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FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN



WAT

UiTPAS regio Leuven is een spaar- en voordelenkaart voor je vrije tijd. Als je deelneemt aan een 
kamp of een activiteit van een UiTPAS-partner spaar je punten. Die kan je omruilen voor bv.: een 
gratis ticket, een korting of een ander cadeautje.

Heeft men recht op een UiTPAS aan kansentarief, dan krijgt men een korting van 80% op het 
inschrijvingsgeld, lidgeld of de toegangsprijs bij een UiTPAS-partner.

HOEVEEL KOST EEN UITPAS

• € 5

• € 2 voor wie jonger is dan 26 jaar

• Gratis voor personen die gedomicilieerd zijn in Leuven, Bierbeek, Herent of Oud-Heverlee en in 
recht hebben op verhoogde tegemoetkoming of in schuldbemiddeling of budgetbeheer zijn.

MEER INFO

www.uitinleuven.be/uitpas

UiTPAS

https://www.uitinleuven.be/uitpas


WAT

• Laat toe om in groep deel te nemen aan een voordeliger tarief.

• Je kan geen punten sparen of omruilen.

• Je kan meerdere toegangstickets aan kansentarief kopen met één UiTPAS.

VOOR WIE

Organisaties die met personen in armoede eropuit trekken kunnen een groepspas
aanvragen.

MEER INFO

www.uitinleuven.be/uitpas

GROEPSPAS

https://www.uitinleuven.be/uitpas


Tegemoetkoming maatschappelijke 
participatie bij OCMW Leuven
WAT

Toelage van maximaal € 50 per gezinslid per jaar voor sport-, cultuur- en

jeugdactiviteiten.

VOOR WIE

• Leuvense inwoners en hun gezin

• Na een financieel en sociaal onderzoek

WAAR

• Gekende cliënten: via hun maatschappelijk werker

• Nieuwe cliënten: via een eerste gesprek bij OCMW I&O

MEER INFO

https://www.ocmw-leuven.be/sport-cultuur-en-jeugdactiviteiten

https://www.ocmw-leuven.be/sport-cultuur-en-jeugdactiviteiten


Andere mogelijkheden

LUCIA vzw

• financiële steun voor gezinnen die niet in de primaire levensbehoeften van hun
kinderen (tot 12 jaar) kunnen voorzien

• lidgeld van jeugd- en sportverenigingen

• éénmalig of maandelijks maar tijdelijk van aard

• gezinnen hebben begeleiding van professionele diensten om uit de probleemsituatie
te geraken

MEER INFO: https://luciaweb.be/steun-aanvragen/

Leuvens Fonds Vrijetijdsparticipatie

- financiële tussenkomst aan organisaties

- activiteiten vrije tijd voor doelgroep

MEER INFO: gert.hambrouck@ocmw-leuven.be

https://luciaweb.be/steun-aanvragen/
mailto:gert.hambrouck@ocmw-leuven.be


WAT

Met deze kaart kunnen personen met een handicap hun handicap aantonen. Ze genieten van een aantal voordelen bij sport-, cultuur- en 
vrijetijdsactiviteiten.

De kaart is het resultaat van een Europees initiatiefen geldig in België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en 
Slovenië.

De kaart wordt gratis op naam afgeleverd en is 5 jaar geldig.

VOORWAARDEN

• Je bent erkendals persoon met een handicap door een van de vijf Belgische instellingen, belast met het integratiebeleid voor 
personen met een handicap:

• Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - federale overheid, zowel volwassenen als kinderen

• Agence pour une vie de qualité (AViQ) - Wallonië,

• het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) – Vlaanderen,

• Personne handicapée – Autonomie recherchée (PHARE) – Franse Gemeenschapscommissie,

• Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL) – Duitstalige Gemeenschap

Je vraagt de kaart aan bij de instantie bij wie je een erkenning hebt als persoon met een handicap.

MEER INFO

https://eudisabilitycard.be/

European Disability Card (EDC)

https://eudisabilitycard.be/


Alle mutualiteiten nemen intiatieven rond het organiseren van vrije tijdsactiviteiten en/of vakanties. De ziekenfondsenhebbenook in hun
voordelenpakket extra tussenkomsten hiervoor. Deze veranderen spijtig genoeg elk jaar waardoor het zinloos is om dit uitgebreid te
beschrijven. De websites geven telkens een actueel overzicht.

CM: terugbetaling van jeugdvereniging, kampen, openluchtklassen, speelpleinen, sportkampen, lidmaatschap
sportverenigingen, organiseren van workshops en vormingen, Kazou, JOMBA-vakanties voor kinderen en jongeren 
met bijzondere aandacht, handicap of ziekte, Samana daguitstappen en vakanties, 3 zorgverblijven: Ter Duinen, Spa 
Nivezé en Domein Hooidonk, …

- https://www.cm.be/

- https://www.kazou.be/

- https://www.samana.be/

- http://www.cm-zorgverblijven.be/

FMSB: tussenkomsten sport- of fitness club, sportkampen, JOETZ VZW , Vrije Tijd en Gezondheid 
vzw, S-Plus Brabant vzw, VIVA-SVV, domein Westhoek, Gehandicapten en Solidariteit vzw, …

