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Wanneer?
Katapult is tijdens de Paasvakantie 
open van 8 tot en met 19 april.  
Tijdens de zomervakantie zijn we open 
van 1 tot en met 19 juli.  

OPGELET: De week van 22 tot en 
met 26 juli zijn we GESLOTEN! Hierna 
zijn we open van 29 juli tot en met 9 
augustus.

OPGELET: De week van 12 tot en met 
16 augustus zijn we GESLOTEN! Verder 
zijn we open van 19 tot en met 30 
augustus.

De activiteiten beginnen om 9 uur 
stipt!  maar er is reeds opvang vanaf 
7.30 uur.  Moe maar voldaan van een 
dolle speelpleindag, stoppen we om 
16.15  uur met de activiteiten, maar er is 
nog opvang tot 18 uur.

Waar?
Speelplein Katapult gaat door 
in het complex De Nettenberg, 
Hertenbergstraat 1 in Tervuren.

De Nettenberg is een tof complex met 
een speels grasveld, een aanpalend 
bos, avontuurlijke plekjes. Kortom, 
ideaal voor een boeiende vakantie!

Online inschrijven 
mogelijk!
Via reservaties.tervuren.be

Je kan vanaf 6 februari inschrijven 
via het reservatieprogramma op 
reservaties.tervuren.be. Het is ook 
steeds mogelijk aan de balie vrije tijd 
in de Warandepoort in te schrijven. 
Jouw contactgegevens en medische 
informatie van je kind(eren) dienen 
ingevuld te 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 het vrijetijdscentrum 
‘De Warandepoort’ (02 766 52 03).

OPGELET: Inschrijvingen op het 
speelplein kunnen enkel mits het 
betalen van een toeslag van 5 euro per 
inschrijving.



Speelplein Katapult

Wat kost het?

Kinderen Kinderen  
uit Tervuren

Kinderen  
van buiten 

Tervuren (*)

1ste € 7 / dag € 9 / dag

2de € 7 / dag € 9 / dag

3de € 6 / dag € 8 / dag

Weektarief 
per kind

€ 30 / dag € 40 / dag

(*) kinderen buiten Tervuren, maar 
ingeschreven in een Tervurense school, 
of kind van Tervurense handelaars of 
grootouders wonende in Tervuren.

Een korting op het deelnamebedrag 
per kind wordt toegestaan voor wie in 
aanmerking komt voor het stelsel voor 
verhoogde tegemoetkoming (SVT).
(voor meer info contacteer   
02 766 52 03).

Voor wie?
- Alle zindelijke kinderen uit Tervuren 

tussen 2,5 en 12 jaar.

- Zindelijke kinderen, die buiten 
Tervuren wonen, maar naar een 
Tervurense school gaan, tussen 2,5 
en 12 jaar.

- Zindelijke kinderen van Tervurense 
handelaars, eveneens tussen 2,5 en 
12 jaar.

De Sproetjes: geboren in 2016 (het 
kind moet zindelijk zijn)
De Inimini’s: geboren in 2015
De Stippels: geboren in 2014
De Twinkels: geboren in 2013
De Duiveltjes: geboren in 2012
De Rakkers: geboren in 2011
De Bengels: geboren in 2010 en 2009
De Kwebbels: geboren in 2008 en 
2007

Wat is 
inbegrepen? 
Wat is niet 
inbegrepen?
Inbegrepen: Boeiende activiteiten, 
opvang, 4-uurtje,  uitstappen, materiaal, 
begeleiding,  verzekering,…

Niet inbegrepen: Je moet zelf wel een 
lunchpakket meebrengen.  Een drankje 
kan je bij ons kopen aan 0.5 euro.  Dit kan 
ook via het reserveringsprogramma!



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

De hoofdleiding van  
speelplein Katapult

02 767 16 75 (enkel te bereiken tijdens de speelpleinwerking)


