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Edito

Ons contacteren
— Adressen 

Gemeentehuis en Sociaal Huis
Markt 7a bus 2/bus 3 - 3080 Tervuren
Vrijetijdscentrum De Warandepoort
Markt 7b - 3080 Tervuren

— Digitaal
www.tervuren.be
www.dewarandepoort.be
www.visittervuren.be
https://tervuren.bibliotheek.be
• facebook.com/gemeentetervuren
• facebook.com/CCDeWarandepoort
• facebook.com/visittervuren
• facebook.com/bibliotheektervuren
• facebook.com/sociaalhuistervuren
• instagram.com/visittervuren

— Openingsuren 
Gemeentehuis De Zevenster 
tel 02 766 52 01 • info@tervuren.be 
 
Snelbalie
tel 02 766 52 17, zonder afspraak
ma 9-12 en 13.30-19 u
di en do 9-12 u en 13.30-16 u
wo en vrij 8.30-12 u en 13.30-16 u
za 9.30-13 u (beperkte dienstverlening)

Dienst burgerzaken
burgerzaken@tervuren
enkel op afspraak via www.tervuren.be  
of tel 02 766 53 53

Dienst omgeving en wonen
omgeving@tervuren.be
enkel op afspraak via www.tervuren.be  
of tel 02 766 53 50

Woonloket
woonloket.tervuren@igo.be
enkel op afspraak via www.tervuren.be  
of tel 0476 96 38 23

Sociaal Huis

welzijn@tervuren.be
ma 13.30-16 u en 16.30-19 u
di en vrij 9-12 u
wo en do 9-12 u en 13.30-16 u
daarna op afspraak via www.tervuren.be 
of tel 02 766 52 02

De Warandepoort 
Cultureel centrum en vrijetijdscentrum
tel 02 766 52 03 • ccdewarandepoort@tervuren.be  
en vrijetijd@tervuren.be
ma gesloten (voor zaalreservaties: telefonisch  
bereikbaar 9-12 u en 13-16 u)
di tot vrij 9-17 u
za 10-14 u
zo gesloten

Toerisme
tel 02 766 53 40 • toerisme@tervuren.be
ma gesloten
di tot vrij 9-17 u
za 10-14 u
zo gesloten

Bibliotheek
tel 02 766 52 03 • bibliotheek@tervuren.be
ma gesloten
di en do 9-17 u
woe en vrij 9-19 u
za 10-14 u
zo gesloten

Klacht of melding? 
Gebruik het formulier op www.tervuren.be. 

Felicitatie? 
Mail naar info@tervuren.be.

Marc Charlier
Burgemeester

Geen infoblad in de bus gekregen?  
Geef een seintje: communicatie@tervuren.be

2022 was een bewogen jaar. Een jaar waarin we het 
coronahoofdstuk definitief konden afsluiten en opnieuw een 
normaal sociaal leven konden leiden. Maar tevens het jaar 
waarin oorlog op het Europese continent weer prominent 
aanwezig was. Energieprijzen en inflatie piekten als nooit 
tevoren. Anderzijds was 2022 ook het jaar waarin kernfusie  
op laboschaal voor het eerst meer energie opleverde dan het 
verbruikte. En natuurlijk was het ook een beetje het jaar van 
Remco Evenepoel. Mooie en hoopgevende gebeurtenissen,  
die de pijnlijke ervaringen doen vergeten en ons met moed  
en energie doen uitkijken naar 2023 en verder. 

Ook op lokaal vlak konden na een paar jaren van 
noodgewongen quarantaine de activiteiten weer opstarten. 
Verenigingen en feestcomités gingen weer aan de slag.  
De terugkeer naar de werkplek, de winkel, café of restaurant  

en de verre vakantiebestemming kwam weer op gang. Na de 
coronastilstand is onze gemeente weer in volle beweging en 
transformatie, op vele vlakken. Deze dynamiek willen we in 
goede banen blijven leiden. Zo kan Tervuren voor de volgende 
generaties een mooie en aangename gemeente blijven waar 
iedereen zich thuis voelt. 

En tot slot is er ook nog dat tikkeltje persoonlijk geluk dat we 
allen nodig hebben om van het nieuwe jaar een geslaagd jaar  
te maken. Dit geluk wens ik iedereen van harte toe. 

Gelukkig 2023, gelukkig Nieuwjaar!

 

‘Met moed en energie  
uitkijken naar 2023’ 
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Het informatieblad verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus
v.u.: Marc Charlier, Markt 7a bus 2, 3080 Tervuren • Contact: communicatie@tervuren.be
• Redactie: gemeentelijke diensten i.s.m. Sofieschrijft.be • Vormgeving en druk: Artoos 
• Afgiftekantoor: Tervuren

In dit nummer

53520-1601-1009
www.artoosgroup.eu

Zoek de rode twinkels in de Twinkeltocht
19

Met gemak op jouw dak: zonnepanelen

Volg Visit Tervuren op Instagram en deel je mooiste foto’s 
van Tervuren met #visittervuren!

Sunday Runday! 

 ©uzia13333

#visittervuren #tervuren #tervurenpark #parkvantervuren #run #running 
#runnersofinstagram #runningmotivation #toerismevlaamsbrabant 
#discoverflemishbrabant #groenegordel #tipsvoortrips 
#tripsinvlaamsbrabant #vlaamsbrabant #riebedebie

95 vind-ik-leuks

Energie kwijtraken in de Winterbinnenspeeltuin
2112
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Elektronische handtekening 18+

4 Geregeld 

Betaal je Bib-lidgeld online
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Nieuw loofbos bij Zoniënwoud
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Mondiale klimaatverandering
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Zonnepanelen op jouw dak 
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Premie dak- of zoldervloerisolatie
   
 13 Wonen 

Bescherm je leidingen 

14 Veilig 

Vermijd een gladde stoep 

  

  Zoals gewoonlijk
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6 Koop lokaal

14 Gezocht

15 Gebeurt nu!

16 Typisch Tervuren

16 Babbelcafé

17 Uit in Tervuren
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Burger

Ben je recent 18 jaar geworden en wil je de 
app itsme gebruiken of een elektronische 
handtekening plaatsen? Soms lukt dat niet 
vanzelf. We leggen uit hoe dat komt.

Een elektronische handtekening plaatsen kan op twee manieren:

• ofwel beschik je over een geldige bankkaart (in dit geval 
kan je zelfs al vanaf 16 jaar itsme gebruiken)

• ofwel beschik je over een elektronische identiteitskaart 
(eID) met handtekenchip

Niet elke persoon vanaf 18 jaar beschikt automatisch over een 
eID met handtekenchip. Hoe komt dat?

Op 12 jaar

Op 12 jaar krijgt elke jongere een eID die 6 jaar geldig is tot de 
18de verjaardag. Deze eID heeft maar één actieve chip om zich 
te identificeren. De andere chip, de handtekenchip staat nog  
op non-actief, omdat je als minderjarige nog geen rechts- 
handelingen kan stellen en daarom ook geen rechtsgeldige 
handtekening kan zetten.

Op 18 jaar

Op 18 jaar krijg je als meerderjarige in de meeste gevallen een 
nieuwe eID waarop de handtekenchip wél actief is. Maar zo 
verloopt het niet bij iedereen. Bij verlies of diefstal bijvoorbeeld, 
kreeg je als minderjarige een eID die opnieuw 6 jaar geldig is, 
mogelijk tot een eind na de 18de verjaardag. 

Ook wie ooit over een kids-ID beschikte, krijgt de eerste eID 
soms op latere leeftijd dan 12 jaar. Ook deze is dan geldig tot 
een eind na de 18de verjaardag. Ondertussen ben je dan 
meerderjarig geworden, maar beschik je nog over een eID 
zonder handtekenchip. 

Geregeld

Betaal je Bib-lidgeld 
online
Ben je 18 jaar of ouder, dan betaal je in de Bib 
een jaarlijks lidgeld van 5 euro. Jaarlijks 
verleng je je lidmaatschap en betaal je dus 
opnieuw lidgeld. Vanaf nu kan dit ook online 
via je Mijn Bibliotheek-profiel.

Elektronische hand-
tekening vanaf 18 jaar

burgerzaken@tervuren.be, 02 766 53 53 tervuren.bibliotheek.be

Beschikt jouw eID niet over de handtekenchip? 
Kom dan langs bij de snelbalie met de pincode van 
je eID. De medewerker activeert de chip meteen.

Met je lidmaatschap kan je in de zeventig bibliotheken van het 
slimme netwerk terecht. Je krijgt niet alleen toegang tot de 
collectie van boeken, tijdschriften en dvd’s, maar ook tot een 
waaier van digitale applicaties.

Mijn Bibliotheek-profiel

Je lidmaatschap verlengen en betalen is altijd mogelijk aan de 
balie op het gelijkvloers van vrijetijdscentrum De Warandepoort. 
Maar wie beschikt over een Mijn Bibliotheek-profiel kan dit ook 
van thuis uit online doen. Makkelijk niet?

