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Waar?
De activiteiten gaan door op twee 
locaties:

• Onthaalklasje tot en met  
2de kleuterklas:  
Gemeentelijke basisschool Tervuren 
Paardenmarktstraat 1, Tervuren

• 3de Kleuterklas tot en met  
6de leerjaar:  
complex Nettenberg 
Hertenbergstraat 1, Tervuren

Wanneer?
Paasvakantie:

• Van 3 tot en met 7 april
• Van 11 tot en met 14 april 

(Paasmaandag 10 april gesloten)

Zomervakantie:

• Van 3 tot en met 7 juli
• Van 10 tot en met 14 juli
• Van 17 tot en met 20 juli  

(21 juli gesloten)
• Van 24 tot en met 28 juli
• Van 7 tot en met 11 augustus
• Van 16 tot en met 18 augustus  

(14 en 15 augustus gesloten)
• Van 21 tot en met 25 augustus

De activiteiten beginnen stipt om  
9 uur en eindigen om 16.15 uur. Opvang 
vanaf 8 uur en in de namiddag tot  
17 uur.



Wat is inbegrepen 
en wat niet? 
Inbegrepen: boeiende activiteiten, 
opvang, 4-uurtje, materiaal, 
begeleiding, verzekering,… 

Niet inbegrepen: een lunchpakket en 
gevulde drinkbus. 

Voor wie?
Alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar:

• uit Tervuren.
• buiten Tervuren: als ze naar een 

school in Tervuren gaan, kind 
van Tervuurse handelaars zijn of 
grootouders in Tervuren hebben.

• ook kinderen met een mentale of 
fysieke beperking zijn welkom.

We verwachten dat de kinderen 
zindelijk zijn.

Groep Geboren

De Sproetjes (*) 2020

De Inimini’s 2019

De Stippels 2018

De Twinkels 2017

De Duiveltjes 2016

De Ninja’s 2015

De Bengels en 2013/2014

De Kwebbels 2011/2012

(*) het kind moet zindelijk zijn

Prijs?

Kinderen  
uit 

Tervuren

Kinderen  
van buiten 
Tervuren 

(*)

Weektarief per 
kind

€ 40,5 / 
week

€ 49,5 / 
week

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

UiTPAS met 
kansentarief en 
European Disability 
Card (EDC)
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 deelnameprijs. Beschik 
je over een EDC? Dan geniet je van 
eenzelfde korting.

Denk je dat je recht hebt op een 
UiTPAS met kansentarief, neem dan 
contact op met het Sociaal Huis via 
welzijn@tervuren.be of 02 766 52 02.
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Inschrijvenvid-19 is het enkel 
mogelijk om per week in te schrijven.

• Paasvakantie:  
inschrijvingen starten op  
woensdag 1 maart om 13 uur. 

• Zomervakantie:  
inschrijvingen starten op 
 woensdag 19 april om 13 uur.

Inschrijven kan tot elke zondag (12 uur) 
voor de aanvang van de activiteit in 
kwestie (tenzij volzet uiteraard).

Het is enkel mogelijk om per week in 
te schrijven!  Inschrijven kan online 
via reservaties.tervuren.be (zie pagina  
5) of aan de balie vrije tijd van De 
Warandepoort. 

Het is heel belangrijk om de medische 
informatie van je kind(eren) goed na te 
kijken en aan te vullen.  Het medische 
dossier kan je raadplegen in je profiel.

Bij problemen kan je steeds terecht 
aan de balie van De Warandepoort  
(02 766 52 03). 
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Hoe online 
inschrijven?
1. Ga naar reservaties.tervuren.be .
2. Ben je al geregistreerd? Log dan in 

en ga naar stap 5. Is het de eerste 
keer dat je wil inschrijven voor een 
activiteit? Klik dan rechts bovenaan 
op ‘registreren’.

3. Volg de instructies op het scherm 
om jezelf te registreren. Je 
ontvangt een mail om je registratie 
te bevestigen.

4. Log in. Ga naar ‘mijn profiel’ en 
voeg jouw gezinsleden toe in het 
tabblad ‘gezinsleden’.

5. Klik op ‘inschrijven’.
6. Kies de gezinsleden die je wenst in 

te schrijven.
7. Selecteer het weekprogramma 

waarvoor je wil inschrijven.
8. Volg de verdere instructies om de 

inschrijving te bevestigen en online 
te betalen.

9. Je ontvangt na betaling een 
bevestiging van de inschrijving(en). 
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Inclusie
Katapult is een inclusieve speel-
pleinwerking. We stellen onze speel-
pleinwerking open voor kinderen met 
een fysieke of mentale beperking. De 
nadruk ligt op het samenspelen met 
andere kinderen. 

Hoe aanvragen?
Ben je ouder van een kind met een 
beperking en wil je kind graag eens 
komen spelen op het speelplein? 
Contacteer ons dan via 02 766 52 03. 
We vinden het belangrijk om elk kind 
vooraf te leren kennen. Zo kunnen 
we op zoek gaan naar de juiste 
ondersteuning.

© Frauke Van den Broek



Ruil je punten om!

Wanneer je voldoende UiTpunten 
hebt gespaard, kan je ze omruilen 
voor een korting, een gratis drankje, 
gratis tickets, een gadget, … Vanaf 5 
punten kan je al een voordeel krijgen 
maar je kan ook langer sparen om 
dan meer punten in te ruilen voor een 
groter voordeel zoals bijvoorbeeld 
een gratis dagje Katapult vanaf 
10 punten. Een overzicht van alle 
welkomst- en omruilvoordelen 
én van alle UiTPAS-activiteiten 
in de Druivenstreek vind je op  
www.uitpasdruivenstreek.be.

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: 02 766 52 03

UiTPAS 
Druivenstreek met 
kansentarief
Jouw voordeelkaart voor verrassende 
vrije tijd buitenshuis

De gemeenten Tervuren, Overijse, 
Hoeilaart, Bertem, Huldenberg en 
vzw De Rand lanceerden vorig 
jaar de UiTPAS Druivenstreek. Met 
deze voordeelkaart kan je bij elke 
deelname aan een UiTPAS-activiteit 
(in deze gemeenten maar ook in 
andere gemeenten in Vlaanderen 
en Brussel waar een UiTPAS werd 
gelanceerd) punten sparen die je 
nadien kan omruilen voor iets leuks. 
Ook je kind kan voor speelplein 
Katapult een punt sparen door met 
zijn/haar UiTPAS Druivenstreek de 
QR-code te scannen aan de ingang 
van het speelplein

Waar koop je de UiTPAS 
Druivenstreek?

Voor 5 euro koop je een UiTPAS 
aan de balie van vrijetijdscentrum 
De Warandepoort. Een UiTPAS is 
persoonlijk en blijft onbeperkt geldig, 
je kan er dus één aanschaffen voor elk 
gezinslid. Op je UiTPAS staan meteen 
een aantal welkomstvoordelen, nog 
voor je 1 punt hebt gespaard.



Nog vragen?
Voor meer info kan je steeds terecht bij:

Afdeling vrije tijd Tervuren 
02 766 52 03
vrijetijd@tervuren.be

De hoofdleiding van speelplein Katapult 
02 767 16 75  
(enkel te bereiken tijdens de speelpleinwerking)

  

 

meer info en foto’s vind je op Facebook  
via deze QR-code


