
 Tervuren,  juli 2021

Beste vrienden,
En of wij blij zijn! En zonder twijfel, jullie ook.
‘De zomer van de sociale en culturele 
wederopstanding’, las ik onlangs in een artikel over 
de nieuwe versoepelingsmaatregelen. En dat is het 
inderdaad. Eindelijk terug samen genieten van een 
terrasje, onbevangen in groep een wandeling of 
uitstap ondernemen of gezamenlijk een voordracht 
of theatervoorstelling bijwonen. Eindelijk, na al dat 
lange wachten.
Met het bestuur stonden we klaar en hebben we 
onmiddellijk de nodige contacten gelegd om jullie 
een eerste lezing te kunnen aanbieden op 1 juli e.k. 
Vanzelfsprekend zal dit nog steeds moeten 
gebeuren in een coronaveilige omgeving. Jullie 
lezen er meer over verder in dit blad.



Overigens valt er nog meer te beleven in Tervuren. 
Van ’t Hof van Tervuren hebben jullie zeker al 
gehoord. Welnu, Neos Tervuren neemt daaraan 
deel met een zoektocht door het Warandepark. 
Leerrijk en bovendien ook verbonden aan een 
mooie prijs. Ook meer daarover verder in deze 
brief.
Tot slot kan ik jullie nog aankondigen dat we op 5 
augustus een laatste voordracht van het werkjaar 
2020-’21 organiseren. Op 9 september vangt dan 
ons nieuwe werkjaar aan.
Wij kijken uit naar ons weerzien!

Karel         

Fa m i l i e n i e u w s
Verjaren in juli

Maurice Boisschot, Marietta Conrath, Ivo De Troyer, 
Sonia Duwel, Isabelle Hoffman, Oswald Pintelon, 
Julia Schuerman, Chris Stroykens, Jeannine 
Vanoudenhoven, Hilde Vanderlinden, Denise Van 
Wilder, Anne Van de Put, Annemie Vanorshoven, 
Josée Vogelaers en Jan Verhulst. 
Hartelijk proficiat !



Op 19 mei vierden Edmond Vanlangendonck en 
Odette De Brouwer hun briljanten  huwelijk.
Hartelijke felicitaties voor het jubilerend echtpaar.
De heer Edmond Vanlangendonck was een 
vroegere voorzitter van onze club.

Deze voordracht gaat door in coronaveilige 
omstandigheden, waarbij een bubbel maximaal uit 
2 personen mag bestaan. Gezien het aantal 
deelnemers beperkt is (een 40-tal) wordt de 

Donderdag 1 juli 2021 - 14.30 uur
Zaal “De Wilg 

Lezing door Patrick Loobuyck

‘Voor elkaar – met elkaar. De kunst van 
het samenleven in crisistijd’. Een 
bedachtzame analyse van een vaak 
erg onrustige periode, doorspekt met 
interessante filosofische uitstapjes, 
eigen ervaringen en herkenbare 
anekdotes. Mede naar aanleiding van 
de coronacrisis heeft de spreker 
daarover een boek geschreven dat 
uitkomt in augustus.



voordracht voorbehouden voor onze leden
Inschrijven (max. 40 deelnemers) tegen uiterlijk 
30 juni met vermelding van de eventuele bubbel, 
bij Hilde Mellaerts, Tel. 0499 32 10 04 of 
hilde.mellaerts1@gmail.com.  
Gedurende de pauze houden wij onze  jaarlijkse 
statutaire vergadering.  