- https://www.fsmb.be/nl/voordelen-diensten/onze-partners/vrije-tijd-en-vakantie

- https://www.joetz.be/

- http://www.splusregioleuven.be/index.html

- https://www.viva-svv.be/

- http://www.domein-westhoek.be/nl/

- http://www.gehandicaptenensolidariteit.be/

MUTUALITEITEN

https://www.cm.be/
https://www.kazou.be/
https://www.samana.be/
http://www.cm-zorgverblijven.be/
https://www.fsmb.be/nl/voordelen-diensten/onze-partners/vrije-tijd-en-vakantie
https://www.joetz.be/
http://www.splusregioleuven.be/index.html
https://www.viva-svv.be/
http://www.domein-westhoek.be/nl/
http://www.gehandicaptenensolidariteit.be/


Liberale Mutualiteit: Terugbetaling speelpleinwerking, sportvakanties, sportprikkel, zomervakantie, 
sportvereniging, jeugdvakanties, zieke kinderen en kinderen met een beperking, Crejaksie, sportivak
en Vief, …

- https://www.lm-ml.be/nl/voordelen-en-diensten

- https://crejaksie.be/

- https://sportievak.be/

- https://vief.be/

Helan: Terugbetaling fitness, inschrijvingsgeld sportevents en sportclubs, kampen, speelplein en
meerdaagse activiteiten, Odalys vakantieparken, Senior Department reizen, Heyo vakantiekampen, 
…

- https://www.helan.be/nl/ons-aanbod/ziekenfonds/voordelen-en-terugbetalingen/

- https://www.heyo.be/

- https://www.helan.be/nl/ons-aanbod/vakantie/vakantieverblijven/

- https://www.zorgvakanties.com/

VNZ: terugbetaling kamp, sport- of fitness clubs, NZ Vakanties, Kinder- en jeugdvakanties Krunsj, …

- https://www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/

- http://www.nzvakanties.be/

- https://www.krunsj.be/

MUTUALITEITEN

https://www.lm-ml.be/nl/voordelen-en-diensten
https://crejaksie.be/
https://sportievak.be/
https://vief.be/
https://www.helan.be/nl/ons-aanbod/ziekenfonds/voordelen-en-terugbetalingen/
https://www.heyo.be/
https://www.helan.be/nl/ons-aanbod/vakantie/vakantieverblijven/
https://www.zorgvakanties.com/
https://www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/
http://www.nzvakanties.be/
https://www.krunsj.be/


VRIJE TIJD DOORHEEN HET JAAR



WAT

Er is altijd wel iets te doen in Leuven. Deze site bericht je gratis over cultuur en vrije tijd in 

Leuven.

MEER INFO

https://www.uitinleuven.be/

Uit in Leuven

https://www.uitinleuven.be/


WAT

Cultuurhuis met aanbod aan podiumvoorstellingen en festivals

PRIJS VOOR EEN TICKET

• basisprijs varieert

• kortingstarieven: leeftijdskorting, de combinatiekorting, cultuurkaartkorting, Last Minute 
Deal, de UiTPAS met kansentarief, de begeleiderspas en European Disability Card.

MEER INFO

Ticketbalie 30CC, Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven, 016 27 40 00

https://www.30cc.be/nl

NAAR THEATER, CIRCUS, DANS, 
FESTIVAL, ...

https://www.30cc.be/nl


WAT

• een bruisende culturele site aan de Vaartkom in Leuven waar verschillende
kunstdiciplines elkaar ontmoeten in dans, theater, beeldende kunsten, muziek, literatuur
en fotografie.

• podiumvoorstellingen, workshops, cursussen,…...

VOOR WIE

Kinderen, jongeren en volwassenen

WAAR

Vaartkom 4, 3000 Leuven

MEER INFO

https://www.opek.be/

Info@opek.be - 016 29 55 49

OPEK

https://www.opek.be/
mailto:Info@opek.be


WAT

Dat is hét jongerenlabel van de jeugddienst van Stad Leuven. Een laagdrempelig
aanspreekpunt voor alle Leuvense jongeren.

Het ondersteunt ook jongerenfestivals als Speelplaatsrock, Lo-Rock,…

Jongeren kunnen ook meewerken aan MIJNLEUVEN-projecten door hun journalistiek
talent te ontplooien, door met Kabinet J mee te bouwen aan de toekomst van de stad, met 
De Start-Up experimenteren en proeven van de eigen onderneming, Jammin with Fonske, 
Habitat Festival, ...

VOOR WIE

Jongeren vanaf 16 jaar tot 25 jaar

MEER INFO

https://www.mijnleuven.be/

Jeugdcentrum Vleugel F, Brusselsestraat 61a, 3000 Leuven

Info@mijnleuven.be - 016 27 27 50

MIJN LEUVEN

https://www.mijnleuven.be/
mailto:Info@mijnleuvn.be


WAT

BURn Leuven, kort voor Breakdance, Urban en Rap in Leuven. Het schaaft de skills van 

jongeren met een passie voor woord- en danskunst bij.