Ben je lid van de Bib, maar heb je nog geen Mijn Bibliotheek- 
profiel? Maak dan een profiel in enkele stappen. Ga naar de 
website tervuren.bibliotheek.be. Klik bij ‘Mijn Bibliotheek’ 
(rechtsboven op de pagina) op ‘Aanmelden’. Selecteer ‘Maak 
een profiel aan’ en volg de stappen op het registratieformulier.

Kom je in aanmerking voor een sociaal tarief? Ook in 2023 blijf 
je genieten van de korting op je lidmaatschap. 

Wijzigingen reglement

Vanaf 1 maart wijzigt ook het reglement van de Bib:

• Een jeugdabonnement zal voortaan enkel toegang geven 
tot de jeugdcollectie en niet langer tot de collecties voor 
volwassenen. 

• De prijs voor interbibliothecair leenverkeer stijgt. De 
huidige prijs is niet langer in verhouding tot de kostprijs 
van deze dienstverlening. Ook maken de stijgende kosten 
van papier en inkt de printkosten duurder. 
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Leef-ruimte

Schoolkinderen en buurtbewoners plantten in 
december zo’n 2.700 klimaatbestendige 
bomen en struiken aan de Hertenbergstraat 
op de grens met het Zoniënwoud. 

Zo breidt het Zoniënwoud een stukje uit en maakt verbinding 
met dat andere groene gebied, het park. Het loofbos in wording 
zal ook water vasthouden. En dat is dan weer goed tegen 
droogte en wateroverlast. Voor dit project sloeg de gemeente 
de handen in elkaar met de vzw Trees for Kids en Rotary Club 
Tervuren. De aankoop van de percelen en de bosaanplant werd 
mogelijk dankzij subsidies van Vlaanderen, de provincie en een 
aanzienlijke bijdrage van de gemeente.

Jong loofbos bij het 
Zoniënwoud

ruimte@tervuren.be, 02 766 53 50 

Wil je impact hebben op de lokale natuur? Word dan ook 
Tuinranger. Door het grote succes zijn de Tervuurse Tuinrangers 
op zoek naar extra vrijwilligers. Als Tuinranger geef je tuinadvies 
in Tervuren. Je krijgt een fijne opleiding om bewoners te helpen 
met tips en tricks bij de aanleg van een klimaat- en natuur- 
vriendelijke tuin. Zo werk je mee aan een gemeente met tal van 
natuurparadijsjes. 

Tuinrangers gezocht

Interesse? Volg de online infoavond op  
donderdag 19 januari om 19.30 uur.

Info en inschrijven: www.tuinrangers.be/infoavond

Vanaf 1 januari voert De Lijn in verschillende fases over heel 
Vlaanderen optimalisaties uit. Sommige van deze wijzigingen 
zijn groot, andere weer klein. Wat betekent dit voor onze 
gemeente? In Tervuren rijden lijn 556 en 830 niet langer  
langs de Jachtlaan en Ringlaan. Voortaan blijven ze op de 
Duisburgsesteenweg.

Afgeschafte haltes (in Tervuren):
• Jachtlaan/Duisburgsesteenweg
• Ringlaan/Jachtlaan 

Je kan gebruikmaken van de nieuwe halte Eekhoornlaan die  
op de Duisburgsesteenweg ligt.

Raadpleeg de nieuwe dienstregeling via de routeplanner of app 
van De Lijn. Surf daarvoor naar www.delijn.be/nl/routeplanner. 
Alle informatie vind je ook terug op www.delijn.be/tervuren.

Nieuwe bushalte  
Eekhoornlaan

www.delijn.be/tervuren

Moorsel  
verkeersleefbaar
Vanaf 3 januari start de derde proefopstelling 
voor het verkeer in de vogeltjeswijk in 
Moorsel. Ook deze proefopstelling moet het 
sluipverkeer aanpakken en de verkeersleef-
baarheid verhogen.

Van januari 2023 tot april 2023: verkeer blijft 
op de Groenlaan
In het laatste deel (kant Groenlaan) van de Mezenlaan, de 
Vinkenlaan en de Nachtegalenlaan wordt eenrichtingsverkeer 
ingevoerd, telkens in de richting van de Groenlaan. Er geldt een 
uitzondering voor de bussen van De Lijn, fietsers en bromfiet-
sers klasse A. De bedoeling is om het doorgaand verkeer uit de 
woonwijk te weren en op de Groenlaan te houden.

In het voorjaar van 2023 komt er een grondige evaluatie. Dan 
beslist de gemeente in samenspraak met de inwoners welke 
opstellingen definitief worden.
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Leren

Bij Crescendo CVO kan je terecht om een 
nieuw hoofdstuk te starten en jouw talenten  
te ontwikkelen. Neem deel aan de digitale 
infodag op donderdag 19 januari.

Op de campus in Tervuren kan je een nieuwe taal leren, een 
creatieve opleiding volgen of kiezen voor de zorg. Het volledige 
aanbod vind je op www.crescendo-cvo.be.

Wil je er meer over weten? Volg van thuis uit de online infodag 
op donderdag 19 januari of geef je op voor een telefonisch 
spreekuur. De leerkracht belt je dan op en beantwoordt al je 
vragen. Deelnemen aan de digitale infodag kan enkel na 
inschrijving via www.crescendo-cvo.be. Inschrijven voor een 
cursus kan op het secretariaat tijdens de openingsuren of 
online.

Nieuw in het aanbod

Huishoudhulp dienstencheques of huishoudhulp zorg 

Je leert in een semester alle basisvaardigheden van koken, 
wassen en naaien. De opleiding is zeer praktijkgericht want  
je gaat elke week naar een werkplek om te oefenen. Start op  
9 januari.

Snelcursus Frans 

Je volgt twee namiddagen per week les (dinsdag- en vrijdag- 
namiddag). Dit is een intensieve cursus, maar op het einde kan 
je je behoorlijk uitdrukken en ken je de grammatica. 

Snelcursus Engels 

Je volgt twee namiddagen per week les (dinsdag- en donder-
dagnamiddag). Dit is een intensieve cursus, maar op het einde 
kan je Engels begrijpen, spreken, lezen en schrijven.

Nederlands voor anderstaligen (NT2)

Ben je anderstalig en wil je Nederlands leren? Heb je nog 
vragen? Kom dan naar het infomoment op maandag 23 januari 
van 14 tot 16 uur en van 18 tot 20 uur. Inschrijven kan via  
www.crescendo-cvo.be. 

Crescendo CVO

Online infodag 

Info en inschrijven: campus Tervuren, Pater Dupierreuxlaan 1b,  
www.crescendo-cvo.be, info.tervuren@crescendo-cvo.be,  
02 766 53 89
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Koop lokaal

Tervuurse Winkel(h)ier

Jens Boufessile, Bouf’s: “Na mijn koksopleiding droomde ik er 
als jonge twintiger van om een eigen restaurant te openen. De 
combinatie van mijn vaders bouwexpertise, mijn moeders oog 
voor interieur en een unieke kans die ons pad kruiste, zorgde 
ervoor dat ik deze droom kon verwezenlijken. Van jongs af aan 
hielp ik mijn vader al. Onze band was al sterk en is nu nog 
sterker geworden

Bouf’s staat voor een rijkelijk smakenpalet en een warme 
gastvrijheid. Mensen soigneren is iets wat we hoog in het 
vaandel dragen. We appreciëren ook feedback. Want we willen 
onszelf steeds verbeteren. 

Bezig zijn met verse producten, dat is wat ik het liefste doe. In 
onze mediterrane keuken werken we immers hoofdzakelijk met 
verse ingrediënten. Het is voor mij een passie om nieuwe 
smaken en geuren te ontdekken en te verwerken in het menu. 
Het geeft extra voldoening als je de gasten daarvan kan laten 
genieten.”

Bouf’s, Brusselsesteenweg 11, 
www.facebook.com/Boufsrestaurant
02 721 33 81 

Tervuren telt heel wat winkels, handelaars en 
horecazaken met een eigen verhaal. In deze 
rubriek stellen we telkens een handelaar voor 
bij wie je terecht kan met de Tervuurse 
geschenkbon. 
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‘Heerlijke mediterrane 
gerechten’ 
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Gezond

Coronavaccinatie 
2023

www.apotheek.be, www.info-coronavirus.be, helpdesk Covid 078 78 
78 50 (vanaf 1 januari 2023)

De deuren van het vaccinatiecentrum  
Druivenstreek in de Museumlaan gaan vanaf 
2023 definitief dicht. Wie zich nog wil laten 
vaccineren, kan terecht bij de huisarts,  
thuisverpleging of apotheek.

Dank je wel! 

De gemeente dankt alle vrijwilligers en 
medische medewerkers die zich tijdens 
de pandemie hebben ingezet om de 
vaccinatie in goede banen te leiden. Zij 
begeleidden mensen naar de juiste plek 
of controleerden de identiteit. Ze zetten 
spuitjes of boden steun aan wie het 
moeilijk had. Dankzij hun enthousiasme 
en inzet kon de campagne slagen. 

