
Sport, spel en musical
Thema: De ruimte
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Speelpleinen Herfstvakantie 
Katapult in de ruimte (i.p.v. Grabbelpas)

Wanneer? 
In de herfstvakantie van 2 tot en met 5 november.
De activiteiten beginnen stipt om 9 uur, maar er is al opvang vanaf 8 uur. 
We stoppen om 16.15 uur maar er is nog opvang voorzien tot 17 uur. 

Wat? 
Speelplein-week volledig in het thema van de ruimte. Voor ieder wat wils!

Waar? 
Speelplein Katapult vind je in het complex De Nettenberg,  
Hertenbergstraat 1 in Tervuren & in de Gemeentelijke Basisschool van 
Tervuren (Paardenmarktstraat 1). 

Voor wie?
• Voor kinderen van de instapklas tot en met het zesde leerjaar   

(geboortejaar 2010 tot en met 2019).
• We verwachten dat de kinderen zindelijk zijn. 



Wat kost het?

Weektarief
inclusief uitstap

Kinderen  
Tervuren *

Kinderen  
buiten Tervuren 

€ 30 € 40
UiTPAS met kansentarief
Inwoners met het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’, een collectieve schuldenregeling of een laag 
inkomen hebben recht op een UiTPAS met kansentarief. Je betaalt dan 1 euro voor de UiTPAS en krijgt 
80 procent korting op de UiTPAS-activiteiten in de Druivenstreek. Denk je dat je recht hebt op een 
UiTPAS met kansentarief, neem dan zeker contact op met het Sociaal Huis via welzijn@tervuren.be of 
02 766 52 02. www.tervuren.be/uitpasdruivenstreek

*  (of ingeschreven in een Tervuurse school, of kind van Tervuurse handelaars of grootouders die in 
Tervuren wonen)

Je kan de kosten voor de opvang van uw kind(eren) aftrekken van je 
belastingen. Dit is enkel zo voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Deze attesten zijn bedoeld om bij je belastingaangifte als bijlage toe 
te voegen. Op het attest staat de totale som die je kan aangeven op je 
belastingbrief. 

Wat is inbegrepen? Wat is niet inbegrepen? 
Inbegrepen: Boeiende activiteiten, opvang, 4-uurtje, uitstappen, materiaal, 
begeleiding, verzekering,… 
Niet inbegrepen: een lunchpakket, 10-uurtje + goed gevulde drinkbus

Online inschrijven: 
Vanaf 4 oktober 2021 kan je inschrijven via reservaties.tervuren.be. Kinderen 
van Tervuren krijgen 1 week voorrang om in te schrijven, kinderen van 
buiten Tervuren kunnen vanaf 11 oktober inschrijven. De contactgegevens 
en medische informatie van je kind(eren) moeten ingevuld worden in je 
profiel. Zo kan je ‘s morgens aanmelden en vermijd je mogelijke wachtrijen. 
Bij problemen kan je steeds terecht aan de balie van De Warandepoort   
(02 766 52 03).

Meer info?
Nog niet alles duidelijk? Voor meer info kan je steeds terecht bij:   
Afdeling vrije tijd Tervuren 
•  02 766 52 03 
•  vrijetijd@tervuren.be 
•  balie vrije tijd van de Warandepoort- Markt 7b - 3080 Tervuren
•  De hoofdleiding van speelplein Katapult 02 767 16 75 (enkel te bereiken 

tijdens de speelpleinwerking)



Sportweek Herfstvakantie
(i.p.v. Dagsporter) 

Wanneer?
In de herfstvakantie van 2 tot en met 5 november . De activiteiten beginnen 
stipt om 9 uur maar er is opvang vanaf 8 uur. We stoppen om 16 uur maar 
er is nog opvang voorzien tot 17 uur.

Wat?
Tijdens de sportweek is er een gevarieerd programma, aangepast aan elke 
leeftijdsgroep. In groep maken ze kennis met de verschillende sporttakken. 
Elk uur wordt van sporttak gewisseld.

Waar? 
Sportcentrum Diependal, Lindeboomstraat 30 – 3080 Tervuren

Voor wie? 
Voor kinderen van de 3de kleuterklas t.e.m. het 6de leerjaar (geboortejaar: 
2010 t.e.m. 2016).

Aandacht!

We beperken het aantal deelnemers tot 80 voor de sportweek.

• 3de kleuterklas tem 2de leerjaar: 40 kinderen
• 3de leerjaar tem 6de leerjaar: 40 kinderen



Wat kost het? 