VOOR WIE

Jongeren tussen 13 en 25 jaar

WAAR

De lokalen van Veugel F, Brusselsestraat 61a, 3000 Leuven

PRIJS

gratis

MEER INFO

http://www.burnleuven.com/store/c1/Afgebeelde_producten.html

Emeraude.Kabeya@leuven.be - 016 27 27 54

BURN LEUVEN

http://www.burnleuven.com/store/c1/Afgebeelde_producten.html


WAT

Conservatorium Leuven biedt als school voor deeltijds kunstonderwijs een breed gamma 

van opleidingen in de richtingen muziek, woord en dans.

PRIJS

• Inschrijvingsgeld varieert

• UiTPAS-kortingstarief

MEER INFO

Conservatorium Leuven, Dirk Boutslaan 60-62, 3000 Leuven

016 22 21 21 – conservatorium@leuven.be

https://www.conservatoriumleuven.be/

SLAC/CONSERVATORIUM

mailto:conservatorium@leuven.be
https://www.conservatoriumleuven.be/


WAT

Beeldende & audiovisuele kunst. Beeldatelier, textielatelier, fotokunst, kermiek, 

beeldhouwen en ruimtelijke kunst, schilderkunst, tekenkunst,…

PRIJS

• Inschrijvingsgeld varieert

• UiTPAS-kortingstarief

MEER INFO

SLAC Leuven, Dirk Boutslaan 60, 3000 Leuven

016 22 08 70 – academie@leuven.be

http://slac.be/academie/

SLAC/ACADEMIE

mailto:academie@leuven.be
http://slac.be/academie/


WAT

Is een educatieve muziekorganisatie waar ruimte is voor artistieke en creatieve ontplooiing

van elk individu. Ze biedt creatieve muzikale opleidingen aan in de vorm van workshops, 

muziekinitiatie, individuele lessen instrument/zang, vakantiekampen en instrumentstages.

VOOR WIE

Vanaf 4 jaar....volwassenen

WAAR

Scheutsite, Stad Leuven, Zavelstraat 78, 3010 Leuven

MEER INFO

https://www.musicforkidsleuven.be/

Info@musicforkids.be - 0467 32 97 00

MUSIC FOR KIDS Leuven

https://www.musicforkidsleuven.be/
mailto:Info@musicforkids.be


WAT

Er zijn veel sportactiviteiten en sportverenigingen in Leuven (zie website).

VOOR WIE

Iedereen die wil sporten

MEER INFO

https://www.leuven.be/sport

Sport@leuven.be - 016 27 22 20

In de maand september kan je vaak eens gratis gaan proberen bij sportclubs.

SPORT

https://www.leuven.be/sport
mailto:Sport@leuven.be


WAT

Laagdrempelige en gemoedelijke sport- en spelactiviteiten dicht bij huis, ook bij

kansarmen in aandachtswijken

VOOR WIE

Voor mensen die hun weg niet (meteen) vinden naar het aanbod van sportclubs, door financiële, fysieke, 
psychische of sociale drempels. Er is een aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen.

WAAR

Verschillende locaties

PRIJS

Vaak gratis of aan lage prijs

MEER INFO

https://www.leuven.be/buurtsport

Buurtsport@leuven.be - 016 27 24 53

BUURTSPORT

https://www.leuven.be/buurtsport
mailto:Buurtsport@leuven.be


WAT

Er bestaat in Vlaanderen een uitgebreid aanbod van aangepaste sportactiviteiten voor personen met een handicap.

MEER INFO

• G-sport https://www.gsportvlaanderen.be/

• Sporters met een autismespectrumstoornis.

• Dove of slechthorende sporters.

• Sporters met een fysieke beperking.
• Blinden en slechtziende sporters.

• Sporters met een psychische beperking.
• Sporters met een verstandelijke beperking.

• Parantee https://www.parantee-psylos.be/
• Alle handicaps.

• Psylos https://www.parantee-psylos.be/

• Voor sporters met een psychische beperking.

• Recreas https://www.s-sportrecreas.be/

• Alle handicaps

• Special Olympics België https://www.special-olympics.be/

• Voor sporters met een mentale beperking.

• Sporta - To Walk Again https://www.towalkagain.be/

• Voor sporters met een fysieke beperking

Sporten voor personen met een handicap

https://www.gsportvlaanderen.be/
https://www.parantee-psylos.be/
https://www.parantee-psylos.be/
https://www.s-sportrecreas.be/
https://www.special-olympics.be/
https://www.towalkagain.be/


WAT

Een laagdrempelig aanbod van oa. sport- en culturele activiteiten waar ontspanning

centraal staat. Twee avonden per week organiseren ze activiteiten waar de jongeren

vrijblijvend naartoe kunnen komen.

VOOR WIE

Jongeren tussen 18 en 30 jaar met een vluchtverleden.

WAAR

De Nomade, Heuvelhof 1, 3010 Leuven

MEER INFO

https://www.mijnleuven.be/rootsleuven

Jeroen.vangilse@leuven.be

ROOTS LEUVEN

https://www.mijnleuven.be/rootsleuven
mailto:Jeroen.vangilse@leuven.be


WAT

Informatie en advies over aangepast speelgoed. Men kan verschillende soorten speelgoed
lenen: zintuigelijk spel, spel voor fijne en voor grove beweging, fantasie- en rollenspel, 
puzzels, gezelschapsspellen,...

VOOR WIE

Kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, een beperking of een
langdurige ziekte.

WAAR

Bibliotheekfiliaal van Kessel-Lo, Stadionlaan 4, 3010 Leuven.

PRIJS

Gratis ontlenen voor 4 weken. Mogelijkheid tot één keer verlengen. Indien men het 
materiaal te laat inlevert, betaalt men een boete

MEER INFO

https://leuven.bibliotheek.be/spelotheek

Spelotheek@leuven.be - 016 56 19 90

SPELOTHEEK

https://leuven.bibliotheek.be/spelotheek
mailto:Spelotheek@leuven.be


WAT

Voorleesvrijwilligers wekken de mooiste verhalen tot leven! Alfapret staat voor een gezellig uurtje

vol spannende en dromerige, verrassende en dolkomische verhalen.

VOOR WIE

Voor kinderen van 3 tot 6 jaar kunnen komen meeluisteren

WAAR

Alle info en voorleesdata vind je op de website.

PRIJS

gratis

MEER INFO

https://leuven.bibliotheek.be/alfapret

ALFAPRET

https://leuven.bibliotheek.be/alfapret


WAT

In de kinderwerking van de buurtcentra kunnen kinderen uit de buurt terecht na schooltijd en tijdens
schoolvakanties.

VOOR WIE

Kinderen lagere school en jongeren

WAAR

Kinderwerking: De Kettebende in Wilsele-Dorp, De Kettekeet in de buurt Sint-Maartensdal, Ketteland
in de buurt van Hoogland, Kettelo in de buurt Casablanca, Fabota

Jongerenwerking: Casablanca, Hoogland, Den Tube

PRIJS

Gratis

MEER INFO

https://www.leuven.be/buurtwerk

https://fabota.lampeke.be/

KINDERWERKING BUURTWERK

https://www.leuven.be/buurtwerk
https://fabota.lampeke.be/


WAT

✓Chiro

✓Scouts

✓KSA

✓KSJ

✓BAZART

✓ JNM

✓Kabaal

VOOR WIE

Kinderen en jongeren vanaf 6 tot +18.

PRIJS

Lidgeld/jaar

MEER INFO

https://www.mijnleuven.be/nodes/jeugdbewegingen/nl

JEUGDBEWEGINGEN

https://www.mijnleuven.be/nodes/jeugdbewegingen/nl


WAT

Zij helpen Leuvense basisscholen om voor en na schooltijd opvang te organiseren. Tijdens deze

momenten organiseert kinderkuren ook leuke en leerijke activiteiten in samenwerking met Leuvense

organisties en vrijwilligers

VOOR WIE

Alle leerlingen van de deelnemende basisscholen in Leuven.

WAAR

In de school waar het kind ingeschreven is.

PRIJS

De prijs voor opvang en de activiteiten tijdens de opvang is hetzelfde. Standaardtarief € 0,45 per 
begonnen kwartier opvang. Sociaal tarief € 0,09 per begonnen kwartier. Er is ook gezinskorting mogelijk.

MEER INFO

https://www.leuven.be/kinderkuren

016 27 22 36 – kinderkuren@leuven.be

KINDERKUREN

https://www.leuven.be/kinderkuren


WAT

• de SNS-pas is een sportpas. Met deze pas kan je gedurende een bepaalde periode na
de schooluren deelnemen aan verschillende sportactiviteiten.

• periode 1: 20/9/2021 - 21/01/2022, periode 2: 24/01/2022 - 27/05/2022.

VOOR WIE

Leerlingen uit het secundair onderwijs

PRIJS

• voor één periode betaal je €30, voor twee periodes betaal men €45. 

• kansentarief mogelijk met UiTPAS

WAAR

• activiteiten gaan door in sportaccommodaties of scholen in de buurt.

• niet tijdens weekends, wettelijke feestdagen en schoolvakanties.

MEER INFO

https://sportnaschool.be/ - Je kan de SNS-APP downloaden

SPORT NA SCHOOL

https://sportnaschool.be/


WAT

Men kan er samen met hun baby, peuter of kleuter terecht om te spelen en te b(r)abbelen met nieuwe
speelkameraadjes. De ouders kunnen ondertussen ervaringen delen met andere ouders of gewoon even 
tot rust komen.

VOOR WIE
Voor baby, peuter of kleuter tot en met 3 jaar samen met hun ouders of grootouders. Ook voor zwangere
vrouwen.

WAAR

Alle info over de verschillende speelplekken vind je online

PRIJS

gratis

MEER INFO

Huis van het Kind Leuven, Savoyestraat 4, 3000 Leuven – info@huisvanhetkindleuven.be

https://www.huisvanhetkindleuven.be/speelplekken - 016 27 24 90

https://huisvanhetkindleuven.be/vrije-tijd-voor-kinderen-met-een-beperking

SPEELPLEKKEN

mailto:info@huisvanhetkindleuven.be
https://www.huisvanhetkindleuven.be/speelplekken
https://huisvanhetkindleuven.be/vrije-tijd-voor-kinderen-met-een-beperking


WAT

Ze verzamelen baby- en kindermateriaal in goede staat voor Leuvense gezinnen die er 

nood aan hebben. Er is naast kleding en babyspullen veel speelgoed beschikbaar.