Over de grens

John Vandaele, auteur van diverse boeken  
en journalist voor MO*, en Hanne Knaepen, 
werkzaam rond klimaat en groene transitie bij 
ECDPM, het Centrum voor Afrika-Europa  
relaties, komen op zondag 5 februari naar 
Tervuren op uitnodiging van de gemeentelijke 
raad voor ontwikkelingssamenwerking, het 
Davidsfonds en NEOS. 

Het extreme weer in 2022 heeft nog eens aangetoond hoe 
dringend het is om werk te maken van een beter mondiaal 
klimaatbeleid. Naast hittegolven in Europa en India, kende 
Oost-Afrika de felste droogte in veertig jaar en waren er 
ongeziene overstromingen in Pakistan. De arme landen worden 
niet alleen het zwaarst getroffen door de klimaatverandering, ze 
hebben ook de minste middelen om er iets aan te doen. 

Moeten België en Europa meer doen?

Het ‘verlies en schade’-fonds opgericht op de klimaat- 
conferentie in Sharm el Sheikh, is goed nieuws. Maar dit 
vermindert geenszins de urgentie van de daling van de uitstoot 
en van de aanpassingen die nodig zijn voor de onvermijdelijke 
klimaatverandering. België, Europa en de industrielanden 
moeten hun verantwoordelijkheid opnemen. Dat betekent ook 
voldoende steun geven aan de ontwikkelingslanden. Dit is geen 
kwestie van liefdadigheid, maar van rechtvaardigheid. 

John Vandaele maakte recent voor MO* een analyse over hoe 
de klimaatcrisis nu al weegt op de economie en over de 
uitdagingen van het behoud van het Afrikaanse woud, intussen 
de grootste groene long ter wereld. Hanne Knaepen is  
gespecialiseerd in de rol van Europa in klimaatadaptatie in de 
Afrikaanse landbouw en was bij de conferentie in Sharm el 
Sheikh. 

Klimaatverandering  
in de ontwikkelings- 
landen 

zondag 5 februari van 10.30 tot 12 uur (de eerder aangekondigde 
lezing ‘Kobalt Blues’ vervalt)
•   gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a (raadzaal)
•   gratis, zonder reservering, na afloop is er een receptie
•   gros@tervuren.be, 02 766 53 03

Wil jij je nog laten vaccineren?

Een boosterdosis helpt om een goede immuniteit tegen het 
coronavirus te behouden en ernstige gezondheidsproblemen 
of zelfs een ziekenhuisopname te voorkomen. 

Sinds 1 november kan je bij de apotheek terecht om je te laten 
vaccineren. Via www.apotheek.be kan je zien bij welke 
apotheek in de buurt een covidvaccinatie mogelijk is. Of vraag 
het gewoon bij je vertrouwde apotheek. Maak wel altijd een 
afspraak op voorhand. De apotheker kan in Vaccinnet zien 
welke inenting je nodig hebt.

Een andere mogelijkheid is om je arts of thuisverpleegkundige 
aan te spreken. In sommige gevallen kan je ook bij hen terecht.
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Dossier 

Goede voornemens voor 2023 
Minder roken, meer sporten, meer tijd voor het gezin. Bij de start van een nieuw 
jaar worden we graag die betere versie van onszelf. Deze Tervurenaars doen  
alvast hun best om hun goede voornemens in daden om te zetten.

Wat is jouw goede voornemen? 
Yuliya Panych: “Ik ben van Oekraïense afkomst en wil het 
Nederlands onder de knie krijgen. Dan kan ik vlot praten met 
mijn Vlaamse familie en vrienden. Maar ook gemakkelijker de 
krant lezen en tv-programma’s volgen. Ik woon pas sinds dit 
jaar in België. De regels van mijn nieuwe land respecteren vind 
ik belangrijk.”

Hoe ga je dit waarmaken? 
“Ik volg avondlessen bij Crescendo CVO, maar ik maak ook 
gebruik van taalapps. In het weekend probeer ik veel te lezen 
of tv te kijken in het Nederlands. Soms ga ik naar Café 
Combinne, een praatgroep in de Bib. En als ik tijd doorbreng 
met Vlaamse vrienden probeer ik geen Engels te gebruiken.”

Goede herinneringen aan het afgelopen jaar?
“Ik heb erg genoten van het bezoek van mijn Oekraïense familie 
in Tervuren. Mijn hart smolt ook bij het ervaren van de grote 
solidariteit omwille van de oorlogssituatie. Verder ging ik met 
mijn Vlaamse partner graag wandelen in het park en koffie-
drinken bij Mokkatoff.”

Wat wil je veranderen in Tervuren?
“Ik sta dagelijks versteld van Tervuren: er zijn mooie buurten  
en ook de natuur is prachtig. Maar ik zou misschien nog meer 
fietspaden maken voor de veiligheid van de fietsers. En er 
zouden strengere regels tegen sluikstorters mogen zijn. Soms 
ligt er zwerfvuil in de buurt.” 

Yuliya wil goed Nederlands 
leren 

Wat is jouw goede voornemen? 
Jurgen Klejdzinski: “Ik hou van cultuur en muziek en ga 
daarvan volop genieten in cc De Warandepoort. Op mijn 
verlanglijstje staan de optredens van Guy Swinnen &  
The Ladies in januari en vervolgens Lukas Lelie, de  
stand-upcomedian in februari. Ook naar Filip Jordens met  
zijn ode aan Jacques Brel kijk ik uit. En ik ga met plezier  
naar het klassieke concert van het Ataneres Ensemble met 
Liebrecht Vanbeckevoort in mei.”

Hoe ga je dit waarmaken? 
“Mijn echtgenote en ik hebben een vijftiental voorstellingen 
geboekt via het Nachtvluchtabonnement. Dus ook in De 
Lijsterbes in Kraainem en De Kam in Wezembeek-Oppem 
wonen we regelmatig voorstellingen bij. Elke zaal van de 
Druivenstreek heeft zijn eigen charme. Achteraf blijven we  
vaak napraten en iets drinken met kennissen.”

Goede herinneringen aan het afgelopen jaar?
“Wij hebben met vrienden een leuke tijd gehad op ’t Hof 
Tervuren in juli. Dat was de nieuwe versie van ‘Hee Tervuren’.  
We zaten samen rond een tafeltje en hebben bij een pintje 
goed gebabbeld en genoten van de muziek.”

Wat wil je veranderen in Tervuren?
“Ik hoorde dat het abonnement van Nachtvlucht volgend 
seizoen misschien zou worden afgeschaft en vervangen door 
de UiTPAS. Dat zou ik spijtig vinden. Ik heb wel een UiTPAS, 
maar zal die trouwe bezoekers zoals wij even goed belonen  
als nu het abonnement?”

Jurgen wil minstens 4 x 
naar cc De Warandepoort 

>  Yuliya
 23 jaar
 werkt in Brussel

>  Jurgen
 woont in Moorsel 
 is op pensioen
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Nico wil  
vrijwilligerswerk 
blijven doen 
Wat zijn jouw goede voornemens? 
Nico Raman: “Mijn belangrijkste goede voornemen is zorgen 
voor een goede gezondheid. Op die manier geef ik immers al 
mijn andere goede voornemens betere slaagkansen. 

Met een kwakkelende gezondheid zou ik de cafetaria van De 
Vlonder niet kunnen openhouden. Met de prachtige mensen  
die daar wonen, sla ik graag een praatje. De meesten hebben 
hier en daar al wel een pijntje. Ze hebben kennisgemaakt met 
eenzaamheid, ziekte of zelfs het verlies van een partner. 
Allemaal hebben ze afscheid moeten nemen van hun vroegere 
familiale of professionele bezigheden. In de cafetaria spelen ze 
samen rummikub of ze praten gezellig bij een kop koffie of een 
glaasje wijn. Hun blijdschap zien doet me deugd.

Ook wil ik mijn activiteiten in de Sint-Jansparochie verderzetten. 
Pastoor Jan is verantwoordelijk voor vele parochies. Hij doet 
dus nogal eens een beroep op helpende handen. Ik zorg mee 
voor de zondagsmissen, verzorg teksten en foto’s en nog veel 
meer. Dat doe ik allemaal met hart en ziel.”

Ik neem mij voor om energie te 
besparen, ook als de prijzen weer 
normaal zijn’

“Ook het milieu en het klimaat vind ik belangrijk. Nu de  
energieprijzen zo hoog zijn, gaat de thermostaat enkele graden 
lager, doen we de lichten uit waar het kan en laten we de auto 
wat vaker aan de kant. Ik neem mij voor om dit te blijven doen. 
Ook als de energieprijzen weer op een normaal niveau komen. 
Mijn beperkte besparingen zullen de planeet niet redden.  
Maar alle beetjes helpen leerde ik als kind.” 