Wandelen met Neos Tervuren

Elke maandag vertrek om 13u45 aan de kapel van de 
Heilige Rita, op de hoek van de Duisburgsesteenweg

Tussen de Ringlaan en 
de bron van de Voer.

mailto:hilde.mellaerts1@gmail.com


en de Hertenbergstraat. De laatste tijd leidt onze 
voorzitter, Karel Van Can, de wandeling en als hij 
belet is geeft hij zijn taak door aan ons bestuurslid, 
Jan De Broeck, dit alles in afwachting van de 
terugkeer van Fernand Delille en/of Wilfried Cuveele.
De wandelingen zijn doorgaans zo’n 5 km. lang en 
duren anderhalf uur. We houden rekening met het 
tempo van iedereen. Op maandag 31 mei gingen  
we wandelen langs de Voer naar de bron van de 
Voer. Dit gebied is volledig heraangelegd en de 
nieuwe landschapsarchitectuur is gewoon prachtig.

Het nieuw aangelegde landschap
 aan de bron van de Voer.



Jan De Broeck

Op het appèl

ZAK – cartoon van de dag (De Morgen)

Zoals naar gewoonte, worden er in 
juli en augustus geen wandelingen 
georganiseerd.



’t Hof Tervuren – zoektocht Neos Tervuren
Ter vervanging van het jaarlijkse festival ‘Hee Tervuren’ 
organiseert onze gemeente een Covid 19-veilig 
evenementendorp in de Koninklijke Moestuin. Dat loopt 
nog tot 29 juli e.k. Neos Tervuren neemt daaraan deel 
met een zoektocht tijdens het weekend van 24/25 juli.

Deze tocht loopt door het Warandepark over 
verschillende merkpunten die te maken hebben met de 
voorgeschiedenis van onze gemeente.
Vertrek is aan de poort van het Warandeplein die 
toegang geeft tot de Keizerinnedreef. Daar zal een tent 
opgesteld staan met strandvlag en banner van onze club 
en bemand door bestuursleden.

Van daaruit loopt de omloop door het park over een 
afstand van ongeveer 4,5 km. Een schema van de 
omloop en een vragenlijst worden bij het vertrek 
overhandigd.

Het einde van de wandeling is terug bij de tent waar de 
antwoorden kunnen worden gedropt in de daartoe 
voorziene box.

De zoektocht loopt op zaterdag en zondag, telkens van 9 
tot 17u en iedereen kan eraan deelnemen.

De 5 meest correcte antwoorden worden beloond met 
een mooie prijs. 

ALLEN DAARHEEN DUS !



LEZERSRUBRIEK Juli 2021

UNA GIORNATA PARTICOLARE

Simone L’hoir

Een tijdje geleden verbleef ik met mijn man 
gedurende enkele dagen in Firenze en we vonden 
dat we best eens “een geleid bezoek met 
stadsrondrit” konden riskeren.

Vermits het ons niet uitmaakte bij welke taalgroep 
we terechtkwamen, belandden wij bij Amerikanen 
die een zéér heterogeen gezelschap samenstelden 
qua kleur, uiterlijk, budget, politieke overtuiging, 
maar vooral: culturele interesse….

Na een laaiend enthousiaste start aan het 
Baptisterium en een blitzbezoek aan de Dom 
snelde onze uiterst sportieve gids naar de Galleria 
Dell’Accademia om Michelangelo’s David te gaan 
bewonderen. Een Duitstalige gids die daar grondig 
werk maakte van zijn rondleiding werkte “den 
onze” nogal op de zenuwen en ontlokte hem de  
ontboezeming “men loopt beter vóór de Duitsers 



dan erachter !”. Gevolg bijna een gevecht in regel 
met de Duitsers met een goed gehoor en 
ontreddering bij de Amerikanen. Verder niets dan 
lof voor de eigenlijke rondleiding.

Niet alleen het verkeer maar ook een grote 
studentenbetoging verhinderden een snel 
bustransport en zo marcheerden gids en sportieve 
kunstfanaten naar de afgesproken stopplaats 
terwijl zwaardere metgezellen hijgend, puffend 
zelfs deinend met zwaaiende camera’s achteraan 
zeulden.

