
VAKANTIE
in Sint-Pieters-Leeuw

In 2018 organiseert het gemeentebestuur tijdens 
de vakanties een brede waaier aan activiteiten 
voor kinderen en jongeren. Vergeet niet tijdig in te 
schrijven want de plaatsen zijn beperkt. Diverse 
verenigingen bieden vakantiekampen aan die we 
in deze brochure graag mee in de kijker zetten. 

2018



3 tot 6 jaar
Sportcentrum “A.J. Braillard”,
Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek
70 euro
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be, 
02 371 14 22
spl.ticketgang.eu

Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: een uur voor aanvang en een uur na einde activiteiten

> KLEUTERSPORTKAMP

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

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

> BABBELKOUS

2,5 tot 12 jaar
GBS Wegwijzer, Schoolstraat 14, 1601 Ruisbroek
7,5 euro /10 euro / 15 euro
www.infano.be, 0488 40 88 96 of 0487 44 72 65

> BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

Meneer René
Alles wat Meneer René 
schildert lijkt net echt.  Op 
een dag wordt het ook alle-
maal echt. Meneer René blijft 
maar schilderen, er is zoveel 
wat hij wil hebben.

KROKUSVAKANTIE
van 12 tot en met 16 februari

7 tot 14 jaar
Sportcentrum “A.J. Braillard”, Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek
70 euro
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be, 02 371 14 22
spl.ticketgang.eu

Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: een uur voor aanvang en een uur na einde activiteiten

> OMNISPORTKAMP



PAASVAKANTIE
van 9 tot en met 13 april

7 tot 14 jaar
Sportcentrum “A.J. Braillard”, Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek
70 euro
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be, 02 371 14 22
spl.ticketgang.eu

Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: een uur voor aanvang en een uur na einde activiteiten

> OMNISPORTKAMP

2,5 tot 12 jaar
GBS ’t Populiertje, Jan Vanderstraetenstraat 91, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
7,5 euro /10 euro / 15 euro
www.infano.be, 0488 40 88 96 of 0487 44 72 65

> BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

3 tot 6 jaar
Sportcentrum “A.J. Braillard”,
Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek
70 euro
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be
02 371 14 22
spl.ticketgang.eu

Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: een uur voor aanvang
en een uur na einde activiteiten

> KLEUTERSPORTKAMP Koen Konijn, boekenboef
Wie heeft dit konijn gezien?  Hij 
wordt verdacht van: stelen van 
stripverhalen, pikken van pren-
tenboeken, jatten van jeugd-
boeken. Luistert (soms) naar de 
naam Koen, spreek hem nooit 
aan als je geen sla en wortels bij 
je hebt. Help de politie
hem te vinden,
samen pakken
we de boeken- 
boef op!

> KUNSTENAARSKAMP
6 tot 12 jaar
Kunstacademie, Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
85 euro - kortingstarief 2de kind 80 euro
kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be, 02 371 22 67
spl.ticketgang.eu
van 9 tot 16 uur (geen opvang)



ZOMERVAKANTIE
van 1 juli tot en met 31 augustus

> KUNSTENAARSKAMP
van 2 tot en met 6 juli
van 6 tot en met 10 augustus

7 tot 14 jaar
Sportcentrum “A.J. Braillard”, Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek
70 euro
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be, 02 371 14 22
spl.ticketgang.eu

Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: een uur voor aanvang en een uur na einde activiteiten

> OMNISPORTKAMP
van 2 tot en met 6 juli
van 20 tot en met 24 augustus
van 27 tot en met 31 augustus

> SPEELPLEINWERKING

2,5 tot 12 jaar
Kleuters: GBS ‘t Populiertje
Lagere schoolkinderen: Zonnig Leven
per dag: 10 euro voor 1e kind; 7,5 euro voor 2e en elk vol-
gend kind; 15 euro voor niet-inwoners van de gemeente
speelpleinwerking@sint-pieters-leeuw.be, 02 370 28 82
inschrijven per dag mogelijk, spl.ticketgang.eu of
www.sint-pieters-leeuw.be/speelpleinwerking

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

van 2 tot en met 20 juli
van 6 tot en met 24 augustus
(11 juli en 15 augustus geen speelpleinwerking)

6 tot 12 jaar
Kunstacademie, Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
85 euro - kortingstarief 2de kind 80 euro
kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be, 02 371 22 67
spl.ticketgang.eu
van 9 tot 16 uur (geen opvang)



Opa Jan maakt 
zijn huis schoon
Opa Jan struikelt in 
zijn huisje! Geen wonder, 
er ligt ook zoveel rommel in de kamer. Opa heeft 
zijn grote teen bezeerd. Varkentje zegt dat Opa Jan 
zijn huis moet opruimen. Dat doet Opa. Eerst wordt het 
huis van buiten gewassen, daarna wordt het van binnen 
gepoetst. Alle spulletjes gaan in de wasmachine. Domme 
Opa, dat kan helemaal niet. Dan belt hij zijn zus Marietje.  
Als tante Marietje alles heeft opgeruimd dan moet Opa ook 
worden gewassen.

