2021

VAKANTIE
BROCHURE

In 2021 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.
Diverse verenigingen bieden vakantiekampen aan die
we in deze brochure graag mee in de kijker zetten.

KROKUSVAKANTIE
van 15 tot en met 19 februari

► NEDERLANDS TAALKAMP BABBELKOUS
van 15 tot en met 19 februari
3 tot 7 jaar / 8 tot 12 jaar
Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
10 euro
integratie@sint-pieters-leeuw.be
spl.ticketgang.eu
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 17 uur

► VAKANTIEWERKING 3Wplus - ’t Leeuwenbos
van 15 tot en met 19 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.i-school.be/login
van 7 tot 18 uur

► GROEI-TWEEDAAGSE (rots & water-training)
maandag 15 en dinsdag 16 februari
6 tot 12 jaar (geboren tussen 2009 en 2015)
Pastorij Vlezenbeek, Dorp 43, 1602 Vlezenbeek
60 euro
Marijke Van Belle, educoach,
educoach@marijkevanbelle.be
educoach@marijkevanbelle.be
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 17 uur

► YOUTUBE-KAMP VILLA BASTA
van maandag 15 tot en met woensdag 17 februari
iedereen geboren tussen 1/1/2008 en 31/12/2012
Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 8, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
37,5 euro
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be, T 02 370 28 80
spl.ticketgang.eu

Hype? HYPE!
Tegenwoordig heeft
iedereen een eigen YouTube-kanaal.
Wil je weten hoe je jouw kanaal nog
beter en origineler maakt als de rest? In
dit kamp leer je je eigen vlogs te filmen
en monteren, bedenk je how-to
filmpjes, challenges, draw my life
video’s en veel meer.

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

► KLEUTER SPORT-SPEL- EN KNUTSELKAMP
van 15 tot en met 19 februari
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

► OMNISPORTKAMP
van 15 tot en met 19 februari
6 tot 14 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 5 tot en met 16 april

► GROEIKAMPJE (rots & water-training)
van 6 april tot en met 9 april
6 tot 12 jaar (geboren tussen 2009 en 2015)
Pastorij Vlezenbeek, Dorp 43, 1602 Vlezenbeek
120 euro
Marijke Van Belle, educoach,
educoach@marijkevanbelle.be

We starten
vanuit de basisprincipes van de rots
en water-training en
gebruiken verder coachingtools en creatieve technieken om kinderen sterker te maken
door zichzelf beter te leren kennen. We
leren ook op welke manier je kan omgaan
met zorgen, pesten, conflicten, hoe je je
grenzen kan aangeven … We vertrekken
vanuit de mogelijkheden en talenten van elk kind, vanuit hun
eigenheid.

educoach@marijkevanbelle.be
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 17 uur

► VAKANTIEWERKING 3Wplus - ’t Leeuwenbos
van 6 tot en met 9 april
van 12 tot en met 16 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.i-school.be/login
van 7 tot 18 uur

► KLEUTER SPORT-SPEL-EN KNUTSELKAMP
van 12 tot en met 16 april
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

► OMNISPORTKAMP
van 12 tot en met 16 april
6 tot 14 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

ZOMERVAKANTIE

van 1 juli tot en met 31 augustus

► SPEELPLEINWERKING DE LEEUWTJES
van 5 juli tot en met 13 augustus
(21 juli geen speelpleinwerking)
2,5 tot 12 jaar (geboren tussen 2009 en
2018)
Kleuters: GBS ‘t Populiertje
Lagere school: Zonnig Leven
Kleuters en lagere school: 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

► THE OUTSIDER CLUB: AVONTURENKAMP
van 9 tot 13 augustus
iedereen geboren tussen 1/1/2006 en
31/12/2011
Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
90 euro
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 370 28 80
spl.ticketgang.eu
Activiteiten: van 9 tot 16.30 uur
Opvang: van 8 tot 17.30 uur

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

► KLEUTER SPORT-SPEL-EN KNUTSELKAMP
van 5 tot en met 9 juli
van 16 tot 20 augustus
van 23 tot 27 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

► OMNISPORTKAMP
van 5 tot en met 9 juli
van 16 tot 20 augustus
van 23 tot 27 augustus
6 tot 14 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

Kliederen &
kladderen
“Thuis mag ik niet met klei gooien en
iedereen wordt boos als ik op de muren
schilder!” Niets is zo leuk als lekker
kliederen en kladderen. We maken onze
eigen verf van dingen die we vinden in
de natuur, schilderen met onze tenen
en proberen alles uit wat anders
niet mag!

