
Vakantie -
    brochure

      2019

In 2019 organiseert het gemeente- 
bestuur tijdens de vakanties een brede 
waaier aan activiteiten voor kinderen 
en jongeren. 

Wacht niet te lang om in te schrijven, 
want de plaatsen zijn beperkt. Inschrij-
ven kan vanaf 2 januari.

Diverse verenigingen bieden vakantie-
kampen aan die we in deze brochure 
graag mee in de kijker zetten. 



KROKUSVAKANTIE
van 4 tot en met 8 maart

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

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

► NEDERLANDS TAALKAMP BABBELKOUS

2,5 tot 12 jaar
GBS Wegwijzer, Schoolstraat 14, 1601 Ruisbroek
7,5 euro / 10 euro / 15 euro
tcstersintpietersleeuw@infano.be, 0488 40 88 96 of 
0487 44 72 65
www.infano.be
van 7 tot 18 uur

► VAKANTIEWERKING INFANO

van 4 tot en met 8 maart

van 4 tot en met 8 maart



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

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

► OMNISPORTKAMP

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

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

► KLEUTERSPORTKAMP

van 4 tot en met 8 maart

van 4 tot en met 8 maart



PAASVAKANTIE
van 8 tot en met 19 april

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

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

► OMNISPORTKAMP
van 15 tot en met 19 april

► KLEUTERSPORTKAMP

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

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

van 15 tot en met 19 april



► 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)

van 15 tot en met 19 april

2,5 tot 12 jaar
GBS ’t Populiertje, Jan Vanderstraetenstraat 91, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw
7,5 euro / 10 euro / 15 euro
tcstersintpietersleeuw@infano.be, 0488 40 88 96 
of 0487 44 72 65
www.infano.be
van 7 tot 18 uur

► VAKANTIEWERKING INFANO
van 8 tot en met 12 april
van 15 tot en met 19 april



ZOMERVAKANTIE
van 1 juli tot en met 31 augustus

► KUNSTENAARSKAMP
van 1 tot en met 5 juli
van 5 tot en met 9 augustus

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)

► 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 1 tot en met 19 juli
van 29 juli tot en met 16 augustus
(11 juli en 15 augustus geen speelpleinwerking)



► OMNISPORTKAMP
van 1 tot en met 5 juli
van 19 tot en met 23 augustus
van 26 tot en met 30 augustus

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

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

► KLEUTERSPORTKAMP
van 1 tot en met 5 juli
van 19 tot en met 23 augustus
van 26 tot en met 30 augustus

3 tot 6 jaar
Sportcentrum “A.J. Braillard”, Wandelingstraat 54, 
1601 Ruisbroek
70 euro
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be, 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 
02 370 28 80
spl.ticketgang.eu

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

van 15 tot en met 19 juli
van 22 tot en met 26 juli

Beestenboek
Ja, we kennen allemaal een 

hond, een kat en zelfs een cavia. 
Maar heb jij al eens gehoord van een 

Tasmaanse Duivel, een zeedraak of een 
narwal? Ja, die bestaan echt! Of zag jij al eens 

een zeldzame eenhoorn, een sfinks of een dondervo-
gel? Wij gaan op avontuur met de gekste beesten 

deze week, ga jij mee van stal? 

Dappere dino’s
Heel, heel, heeeeel 

lang geleden leefden 
er heel, heel, heeeeel erg 

grote dieren: de dinosau-
russen. Je had ze in alle soor-

ten en maten. Deze week staat 
helemaal in teken van deze 

dappere dieren! 



► 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 15 tot en met 19 juli
van 22 tot en met 26 juli

Fabels en legenden
Echt of verzonnen, waar gebeurd of ge-
fantaseerd, fabel of feit? Verhalen bren-
gen figuren tot leven, maar wat als die 
figuren hun eigen leven gaan leiden? 
Stap mee in een gekke wereld, waar 
dromen en werkelijkheid zich ver- 
mengen. Hou jij het hoofd koel?

Terug in de tijd
Vroeger maakten 

ze vuur en jaagden op 
mammoeten, deden aan 

wagenrennen en bouwden 
tempels voor de goden, orga-

niseerden riddertornooien en dans- 
festijnen. Elke dag werd er wel weer iets 

nieuw uitgevonden: het wiel, het harnas, 
het kompas, het licht. Eén ding is duidelijk, een 

reis door de tijd is geen seconde saai! 



HERSTVAKANTIE
van 28 oktober tot en met 1 november

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

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

► NEDERLANDS TAALKAMP BABBELKOUS
van 28 tot en met 31 oktober

2,5 tot 12 jaar
GBS Wegwijzer, Schoolstraat 14, 1601 Ruisbroek
7,5 euro / 10 euro / 15 euro
tcstersintpietersleeuw@infano.be, 0488 40 88 96 of 
0487 44 72 65
www.infano.be
van 7 tot 18 uur

► VAKANTIEWERKING INFANO
van 28 tot en met 31 oktober



HOE ONLINE INSCHRIJVEN
A. REGISTREER JE GEZIN-ACCOUNT EN KINDEREN
> Heb je al een gezin-account 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 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.



OVERZICHT 2019
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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.



VERENIGINGEN

► DANSSTAGE GYMPIE
van 8 tot en met 12 juli
De dansstage van Gympie viert dit jaar zijn 10-jarig bestaan en 
dat moet gevierd worden. Wat er allemaal op het programma 
staat en hoe speciaal die week wordt, dat houden de lesgevers 
graag nog even geheim. Dé boodschap is: inschrijven! Stap mee 
in ons groot dansavontuur …

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

► VOETBALSTAGES KV ZUUN
elke schoolvakantie, elke week
Uw kind kan zijn voetbaldroom beleven tijdens de stage 
van KV Zuun. Door het gebruik van de meest recente 
trainingsmethode werken we samen met uw kind aan 
het verbeteren van zijn zwakke punten. De deelname 
aan deze stage is een garantie voor uw kinderen om 
een sportieve week door te brengen, gezellig, leerzaam, 
positief, sereen. Ze worden zowel buiten als op het 
veld door gediplomeerde opvoeders of gekwalificeerde 
coaches begeleid.

5 tot 16 jaar
KV Zuun, Petrus Basteleusstraat,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
120 euro
www.stage-kvzuun.be, 0475 64 93 75
Activiteiten: van 8 tot 17 uur
Opvang: van 7.30 tot 18 uur



► SPELLETJESNAMIDDAGEN IN DE BIB
vrijdag 8 maart • woensdag 10 april •
woensdag 30 oktober • vrijdag 27 december
Op woensdag of vrijdag tijdens de schoolvakanties wordt de 
hoofdbibliotheek van 14 tot 16 uur omgetoverd tot een waar 
spelparadijs. Speel een partijtje zeeslag of doe mee aan een 
egelrace samen met je vrienden. Voor iedereen valt er wel 
wat te beleven.

3 tot 14 jaar
Hoofdbibliotheek, Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be
van 14 tot 16 uur
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