3 tot 6 jaar
Sportcentrum “A.J. Braillard”,
Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek
70 euro
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be
02 371 14 22
spl.ticketgang.eu
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: een uur voor aanvang en
een uur na einde activiteiten

> KLEUTERSPORTKAMP
van 2 tot en met 6 juli
van 20 tot en met 24 augustus
van 27 tot en met 31 augustus

De geheime drankjes 
van Professor Puffendorf

Professor Puffendorf is de 
grootste geleerde van de 
hele wereld. Ze heeft een 
laboratorium vol vreemd 

uitziende machines die sissen 
en puffen en piepen. En er 

staat een oude kast die TOP- 
GEHEIM is … Niemand mag 

die kast openmaken. 
Professor Puffendorf heeft 

een assistent die Enzo heet 
en in een gezellig ingericht 

kooitje woont samen met 
Chip, de cavia. Op een dag 

moet de professor weg en 
blijven Enzo en Chip samen 

achter. En dan komt de ware 
aard van Enzo naar boven …

Billy de kip
Wanneer de huifkar van Billy en zijn zusjes mid-
den op de prairie uit elkaar valt, moeten de 
kippen een nederzetting bouwen. Billy de kip 
wil zijn zusjes beschermen tegen de gevaarlijke 
vos, die wel zin heeft in een lekker kippetje of 
twee. Wat volgt is een spannende strijd tussen 
Billy en de vos, waarin de ene nog slimmer is 
dan de andere in het bouwen van machines 
en robots.



> JONGE HELDEN SPEELWEEK

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

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

van 23 tot en met 27 juli
van 30 juli tot en met 3 augustus

> JONGE HELDEN SPEELWEEK

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

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

van 23 tot en met 27 juli
van 30 juli tot en met 3 augustus

Licht uit, spot aan!
Laat het podiumbeest in jou 
helemaal los deze week! Wij 
geven jou een podium en een 
spotlight en jij mag jouw ding 
doen. Op ons podium mag 
je zingen en dansen, mopjes 
vertellen, verhalen verzinnen 
of gewoon gek doen. Zelf je 
veters strikken, het kan en mag 
allemaal! 

Grondig plezant!
Wie naar boven kijkt kan heel 
veel dingen zien. Maar wat 
als je naar beneden kijkt? 
Dan zie je de grond! Enkel het 
bovenste laagje, maar wist je 
dat daaronder ook heel veel 
te zien is? Deze week maken 
we samen onze handen vuil 
en graven we steeds dieper 
en dieper, laagje per laagje. 
We gaan tot op de bodem! 

Reusachtige minimensjes
Stel je voor, alles is plots piepklein! 
Let op waar je je voeten zet want 
je kan zomaar een huis verplet-
teren? En jouw boterhammetje 
met choco is maar zo groot als je 
vingertopje. 
Oh nee …. nu zijn we weer 
gekrompen. We passen in een 
muizenholletje en verstoppertje 
spelen is veel leuker want we pas-
sen overal in. 

Het duistere doolhof
Deze week nemen we je mee op 
sleeptouw tussen oude verbor-
gen tempels, vervallen ruïnes en 
duistere doolhoven. Wie heeft deze 
tempel ooit gebouwd? En zie ik 
daar een troon ? We zullen naar 
binnen moeten gaan om al die 
geheimen te ontrafelen. Durf 
jij het aan? 



HERFSTVAKANTIE
van 29 oktober tot en met 31 oktober

2,5 tot 12 jaar
in een gemeentelijke basisschool
7,5 euro /10 euro / 15 euro
www.infano.be, 0488 40 88 96 of 0487 44 72 65

> BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

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

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



VERENIGINGEN

> DANSSTAGE GYMPIE
van 30 juli tot en met 
3 augustus
Sinds 2010 organiseert vzw 
Gympie jaarlijks een dansstage
voor kinderen vanaf 5 jaar. Deze 
stage is telkens een groot succes. 
Ook dit jaar wordt het een fantastisch 
dansfeest. Tijdig inschrijven is de boodschap, 
plaatsen zijn beperkt!

vanaf 5 jaar
CC De Merselborre, Schaliestraat 2, 1602 Vlezenbeek
85 euro
info@gympie.be (inschrijven vanaf 15 januari)

> VOETBALSTAGES KV ZUUN
van 2 januari tot en met 5 januari
van 12 februari tot en met 16 februari
van 3 april tot en met 13 april
tijdens de zomervakantie
Eerst Zuun en dan geloven! Iedereen
tussen 3 en 16 jaar is welkom bij KV Zuun 
tijdens de vakanties. Iedere vakantie worden 
er jeugdstages georganiseerd!

3 tot 16 jaar
KV Zuun, Petrus Basteleusstraat,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
www.kvzuun.be



ONLINE INSCHRIJVEN
A. REGISTREER JE GEZIN-ACCOUNT EN KINDEREN

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

     STAP 2: maak je gezin-account 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 gezin-account 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 de gezin-account!

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 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 nschrijvinglijst 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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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 beschikbaar vanaf eind mei in het jaar na deelname.

V.U. Luc Deconinck - Pastorijstraat 21 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw


