2022

VAKANTIE
BROCHURE
In 2022 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 17 januari 2022 om
8 uur (tenzij anders vermeld).
Diverse verenigingen bieden vakantiekampen aan die we
achteraan in deze brochure graag mee in de kijker zetten.

KROKUSVAKANTIE

van 28 februari tot en met 4 maart

► NEDERLANDS TAALKAMP BABBELKOUS
van 28 februari tot en met 4 maart
3 tot 6 jaar / 7 tot 12 jaar
Alle kinderen met een anderstalige/meertalige
achtergrond zijn welkom!
Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
10 euro per week
Thema 3 tot 6 jaar

De brief
van Herman

integratie@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 03 51
spl.ticketgang.eu
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 17 uur

Wat doe je als je allerbeste vriend verhuist naar
ver weg? Voor Herman is geen
moeite te veel om zijn makker
Henry met een brief duidelijk
te maken dat hun vriendschap voor altijd is.

Thema 7 tot 12 jaar

Reuze! Beesten!
Ontdek de leefwereld van uitzonderlijke,
fabelachtige, maar zeer fascinerende
dieren. Ze geven ons inspiratie om
verder te fantaseren, griezelen,
verhalen te verzinnen en ons
eigen reuze! Beest te
knutselen.

► VAKANTIEWERKING 3Wplus - ’t Leeuwenbos
van 28 februari tot en met 4 maart
2,5 tot 12 jaar - Iedereen is welkom!
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.i-school.be/login
Activiteiten: van 10 tot 16 uur
Opvang: van 7 tot 18 uur

► KLEUTER SPORT-SPEL- EN KNUTSELKAMP
van 28 februari tot en met 4 maart
3 tot 6 jaar
Sportcentrum A.J. Braillard, Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek
90 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

De Bijzzzonder
Gulzige Bij
Deze bij wil zijn nectar met niemand
delen. Alle andere bijen zijn hard aan
het werk, maar de gulzige bij is alleen
maar aan het smikkelen en smullen.
SLURP! SLURP! BURP! Maar op een
dag eet de gulzige
bij net iets te
veel ...

► OMNISPORTKAMP
van 28 februari tot en met 4 maart
6 tot 12 jaar

Sportcentrum A.J. Braillard, Wandelingstraat 54,
1601 Ruisbroek
90 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

PAASVAKANTIE

van 4 tot en met 15 april

► AKADEEMI
van 4 april tot en met 8 april
3 tot 12 jaar

Wil je je kind graag inschrijven, maar heeft het een bijzondere zorgnood?
Neem contact op en samen bekijken we wat mogelijk is.

Jeugdcentrum Laekelinde,
Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
100 euro per week
(inschrijven per dag is ook mogelijk)
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

Nederlands
met de Mechelse Kletskoekoek

We gaan kakelen als de kippen! Heel veel
getetter in het algemeen Nederlands. Op
speelse wijze maken we kennis met taal en
verwoorden we onze gedachten. We leren
ons uitdrukken en we werken aan letterherkenning bij de kleuters.
Zowel voor kleuters als voor onze grote
goed geletterde helden.
Onze kletskippen zijn alvast
van de partij!

► VAKANTIEWERKING 3Wplus - ’t Leeuwenbos
van 4 tot en met 8 april
van 11 tot en met 15 april
2,5 tot 12 jaar - Iedereen is welkom!
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.i-school.be/login
Activiteiten: van 10 tot 16 uur
Opvang: van 7 tot 18 uur

► CREAKAMP
van 4 tot en met 8 april
2,5 tot 6 jaar (geboren tussen 2016
en 2019)
‘t Bezenhof, Appelboomstraat 156,
1602 Vlezenbeek
27 euro per dag - 135 euro per week
www.tbezenhof.com
inschrijven kan vanaf 8 januari
via www.tbezenhof.com
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8.30 tot 16.30 uur

► KLEUTER SPORT-SPEL-EN KNUTSELKAMP
van 11 tot en met 15 april
3 tot 6 jaar
Sportcentrum A.J. Braillard,
Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek
90 euro per week
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 11 tot en met 15 april
6 tot 12 jaar

SuperTess in het
circus
SuperTess wil net zo knap zijn als
de mensen in het circus. Ze probeert
van alles, maar niets lukt. Als zij en
haar vriend Max naar een circusvoorstelling zijn geweest, weet ze het: ze
wordt jongleur! Maar
wat als het niet
in één keer
lukt?

Sportcentrum A.J. Braillard,
Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek
90 euro per week
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

ZOMERVAKANTIE

van 1 juli tot en met 31 augustus

► SPEELPLEINWERKING DE LEEUWTJES
van 4 juli tot en met 12 augustus
(11 en 21 juli geen speelpleinwerking)
2,5 tot 12 jaar (geboren tussen 2010 en
2019)
Kinderen moeten al naar school gaan en zindelijk zijn.

Kleuters: GBS ‘t Populiertje
Lagere school: Zonnig Leven
Kleuters en lagere school (t.e.m. 4de lj): GBS Den Top*
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

Wil je je kind graag inschrijven, maar heeft het een bijzondere zorgnood?
Neem contact op en samen bekijken we wat mogelijk is.

spl.ticketgang.eu (inschrijven per dag mogelijk)
Activiteiten: van 8.45 tot 16 uur
Opvang: van 7.30 tot 18 uur
* onder voorbehoud

► KLEUTER SPORT-SPEL-EN KNUTSELKAMP
van 4 tot en met 8 juli
van 15 tot 19 augustus
4 tot 8 juli
van 22 tot 26 augustus
3 tot 6 jaar
Sportcentrum A.J. Braillard,
Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek
90 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

22 tot 26 augustus

Avonturenkamp
Kompaslezen, survivaltocht en vuur
leren maken, dat is maar een kleine
greep uit de vele activiteiten die deze
week op het programma staan.
Op donderdagavond blijven we overnachten.

Thema 12 tot 15 jaar

► THE OUTSIDER CLUB:

AVONTURENKAMP

van 8 tot en met 12 augustus
6 tot 15 jaar
Superhelden/X-treem (6 tot 11 jaar: Jeugdcentrum Laekelinde
Avonturenkamp (12 tot 15 jaar): Zonnig Leven
95 euro
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 370 28 80

Thema 6 tot 8 jaar

Superhelden

spl.ticketgang.eu
Activiteiten: van 9 tot 16.30 uur
Opvang: van 8 tot 17.30 uur

Jullie zijn de helden
van Sint-Pieters-Leeuw!
Zwier je cape rond je nek,
activeer je speciale schoenen en
neem je vliegende hond mee!
Bundel jullie krachten en ga de
strijd aan met de tegenstander. Hopelijk zien
we jou snel!

16 tot 19 augustus

Thema 9 tot 11 jaar

X-treem
Leef een hele week op adrenaline door
de stoerste activiteiten te beleven. Leer
een vuurtje maken, verken de natuur
en leer wat je er mee kan doen.
Op donderdagavond blijven
we overnachten.

► OMNISPORTKAMP
van 4 tot en met 8 juli
van 15 tot 19 augustus
van 22 tot 26 augustus
6 tot 12 jaar
Sportcentrum A.J. Braillard,
Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek
90 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

► CREAKAMPEN
van 11 tot en met 15 juli
van 18 tot en met 22 juli (incl. 21 juli)
van 25 tot en met 29 juli
van 1 tot en met 5 augustus
2,5 tot 6 jaar (geboren tussen
2016 en 2019)
‘t Bezenhof, Appelboomstraat 156,
1602 Vlezenbeek
27 euro per dag - 135 euro per week
korting vanaf 2de gezinslid 120 euro per week
www.tbezenhof.com
inschrijven kan vanaf 8 januari
via www.tbezenhof.com
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8.30 tot 16.30 uur
‘t Bezenhof is
een organisatie in
het landelijke Vlezenbeek dat creakampen aanbiedt voor kleuters tussen
2,5 en 6 jaar tijdens de schoolvakanties. De activiteiten gaan door in
het groen, tussen de diertjes
en de aardbeien.

► JONGE HELDEN KLEUTERSPEELWEEK
van 25 tot en met 29 juli
iedereen geboren tussen
1/01/2016 en 31/12/2018
Basisschool De Groene Parel, Albert van
Cotthemstraat 110, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
90 euro
T 016 66 43 70
inschrijven kan vanaf 11 januari om
20 uur via www.jongehelden.be
Wil je je kind graag inschrijven, maar heeft het
een bijzondere zorgnood? Geef tijdens de
inschrijving dan zeker mee welke specifieke
ondersteuning jouw kind nodig heeft.

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

Van
Dino tot Plato
Instappen maar: de teletijdmachine
vertrekt in 3, 2, 1: Flits! We vliegen
langs piramides en oude kastelen,
tussen de gladiatoren en echte holbewoners. Helemaal tot aan de
dino’s! We reizen terug in de
tijd en leren de gekste
figuren kennen.

► JONGE HELDEN SPEELWEEK
van 25 tot en met 29 juli
iedereen geboren tussen
1/01/2012 en 31/12/2015
Basisschool De Groene Parel,
Albert van Cotthemstraat 110,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
90 euro

Komeetplaneet
Kom snel, we gaan bijna
vertrekken! Naar waar? De
maan, een planeet vol aliens,
een reisje naar de toekomst …
Dat kies jij! Trek je ruimtepak
aan en bereid je voor op een
buitenaards avontuur.

T 016 66 43 70
inschrijven kan vanaf 11 januari om
20 uur via www.jongehelden.be
Wil je je kind graag inschrijven, maar heeft het
een bijzondere zorgnood? Geef tijdens de
inschrijving dan zeker mee welke specifieke
ondersteuning jouw kind nodig heeft.

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

Het elexir van Hoefnix

► AKADEEMI
van 11 tot en met 15 juli

Een van de druïden van de Galliërs zit
met een groot probleem. Hij ontbreekt
enkele ingrediënten om zijn elixer af te
werken. Dit elixer hebben de Galliërs nodig om
heel sterk te worden en goed te kunnen vechten
tegen de Romeinen! Aan ons om Hoefnix te
helpen de nodige ingrediënten te verzamelen.
We verkleden ons als een echte Galliër en dagen de
Romeinen uit in een duel.
Tenminste, nadat we het
elixer hebben
gedronken …

3 tot 6 jaar

Wil je je kind graag inschrijven, maar heeft het een bijzondere zorgnood?
Neem contact op en samen bekijken we wat mogelijk is.

Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
100 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

Bliksemsnel Kokkerellen
We spelen en knutselen in het thema, maar we staan
ook dagelijks in de ‘keuken’. We maken allerlei lekkers
en we leren tafelmanieren! We maken een eigen
gezonde, maar vooral lekkere, lunch. Die dag hoef je
dus geen boterhammen van thuis mee te brengen.
Op het einde van de week krijgen we twee strenge
(en een beetje vreemde) recensenten over de
vloer. We zijn al benieuwd wat ze van jullie
kookkunsten gaan vinden.

Lalala land

► AKADEEMI
van 11 tot en met 15 juli

We kiezen samen met
de kinderen een thema
voor onze musical. We knutselen decors en attributen. We
oefenen en we spelen af en toe
ook een leuk spel. Op vrijdag zijn
ouders (of andere sympathisanten)
welkom op onze show. De deuren
gaan open om 15.45 uur,
zodat we om
16 uur kunnen
starten.

7 tot 12 jaar

Wil je je kind graag inschrijven, maar heeft het een bijzondere zorgnood?
Neem contact op en samen bekijken we wat mogelijk is.

Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
100 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

► AKADEEMI
van 1 tot en met 5 augustus
3 tot 12 jaar

Wil je je kind graag inschrijven, maar heeft het een bijzondere zorgnood?
Neem contact op en samen bekijken we wat mogelijk is.

Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 6,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
100 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

HERFSTVAKANTIE

van 31 oktober tot en met 4 november

► NEDERLANDS TAALKAMP BABBELKOUS
van 2 tot en met 4 november
3 tot 6 jaar / 7 tot 12 jaar
Alle kinderen met een anderstalige/meertalige
achtergrond zijn welkom!
Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
6 euro per week
integratie@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 03 51
Thema 3 tot 6 jaar

Pim Piloot

spl.ticketgang.eu
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 17 uur

Pim is dol op vliegtuigen. Voor elk klusje
heeft hij er wel één. En als hij
even tijd heeft, haalt Pim Piloot zijn
favoriete vliegtuigje boven: zijn
STUNTVLIEGTUIG! Dan wordt
Pim een echte stuntpiloot.
Als dat maar goed
afloopt ...

