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Herfstvakantie



Dagsporter Herfst

Wat?
Tijdens de herfstvakantie maak 
je elke voormiddag kennis met 
verschillende sporten.

Wie?
Kinderen geboren in 2014 - 2013 - 
2012 - 2011 - 2010 - 2009 – 2008.  
IJsschaatsen op donderdag is voor 
kinderen vanaf het 1ste leerjaar.

Wanneer?
Op 28, 29 en 30 oktober van  
9.15 tot 12.30 u.   
Op 31 oktober van 9 tot 12.30 u.

Waar?
Alle sportactiviteiten vinden plaats 
in het sportcentrum Diependal, 
Lindenboomstraat 30 of vertrekken 
van hieruit.

2014 - 2012 2011 - 2008

Ma 28/10 Volksspelen, tikspelen, hockey Piramides bouwen, voetbal,
dans

Di 29/10 Dans, trek-en duwspelen,
voetbal

Maxitrampoline, volksspelen,
balspelen

Wo 30/10 Maxitrampoline, balspelen,
parachutespelen

Hockey, trefbal,
oriëntatieloop (indoor)

Do 31/10 IJsschaatsen (vanaf 1ste 
leerjaar) IJsschaatsen

Deelnameprijs
Elke voormiddag kost € 5 per deelnemer! Verzekering en drankje inbegrepen. 

Enkele informatieve gegevens
• De lessen beginnen en eindigen stipt.
• Er worden voor de Dagsporter 6 groepen van max. 15 deelnemers gemaakt.
• De lessen worden gegeven door ervaren monitoren.
• De deelnemers komen in sportkledij.
• Kinderen die voor een hele dag (Dagsporter + Grabbelpas) inschrijven, worden 

opgehaald om 16 u. in de Nettenberg.
• De deelnemers, die inschrijven voor een hele dag, gaan onder begeleiding van 

animatoren naar de Nettenberg, Hertenbergstraat 1, waar er middagpauze wordt 
gehouden van 12.30 tot 13.30 u. De kinderen brengen hun eigen lunchpakket en 
drankje mee.

• De kinderen die op 31 oktober mee gaan ijsschaatsen, vertrekken vanuit 
Diependal en komen hier ook om 12.30 u. terug aan. Vergeet zeker je lange broek 
en handschoenen niet! 



Grabbelpas Herfst

tervuren.be

Wat?
Tijdens de herfstvakantie maak 
je elke namiddag kennis met 
verschillende workshops.

Wie?
Kinderen geboren in 2015 - 2014  
- 2013 - 2012 – 2001 - 2010 - 2009 
- 2008.

Wanneer?
Op 28, 29, 30 en 31 oktober van 
13.30 tot 16.00 u. 

Waar?
Alle workshops vinden plaats 
in complex De Nettenberg 
(Hertenbergstraat 1 in Tervuren).  

Deelnameprijs
Elke namiddag kost € 7 per deelnemer! De uitstap naar Speelstad op 31/10 
kost € 10 per deelnemer.

Enkele informatieve gegevens
• De workshops beginnen om 13.30 u. stipt en eindigen om 16 u.
• Op donderdag 31/10 gaan de kinderen de hele dag op uitstap! De kinderen 

worden ten laatste om 9 u. in De Nettenberg verwacht. Ze brengen ook een 
lunchpakket mee. De kinderen zijn omstreeks 16 u. terug.

• Er wordt GEEN opvang voorzien na de workshops.
• Er zijn maximumaantallen per leeftijdsgroep voorzien. Vroeg inschrijven is dus de 

boodschap !
• De lessen worden gegeven door ervaren begeleiders van professionele 

organisaties.
• De deelnemers komen in aangepaste kledij om te knutselen.
• Kinderen die enkel inschrijven voor de Grabbelpas kunnen vanaf 12.30 u. hun 

boterhammen opeten in De Nettenberg of worden om 12.30 u. opgehaald in het 
sportcentrum Diependal.

•  De deelnemers, die inschrijven voor een hele dag, gaan onder begeleiding van 
animatoren naar de Nettenberg, Hertenbergstraat 1, waar er middagpauze wordt 
gehouden van 12.30 tot 13.30 u. De kinderen brengen hun eigen lunchpakket en 
drankje mee.

GRABBELPAS VINDT PLAATS IN DE NETTENBERG.

2015 - 2014 2013 - 2011 2010 - 2008

Ma 28/10 Springkasteelplezier Op bezoek in Italië Toneelinitiatie

Di 29/10 Knutsel je Prutsel Lasershooting Archery Tag

Wo 30/10 Kleuterkooktalent Koning Karamel Lasershooting

Do 31/10 Uitstap Speelstad



Registreren
Om te registreren en in te schrijven ga je naar https://reservaties.tervuren.be 
en klik je op “registreren”. Volg dan de instructies op het scherm.
Op de bevestigingsmail staat er een link om de registratie te vervolledigen. 
Na de registratie kan je je kinderen inschrijven voor één of meerdere 
activiteiten van Dagsporter/Grabbelpas.

Online inschrijving Tervuurse 
Dagsporter/Grabbelpas

Hoe online inschrijven?
Eenmaal je geregistreerd bent, kan 
je vanaf 1 oktober 2019 om 10 uur 
inschrijven voor Dagsporter en/
of Grabbelpas. Je klikt hiervoor 
op de dag van Grabbelpas en/of 
Dagsporter en volgt de instructies 
op.
Check regelmatig online het aanbod! 
Wijzigingen zijn steeds mogelijk (bv. 
aanpassing van aantallen,…)

Problemen bij registratie of online 
inschrijven?
Kom dan langs aan de balie van 
het vrijetijdscentrum (Markt 7b) of 
contacteer ons via: 
- inschrijvingen@tervuren.be  
- 02 766 52 03

Belangrijk
Door de inschrijving verbindt men 
zich ertoe kennis te nemen van de 
voorwaarden en informatie.
Terugbetaling gebeurt enkel op 
grond van medische redenen (met 
doktersattest).
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