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Op zoek naar kinderopvang 
in Lubbeek? 
We kunnen er vandaag niet meer omheen. Jonge gezinnen, met 
werkende ouders, hebben behoefte aan een degelijk  
uitgebouwde kinderopvang.  Niet alleen voor hun jongste 
spruiten, maar ook voor- en naschools moet er een voldoende 
flexibel aanbod voorhanden zijn.

In deze infobrochure kan je alle kinderopvanginitiatieven 
vinden die in de gemeente Lubbeek en deelgemeenten worden 
aangeboden.   
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Kies je voor een onthaalgezin? 

Landelijke Kinderopvang

Dienst Opvanggezinnen

De onthaalouders aangesloten bij Landelijke Kinderopvang organiseren 
opvang in gezinsverband in eigen woning. De opvang verloopt in een  
huiselijke sfeer en is kleinschalig. Wij bieden kinderopvang op maat van de 
kinderen. Het welbevinden van de kinderen is ons uitgangspunt. We willen 
hen warmte en geborgenheid bieden.

De dienst kan de volgende opvang aanbieden :
• Dagopvang voor baby’s en peuters.
• Opvang van kinderen in de overgangsperiode tussen de kinderopvang en 
de basisschool.
• Buitenschoolse opvang van kinderen uit het basisonderwijs.
• Opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

Elke onthaalouder bepaalt zelf welke opvang wordt aangeboden en op welke 
dagen en uren.

Een onthaalouder aangesloten bij een dienst kan volgens de reglementering 
gemiddeld maximum 4 kinderen voltijds opvangen. Er mogen maximaal 8 
kinderen gelijktijdig aanwezig zijn.

Bij de Landelijke Kinderopvang betalen de ouders een bijdrage op basis van 
hun inkomen en de verblijfsduur.  Alle informatie over de prijs en de  
berekeningswijze, staat op www. kindengezin.be (“Mijn Kind en Gezin”).
De kosten voor kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar.   

Meer info
Ilse Berwaerts
Losting 44 a - 3221 Nieuwrode - tel. 016 63 52 04
LKOholsbeek@LandelijkeKinderopvang.be
Helpdesk tel. 070 24 60 41, elke werkdag van 9 tot 14 u   
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Opvang buiten de normale openingstijden of voor een korte periode voor wel-
bepaalde reden.  De opvang vindt plaats bij je thuis en/of in een kinderdagver-
blijf. 

Zorggebied Diest (Scherpenheuvel, Bekkevoort en Diest), Herk-De-Stad 
(Lummen, Halen en Herk-De-Stad) en De Drie Beken (Bierbeek, Holsbeek en 
Lubbeek).  

Meer info
Lize Peers - De Sterrekes vzw
Coördinatie van flexibele en occasionele opvang
tel. 0486 22 90 81 -   desterrekesmandaten@hotmail.com  

Dienst stopt april 2019    

Flexibele & occasionele opvang 

1. Hocus Pocus
Bart Koolen
Magere Heidestraat 4, 3210 Lubbeek - mail: hocuspocus@scarlet.be
Kinderdagverblijf voor 16 kinderen van 0 tot 3 jaar.
Open op werkdagen tussen 7u en 18u 
Inkomensgerelateerde ouderbijdragen.

2. Maartje
Hedwig Geuens
Dorpstraat 2C -  3210 Lubbeek - tel. 0479 01 99 15 - Hedwig.geuens1@telenet.be
Kinderdagverblijf voor 18 kinderen van 0 tot 3 jaar. 
Open van 7u tot 18u.
Vast maandtarief.

Kinderdagverblijven
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3. Pepito
Grauwels Isabelle
Gemeentestraat 1 -  3210 Linden - tel. 016 62 05 06
Kinderdagverblijf voor 17 kinderen van 0 tot 3 jaar. 
Open van 7u30 tot 18u, vrijdag gesloten om 17u.
Vast maandtarief. 

4. Op Wolkjes
Lamberigts Karen 
Terkeyen 29 - 3210 Lubbeek - tel. 016 41 40 90 of 0479 43 67 29
Kinderdagverblijf voor 17 kinderen van 0 tot 3 jaar. 
Open van 7u tot 18u.
Inkomensgerelateerde ouderbijdragen. 

36 extra plaatsen Wolkjes 1
Vast maandtarief. 

5. The Kids Express  
Smets Sofie
Lostraat 10/1 - 3212 pellenberg - tel. 0496 36 62 40 of
thekidsexpress@gmail.com
Kinderdagverblijf voor 8 kindjes van 0 tot 3 jaar.
Ook voor- en naschoolse opvang mogelijk tot 6 jaar.
Open maandag tot vrijdag van 7u tot 18u. 
Vast maandtarief.