Thema 7 tot 12 jaar

Wereldfeesten
We gaan samen op avontuur doorheen
de verschillende werelddelen, we snuiven de gewoontes van verschillende
landen op en feesten mee waar me
maar kunnen. Ons motto deze
week: feesten als de beesten,
de hele wereld rond.

► VAKANTIEWERKING 3Wplus - ’t Leeuwenbos
van 31 oktober tot en met 4 november
2,5 tot 12 jaar - Iedereen is welkom!
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.i-school.be/login
Activiteiten: van 10 tot 16 uur
Opvang: van 7 tot 18 uur

KERSTVAKANTIE

van 26 december tot en met 6 januari

► VAKANTIEWERKING 3Wplus -

’t Leeuwenbos

van 26 december tot en met 6 januari
2,5 tot 12 jaar - Iedereen is welkom!
GBS Den Top, Garebaan 5,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
7,5 euro / 10 euro / 15 euro per dag
opvang.spl@3wplus.be,
T 0492 58 05 71
www.i-school.be/login
Activiteiten: van 10 tot 16 uur
Opvang: van 7 tot 18 uur

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. Fiscale
attesten zijn beschikbaar vanaf eind mei in het jaar na deelname.

HOE INSCHRIJVEN VIA TICKETGANG?
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
► TENNISSTAGES CHIP & CHARGE

TENNIS ACADEMY

van 28 februari tot en met 4 maart
van 4 tot en met 8 april
van 4 tot en met 8 juli
van 11 tot en met 15 juli
van 15 tot en met 19 augustus
van 22 tot en met 26 augustus
van 31 otober tot en met 4 november
van 26 tot en met 30 december
van 5 tot 18 jaar met of zonder
tenniservaring
(geboren tussen 2004 en 2017)
Wandelingstraat 54,
1601 Ruisbroek
110 - 140 euro per week
www.ccta.be/stage.
www.ccta.be/stage
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 17 uur

► TENNISZOMERKAMP TC BEYKESVELD
van 4 tot en met 8 juli
van 22 tot en met 26 augustus
van 6 tot 18 jaar met of zonder tenniservaring
-10 jaar: Domein van Huizingen
+10 jaar: TC Beykesveld, Jaak Calloenstraat 25,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Lid: 130 euro per week (incl. 4-uurtje)
Geen lid: 140 euro per week (incl. 4-uurtje)
tcbeykesveld@gmail.com
Schoenen met vlakke zool, tennisracket en lunchpakket meenemen.

inschrijven kan vanaf maart
via tcbeykesveld@gmail.com
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8.30 tot 17 uur

► TAAL- EN VOETBALSTAGES KV ZUUN
van 28 februari tot en met 4 maart
van 4 tot en met 8 april
van 4 tot en met 8 juli
van 22 tot en met 26 augustus
van 31 otober tot en met 4 november
jongens en meisjes van 5 tot 12 jaar
(geboren tussen 2010 en 2016)
Petrus Basteleusstraat 27H,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
100 euro per week (incl. fruit en koekje)
bestuur.kv.zuun@gmail.com
Lunchpakket en voetbalkledij meenemen.

www.kvzuun.be
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 17 uur

► DANS- SPEL- EN CREAKAMP LEEUWSE DANS

& GYMCLUB

van 4 tot en met 8 april
iedereen geboren tussen 2010 en 2017
Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
125 euro (incl. water en 10- en 4-uurtje)
danskampldg@gmail.com
danskampldg@gmail.com
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 17 uur

► DANSSTAGE GYMPIE
van 4 tot en met 8 juli
vanaf 4 jaar
CC De Merselborre, Schaliestraat 2
1602 Vlezenbeek
95 euro
gympiespl@gmail.com
gympiespl@gmail.com
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 17 uur
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