Weektarief
Kinderen  

Tervuren *
Kinderen  

buiten Tervuren

€ 40 € 50

UiTPAS met kansentarief
Inwoners met het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’, een collectieve schuldenregeling 
of een laag inkomen hebben recht op een UiTPAS met kansentarief. Je betaalt dan 1 euro 
voor de UiTPAS en krijgt 80 procent korting op de UiTPAS-activiteiten in de Druivenstreek.
Denk je dat je recht hebt op een UiTPAS met kansentarief, neem dan zeker contact op met 
het Sociaal Huis via welzijn@tervuren.be of 02 766 52 02.
www.tervuren.be/uitpasdruivenstreek

*  (of ingeschreven in een Tervuurse school, of kind van Tervuurse handelaars of grootouders die in 
Tervuren wonen)

Je kan de kosten voor de opvang van uw kind(eren) aftrekken van je 
belastingen. Dit is enkel zo voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Deze attesten zijn bedoeld om bij je belastingaangifte als bijlage toe 
te voegen. Op het attest staat de totale som die je kan aangeven op je 
belastingbrief. 

Online inschrijven 
Vanaf 4 oktober 2021  kan je inschrijven via reservaties.tervuren.be. Kinderen 
van Tervuren krijgen 1 week voorrang om in te schrijven, kinderen van 
buiten Tervuren kunnen vanaf 11 oktober inschrijven. De contactgegevens 
en medische informatie van je kind(eren) moeten ingevuld worden in je 
profiel. Zo kan je ‘s morgens aanmelden en vermijd je mogelijke wachtrijen. 
Bij problemen kan je steeds terecht aan de balie van De Warandepoort   
(02 766 52 03).

Meer info?
Nog niet alles duidelijk? Voor meer info kan je steeds terecht bij:   
Afdeling vrije tijd Tervuren 
•  02 766 52 03 
•  vrijetijd@tervuren.be 
•  balie vrije tijd van de Warandepoort- Markt 7b - 3080 Tervuren
•  De hoofdleiding van speelplein Katapult 02 767 16 75 (enkel te bereiken 

tijdens de speelpleinwerking)



Musical-stage 

Wanneer?
In de herstvakantie van 1 tot en met 4 november. De activiteiten beginnen 
stipt om 9 uur, maar er is al opvang vanaf 8.30 uur. We stoppen om 15.30 
uur maar er is nog opvang voorzien tot 16 uur.

Wat? 
Voor het vierde jaar organiseren we tijdens de herfstvakantie samen met 
Muzix een musicalstage. 

Zing je graag?
Doe je graag eens gek op een podium?
Kan je niet blijven stilzitten als je muziek hoort?
Dan schuilt er misschien wel een musicalster in jou!

Muzix werkt samen met professionele artiesten die jou komen coachen 
tijdens de musicalstage.
Zo organiseren we musicalstages ‘VOOR EN DOOR MUSICALSTERREN’!

Waar? 
Vrijetijdscentrum De Warandepoort, Markt 7b – 3080 Tervuren

Voor wie?
Per stage werken we met verschillende leeftijdsgroepen 
• GROENTJES (1ste tot 3de leerjaar)
• ORANJES (4de tot 6de leerjaar)
• PINKIES (1ste tot 6de middelbaar)



Prijs? 

Weektarief € 150 voor de week

UiTPAS met kansentarief
Inwoners met het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’, een collectieve schuldenregeling 
of een laag inkomen hebben recht op een UiTPAS met kansentarief. Je betaalt dan 1 euro 
voor de UiTPAS en krijgt 80 procent korting op de UiTPAS-activiteiten in de Druivenstreek.
Denk je dat je recht hebt op een UiTPAS met kansentarief, neem dan zeker contact op met 
het Sociaal Huis via welzijn@tervuren.be of 02 766 52 02.
Meer info: www.tervuren.be/uitpasdruivenstreek

Je kan de kosten voor de opvang van uw kind(eren) aftrekken van je 
belastingen. Dit is enkel zo voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Deze attesten zijn bedoeld om bij jullie belastingaangifte als bijlage toe 
te voegen. Op het attest staat er de totale som die je kan aangeven op je 
belastingbrief. 

Inschrijven 
Inschrijvingen via: www.dewarandepoort.be of www.musicalstages.be



Afdeling vrije tijd 
Markt 7b - 3080 Tervuren

02 766 52 03 
vrijetijd@tervuren.be 