6. Het Toverdraakje 
Wallenus Nele 
Pastorijstraat 11 - 3210 Lubbeek - 0486 59 63 19 of www.hettoverdraakje.be
Kinderdagverblijf voor 8 kindjes van 0 tot 3 jaar.
Open maandag tot vrijdag van 7u tot 19u. 
Vast dagtarief.   
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De gemeente Lubbeek organiseert voor- en naschoolse opvang voor kinderen 
van het kleuter- en lager onderwijs. Er wordt voorrang gegeven aan kinderen 
die in groot-Lubbeek wonen en/of er naar school gaan. 

Lubbeek ( IBO)
Dorpsstraat 2B, 3210 Lubbeek, tel. 016 25 66 98
Voorschools van 7u tot 8u30 / naschools tot 19u

Binkom ( IBO)
Tiensesteenweg 51, 3211 Binkom, tel. 0473 99 87 46
Voorschools van 7u tot 8u30 / naschools tot 19u / woensdag tot 13u
(De kinderen die niet voor 13u kunnen worden afgehaald, gaan om 11u30 met 
de schoolbus naar de locatie in Lubbeek.)

Gemelde opvang Pellenberg 
Kerkplein 1,3212 Pellenberg, tel. 016 60 17 55 of GSM 0478 23 02 23 
Voorschools van 7u tot 8u30  / naschools tot 19u / woensdag tot 17u
(De kinderen die niet voor 17u kunnen worden afgehaald, gaan om 11u30 met 
de schoolbus naar de locatie in Lubbeek.)

Gemelde opvang Linden
Martelarenplaats 1, 3210 Linden, tel.  0473 11 68 36. 
 Voorschools van 7u tot 8u30  / naschools tot 19u / woensdag tot 18u

Ouderbijdragen 
De ouderbijdragen kunnen worden teruggevonden op de website van de 
gemeente Lubbeek www.lubbeek.be/ buitenschoolse kinderopvang. 

Opvang voor en na de schooluren 
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Vrije basisschool De Linde
De school organiseert kinderopvang en huiswerkbegeleiding voor de kinderen 
die daar school lopen.  Voorschools is er opvang vanaf 7u. Naschools - ook op 
woensdag - is er opvang tot 18u30.  Het eerste halfuur is gratis, daarna 0,50 
euro per begonnen half uur. 
Prijs: 0,7 € per begonnen halfuur.

Meer info
Lieven Vanoyenbrugge, directeur,  Wolvendreef 1, 3210 Linden,  
tel. 016 62 24 13, directie@vbsdelinde.be   

Op zoek naar sportieve opvang?
Kom naar de sportacademie!
Elk schooljaar van eind september tot half juni kunnen de kinderen terecht in 
de vele sportlessenreeksen in Lubbeek na de schooluren. De lessen worden 
gegeven door gediplomeerde begeleiders.  Voor een gedetailleerd programma 
dien je contact op te nemen met de turnleerkracht van de school of de sport-
dienst.  

• Naschoolse sport
Een uur extra sport op school, aansluitend op de schooluren. Ook voor 
de kinderen van Binkom.

• Kleutersport op zaterdag
Elke zaterdagvoormiddag in de turnzaal van Pellenberg voor kinderen 
van 3 tot 6 jaar.

Meer info
www.lubbeek.be     

Sportacademie
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Grabbel & Swap op het Plein
In de maanden juli en augustus worden er door de Lubbeekse jeugddienst 
jaarlijks 7 doldwaze weken georganiseerd. Deze zitten boordevol leuke uitstap-
pen, kookactiviteiten, knutselateliers en vele, vééééle zaken meer. De deelne-
mers kunnen elke dag bij ons terecht van 7u45 tot 17u30.   

De Grabbel op het Plein staat open voor alle kinderen van 4 tot 11 jaar. 
Jongeren van 12 tot 15 jaar kunnen terecht op de Swap op het Plein. 
Beide initiatieven kunnen rekenen op een enthousiast team van begeleiders 
die wekelijks instaan voor één bepaalde leeftijdsgroep. 
Onze thuishaven is terug te vinden in het centrum van Linden. 
Voorinschrijvingen gebeuren online via de website van de gemeente Lubbeek.
Dagelijks inschrijven is ook mogelijk, maar dit dient dan te gebeuren in Linden 
zelf.  

Meer info 
Jeugddienst Lubbeek
Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek - tel. 016 47 97 22
www.lubbeek.be - jeugddienst@lubbeek.be

IBO – Kinderclub L-Kids
Het initiatief voor Buitenschoolse Opvang van de gemeente Lubbeek organi-
seert op schoolvrije- en vakantiedagen opvang voor kinderen van het kleuter- 
en lager onderwijs.  Er wordt voorrang gegeven aan kinderen die in  
Groot-Lubbeek wonen en/of naar school gaan.  Een goed opgeleid en  
gemotiveerd team van begeleiders staat in voor een veilige, ontspannende en 
creatieve opvang.  