Wat zou je graag veranderen in 
Tervuren?
“Als geboren en getogen Tervurenaar, ben ik best een tevreden 
mens. Maar verbeteren kan natuurlijk altijd. De bewonerskaart 
voor parkeren zou best een stuk minder duur mogen zijn. En  
de vuilniszakken zie ik liever niet al de dag op voorhand op  
de stoep verschijnen. Want dat is echt geen mooi zicht.”

Kerstfeest voor iedereen’

“Verder staat een kerstfeest voor mensen die het moeilijk 
hebben op mijn verlanglijstje. Een feest voor alleenstaanden, 
maar ook voor bijvoorbeeld vluchtelingen of mensen van 
andere origine. Nu bestaat er enkel in de parochie Duisburg  
een feest voor alleenstaanden. 

Ook een lokaal speelgoedinzamelpunt voor tweedehandsspeel-
goed lijkt me een goed idee. Zodat alle brave kinderen, ook  
al wonen ze in een gezin dat het minder breed heeft, een 
bezoekje van Sinterklaas of de paasklokken mogen verwachten. 
Als gewone burger weet je niet om welke gezinnen het gaat, 
maar het OCMW weet dit wellicht wel. 

En tot slot wens ik dat nog meer mensen zich inzetten voor een 
goed doel of vrijwilligerswerk. Want zonder vrijwilligers, geen 
goed werkende verenigingen.”

>  Nico
 woont in Tervuren-centrum
 is op pensioen en dus extra actief
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Dossier 

Wat is jouw goede voornemen? 
Jasper de Meyer: “Samen met mijn vrouw Laura verhuisde ik 
begin dit jaar vanuit Brussel naar Moorsel. Meer in de natuur, 
maar toch nog dichtbij Brussel waar we werken. De afgelopen 
periode was erg druk door een nieuwe job en de inrichting van 
ons huis. Maar volgend jaar wordt anders. Ik zag dat er in 
Vossem een wielerclub is. Omdat ik graag met de koersfiets rijd, 
zou ik in de lente graag eens meerijden.”

Hoe ga je dit waarmaken? 
“Dat zal wel vanzelf gaan, maar er is bij ons ook een eerste 
kindje op komst. En dat zal me vanaf maart ook behoorlijk 
bezighouden. Jongen of meisje, dat houden we nog als een 
verrassing, ook voor onszelf.”

Goede herinneringen aan het afgelopen jaar?
“Aan het straatfeest in de zomer, hier in de Lijsterlaan. Het was 
een barbecue met alle buren en iedereen bracht iets te eten of 
te drinken mee. Een hele toffe ervaring. Zoiets beleef je in 
Brussel niet.”

Wat wil je veranderen in Tervuren?
“Zelf wil ik graag meer mensen leren kennen in onze wijk, want 
tot hier toe hadden we er nog niet veel tijd voor. Mijn vrouw 
Laura is Brits en volgt Nederlandse les in de British School. Als 
ze veel kan oefenen, zou dat natuurlijk goed zijn.” 

Jasper wil meerijden met 
een wielerclub 

Wat is jouw goede voornemen? 
Paul Sanders: “Mijn vrouw Dina en ik zijn zwerfvuilvrijwilligers. 
We willen om de twee à drie maanden zwerfvuil opruimen in de 
Moorselsteenweg. Maar ik neem me ook voor om ons eigen 
huishoudelijk afval verder te verminderen. Wij zetten nu 
wekelijks één klein restafvalzakje buiten voor de ophaling. Dat 
gaan we terugbrengen tot één zakje om de veertien dagen.”

Hoe ga je dit waarmaken? 
“Als we zwerfvuil ruimen, trekt om beurt één van ons de 
zelfgemaakte kar. De ander speurt links en rechts naar blikjes, 
papiertjes of flessen. De afvalzak slanken we af door enerzijds 
alle pmd-verpakkingen eruit te sorteren, anderzijds door op 
onze aankopen te letten en hervulverpakkingen te gebruiken. 
En we composteren zowat alles uit keuken en tuin.” 

Goede herinneringen aan het afgelopen jaar?
“Aan mijn deelname als kunstenaar aan ArTiesTenToer in 
Duisburg. De opkomst viel wat tegen, maar de uitwisseling van 
ideeën met de andere kunstenaars vond ik geweldig.” 

Wat wil je veranderen in Tervuren?
“Zou de gemeente misschien meer bladkorven willen plaatsen? 
En minder herrie van bladblazers, dat zou ik ook appreciëren.” 

Paul wil minder zwerfvuil 
en afval 

>  Jasper en Laura
 zijn nieuw in Moorsel
 werken in Brussel©
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 wonen in Moorsel
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Inspiratie voor jouw goede voornemens 
Lotte en Bart werken in de Bib. Voor hun goede voornemens vinden ze inspiratie 
in boeken. Check jij ook de Goede-Voornemens-Boekentoren in januari?

1. Focus en concentratie terugvinden
Lotte: “Als ik enkel op mijn geheugen vertrouw om boodschappen te doen, 
vervloek ik mezelf telkens als ik weer doelloos ronddwaal in de supermarkt. 
Mijn geheugen laat me tegenwoordig in allerhande situaties in de steek. 
Ook heb ik moeite om me langer te focussen op één ding tegelijk. Daarom 
hoop ik met de ‘Geheugensurvivalgids’ mijn focus en concentratie terug te 
vinden. 

Geheugensurvivalgids: creëer meer rust en ruimte in je hoofd’ 
van Boris Nikolai Konrad

2. Meer reizen
Lotte: “Ik plan om in 2023 een stuk meer van de wereld te zien. In afwachting 
van het echte avontuur is het altijd leuk om te lezen over andermans reizen.”

De reis om de wereld in 80 treinen’ 
van Monisha Rajesh

3. Uitstelgedrag aanpakken
Bart: “Nipt vijf minuten voor de deadline en met het zweet op mijn voorhoofd 
mijn opdracht afmaken, dat typeert mij. Toch moet het heerlijk zijn om me niet 
zo te moeten haasten. Om die rust eens te ervaren, wil ik dit jaar mijn uitstel-
gedrag aanpakken. Stap één? Het boek ‘Eerste hulp bij uitstelgedrag’ lezen. 
Volgend weekend begin ik eraan. Of toch alleszins … vóór eind januari!”

Eerste hulp bij uitstelgedrag’  
van Tanja Van Essen 

Ga jij in 2023 energie besparen? 
Neem jij je ook voor om meer energie te besparen? Kom  
in het gemeentehuis een energiespaarkalender ophalen. 
Die helpt je om elke maand zelf aan de slag te gaan met 
eenvoudige bespaaracties.

Elke maand je meterstanden noteren helpt je om inzicht te 
krijgen in je verbruik. Valt je iets op, ga er dan mee aan de slag. 
Of onderzoek eens het energieverbruik van al je elektrische 
toestellen met een energiemeter. Zo spoor je snel sluip- 
verbruikers in je woning op.

Verwarming neemt bij de meeste mensen de grootste hap uit 
hun budget. Daarom is het belangrijk om je verwarmingsinstallatie 
te laten onderhouden, je verwarming correct in te stellen en 
acties te ondernemen om je warmwaterverbruik te beperken.

Plannen helpt ook om energie te besparen. Neem bespaaracties 
op in je weekplanning. Je diepvries eens ontdooien, energie- 
tarieven met elkaar vergelijken, een spaardouchekop installeren, 
je thermostaat een graadje lager instellen. Er is heel wat  
mogelijk. 

Dit aanbod is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant en 
gemeente Tervuren.

info@tervuren.be, 02 766 52 01

tervuren.bibliotheek.be ©
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Infrastructuur

Met gemak zonnepanelen op jouw dak 
Zonnepanelen op je dak wekken elektriciteit op die je niet aan je leverancier moet betalen. Met de 
prijzen van nu kan iedereen dat gebruiken. Daarnaast is je eigen energie ook meteen groene energie. 
Daarom sloegen de gemeenten van de Druivenstreek de handen in elkaar om al hun inwoners gratis 
advies aan te bieden. Zonnepanelenexpert Wannes van Energiehuis IGO helpt je van a tot z.

Gratis advies voor jouw dak 

Zonnepanelen plaatsen kan wel wat vragen oproepen. 
Staat de schoorsteen niet in de weg? Heb ik een thuisbatterij  
nodig? Brengt het zonder de terugdraaiende teller nog iets 
op? Wannes zorgt ervoor dat je goed geïnformeerd bent 
voor je eraan begint. Hij bekijkt je dak via satellietfoto’s, 
gaat na wat het effect is van schaduw en geeft je een idee 
van de kosten en de opbrengst. Daarna helpt hij bij het 
zoeken naar een goede aannemer. Twijfel je over een 
offerte? Wannes kijkt die voor je na. Als onafhankelijk 
adviseur waakt hij erover dat je enkel kwaliteit in huis haalt.