VOOR WIE

Het materiaal kan ontvangen worden via de partners. Zij kennen de noden het best en
zorgen ervoor dat de materialen bij de juiste gezinnen terecht komen.

WAAR

Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven

MEER INFO

https://www.huisvanhetkindleuven.be/kirikou

Kirikou@huisvanhetkindleuven.be - 016 27 24 90

KIRIKOU

https://www.huisvanhetkindleuven.be/kirikou
mailto:Kirikou@huisvanhetkindleuven.be


WAT

Bij STEM-activiteiten kunnen kinderen zich creatief uitleven met techniek en

wetenschap. De stad werkte een aanbod uit in samenwerking met hogeschool UC Leuven-

Limburg, KU Leuven en Brightlab. Er worden kampen en workshops aangeboden.

VOOR WIE

Kinderen tussen 3,5 en 18 jaar

MEER INFO

https://www.leuven.be/stem

TECHNIEK EN WETENSCHAP (STEM)

https://www.leuven.be/stem


WAT

Wil een platform zijn met een open karakter waar creativiteit, spel en fantasie elkaar

ontmoeten. Er is toneelschool, crea-atelier en een vakantiewerking

VOOR WIE

Kinderen en jongeren vanaf 4 tot 18+ jaar

WAAR

Aarschotsesteenweg 157, 3012 Leuven

PRIJS

Kostprijs volgens tarief + € 15 lidgeld voor verzekering en administraieve kosten

MEER INFO

https://www.jonnavzw.be

Info.jonnavzw@gmail.com - 016 44 80 19

JONNA VZW

https://www.jonnavzw.be
mailto:Info.jonnavzw@gmail.com


VRIJE TIJD TIJDENS DE VAKANTIE



Het Netwerk Iedereen Verdient Vakantie is een partnerschap en wil er voor zorgen dat iedereen op vakantie 
kan gaan. Zij bieden een vakantieaanbod voor mensen met een laag inkomen, dankzij het partnerschap met 
meer dan 560 aanbieders (toeristische partners).

Er zijn 4 pijlers: daguitstappen, individuele vakantieverblijven, groepsverblijven en georganiseerde vakanties

VOORWAARDEN
• Wonen in Vlaanderen of Brussel

• Zich in een financieel kwetsbare situatie bevinden: recht op verhoogde tegemoetkoming of in 
schuldbemiddeling of gezamenlijk netto-inkomen dat niet hoger is dan de Europese armoederisicogrens.

• Aanvragen met specifiek aanvraagformulier via hun website

AANVRAAG INDIENDEN BIJ

• Bij voorkeur via een sociale partnerorganisatie (OCMW, CAW, Welzijnsschakels, Verenigingen waar 
armen het woord nemen, organisaties erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
handicap)

• Of via een Rap-Op-Stapkantoor

• Of via Steunpunt Vakantieparticipatie zelf.

MEER INFO

https://www.iedereenverdientvakantie.be/

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE

https://www.iedereenverdientvakantie.be/


WAT

Het zomerprogramma van Leuven. Met muziek, lekker eten en fijne voorstellingen. Een 

hele zomer lang vakantiegevoel in Leuven.

MEER INFO

https://www.leuven.be/hetgrootverlof

HET GROOT VERLOF

https://www.leuven.be/hetgrootverlof


WAT

Familiefestival tijdens de herfstvakantie waarbij men kan genieten van een divers 

cultuurprogramma

VOOR WIE

Kinderen tussen 0 en 12 jaar (samen met hun ouders, grootouders, meters, peters,…)

WAAR

Verschillende locaties

PRIJS

Ticketprijs, maar ook gratis activiteiten

MEER INFO

https://www.rodehond.be/

Ticketbalie 30cc, Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven – 016 27 40 00

Ticketbalie Festivalcentrum, Bondgenotenlaan 21, 3000 Leuven

RODE HOND

https://www.rodehond.be/


SPORTKAMPEN SPORTY SPORTIEF
WAT

Tijdens schoolvakanties bieden ze een brede waaier aan kampen, themadagen en

ponykampen. Maar ook doorheen het jaar bieden ze wekelijkse activiteiten aan.

VOOR WIE

Voor kinderen en jongeren van 3 tot +18 jaar, volwassenen, 50+

WAAR

In en rond groot Leuven

PRIJS

Verschillende prijzen

MEER INFO

https://www.sportyvzw.be/

Ernest Solvaystraat 2, 3010 Leuven – 016 25 72 09

Info@sportyvzw.be

https://www.sportyvzw.be/
mailto:Info@sportyvzw.be


TOFSPORTKAMPEN
WAT

Ieder jaar organiseert stad Leuven in samenwerking met tientallen Leuvense sportclubs en

verenigingen Tofsportkampen in de paas- en zomervakantie.