De afspraak was vlakbij het Universitair Centrum…

Na een wachttijd van één uur èn de vrijblijvende 
vraag aan de chauffeurs van de overvalwagens van 
de politie tegenover ons, bracht onze frisse, 
opgeruimde gids, de tijding: “de bus komt !”. 
Amerikanen, steun zoekend tegen de muren, of 
zittende op de stoep, voelden zich al in handen van 
één of andere junta…

De bus die de redding bracht was een officiële 
politiebus. De politie haalde ons uit de nood !

De tocht werd héél gewoon voortgezet als zaten we 
in een luxeautocar. De inzittenden toonden veel 



belangstelling voor al het moois buiten, maar er 
was nog méér belangstelling van de autochtone 
bevolking voor de rare inhoud van de bus…

Het Pallazza Pitti werd bezocht in optimale 
omstandigheden want de gids verjoeg allen die dit 
glorieuze bezoek hinderden, zoals groepjes zonder 
begeleiding, “af-tekenaars” en “kleine” schilders.

Al konden we ons niet verzoenen met zijn 
overdonderend chauvinisme en z’n aanpak van de 
“minderheden”; hij hield iedereen in de ban door 
zijn degelijke kunst- en cultuurhistorische bagage, 
maar vooral door z’n flair, charme en humor.

Voor ons was het wel het “boeiendste” geleid 
bezoek dat we ooit meemaakten – en –  hij gaat 
eens afkomen !!!

Leden kunnen hun bijdragen van ander nieuws, weetjes, 
gedichtjes, grapjes of verhalen over belevenissen, insturen 
naar onze secretaris: opintelon@skynet.be onder 
vermelding: “Ik doe mee.”

mailto:opintelon@skynet.be


Esther Gerritsen

columniste van de VPRO Gids
 

Ik ben het gewend dat ik aan het koffie zetten ben, 
de afwas zie en de koffie laat en eerst de afwas doe, 
maar tijdens de afwas bedenk dat ik iemand moet 
bellen, alles uit mijn handen laat vallen, en bel.

Ik wist nooit waarom ik zo deed. Chaotisch? Snel 
afgeleid? Impulsief? Termen waarmee ik me 
eigenlijk niet identificeerde. 
Laatst was ik al tien keer langs mijn bed gelopen en 
had steeds gedacht: Ik moet dat bed opmaken. De 
elfde keer, liep ik er met handdoeken langs die naar 
de badkamer moesten. Weer dacht ik: Ik moet dat 
bed opmaken en ik liet letterlijk de handdoeken uit 
mijn handen vallen en ging het bed opmaken. 

Pas toen ik iets anders aan het doen was, ging ik 
onmiddellijk dat bed opmaken, terwijl ik er zo vaak 
eerder de gelegenheid voor had gehad. 

Het moet dus iets te maken hebben met de 
afstelling van mijn hersengebied dat ik ‘de taken’ 



noem. ‘De taken’ staat vaak uit. Daarom kan ik zo 
gemakkelijk door een onopgeruimd huis lopen, 
over troep heen stappen. Daarom ruim ik soms niet 
af na het eten, laat ik alle kastdeuren openstaan. 
‘De taken’ staat uit. 

Maar als ik dan toch een broek van de grond 
opraap, wordt ‘de-taken’ onmiddellijk geactiveerd; 
Alle Taken. Dan kan ik die broek oprapen maar 
grote kans dat ik deze weer los laat omdat ik de 
post op de mat hoor vallen en die dan wil halen. 
De oplossing is natuurlijk dat ik het takengebied 
niet meer uitzet. Mijn jas meteen op de kapstok als 
ik thuis kom. 

Ja, ik weet ook wel dat dat ‘gewoon een beetje de 
boel bijhouden’ heet. Maar in ieder geval weet ik nu 
dat ik niet impulsief, chaotisch, of snel afgeleid ben, 
maar dat ik de aan- en uitknop van ‘de-taken’ moet 
demonteren.

(ingezonden door Dieke Kuyper)