Hulp voor elk budget

Zonnepanelen zijn een investering. Ze produceren 
minstens 25 jaar optimaal stroom en kunnen nog veel 
langer blijven werken. Op termijn kunnen ze tienduizenden 
euro’s aan elektriciteit opleveren. Ook worden huizen met 
zonnepanelen door potentiële kopers meer gewaardeerd. 
Natuurlijk kost het wel wat om ze te installeren. Gelukkig 
zijn er verschillende opties om je budget te ondersteunen. 
Fluvius geeft een premie tot 750 euro en als je in 
aanmerking komt, kan je met de MijnVerbouwLening het 
volledige bedrag lenen zonder interest. Wannes zorgt 
ervoor dat je goed op de hoogte bent van de mogelijk-
heden en helpt je om je project mogelijk te maken. 

Help, ik huur!

Wie geen dak in eigen bezit heeft, kan nog steeds van de 
voordelen van zonnepanelen genieten. Natuurlijk moet je 
verhuurder daarvoor de installatie plaatsen. Energiehuis 
IGO heeft hiervoor een formule uitgewerkt die je aan  
je verhuurder kan voorstellen. Op die manier kan de 
verhuurder een mooie investering doen en jij krijgt  
een besparing op je energiefactuur. Woon je in een 
appartement? Ook hier kan Energiehuis IGO advies  
geven over de mogelijkheden die er zijn. 

Ik wil zonnepanelen

Zonnepanelen installeer je het best op een geïsoleerd dak. 
Ook mag er geen asbest (kunstleien of onderdakplaten) op 
het dak liggen. Ook voor deze zaken kan je bij Energiehuis 
IGO terecht. 

Neem vandaag nog contact op met  
de experts via klimaatalliantie@igo.be  
of 0473 85 97 82.
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>  Zonnepanelen en groendak  
op cc De Warandepoort en  
gemeentehuis de Zevenster. 
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Centen

Heb je genoeg van de torenhoge energie-
prijzen en wil je in de toekomst besparen op je 
energiefactuur? Zorg er dan om te beginnen 
voor dat je dak goed geïsoleerd is. Fluvius 
geeft nog een premie tot en met 30 april 2023.

Wist je dat een doorsneegebouw de meeste warmte verliest via 
het dak? Je doet er dus goed aan zowel hellende daken als 
platte daken goed te isoleren. Verwarm je de ruimte onder je 
hellend dak niet, dan kan je beter je zoldervloer isoleren.  
Door de beperktere oppervlakte bespaar je niet alleen op je 
energiefactuur, maar ook op isolatiemateriaal en de plaatsing.

Begin er op tijd aan
Als je van plan bent om binnenkort zelf je dak of zoldervloer te 
isoleren, dan hebben we goed nieuws. Fluvius geeft immers 
nog een premie voor doe-het-zelvers tot en met 30 april 2023. 
Niet langer wachten is de boodschap! 

Voorwaarde om van de premie te kunnen genieten is dat de 
isolatie minstens een Rd-waarde heeft van 4,5. De premie is 
geldig voor de aankoop van het isolatiemateriaal met facturen 
tussen 1 juli 2022 en 30 april 2023. De aanvraag kan je 
eenvoudig indienen bij Fluvius binnen de 2 jaar na datum van 
de laatste factuur. De premie bedraagt tussen 6 en 8 euro per 
vierkante meter. Als je recht hebt op het sociaal tarief en/of 
uitsluitend nachttarief hebt, krijg je 8 of 12 euro per vierkante 
meter.

Premie dak- of 
zoldervloerisolatie
Voor doe-het-zelvers 

Woonloket, gemeentehuis De Zevenster, donderdag enkel op  
afspraak via https://tervuren.mijnafspraakmaken.be/client of 
woonloket.tervuren@igo.be 
of 0476 96 38 23 

Het Woonloket wordt ondersteund door Wonen Vlaanderen en 
de provincie Vlaams-Brabant.

Wonen

Bescherm je leidingen
Winterse tempera-
turen kunnen jouw 
waterleiding en 
watermeter doen 
bevriezen. Vermijd 
problemen met 
deze tips.

• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met 
waterleidingbuizen boven het vriespunt blijft. Is het niet 
mogelijk om een vorstgevoelig lokaal te verwarmen? 
Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de 
leiding en de watermeter. Knutsel niet zelf iets in elkaar, 
maar doe een beroep op een vakman. 

• Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en 
leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die 
zijn blootgesteld aan koude wind.

• Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op 
veilig en sluit het water af. 

Zijn je leidingen toch bevroren? Ga naar de website van  
De Watergroep voor een oplossing:  
www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/veelgestelde-vragen/
wintertips.

www.dewatergroep.be

Van 16 januari tot en met 14 februari loopt een 
openbaar onderzoek over het ontwerp van  
de gemeentelijke stedenbouwkundige  
verordening dat de gemeentelijke lijst bepaalt. 

Waarover gaat het? Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) legt 
voor een welomlijnd gebied een aantal voorschriften vast. 
Hierdoor worden zelfs kleine ingrepen aan gebouwen, die  
buiten het RUP geen vergunning zouden vereisen, toch 
vergunningsplichtig. Denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen  
van een niet-dragende binnenmuur of het vervangen van 
gevelmaterialen aan zij- of achtergevels. Het voorliggende 
‘ontwerp gemeentelijke stedenbouwkundige verordening’ wil hier 
verandering in brengen. Bij goedkeuring worden deze verbouwings- 
en onderhoudswerken wél mogelijk zonder vergunning. 

Hoe reageren? Je kan het ontwerp stedenbouwkundige 
verordening inkijken bij de dienst omgeving en wonen in 
gemeentehuis De Zevenster (maak een afspraak) of je kan  
het raadplegen op www.tervuren.be (zoekwoord ‘openbaar 
onderzoek’). Bezwaren of opmerkingen bezorg je uiterlijk op  
14 februari 2023, schriftelijk per aangetekende brief (Markt 7a, 
3080 Tervuren), of door afgifte tegen ontvangstbewijs op het 
gemeentehuis. 

Openbaar onderzoek 

omgeving@tervuren.be, 02 766 52 91
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Veilig

Je weet het maar nooit met het weer. Ligt er op 
een ochtend een pak sneeuw of heeft het ferm 
gevroren? Bewijs je buren en de strooiploeg 
van de gemeente een dienst en volg deze 
zeven tips.

7 tips om een gladde 
stoep te vermijden

1

2

3

4

5

6

7

web@tervuren.be, 02 766 52 71

Eerst sneeuwruimen, dan pas strooien. Strooien zonder 
eerst sneeuw te ruimen, heeft geen zin. 

Een smalle strook vrijmaken is voldoende. Stapel de 
sneeuw tegen je haag, woning of op de rand van het 
voetpad. Zo kan het smeltwater aflopen naar de straat-
kolken. Wie sneeuw op de rijbaan of het fietspad stapelt, 
kan een boete krijgen.

Gebruik niet te veel dooizout. Het heeft geen bijkomend 
effect en is schadelijk voor de natuur.

Giet nooit (warm) water op het voetpad en was je auto 
(even) niet. 

Parkeer je auto niet op een straathoek of tegenover een 
ander voertuig aan de overkant. De strooiwagens 
moeten vlot kunnen passeren.

Zijn je buren ouder of niet meer goed te been? Help hen 
om hun stukje voetpad sneeuw- en ijsvrij te houden.

Bij guur winterweer geraken de ophaaldiensten soms 
niet tot bij jou. Neem dan je afvalzak weer binnen en 
wacht tot de volgende ophaalronde.

Jubilea, herdenkingsplechtigheden of evenementen 
als de verwelkoming van nieuwe inwoners gaan vaak 
gepaard met recepties. De gemeente doet hiervoor 
graag een beroep op vrijwilligers. Je zet de zaal klaar, 
brengt drankjes en hapjes rond en ruimt na afloop 
alles mee op. En je verdient er een centje mee bij. Iets 
voor jou? Stuur dan een e-mail met een korte motiva-
tie naar vrijetijd@tervuren.be.

 vrijetijd@tervuren.be, 02 766 52 03

Vrijwilligers 
gemeentelijke 
recepties

Gezocht

Doe mee met  
ArTiesTenToer 2023
Ben jij een kunstenaar? Schrijf je dan in voor ArTiesTenToer 
2023! Het is een mooie gelegenheid om je werk te tonen, te 
verkopen en geïnteresseerden te ontmoeten. De afdeling  
vrije tijd organiseert ook een overzichtstentoonstelling in  
De Warandepoort en zorgt daarnaast voor een uitgebreid  
promotiepakket. 

van donderdag 18 tot en met zondag 21 mei 2023 
(hemelvaartsweekend)
•   inschrijven kan tot woensdag 15 februari via  

www.artiestentoertervuren.be of e-mail naar 
artiestentoer@tervuren.be

•  info: vrijetijd@tervuren.be of 02 766 52 03
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Gebeurt nu!

Kerstboomophaling
Op woensdag 11 januari haalt Interrand 
de kerstbomen op. Je moet daarvoor 
reserveren op www.interrand.be.  
Heel de maand januari kan je ook je 
kerstboom gratis naar het recyclagepark 
brengen (1 kerstboom per gezin).  
Maak vooraf een afspraak via  
www.interrand.be. 