VOOR WIE

Voor kinderen en jongeren van 3 tot 19 jaar

WAAR

Op 34 locaties in en rond Leuven.

PRIJS

• de prijzen van de Tofsportkampen variëren tussen 51 en 216 euro (2022).

• met een UiTPAS met kansentarief betaalt men 20% van de kampprijs.

MEER INFO

Tofsportloket, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

www.leuven.be/tofsportkampen - 016 27 22 20 - tofsport@leuven.be

Online inschrijven kan vanaf 6 februari 2022 om 10uur

http://www.leuven.be/tofsportkampen
mailto:tofsport@leuven.be


TOFSPORT LEUVEN
WAT

Op de algemene site of via facebook kan je ook het uitgebreide het vrijetijdsaanbod

raadplegen zoals bv: de toekomstige evenementen, de sportgids, sportaanbod voor 55-

plussers, beweegtips, ...

MEER INFO

https://tofsport.be/

Sport@leuven.be

https://tofsport.be/
mailto:Sport@leuven.be


WAT

De Leuvense speelpleinen

VOOR WIE

Voor kinderen van 3 tot 15 jaar (jonge kinderen moeten zindelijk zijn en al naar school gaan)

WAAR

• Paasvakantie: SKLO Heverlee

• Zomervakantie: Kessel-Lo SGV Boven-Lo en Wilsele, Basisschool Hertog Karel

PRIJS

• richtprijs van 30 euro/ week van 5 dagen voor Leuvenaars.

• met een de UiTPAS met kansentarief betaald men 20%

MEER INFO

Jeugddienst, Brusselsestraat 61a, 3000 Leuven

www.leuven.be/speelpleinen - jeugddienst@leuven.be - 016 27 27 20

Online inschrijven kan vanaf 6 februari 2022 om 10 uur

SPEELPLEINEN

http://www.leuven.be/speelpleinen
mailto:jeugddienst@leuven.be


WAT

Stad Leuven organiseert skatekampen. Men leert er basisvaardigheden en moeilijkere tricks. Telkens in 

de voormiddag van 9 tot 12 uur tijdens de paasvakantie en de zomervakantie.

VOOR WIE

Voor kinderen en jongeren van 7 tot 15 jaar, zowel beginners als gevorderden

WAAR

Skate- en barpark Philipssite, Geldenaaksebaan, 3001 Leuven

PRIJS

• Richtprijs van € 30 voor 5 dagen voor Leuvenaars

• € 25 (groot gezin) - € 6,00 (gezinnen verhoogde tegemoetkoming/via UiTPAS)

MEER INFO

Jeugddienst, Brusselsestraat 61a, 3000 Leuven

www.leuven.be/skatekampen - jeugddienst@leuven.be - 016 27 27 20

SKATEKAMPEN

http://www.leuven.be/skatekampen
mailto:jeugddienst@leuven.be


WAT

Stad Leuven organiseert kampen met fijne workshops, ontdekkingstochten, spelletjes en
knutselactiviteiten.

VOOR WIE
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar

WAAR

Krokusvakantie: Vrije Basisschool Sint-Jan, Leuven

Paas- en zomervakantie: Leefschool De Grasmus, Leuven

PRIJS

• Richtprijs van 30 euro/ week van 5 dagen voor Leuvenaars.

• Met een UiTPAS met kansentarief betaald men 20%.

MEER INFO

Jeugddienst, Brusselsestraat 61a, 3000 Leuven

www.leuven.be/rettekepret - jeugddienst@leuven.be - 016 27 27 20

Online inschrijven kan vanaf 6 februari 2022 om 10uur

ReTTeKePRet

mailto:jeugddienst@leuven.be


WAT

• Particuliere Speelpleinwerking gedurende de eerste 5 werken van de zomervakantie

• Inclusie-speelplein – samenwerking met Het Balanske

VOOR WIE

Kinderen en jongeren van 3 tot 15 jaar

WAAR

Groenveldstraat 42, 3001 Heverlee

PRIJS

• Eenmalige inschrijvingskost €10.

• Dagprijs Leuvenaars €5.

• Groot gezin (3+) dagprijs €4.

MEER INFO

https://groenezone.org/
pleinleiding@groenezone.org - 0472 36 80 25

SPEELPLEINWERKING Groene Zone Heverlee

https://groenezone.org/
mailto:pleinleiding@groenezone.org


WAT

Opvang tijdens schoolvakanties, voor- en na de schooluren, schoolvrije dagen. Op voorhand

inschrijven.

