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Voor kinderen en jongeren met een
mentale beperking



Sport en Creativiteit  
voor kinderen en jongeren met een mentale beperking
Kinderen van 7 tot 21 jaar uit het type 1 en 2 van het buitengewoon onderwijs 
kunnen niet meedoen met de anderen als zij sporten of spelen. Toch hebben ook 
zij veel nood aan beweging en beleven zij veel plezier aan samen sporten, knutselen 
en spelen. Daarom willen de gemeente Tervuren en sportregio Druivenstreek deze 
jongeren ook een zinvolle vakantiebesteding aanbieden. Tijdens deze sport- en 
creaweek worden kinderen uit het type 1 en 2 in kleinere groepjes speciaal begeleid 
in ontwikkelingsgericht bewegen, sport, spel, crea-activiteiten, ... dit alles helemaal 
op hun niveau.

Wie?
Kinderen en jongeren met een lichte 
tot matige mentale beperking geboren 
tussen 2000 - 2014.

Waar?
Sportcentrum De Steenberg  
Spechtenlaan 8 - 3080 Moorsel  
(Tervuren).

Uurregeling
De sportactiviteiten vinden dagelijks 
plaats van 9 tot 16 uur. Er is opvang 
voorzien van 8 tot 9 uur en van 16 tot 
17 uur.

Begeleiding
Ervaren en gediplomeerde monitoren 
staan klaar voor de begeleiding van alle 
activiteiten.

Prijs
65 euro

Lunch
De kinderen brengen elke dag hun 
lunchpakket mee. De organisatoren 
zorgen voor één gratis drankje per dag.

Verzekering
De deelnemers zijn verzekerd voor 
lichamelijke ongevallen.

In samenwerking met  
Sportregio Druivenstreek



Sport & Crea 2021

Online inschrijven

Inschrijvingen
Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk!
Inschrijven kan tot en met 1 augustus en dient te gebeuren via het online 
inschrijvingssysteem.

1.  Ga naar reservaties.tervuren.be. 
2. Ben je al geregistreerd, log dan in en ga naar stap 5. Is het de eerste maal dat je 

wil inschrijven voor activiteiten, klik dan rechts bovenaan op registreren. 
3. Volg de instructies op het scherm om jezelf te registreren.  Je ontvangt een mail 

om jouw 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 de activiteiten 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)

Problemen bij registratie of online inschrijven?
Kom dan langs aan de balie van het vrijetijdscentrum (Markt 7B) of contacteer ons 
via inschrijvingen@tervuren.be of via 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). Een medische fiche met alle relevante informatie voor onze 
monitoren dient ingevuld te worden.



INFO
Afdeling vrije tijd Tervuren
Markt 7B - 3080 Tervuren 
02 766 52 03
inschrijvingen@tervuren.be