Een dier is geen  
geschenk
Kreeg jij wel eens een vis cadeau? Of gaf 
jij iemand ongevraagd een jong katje? Niet 
doen. Het is dan wel cadeautjestijd, een 
dier in huis halen moet altijd een bewuste 
beslissing zijn. De provincie Vlaams- 
Brabant en gemeente Tervuren vinden  
het welzijn van huisdieren belangrijk.  
Een schattige pup of een snoezige kitten 
hebben verzorging, voeding en aandacht 
nodig.

Zorg ervoor dat het in huis 
halen van een dier altijd 
een bewuste beslissing is.

Een kat in een zak 
is geen cadeau.

V.u.: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

DierenWelzijn_affiches_A2_2022.indd   8DierenWelzijn_affiches_A2_2022.indd   8 10/06/2022   10:27:0210/06/2022   10:27:02

www.huisdierinfo.be

www.interrand.be, 02 658 95 41

Mooie cheque voor 
‘t Groenhuis
Buurtwerking ’t Groenhuis mocht een  
cheque van 2.300 euro in ontvangst 
nemen van Volksfeesten Moorsel. De 
opbrengst van de jaarlijkse Volksfeesten 
gaat gewoonlijk naar een goed doel.  
Dit jaar waren dat acht Moorselse  
verenigingen die de feesten hebben 
gesteund. Met dit centje zullen de  
vrijwilligers van ’t Groenhuis het  
buurthuis opfrissen en T-shirts laten 
maken voor de medewerkers.

Opgeruimd staat netjes
Tervuurs zwerfvuilpeter Bas Belfi 
trommelde zijn collega’s van het 
SAS Instituut bij elkaar voor een 
opruimactie in de omgeving van 
hun kantoor en het park. Ze  
kwamen weer terug met twee volle 
zakken zwerfvuil. Eén van de  
vrijwilligers vond dat afval  
opruimen kon doorgaan voor een 
fijne teambuildingsactiviteit. Op 
naar een volgende actie!

welzijn@tervuren.be
openbaardomein@tervuren.be, 
02 766 52 92

Niet voor een gesloten deur
Gemeentehuis De Zevenster is gesloten op maandag 26 december, vrijdag  
30 december vanaf 12 uur en op maandag 2 januari. De snelbalie is bovendien 
gesloten op zaterdag 31 december. Vrijetijdscentrum De Warandepoort en de  
bibliotheek zijn gesloten op maandag 26 december, zaterdag 31 december en op 
maandag 2 januari. Het zwembad is gesloten op maandag 26 december, vrijdag 
30 december en op maandag 2 januari. Het recyclagepark sluit op zaterdag  
31 december iets vroeger, om 15 uur.

www.tervuren.be
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Typisch Tervuren

Echt iets van Moorsel
Elke maand iets typisch uit de (deel)gemeenten. 

Eenzaam mijmerende boom 

Tip van Stijn De Geest 

“Als ik van Tervuren naar 
Moorsel rijd via de  
Moorselstraat, trekt deze 
jonge boom langs de 
Museumlaan telkens mijn 
aandacht. Een ijkpunt in het 
landschap. De boom staat 
uit te kijken over de velden, 
eenzaam mijmerend. Het 
doet mij denken aan een 
schilderij waarop een 
generaal vanop een heuvel 
zijn troepen aanschouwt.” 

 
 

Babbelcafé

Vraag uit het Babbelcafé
De gemeente hield in het voorjaar 2022 Babbelcafés in de vier deelgemeenten. Inwoners ontmoetten er in een 
informele sfeer de burgemeester en de schepenen. Elke maand publiceren we een vraag die aan bod kwam.

De vuilnisbak aan Vitsenblok
De vraag

Op het Babbelcafé in Duisburg vroegen 
bewoners om opnieuw een vuilnisbak te 
plaatsen aan het speelpleintje in Vitsen-
blok. Die werd weggehaald omwille van 
een naburige bouwwerf. Sindsdien lag  
er dagelijks zwerfvuil. Soms spraken 
buurtbewoners de jongeren die zich aan 
het pleintje verzamelden, daar op aan. 
Onterecht, want niet zij waren hiervoor 
verantwoordelijk. De situatie kon leiden  
tot conflicten in de buurt.

Het antwoord

De dienst werken in eigen beheer plaatste 
opnieuw een vuilnisbak bij het speelpleintje 

vlakbij de picknickbank. Een goede zaak. 
Maar let op, de vuilnisbak heeft onder-
tussen een sticker gekregen met daarop 
‘ZIEK’.

Als afvalintercommunale Interrrand een 
vuilnisbak aanduidt als ziek, betekent dit 
dat er regelmatig huishoudelijk afval in 
gedumpt wordt. Dit kan absoluut niet, het 
is een vorm van sluikstorten. Als dit blijft 
duren, dan kan de vuilnisbak opnieuw 
weggenomen worden. Hopelijk moet het 
niet zo ver komen.

Sluikstort of zwerfafval melden doe je via 
www.interrand.be, 02 658 95 41 of  
www.tervuren.be/meldpunt. Zowel de  

gemeente als Interrand volgen elke  
melding kort op de bal op. Sluikstort- 
medewerkers komen gauw ter plaatse om 
op te ruimen.

web@tervuren.be, 02 766 52 71
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Guy Swinnen tovert 
zijn wijde pijpen  
uit de kast en  
haalt samen met  
Isabelle A, Lien Van 
de Kelder en Nina  
Babet de soulkikker 
in zichzelf naar  
boven. James Brown 
en Marvin Gaye 
wrijven zich in de 
handen. Wij ook.

Guy Swinnen & The Ladies
IN CONCERT

vrijdag 13 januari om 20.30 uur 
•   cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•   kassa 20 euro, voorverkoop 18 euro, abonnement 16 euro,  

kansentarief UiTPAS 4 euro
•   reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Uit in
Tervuren

Januari 2023
www.tervuren.be

Marcello is een columnist 
die het ‘zoete leven’  
beschrijft van de rijken in 
het Rome van de jaren 50. 
Op zoek naar sappige  
roddels en schandaalnieuws 
stort hij zich elke nacht in  
de drukte van Via Veneto, 
vol met playboys, filmsterren 
en hoeren in nachtclubs  
en bordelen. Maar in de 
nachten vol drank en seks 
sluimert diepe tragiek en 
verdriet.

CinéClub: La Dolce Vita

dinsdag 17 januari om 20 uur
•   cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•   kassa 6 euro, voorverkoop 5 euro, kansentarief UiTPAS 1,2 euro
•   reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03
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Gemaakt door Carabas 

Na het boek ‘Tekst & Uitleg’ en een reünietournee van Noordkaap 
heeft frontman Stijn Meuris het gevoel dat er met zijn songteksten 
iets aan de hand is. Is ‘Een Heel Klein Beetje Oorlog’ niet ineens 
weer brandend actueel? Meuris laveert met humor en trots door 
tientallen anekdotes, herinneringen en ergernissen aan zijn eigen 
tekstmateriaal. 

Over de songteksten van 
Noordkaap

STIJN MEURIS 

zaterdag 21 januari om 20.30 uur 
•   cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•   kassa 17 euro, voorverkoop 15 euro, abonnement 13 euro,  

kansentarief UiTPAS 3,4 euro
•   reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Is alles toeval of heb ik 
mijn eigen toekomst in 
handen? Wat denken de 
mensen eigenlijk over  
mij? Het zijn vragen  
die Jan Van Looveren  
beangstigen of hem  
dwingen de dingen te 
controleren. Maar is het 
niet beter om los te laten 
en te zien wat er op je 
pad komt? Van Looveren 
laat zich in deze eerste 
solovoorstelling  
begeleiden door  
livemuzikanten.

Loslaten
JAN VAN LOOVEREN

vrijdag 27 januari om 20.30 uur
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa 20 euro, voorverkoop 18 euro, abonnement 16 euro,  

kansentarief UiTPAS 4 euro
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

FILM

MUZIEK/LEZING HUMOR/THEATER
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Onze Natuur
Deze ambitieuze 
natuurdocumentaire 
gaat over de natuur in 
onze eigen achtertuin. 
Over de fascinerende 
‘survival of the fittest’, 
in een land waar op 
het eerste gezicht 
geen ruimte lijkt te 
zijn voor wilde natuur. 
Laat je meevoeren 
door de prachtige 
verhalen over beken-
de en onbekende  
dieren en planten, 
verteld door Matteo 
Simoni.

woensdag 1 februari om 14 en om 20.30 uur
 • cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa 6 euro, voorverkoop 5 euro, kansentarief UiTPAS 1,2 euro
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

FILM

zaterdag 28 januari om 20.30 uur 
•   cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•   kassa 10 euro, voorverkoop 8 euro, abonnement 6 euro,  

kansentarief UiTPAS 2 euro
•   reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Tervuren ontploft van het talent. Het is dan ook met trots dat cc De 
Warandepoort Willem De Schryver, inwoner van Vossem én geta-
lenteerd acteur, een podium geeft. Willem brengt een voorstelling 
over kind zijn van gescheiden ouders. De emotionele rollercoaster 
maar ook de hilarische momenten die dat oplevert. Een onderwerp 
dat Willem meer bespreekbaar wil maken. Tijd voor verandering!

