot en met 17 juli
van 27 tot en met 31 juli

CIRCUS
Clowns en acrobaten, 

straatartiesten en  
muzikanten, vlooientemmers 

en vuurspuwers! Dit bonte  
gezelschap is vooral dol  

op ambiance, op sfeer en plezier. 
Kom jij mee een week lang de 

show stelen?



► AKADEEMI
van 10 tot en met 14 augustus

3 tot 6 jaar 
7 tot 12 jaar
Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 8, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
100 euro
www.aKadeemi.be
www.aKadeemi.be

Activiteiten: 9 tot 16 uur
Opvang: 8 tot 18 uur

aKadeemi

De lach van Mona
De geheimzinnige glim-

lach van de Mona Lisa houdt 
iedereen bezig. Deze week ont-
plooien we onze eigen talen-

ten!We ontdekken meesterlijke 
kunstwerken en we gaan 

vooral zelf aan de slag. 
Expressie kent vele 

gezichten…



Atelier Antiek
We brengen enkele oude 
technieken tot leven. Geen 
saaie geschiedenislessen bij 
ons, maar handen uit de 

mouwen en proberen 
maar! 

► AKADEEMI
van 17 tot en met 21 augustus

3 tot 6 jaar 
Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 8, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
100 euro
www.aKadeemi.be
www.aKadeemi.be

Activiteiten: 9 tot 16 uur
Opvang: 8 tot 18 uur

► AKADEEMI
van 17 tot en met 21 augustus

7 tot 12 jaar 
Jeugdcentrum Laekelinde,  
Lotstraat 8, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
100 euro
www.aKadeemi.be
www.aKadeemi.be

Activiteiten: 9 tot 16 uur
Opvang: 8 tot 18 uur

Op zoek naar  
Dr. Iks 

De gekende professor met veel 
diploma’s en een goed stel herse-

nen is spoorloos verdwenen! We zetten 
een spannende zoektocht op poten en we 
leren enkele speurtechnieken. Neem je 

verrekijker maar al bij de hand!



Ruimtewezens 
en planeten

&
De speciale ster van 

kleine raket

HERFSTVAKANTIE
van 2 tot en met 6 november

4 tot 8 jaar
Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw
25 euro
taalbad@sint-pieters-leeuw.be, T 02 371 03 64
spl.ticketgang.eu

Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 17 uur

► NEDERLANDS TAALKAMP BABBELKOUS
van 2 tot en met 6 november

2,5 tot 12 jaar
GBS Wegwijzer, Schoolstraat 14, 1601 Ruisbroek
7,5 euro / 10 euro / 15 euro
opvang.spl@3wplus.be, T 0492 58 05 71
www.3wplus.be/kinderopvang/binnenschoolse- 
en-vakantieopvang-sint-pieters-leeuw
van 7 tot 18 uur

► VAKANTIEWERKING 3WPlus
van 2 tot en met 6 november

3 tot 6 jaar
7 tot 12 jaar
Jeugdcentrum Laekelinde, 
Lotstraat 8, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
100 euro
www.aKadeemi.be
www.aKadeemi.be

Activiteiten: 9 tot 16 uur
Opvang: 8 tot 18 uur

► AKADEEMI
van 2 tot en met 6 november

Geen 
file op de 
melkweg



KERSTVAKANTIE

2,5 tot 12 jaar
GBS Den Top, Garebaan 5, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
7,5 euro / 10 euro / 15 euro
opvang.spl@3wplus.be, T 0492 58 05 71
www.3wplus.be/kinderopvang/binnenschoolse- 
en-vakantieopvang-sint-pieters-leeuw
van 7 tot 18 uur

► VAKANTIEWERKING 3WPlus
van 21 tot en met 31 december
Op 24 en 31 december eindigt de opvang uitzonderlijk om 16 uur. 
Op 25 december en 1 januari zal de opvang gesloten zijn.

van 21 december 
tot en met 1 januari

► KONING KEVIN
van 28 december tot en met 1 januari

6 tot 12 jaar
Laekelinde, Lotstraat 8, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
min. 85 euro - max. 110 euro*
koningkevin.be/atelier-doeterietmee-sint-pieters-leeuw, 
T 016 350 550
info@koningkevin.be

Activiteiten: 9 tot 16 uur
Opvang: 8 tot 17.30 uur

*Koning Kevin hanteert een solidair prijzensysteem om aan-
dacht te schenken aan de diversiteit in de maatschappij, te 
streven naar gelijke kansen voor ieder kind en drempels weg te 
halen om deel te nemen aan de vakantiekampen.

We toveren 
Laekelinde om tot 

een groot open & creatief 
laboratorium. Niets moet, 

alles mag. Dwaal rond en kies 
in alle vrijheid waar jij zin in 
hebt onder het wakende en 
meespelende oog van de 

begeleiders. 



