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Voorwoord

Beste ouder(s)

Bubbelpret is ondertussen een gevestigde 
waarde geworden waarbij de stadsdiensten 
het beste van zichzelf geven om jouw kind 
een leuke zomer te bezorgen. 

Kinderen tussen 2,5 en 14 jaar kunnen tijdens 
Bubbelpret genieten van sport, spel en heel 
wat creatieve activiteiten. De hele zomerva-
kantie lang kunnen ze terecht op 17 locaties, 
goed voor 500 plaatsen per dag. 

We zorgen natuurlijk niet alleen voor een 
veilige opvang van je kinderen, maar orga-
niseren voor hen elke weekdag in juli en 
augustus heel wat toffe activiteiten, van 
knutselen tot toneel spelen, van zingen tot 
avontuurlijkere sportactiviteiten.

In deze brochure kom je alles te weten over 
deze vakantiewerking en leggen we je uit 
hoe en wanneer je je kinderen hiervoor kan 
inschrijven.

Het wordt een hele fijne zomer!  

Namens het college van burgemeester en 
schepenen

Nina Kvikvinia
schepen van Jeugd

Stijn Vanoirbeek               
schepen van Sport

Ingrid Kempeneers
waarnemend burgemeester



BUBBELPRET

Wat is Bubbelpret?
Bubbelpret is een vakantiewerking waarbij 
we kinderen van 2.5 tot 14 jaar een leuke 
dag bezorgen. Je vindt ons op diverse loca-
ties in Sint-Truiden en dit van 1 juli tot en 
met 26 augustus.

Wat mag je kind verwachten? 
Een gevarieerd aanbod van spelletjes, knut-
selactiviteiten, sport en beweging, anima-
ties ter plaatse en kleine uitstapjes binnen 
Sint-Truiden. De activiteiten zullen zo veel 
mogelijk in open lucht doorgaan. 

Begeleiding
De begeleiding in iedere bubbel bestaat uit 
een vaste volwassen medewerker en vol-
doende jobstudenten, die ervoor zorgen 
dat veiligheid en spelplezier hand in hand 
gaan. Per bubbel wordt er gewerkt in kleine 
groepen – aangepast aan de accommodatie.

Wanneer?
De werking vindt plaats elke werkdag tus-
sen 6u30 ‘s morgens en 18u30 ’s avonds. De 
exacte uren variëren per bubbel. 

Je kan het zo gek niet bedenken of wij orga-
niseren het! En dit in een veilige en kindvrien-
delijke omgeving. 
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Inschrijvingen en tarieven
Inschrijvingsdag op zaterdag 21 mei

INSCHRIJVEN

De online-inschrijvingen gaan van start  op 
zaterdag 21 mei om 9u. Je kan je kind dan 
inschrijven via www.bubbelpret.be. De plaat-
sen voor de vakantiewerking zijn beperkt. 
Tijdig inschrijven is de boodschap. Bovendien 
gelden er geen voorrangsregels. Wanneer 
je ingeschreven bent en betaald hebt, is de 
inschrijving definitief. 

Tips om je online-inschrijving vlot te laten 
verlopen
• Controleer op voorhand je gebruikersac-

count, wachtwoord en de gegevens in je 
dossier. Heb je nog geen gebruikersaccount? 
Maak er dan op voorhand eentje aan.

• Refresh de pagina niet. Wacht jouw beurt af.
• Zorg ervoor dat je voldoende krediet hebt 

om de betaling af te ronden.

Indien je niet beschikt over een computer, 
kan je je laten helpen door één van onze 
medewerkers. Zij zullen aanwezig zijn in de 
GAZO Lounge (Gazometerstraat 3) op zater-
dag 21 mei van 9u tot 12u om je bij te staan 
bij het inschrijven van je kind. Probeer op 
voorhand reeds een account aan te maken 
of laat je hierbij helpen door één van onze 
medewerkers. Let op: dit is GEEN garantie 

dat je plaats zal hebben voor je kind. Wij 
raden je aan om, indien mogelijk, thuis in 
te schrijven. 

Ervaar je problemen bij het online-inschrij-
ven?
Stuur dan een mailtje naar
info.jeugd@sint-truiden.be of
info.kinderopvang@sint-truiden.be  of neem 
telefonisch contact met ons op via het num-
mer 011 70 17 70.

Tarieven
Het tarief voor deelname aan Bubbelpret 
bedraagt 25 euro per week. Vanaf het 
tweede kind is er een korting van 25% en 
betaal je dus 18.75 euro per week (bij gelijk-
tijdige inschrijving van twee of meerdere 
kinderen). 

Wanneer je recht hebt op korting via de UiT-
PAS Haspengouw, dan betaal je 5 euro voor 
een week per kind. Beide kortingen zijn niet 
combineerbaar. Je krijgt steeds het meest 
voordelige tarief.