Ikzougraageenondwillen
WILLEM DE SCHRYVER NOEN/FAMILIETHEATER

Hommage à Brel
Filip Jordens en zijn 
muzikanten brengen 
een meesterlijke ode 
aan de Belgische groot-
meester van het Franse 
chanson Jacques Brel. 
Met veel liefde en  
respect voor Brels 
woorden en  
composities, trachten 
zij het publiek te laten 
proeven van ‘l’artiste  
sur scène’ die Brel was.

zaterdag 4 februari om 20.30 uur
 • cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
 • kassa 24 euro, voorverkoop 22 euro, abonnement 20 euro,  

kansentarief UiTPAS 4,8 euro
 • reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

FILIP JORDENS 

vrijdag 3 februari om 20.30 uur
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa 20 euro, voorverkoop 18 euro, abonnement 16 euro,  

kansentarief UiTPAS 4 euro
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Veel mensen hebben de afgelopen jaren tijd gehad om na te  
denken over wat ze graag doen. Niet zo bij Lukas Lelie. Hij weet al 
lang waar hij blij van wordt: eten. In zijn tweede zaalshow vertelt hij 
over de zure oprispingen in zijn leven en de vragen die zijn eetlust 
verstoren. Zet je schrap voor droge oneliners en observaties met 
een groot gebrek aan pretentie.

Kwestie van smaak 
LUKAS LELIE MUZIEKHUMOR

Heb jij de UiTPAS Druivenstreek al? 
Dé voordeelkaart voor vrije tijd buitenshuis
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Valentijn Thé dansant 
Laat je verrassen 
door de warme stem 
van zangeres en 
Ment-presentatrice 
Eveline Cannoot 
en geniet van de 
klassiekers van Ann 
Christy, Dana Winner, 
Conny Vandenbos 
en Vlaamse medleys. 
Net zoals in november  
brengt dj Eddy je 
direct in de goeie 
sfeer. Kijk elkaar in 
de ogen, laat je  
verleiden door de 
muziek en hop  
met die beentjes.  
In samenwerking  
met de senioren- 
adviesraad.

dinsdag 14 februari om 14 uur
 • Pachthof Stroykens, Merenstraat 19 (org. AGB BEXIT)
 •  kassa 10 euro, voorverkoop 8 euro, abonnement 6 euro,  

kansentarief UiTPAS 2 euro
 • reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

EVELINE CANNOOT & DJ EDDY

vrijdag 10 februari om 20.30 uur
•   cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•   kassa 20 euro, voorverkoop 18 euro, abonnement 16 euro,  

kansentarief UiTPAS 5 euro
•   reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Als we vallen,  
moeten we opnieuw 
rechtkrabbelen, niet 
twijfelen en gewoon 
weer die fiets op. 
Jelle en zijn vijfkop-
pige band brengen 
een ode aan het 
‘struggelen’. De 
schoonheid van het 
afzien in een dozijn 
nieuwe liedjes. Want 
niemand ontsnapt 
aan een gezonde 
portie tegenslag. 
Dus kunnen we de 
tegenslag maar beter 
omarmen. Er af en 
toe om huilen, maar 
vooral een goeie 
geut om lachen. 

Roubaix 
JELLE CLEYMANS MUZIEK/DANS/NOENMUZIEK

Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 8 januari organiseert de gemeente een nieuwjaars- 
receptie voor de inwoners van Tervuren.. Iedereen is welkom op 
het Warandeplein vanaf 15 uur. Met een leuke vuurshow duikelen 
we samen het nieuwe jaar in. Heerlijke hapjes en feestelijke  
drankjes kunnen daar natuurlijk niet bij ontbreken. Kom dus  
zeker mee klinken op het nieuwe jaar.

zondag 8 januari van 15 tot 17 uur
 •  Warandeplein voor gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a
•  gratis
•   info@tervuren.be, 02 766 52 01 

EVENEMENT

van zaterdag 24 december tot woensdag 11 januari 
•  Tervuren-centrum 
•  plattegrond downloaden van www.tervuren.be of afhalen 

 in vrijetijdscentrum De Warandepoort, Markt 7b
•  ondernemen@tervuren.be

Ga jij ook op Twinkeltocht door Tervuren-centrum? Spot de  
kersttaferelen op de winkelruiten en tel de rode twinkels. Stop je 
ingevulde deelnameformulier ten laatste op woensdag 11 januari  
in de inzamelbus in vrijetijdscentrum De Warandepoort of in de 
brievenbus van gemeentehuis De Zevenster. De prijzen zijn  
Tervuurse geschenkbonnen en abonnementen voor de Fietsbieb 
of de Speelbieb. 

Twinkeltocht met mooie prijzen
FAMILIE
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Poëzieweek Vriendschap 

Vriendschap: vrienden steunen, lachen, luisteren, beleven,  
inspireren. Vrienden zijn een essentieel deel van wie we zijn en 
worden. Poëzieweek 2023 viert daarom de vriendschap in al zijn 
facetten. De Bib pakt uit met een expo van de haiku’s die jullie  
dit jaar instuurden voor de Poëziewedstrijd. Leerlingen van het 
Heilig Hartcollege maakten er prachtige illustraties bij. 

van donderdag 26 januari tot woensdag 1 februari, tijdens de 
openingsuren van de Bib
 •  Bib, Markt 7b
•  tervuren.bibliotheek.be

EXPO/WEDSTRIJD

zondag 15 januari van 14 tot 17 uur
•  vertrek aan de terminus van tram 44, kruispunt  

Leuvensesteenweg en Elisabethlaan
•  2 euro, kansentarief UiTPAS 0,4 euro
•  inschrijven verplicht: reservaties.tervuren.be/tickets of via  

02 766 52 03

Op het einde van de 19de eeuw sprak net zoals nu, de charme van 
wonen in het groen vele mensen aan. Als oud-hertogelijke residentie  
aan de rand van het Zoniënwoud oefende Tervuren een zekere 
aantrekkingskracht uit op de Brusselse burgerij. Ze trokken er  
al gauw mooie landhuizen op in Engelse stijl. Wie kent niet  
La Nouvelle Maison van Henry van de Velde? Tijdens deze  
wandeling kom je meer te weten over de pareltjes in de cottage-
buurt. 

Cottagewandeling
ARCHITECTUUR

Smartcafés
Heb je een mobiele  
telefoon of tablet, maar 
kan je er niet goed mee 
overweg? Dan is deze 
driedelige cursus voor 
beginners iets voor jou. 
Stap voor stap ontdek 
je hoe je toestel werkt. 
Je leert de instellingen 
en basisfuncties van je 
apparaat kennen.

3 donderdagen: 2 februari, 9 februari en 16 februari, telkens van 
13.30 tot 16.30 uur
 •  gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a (De Plataan)
•  15 euro, kansentarief UiTPAS 3 euro, inschrijven via  

bibliotheek@tervuren.be, 02 766 52 03
•  een initiatief van de Bib en de seniorenadviesraad in  

samenwerking met Avansa en de intergemeentelijke  
samenwerking Druivenstreek

LEREN

van zaterdag 28 januari tot zondag 5 februari
•   Pastorieplein Vossem
•   gratis
•   info: vrijetijd@tervuren.be, 02 766 52 03

De winterkermis strijkt neer in Vossem. Een hele week lang kunnen 
de kinderen genieten van allerlei kermisattracties zoals het draai-
molentje en het eendjeskraam, maar ook van lekkere smoutebollen. 
Afspraak op het Pastorieplein!