HOE INSCHRIJVEN VOOR  
OPVANG VAN 3WPLUS

 
VOOR SCHOOLVRIJE DAGEN EN VAKANTIES DIEN JE TEN 
LAATSTE EEN WEEK OP VOORHAND IN TE SCHRIJVEN. 
Inschrijven gebeurt via www.i-school.be/login. 
Na het invullen van de schriftelijke overeenkomst ontvang je een login en paswoord. Als 
je niet over een computer en/of internet beschikt kan je terecht bij de coördinator. 
> Wanneer er geen vrije plaatsen meer zijn, kom je op een reservelijst terecht. Als er 
een plaats vrijkomt, contacteren we je volgens de rangorde op de lijst. 

KOSTELOOS ANNULEREN
Dat kan gedurende de inschrijvingsperiode. Nadien is dit enkel mogelijk wanneer je 
een ziekteattest op naam van het kind of een verklaring van onregelmatige werkuren 
van je werkgever kan voorleggen. Deze attesten dienen binnen de 7 kalenderdagen aan
de verantwoordelijke van de opvang te worden bezorgd.

FISCALE ATTESTEN EN  
MUTUALITEITSATTESTEN

In je gezin-account op http://spl.ticketgang.eu kan je zelf je fiscaal 
attest of mutualiteitsattest afprinten.

Wanneer je aangemeld bent, ga je naar het tabblad attest.

Vervolgens kan je mutualiteitsattest of fiscaal attest aanklikken.

Mutualiteitsattesten zijn beschikbaar na het evenement. Fiscaal attesten zijn beschik-
baar vanaf eind mei in het jaar na deelname.



HOE ONLINE INSCHRIJVEN
A. REGISTREER JE GEZINSACCOUNT EN KINDEREN
> Heb je al een gezinsaccount ga dan onmiddellijk naar stap B. 
    Je kan je account van de vorige jaren opnieuw gebruiken.

     STAP 1: ga naar http://spl.ticketgang.eu

     STAP 2: maak je gezinsaccount aan:
                    a. klik op de knop REGISTREER ALS GEZIN
     b. kies een login en paswoord
     c. vul de contactgegevens van je account in
      d. lees de algemene voorwaarden na en vink aan dat je 
         hiermee akkoord gaat
     > Je gezinsaccount is aangemaakt!

    STAP 3: registreer de kinderen van je gezin:
      a. registreer een kind door te klikken op de knop NIEUW  
         (rechts op het scherm)
     b. vul voornaam, familienaam en geboortedatum in
     c. deel onder aandachtspunten informatie mee waarvan we op  
         de hoogte moeten zijn (vb. allergieën, ...)
     d. vink het antwoord op enkele vragen aan voor je kind
     e. herhaal deze stappen voor elk kind van je gezin
     > Je kinderen zijn geregistreerd onder het gezinsaccount!

B. SCHRIJF JE KINDEREN IN EN BETAAL ONLINE

     STAP 1: schrijf je kinderen in voor de evenementen van je keuze:
     a. klik op de knop JEUGDAANBOD
     b. klik het evenement aan waarvoor je wil inschrijven
     c. selecteer per kind alle data of de periode waarvoor je wil 
         inschrijven en klik op OPSLAAN
     d. controleer je inschrijvingen op het betaaloverzicht en 
         klik op BETAAL

      STAP 2: je kan nu snel en eenvoudig online betalen met je:
      a. debetkaart (normale bankkaart van je bank)
      b. credit card
 Om de veiligheid van de transactie te waarborgen, zullen de   
 meeste banken vragen om een kaartlezer of digipas te gebruiken;  
 deze kan je meestal gratis verkrijgen bij je bank.
     > Na de betaling kan je onmiddellijk je inschrijvingslijst afdrukken; 
        de inschrijvingslijst wordt ook verzonden naar je mailadres.
     > Breng de inschrijvingslijst mee naar het evenement. 
        Wie niet online kan inschrijven, kan steeds contact opnemen met een  
         van de organiserende diensten.
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VERENIGINGEN

► VOETBALSTAGES SK LEEUW
van 6 tot en met 10 april
van 17 tot en met 21 augustus
De voetbalstages worden gegeven door gemotiveerde en  
gekwalificeerde trainers van SK Leeuw. 
Warme maaltijden, tussendoortjes en drank zijn inbegrepen.

5 tot 13 jaar
SK Leeuw, Lotstraat 10,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
130 euro voor 1ste kind, 110 euro voor elk volgend kind
secretariaat@skleeuw.be

Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 18 uur
(Inschrijven via storting op BE76 0689 3102 2595 met  
vermelding van paasstage/zomerstage 2020 + naam + 
voornaam + geboortejaar)



► SPELLETJESNAMIDDAGEN IN DE BIB
woensdag 26 februari • woensdag 8 april
Tijdens onze spelletjesnamiddagen wordt de hoofdbibliotheek 
omgetoverd tot een waar spelparadijs. Speel een partijtje 
zeeslag of doe mee aan een egelrace samen met je vrienden. 
Liever buitenspelen? Dat kan ook, maar enkel bij mooi weer.
Hou zeker onze Facebookpagina in het oog voor onze pop-up 
spelletjesnamiddagen!

3 tot 14 jaar
Hoofdbibliotheek, Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be,
https://www.facebook.com/bibliotheek.spl
van 14 tot 16 uur
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NOTITIES