► JONGE HELDEN SPEELWEEK
van 12 tot en met 16 juli
van 19 tot en met 23 juli
iedereen geboren tussen
1/01/2015 en 31/12/2017
Jeugdcentrum Laekelinde,
Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
85 euro
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 370 28 80
www.jongehelden.be/aanbod
Bij problemen: 016 66 43 70
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 18 uur

Knorrige Boerderij
Knor knor knor! Ploeter jij ook
graag door de aarde? Of knabbel je
liever op een knapperige wortel? Wil je
elke dag eitjes rapen en de beestjes
eten geven? Kom dan naar de Knorrige
Boerderij en word beste vriendjes
met de vriendelijkste
beestjes!

Achter De Schermen
Drie, twee, één en actie! Beleef een
week op onze eigen fimset.Waag je aan
een workshop stunten en sta zowel eens
voor als achter de camera. We experimenteren met een green screen en voegen
onze eigen special effects toe! Kruip je in
de huid van een decorbouwer of
make-up artist? Of
misschien word je wel
acteur of actrice,
regisseur of
cameraman?

► JONGE HELDEN SPEELWEEK
van 12 tot en met 16 juli
van 19 tot en met 23 juli

iedereen geboren tussen
1/01/2011 en 31/12/2014
Jeugdcentrum Laekelinde,
Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
85 euro
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 370 28 80
www.jongehelden.be/aanbod
Bij problemen: 016 66 43 70
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 18 uur

Beestenboel
Zijn er kippen die kakelen en
klungelen? Zouden knorrige varkens
graag versgebakken brood eten?
Kan jij luid loeien als een koe?
Trek je stoute klompen aan,
kom het ontdekken op onze
speelweek en maak alle
diertjes beestig blij!

Internetverbod
in de grot

►

Oh nee, er is geen Netflix, geen computer,
geen internet en zelf geen bed! Er is geen ijskast met lekkers, geen kast met koekjes, geen
licht als het donker wordt … er is niks!
We halen de oermens in ons naar boven en we
leren ‘jagen’ en ‘vissen’, maken onze eigen juwelen
en gereedschappen. En hoe werden rotsschilderingen gemaakt? Dat
gaan we zeker uitpluizen en
AKADEEMI
proberen! Van je
van 2 tot en met 6 augustus
joebadoebadoe …

van 9 tot en met 13 augustus

iedereen geboren tussen
februari 2018 en december 2014
Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
100 euro
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be, T 02 370 28 80
www.aKadeemi.be
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 18 uur

Kom uit
je schelp

Kamiel de kreeft
heeft dringend nood aan
een nieuwe schelp om in te wonen. Het
is belangrijk de juiste schelp te vinden! We
gaan langs bij schelpenverzamelaar Oscàr
om te zien of hij ons kan helpen. Daarna
gaan we op zoek naar de mooiste schelp
van Atlantis, die ligt ergens te blinken
in een gevaarlijke onderwatergrot.
Hopelijk kunnen we onze adem
lang genoeg inhouden!

De afvalberg
op dieet

► AKADEEMI
van 2 tot en met 6 augustus
van 9 tot en met 13 augustus

Een week vol afval … of net heel
weinig afval! We verkleinen onze
afvalberg door er zelf mee aan de slag
te gaan. Uit ons (proper) afval knutselen
en hergebruiken we allerlei spullen.
We leren ook hoe we zo weinig
mogelijk afval produceren en we
recycleren als een gek.

iedereen geboren tussen
februari 2018 en augustus 2009
Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 6,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
100 euro
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 370 28 80
www.aKadeemi.be
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 18 uur

Laat mij geRUST
Deze week komen we tot rust,
ontwikkelen we een positiever
zelfbeeld en vergroten we ons
zelfvertrouwen dankzij de dagelijks
yoga-workshops! Daarnaast voorzien we
allerlei leuke doe- en knutselactiviteiten
in hetzelfde thema als dat
van de yoga-les.