Er worden geen inschrijvingsgelden terugbe-
taald, behalve in geval van overmacht.
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KORTINGSTARIEF

Kortingstarief voor Bubbelpret via UitPAS 
Haspengouw
De stad Sint-Truiden wil dat elk kind kan 
genieten van de vakantiewerking. Wanneer je 
recht hebt op het kansentarief, krijg je auto-
matisch 80% korting op de deelnameprijs. 

Je kan de UiTPAS daarom voor slechts 1 euro 
kopen:
• als je recht hebt op een verhoogde tege-

moetkoming via het ziekenfonds;
• als je een leefloon ontvangt;
• als je in collectieve schuldbemiddeling 

(schuldbemiddelaar) of budgetbeheer/ 
begeleiding (Sociaal Huis of CAW) bent;

• na een sociaal/financieel onderzoek (door 
het Sociaal Huis of CAW);

• als je werkt in een beschutte/sociale werk-
plaats.

Je kan de UiTPAS aankopen in al onze ver-
kooppunten of tijdens de inschrijvingsdag 
van Bubbelpret op zaterdag 21 mei van 9u 
tot 12u in de GAZO. De vaste verkooppunten 
zijn terug te vinden op onze website:
www.uitpashaspengouw.be. 
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LOCATIES EN LEEFTIJDSBUBBELS

Locatie Adres Leeftijd Openingsdagen
Openings- 

uren

TF GAZO 
kleine kinderen 

Gazometerstraat 7 2,5-7 j 1 juli tem 26 aug
Gesloten 21 juli, 22 juli, 15 aug

06u30-
18u30

TF GAZO 
grote kinderen

Gazometerstraat 7  8–12 j 1 juli tem 26 aug
Gesloten 21 juli, 22 juli, 15 aug

06u30-
18u30

TF Momentum Rummenweg 117  2,5-6 j 1 juli tem 24 aug
Gesloten van 18 tem 29 juli,15 aug

06u30-
18u30

TF Sint--Rita Gazometerstraat 7 7–12 j 1 juli tem 24 aug 
Gesloten van 18 tem 29 juli,15 aug

06u30-
18u30

TF Zepperen Kasteelstraat 53 2.5-12 j 1 juli tem 26 aug gesloten 21 juli, 
22 juli, 15 aug

06u30-
18u30

TF Brustem  Kapelhof 6 2,5–12 j 1 juli tem 26 aug
Gesloten 21 juli, 22 juli, 15 aug

07u00-
18u00

TF Velm lagere 
school

Battelestraat 18 7-12 j 1 juli tem 24 aug
Gesloten 21 juli, 22 juli, 15 aug

06u30-
18u00

TF Velm kleuters Halingenstraat 2,5- 6 j 1 juli tem 19 aug
Gesloten van 18 tot en met 29 juli 
(de kleuters kunnen terecht bij  
TF Velm lagere school), 15 aug

06u30-
18u00

TF Gelinden Gelinden dorp 53 2,5–12 j 1 juli tem 24 aug 
Gesloten 21 juli, 22 juli, 15 aug

07u00-
18u00

TF Gelinden 
sporthal

Gelinden dorp 53 7–12 j 4 juli tem 24 aug
Gesloten 21 juli, 22 juli, 15 aug

07u00-
18u00

TF  Klim-Op Gootstraat 12 2,5–12 j 1 juli tem 24 aug
Gesloten 21 juli, 22 juli, 15 aug

06u30-
18u30

TF Wilderen Zoutleeuwsesteenweg 
135

2,5 -12 j 1 juli tem 24 aug
Gesloten 21 juli, 22 juli, 15 aug

07u00-
18u00

Jeugd sporthal KA Jodenstraat 25 4-6 j 4 juli tem 26 aug 
Gesloten 11 juli, 21 juli, 22 juli, 15 aug

7u30-
17u00

Jeugd sporthal KA Jodenstraat 25 6-10 j 4 juli tem 26 aug
Gesloten 11 juli, 21 juli, 22 juli, 15 aug

7u30-
17u00

Jeugd sporthal KA Jodenstraat 25 10-14 j 4 juli tem 26 aug
Gesloten 11 juli, 21 juli, 22 juli, 15 aug

7u30-
17u00

Jeugd Brustem Kapelhof 6 6-12 j 4 juli tem 24 aug
Gesloten 11 juli tot en met 22 juli en 
op 15 aug

7u30-
17u00

Sportbubbel
 

Sportlaan 1 6-14 j 4 juli tem 26 aug
Uitzondering 18 tot 20 aug 10-16 jaar

7u30-
17u00
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www.bubbelpret.be