VOOR WIE

Kinderen van 2,5 tot 12 jaar

MEER INFO

IBO 't Koetshuis, Borstelsstraat 140, 3010 Leuven – https://www.kinderopvangleuven.be/nl/opvanglocatie/2

IBO KIDO-Club, B. Descampslaan 43, 3018 Leuven - http://www.kidoclub.be/

IBO Kinderhofje, Weldadigheidstraat 71, 3000 Leuven - http://www.kinderhofje.be/

IBO Heilig Hart, Naamsesteenweg 355, 3001 Leuven - https://www.samenferm.be/diensten/kinderopvang

IBO Ter Bank, Egenhovenweg 43a, 3001 Leuven - https://www.samenferm.be/diensten/kinderopvang

BOKDV 't Eekhoorntje, Guldensporenlaan 65, 3010 Leuven -
https://www.kinderopvangleuven.be/nl/opvanglocatie/6

INITIATIEVEN VOOR BUITENSCHOOLSE OPVANG (IBO's)

https://www.kinderopvangleuven.be/nl/opvanglocatie/2
http://www.kidoclub.be/
http://www.kinderhofje.be/
https://www.samenferm.be/diensten/kinderopvang
https://www.samenferm.be/diensten/kinderopvang
https://www.kinderopvangleuven.be/nl/opvanglocatie/6


WAT

Door het aanbieden van laagdrempelige sport- en spelactiviteiten wil men kinderen die opgroeien in 
maatschappelijk kwetsbare situaties in o.a. Leuven de kans geven te proeven van vrijetijdsaanbod.

Ze geven o.a. workshops rond gezonde voeding, Sportpret Na School (SNS), spelnamiddagen maar de 
grote focus ligt op de Sportpretdagen tijdens de vakanties. Dit zijn sport namiddagen waar de kinderen
kennis maken met verschillende sporten.

VOOR WIE
Kinderen tussen 3-12 jaar

PRIJS

Gratis voor kinderen met VT-statuut

Inschrijvingen lopen liefst via armoede organisaties, sociale diensten, …. 
en deze kinderen mogen gratis deelnemen.

MEER INFO

https://vzwsportpret.be/sportpret-leuven/

Tosca@vzwsportpret.be - 0480 63 57 06

Lorijn@vzwsportpret.be - 0484 32 13 44

SPORTPRET LEUVEN vzw

https://vzwsportpret.be/sportpret-leuven/
mailto:Tosca@vzwsportpret.be
mailto:Lorijn@vzwsportpret.be


WAT

Particuliere speelpleinwerking in juli en augustus. Dit gebeurt in samen werking met 

monitoren van Koning Kevin en vrijwilligers van De Pit.

VOOR WIE

Kinderen van 3 tot 6 jaar (De Kraai) en 6 tot 12 jaar (De Pit). Maximum 25 kinderen.

WAAR

Buurthuis De Pit, Pleinstraat 66, 3001 Heverlee

MEER INFO

http://www.depitleuven.be/activiteiten-in-de-pit/

Speelpleinwerking De Pit: Nele Vandoren speelpleindepit@gmail.com
Speelpleinwerking De Kraai : speelpleindekraai@gmail.com

SPEELPLEINWERKING De Pit en De Kraai

http://www.depitleuven.be/activiteiten-in-de-pit/
mailto:speelpleindepit@gmail.com
mailto:speelpleindekraai@gmail.com


WAT

Dit is een vakantieopvang met beurtrollen tussen ouders. Handig om andere gezinnen te leren kennen, voor jonge
kleuters voor wie het opvangaanbod beperkt is, wie geen voltijdse opvang nodig hebben,...

VOOR WIE
Iedere Leuvenaar met schoolgaande kinderen (2,5 tot 12 jaar) kan met een bijspeelgroepje beginnen. Ze 
starten met een aantal gezinnen uit de school, wijk, vereniging of met collega's van het werk. In ruil voor 1 dag
opvang bieden, heeft een ouder recht op vier opvangbeurten voor de eigen kinderen.

WAAR

Elke Cokido-groep kiest zelf de opvanglocatie. Dat is een toegankelijke en kindvriendelijke omgeving zoals een
buurthuis, een school of een ander gemeenschapsgebouw. Soms kan opvang thuis met respect voor alle 
veiligheidsmaatregelen.

PRIJS

• Per jaar: € 30 lidmaatschap.

• Per week: bijspelen is gratis tenzij er kosten zijn voor het gebruik van de locatie, bv.: vergoeding verwarming, 
water, elektriciteit. De kosten worden gedeeld over het aantal aanwezige kinderen.

MEER INFO

https://www.cokido.org/

Hallo@cokido.org - 0492 76 11 23

COKIDO

https://www.cokido.org/
mailto:Hallo@cokido.org


WAT

Stad Leuven biedt onder het kinderlabel Kabaal alle kinderen de kans om op een speelse

manier te experimenteren in en vorm te geven aan hun Leuven.

Elke zomer is er een divers en wisselend aanbod: timmerdorp, cliqsdorp, yogadorp, los in 

het bos, winterspeeltuin Brabanthal, …

VOOR WIE

Steeds onder begeleiding van (groot)ouders of vrijwilligers waarbij kinderen zelfstandig aan

de slag kunnen met hout en spijkers, yoga, cliqs,...

MEER INFO

https://www.kabaalleuven.be/

016 27 27 50

KABAAL

https://www.kabaalleuven.be/


WAT

Via projecten versterken leerlingen brede competenties die belangrijk zijn op school. De projecten
bieden ruimte voor experiment en ontdekking, oefenkansen voor Frans, Wiskunde en Nederlandse
taalvaardigheid en kennismaking met tal van Leuvense vrijetijdsorganisaties.’