HERFSTVAKANTIE

van 1 tot en met 5 november

► AKADEEMI
van 2 tot en met 5 november

Coco
Loco
We luisteren naar het
verhaal van Diego, een jongen van
8 jaar die in Mexico woont. Hij heeft
een grote familie, waarin iedereen
trouw is aan elkaar en aan enkele tradities. Voor het eerst mag
Diego helpen bij de voorbereidingen van Dia de los
Muertos …

iedereen geboren tussen
april 2018 en november 2009
Jeugdcentrum Laekelinde,
Lotstraat 6,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
100 euro
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 370 28 80
www.aKadeemi.be
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 18 uur

► VAKANTIEWERKING 3Wplus - ’t Leeuwenbos
van 2 tot en met 5 november
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.i-school.be/login
van 7 tot 18 uur

► NEDERLANDS TAALKAMP BABBELKOUS
van 2 tot en met 5 november
4 tot 8 jaar
Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
10 euro
integratie@sint-pieters-leeuw.be
spl.ticketgang.eu
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 17 uur

KERSTVAKANTIE

van 27 december tot en met 7 januari

► VAKANTIEWERKING 3Wplus -

’t Leeuwenbos

van 27 december tot en met 7 januari
Op 24 en 31 december eindigt de opvang
uitzonderlijk om 16 uur.
2,5 tot 12 jaar
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
van 7 tot 18 uur

► KONING KEVIN
van 3 tot en met 7 januari
iedereen geboren tussen 2009 en 2015
Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 8,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
85 euro - 110 euro
info@koningkevin.be, T 016 350 550
www.koningkevin.be
Activiteiten: 9 tot 16 uur
Opvang: 8 tot 17.30 uur

Kanniekapot
Heb jij spullen die onbreekbaar zijn?
Helaas, daar geloven wij niet in. We verzamelen heel veel spullen en breken deze
tot de laatste vezel af. Alle onderdelen die we
verkrijgen gebruiken we om onze nieuwe eigen uitvindingen in het leven te roepen. We worden enkel
belemmerd door onze eigen fantasie.

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

► DANS- SPEL- EN CREAKAMP LEEUWSE DANS

& GYMCLUB

van 12 tot en met 16 april
iedereen geboren tussen 2009 en 2016
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 7.30 tot 17 uur

► TURNKAMP LEEUWSE DANS & GYMCLUB
van 5 tot en met 7 juli
van 2 tot en met 6 augustus
iedereen geboren vanaf 2018
De loods, Topstraat 11,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
125 euro
turnkamp.ldg@gmail.com
turnkamp.ldg@gmail.com
Activiteiten: van 9 tot 16.30 uur
Opvang: van 8 tot 17.30 uur

► TAAL- EN VOETBALSTAGES KV ZUUN
van 15 tot en met 19 februari
van 12 tot en met 16 april
van 5 tot en met 9 juli
van 12 tot en met 16 juli
van 16 tot en met 20 augustus
van 23 tot en met 27 augustus
jongens en meisjes van 5 tot 15 jaar
Petrus Basteleusstraat 47/49,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
100 euro 1ste kind,
90 euro 2de kind
bestuur.kv.zuun@gmail.com,
T 0487 62 02 80
www.kvzuun.be
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 17 uur

De jongeren
krijgen 2 keer per
dag een ludieke taalles in verschillende niveaugroepen (NL 1
– NL 2 – FR 1) van gediplomeerde
leerkrachten. Daarnaast krijgen
ze 2 maal per dag voetbal- of
keepertrainingen van anderhalf uur door gekwalificeerde trainers.

► VOETBALSTAGES LEEUW BRUCOM
van 10 tot en met 16 april
van 23 tot en met 27 augustus
jongens en meisjes van 5 tot 15 jaar
Lotstraat 10,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
130 euro 1ste kind, 100 euro 2de kind
hendrickx.dirk@telenet.be, T 0476 69 01 28
www.leeuw-brucom.be
Activiteiten: van 9 tot 16 uur
Opvang: van 8 tot 18 uur

NOTITIES

________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
______________________

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