De opvang in Lubbeek is open van 7u tot 19u.  Vooraf inschrijven is nood-
zakelijk. Inschrijvingen gebeuren online via de website van de gemeente  
Lubbeek. De ouderbijdrage is afhankelijk van de duur van de opvang.   
Gezinskorting en sociaal tarief mogelijk.   

Meer info
Marijke Sué, coördinator
Dorpstraat 2B - 3210 Lubbeek  - tel. 016 25 64 98 of 016 25 66 98

Op zoek naar vakantiewerking? 
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Sportweken 
Er is een jaarlijkse sportweek voor 4 tot 16-jarigen tijdens de paasvakantie en 
de laatste week van de zomervakantie. Van maandag tot vrijdag wordt een 
brede waaier van sporten aangeboden aan de kinderen.  Hiervoor werken we 
o.a. samen met de Lubbeekse sportverenigingen. We sporten elke dag van 9u 
tot 16u maar bieden ook opvang aan van 8u tot 17u. Vrijdag sluiten we af met 
een barbecue voor de geïnteresseerde kids. Mogelijk zijn er nog andere sport-
weken gepland tijdens andere vakanties en/of voor andere leeftijden. 

Meer info
Sportdienst Lubbeek
Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek - tel. 016 47 97 23 
sportdienst@lubbeek.be     

Tussenkomst kostprijs sportkampen
Sommige ziekenfondsen komen tussen in de kostprijs van sportkampen. Bij je 
eigen mutualiteit kan je nagaan hoeveel de tussenkomst bedraagt en welke de 
te nemen stappen zijn.     

Vakantiewerkingbrochure
Voor uitgebreide info over de volledige gemeentelijke vakantiewerking in 
schoolvakanties, kan je de vakantiewerkingbrochure 2014 raadplegen, alsook 
de gemeentelijke website en het informatieblad.    
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Gezinsbond
De vier afdelingen van de Gezinsbond van Lubbeek bieden een babysitdienst 
aan.

Tarieven
• 5 euro per uur
• overnachting (22u tot 8u + ontbijt): 25 euro
• minimumtarief: 10 euro.
• een begonnen uur telt als een volledig uur.
• een prestatieboekje kost 10€ ( 2€ per prestatie).

Voor concrete afspraken, bel naar de contactpersoon van de Gezinsbond: 
www.kinderoppasdienst.be

Binkom: Femke Vanderweyen, kinderoppasdienst. binkom@hotmail.com,  
0496 03 65 28
Linden: Agnes Boogaerts, 016 62 07 05
Lubbeek: Gerda De Ruyter, 016 64 02 36
Pellenberg: Ann Gooris, babysit@gezinsbondpellenberg.be  

Meer info
www.gezinsbond.be    

Heb je een babysit nodig?
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Mutualiteiten
Ouders kunnen niet altijd thuis blijven wanneer hun kind ziek is. 
Onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van de dienstverlening aange-
boden door de betrokken mutualiteit, kunnen leden dan ook genieten van 
kinderopvang aan huis. Meer informatie hieromtrent kan worden opgevraagd 
in de verschillende mutualiteitskantoren.    

Opvang nodig voor jouw ziek kind?
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  Kinderopvang Lubbeek in een notendop

Baby en Peuter Schoolgaande kinderen

Onthaalgezin
- Landelijke kinderopvang
- Zelfstandige onthaalouders

Voor- en naschoolse opvang
- IBO Lubbeek
- IBO Binkom
- Gemelde opvang Pellenberg
- Gemelde opvang Linden
- Vrije basisschool de Linde

Kinderdagverblijven
- Hocus Pocus
- Maartje
- Pepito
- Op Wolkjes
- The Kids Express
- Het Toverdraakje

Sportacademie
- Sportdienst Lubbeek

Flexibele en occasionele opvang 
- De Sterrekes II  

(stopt april 2019)

Vakantiewerking
(zie hiervoor ook in onze vakantiewerking-brochure)

- Kinderclub L-Kids - IBO Lubbeek
- Grabbelpas en  Swap - Jeugddienst  
   Lubbeek
- Sportweken - Sportdienst Lubbeek

Babysit
- Gezinsbond

Zieke kinderen
- Mutualiteit

Openingsuren gemeentehuis
Maandag: 8u30 tot 12u30

Dinsdag: 13u30 tot 16u
Woensdag: 8u30 tot 12u30 en 13u30 tot 16u

Donderdagavond: 16u tot 19u
Vrijdag: 8u30 tot 12u30