VOOR WIE

• Leerlingen uit basisonderwijs die gebaat zijn met extra stimulansen voor een vlotte overstap naar
het secundair onderwijs.

• Leelingen uit het eerste jaar secundair onderwijs die extra ondersteuning kunnen gebruiken om 
sterker te starten in het tweede jaar

• Alle OKAN-leerlingen uit het Leuvense secundair onderwijs die gebaat zijn bij extra 
ondersteuning in aanloop naar het reguliere onderwijs.

MEER INFO

https://www.samenonderwijsmaken.be/zomerschool
hallo@samenonderwijsmaken.be

ZOMERSCHOOL

https://www.samenonderwijsmaken.be/zomerschool
mailto:hallo@samenonderwijsmaken.be


WAT

Een 'vrijetijdsaanbod' in een huis in Heverlee. Al het aanbod vertrekt vanuit dit huis: 

dagopvang op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen van BO Terbank en enkele

speelpleindagen in de paas-, kerst- en zomervakantie. 2 weekends in de maand

organiseren ze logeerweekends: van vrijdag na school tot zondag 17u.

VOOR WIE

Voor kinderen en jongeren van 6 tot 21 jaar, met een matig verstandelijke beperking

(type 2)

WAAR

MPC Terbank, Tervuursesteenweg 295, 3001 Heverlee (=hoofdadres)

MEER INFO

https://www.mpcterbank.be/werking/multifunctionele-dienst-attraktief/

Secretariaat@mpcterbank.be - 016 31 12 50

AttrAktief Schoolaanvullende dagopvang & 
logeren (voor externen)

https://www.mpcterbank.be/werking/multifunctionele-dienst-attraktief/
mailto:Secretariaat@mpcterbank.be


http://www.abajaa.be/

http://www.activak.be/

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/akabe

http://www.azimutvzw.be/

http://www.balanske.be/

http://www.cerevam.be/

http://www.crefi.be/

http://www.deregenboog.be/

http://www.destroom.be/website/

Vrije tijd voor personen met een chronische ziekte 
of handicap
Heel wat organisaties bieden aangepaste vakantiekampen en/of activiteiten voor kinderen en jongeren met 
een handicap Of staan open voor inclusie van kinderen en jongeren met een handicap binnen hun reguliere 
werking.

Voorbeelden (lijst is niet uitputtend):

http://www.gehandicaptenensolidariteit.be/

https://hannibalvakanties.be/

http://www.hartekamp.be/

http://www.indivo.be/

https://inter.vlaanderen/

http://www.kazou.be/jomba/jomba-home/

http://www.kamelego.be/

http://www.kvg.be/

http://www.vzwkompas.be/

http://www.abajaa.be/
http://www.activak.be/
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/akabe
http://www.azimutvzw.be/
http://www.balanske.be/
http://www.cerevam.be/
http://www.crefi.be/
http://www.deregenboog.be/
http://www.destroom.be/website/
http://www.gehandicaptenensolidariteit.be/
https://hannibalvakanties.be/
http://www.hartekamp.be/
http://www.indivo.be/
https://inter.vlaanderen/
http://www.kazou.be/jomba/jomba-home/
http://www.kamelego.be/
http://www.kvg.be/
http://www.vzwkompas.be/


Vrije tijd voor personen met een chronische 
ziekte of handicap
http://www.olo.be/nl/ludentia

http://www.oranje.be/vrijetijd.html

http://www.rodekruis.be/

http://www.samana.be/

https://www.samana.be/vakanties/

http://www.sporta.be/kampen/

http://www.svgk.be/

http://www.topvakantie.be/

http://www.vocopstap.be/

http://www.voluitvzw.be/

http://www.vzwopstap.be/

http://www.inter.vlaanderen/voorwie/persoonmetbeperking

https://www.vaph.be/tegemoetkomingen-van-anderen/vrijetijd

http://www.vfg.be/sitepages/_default.aspx

http://www.wvavzw.be/

http://www.yiehavzw.be/

https://www.jeugdwerkvoorallen.be/informatie/publicaties/speelplein-voor-
iedereen

http://bedewatersnip.weebly.com/kinderactiviteiten

https://huisvanhetkindleuven.be/vrije-tijd-voor-kinderen-met-een-beperking

http://www.olo.be/nl/ludentia
http://www.oranje.be/vrijetijd.html
http://www.rodekruis.be/
http://www.rodekruis.be/
http://www.samana.be/
https://www.samana.be/vakanties/
http://www.sporta.be/kampen/
http://www.svgk.be/
http://www.topvakantie.be/
http://www.vocopstap.be/
http://www.voluitvzw.be/
http://www.vzwopstap.be/
http://www.inter.vlaanderen/voorwie/persoonmetbeperking
https://www.vaph.be/tegemoetkomingen-van-anderen/vrijetijd
http://www.vfg.be/sitepages/_default.aspx
http://www.wvavzw.be/
http://www.yiehavzw.be/
https://www.jeugdwerkvoorallen.be/informatie/publicaties/speelplein-voor-iedereen
http://bedewatersnip.weebly.com/kinderactiviteiten
https://huisvanhetkindleuven.be/vrije-tijd-voor-kinderen-met-een-beperking