Vossem winterkermis
FAMILIE

Heb jij de UiTPAS Druivenstreek al? 
Dé voordeelkaart voor vrije tijd buitenshuis
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NIETES
Bronks, theater Artemis/Kim Karssen  
& Hendrik Kegels
THEATER (4+)

NIETES is een parade van alles 
wat niet mee mag doen, en 
alles wat niet meer mee kán 
doen. Dinosauriërs worden  
terug hun eieren ingeduwd,  
de Romeinen hebben niet 
eens een rijk en Elvis Presley 
mag niet swingen op tv. Deze  
apocalyptische beeldenstorm 
gaat over controle, woede,  
loslaten en niet kunnen  
omgaan met verandering.

zaterdag 14 januari om 15 uur
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa 12 euro, voorverkoop 10 euro, abonnement 8 euro,  

kansentarief 2,4 euro
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03
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Winterbinnen- 
speeltuin
Springkastelen om te 
stoeien, speelfietsjes 
waarmee je zot kan 
crossen en circus-
spelen voor iedereen 
… dat is de Winter-
binnenspeeltuin! En 
wat denk je van een 
partijtje pannavoetbal 
of je laten grimeren 
als leeuw, prinses of 
draak? 

donderdag 5 en vrijdag 6 januari van 9 tot 17 uur 
•  voor kinderen van 3 tot 12 jaar onder begeleiding 

van de ouders (er is geen opvang voorzien)
•  6 euro per kind, kansentarief UiTPAS 1,2 euro, met  

5 UiTPAS-punten: 1 dag gratis
•  inschrijven via reservaties.tervuren.be of ter plaatse

Onze Natuur
Film
FAMILIE

Trek jij met je kinderen  
naar deze prachtige  
documentaire over de 
natuur in eigen achtertuin? 
Over de fascinerende en 
soms wrede ‘survival of 
the fittest’? Het verhaal 
van de overwinnaars, de 
uitvreters, de vechters, 
de slimmeriken. Maar 
ook dat van de verlie-
zers, de soorten die 
we over een paar jaar 
misschien niet meer 
tegenkomen.

woensdag 1 februari om 14 en om 20.30 uur
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa 6 euro, voorverkoop 5 euro, kansentarief 

UiTPAS 1,2 euro
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

5 punten op je UiTPAS? Dan mag je één dag gratis naar 
de Winterbinnenspeeltuin. Kom met je UiTPAS naar de 
balie van De Warandepoort om je in te schrijven.

Poëzieweek  
Vriendschap 
Bib
Van ‘Oma pannenkoek’ tot ‘Friet Flamingo’. Het wordt 
weer cool in de Bib tijdens de Poëzieweek. Kom  
kiezen uit de boekentoren vol verzen en gedichten. 
Of doe mee met de spelletjes. Want de juiste prent 
hoort bij het juiste gedicht. De andere spelletjes gaan 
we nog niet verklappen. Daarvoor moet je langskomen!

van donderdag 26 januari tot woensdag 1 februari, 
tijdens de openingsuren van de Bib
•  Bib, Markt 7b
•  tervuren.bibliotheek.be
 



Brok 
Het Wolk
THEATER (4+)

Een energieke, beeldende 
voorstelling over eten. Over 
hapjes nemen, maar dat 
soms niet willen. Over lik-
kebaarden en watertanden, 
maar ook over écht écht 
écht niet lusten wat op je 
bord ligt. Een smakelijk 
spel met heel voorzich-
tig nippen en volmondig 
slurpen. Aan tafel ontstaat 
een heerlijke magische 
droomwereld waarin je 
hongerig kan verdwalen.

zondag 5 februari om 15 uur
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa 12 euro, voorverkoop 10 euro, abonnement  

8 euro, kansentarief UiTPAS 2,4 euro
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03
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Lightyear 
FILM (6+)

Astronaut Buzz Lightyear 
leidt zijn eerste testvlucht 
als gezagvoerder en krijgt 
het gezelschap van de 
robotkat Sox. Hij gaat  
een episch avontuur  
tegemoet wanneer hij  
met een reusachtige  
robot, keizer Zurg, moet 
afrekenen. Voor wie het 
nog niet wist: Buzz  
Lightyear is de held  
waarop de speelgoed- 
figuur uit ‘Toy Story’  
gebaseerd is.

van maandag 20 tot en met vrijdag 24 februari 
•   voor kinderen van het onthaalklasje tot en met het 6de leerjaar
•   100 euro, kansentarief UiTPAS 20 euro, met 10 UiTPAS-punten: 1 dag gratis
•    inschrijven vanaf woensdag 16 januari om 13 uur via reservaties.tervuren.be  

of aan de balie van De Warandepoort, Markt 7b
•   vrijetijd@tervuren.be, 02 766 52 03

Kinderfestival Sterre 
KROKUSVAKANTIE

Sterre organiseert een groot kinderfestival tijdens de krokusvakantie. Geen keuzestress  
dit jaar want er is één weekprogramma met een mix van bewegen, crea en avontuur.  
Zet je schrap voor spannende sporten, op avontuur bij natuurtalent, creatief zijn met  
bamboe en een grote kinderfuif als afsluiter.
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zondag 12 februari om 11 uur
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa 6 euro, voorverkoop 5 euro, kansentarief  

UiTPAS 1,2 euro
•   reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

  

In ruil voor 10 UiTPAS-punten mag je één dagje gratis 
deelnemen. Kom met je UiTPAS naar de balie van  
De Warandepoort om je in te schrijven.
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Jouw activiteit in de kalender?
In deze rubriek kan elke erkende Tervuurse vereniging en elke niet-commerciële vereniging die lid is van een 
gemeentelijke adviesraad tot 4 keer per jaar een activiteit in de kijker plaatsen. De activiteit moet openstaan 
voor iedereen. Surf naar infoblad.tervuren.be en vul het webformulier in vóór:
• zondag 8 januari (activiteiten tussen 6 februari en 12 maart)
• zondag 5 februari (activiteiten tussen 6 maart en 9 april)

TIP: Maak je activiteit nog beter en ruimer bekend via www.uitinvlaanderen.be.
in TERVUREN

Uit
Verenigingen Kalender

VRIJDAG 6, ZATERDAG 7 EN ZONDAG 8 JANUARI 

Winterconcert 2023 
Koninklijke Harmonie Vossem’s Voerezonen  

De harmonie viert voor de laatste keer haar 150-jarig jubileum. Met toneel  
‘Voetbal & Parfait d’amour’ op vrijdagavond (20 uur), een gevarieerd concert 
gevolgd door toneel op zaterdagavond (18.30 uur) en een concert met speciale 
act op zondagavond (17.30 uur).  

Sportzaal Vossem, Dorpsstraat 38, 12 euro/10 euro voorverkoop/gratis min  
12 jaar, bestuur@vossemsvoerezonen.be 

MAANDAG 9 JANUARI

Start bodygym
Femma Tervuren Sport

Werk aan je conditie met prettige en afwisselende oefeningen in groep. Deze 
reeks voor dames loopt van 9 januari tot 26 juni. 

Gemeentelijke basisschool Tervuren, Paardenmarktstraat 1, van 20 tot 21 uur, 
carla_mommaerts@hotmail.com, jo.rombouts1@outlook.com

DINSDAG 10 JANUARI

Start yoga
Femma Tervuren Sport

Met eenvoudige technieken werk je aan een stevige ruggengraat. Je krijgt een 
betere lichaamshouding, meer levensenergie, minder stress. Voor dames en 
heren.

Gemeentelijke basisschool Tervuren, Paardenmarktstraat 1, van 19.45 tot 21 uur, 
sabine.vanderbracht@outlook.com, jo.rombouts1@outlook.com

Start onderhoudsgymnastiek 
Femma Tervuren Sport

Werk aan je conditie met prettige en afwisselende oefeningen in groep. Een  
aanrader voor dames van alle leeftijden.

Sportcentrum Diependal, Lindeboomstraat 30, van 9.30 tot 10.30 uur,  
marie-therese.stroeykens@skynet.be, 02 767 74 75

Start aquagym  
Femma Tervuren Sport

Je beweegt en doet verschillende oefeningen in het water. Er zijn twee groepen 
na elkaar.

Gemeentelijk zwembad, Paardenmarktstraat 1, om 19.15 en om 20 uur,  
christgoeman@gmail.com, jo.rombouts1@outlook.com

DINSDAG 10 EN VRIJDAG 13 JANUARI

Start zwemlessen voor kinderen 
Femma Tervuren Sport

Zwemlessen voor kinderen vanaf het eerste leerjaar tot 12 jaar. Er zijn drie  
groepen: initiatie, gevorderden, vervolmaking. Naargelang de groep is er een 
ander aanvangsuur.

Gemeentelijk zwembad, Paardenmarktstraat 1, tussen 18.30 en 21 uur,  
zwemmen.femmatervuren@gmail.com, jo.rombouts1@outlook.com

DONDERDAG 12 JANUARI

Start gymtonic 
Femma Tervuren Sport

In deze reeks doen dames samen oefeningen in groep. Iets voor jou?

Sportcentrum Diependal, Lindeboomstraat 30, van 19.30 tot 20.30 uur,  
lucienne.zegers@gmail.com, 02 768 16 05 

VRIJDAG 20 JANUARI

Schilderijententoonstelling  
Nederlandse Vereniging

In het clubgebouw kan je naar een expo van schilderijen van steeds wisselende 
kunstenaars. In januari en februari: Viktoriia Miroshnik, een Oekraïense kunstenares.

Nederlandse Vereniging, Leuvensesteenweg 4a, elke vrijdag vanaf 20 januari van 
15.30 tot 18 uur, gratis, annelies_smilde@outlook.com, 0476 68 10 29

ZATERDAG 21 JANUARI

Duisburg Rockt  
Koninklijke Harmonie Sint-Katharina Duisburg

Een heerlijk concert in samenspel met de Koninklijke Harmonie De Ware  
Vrienden van ’t Recht uit Vossem. Achteraf is er een praatcafé.

Pachthof Stroykens, Merenstraat 19, aanvang 19 uur (deuren 18.30 uur),  
10 euro/8 euro voorverkoop/gratis min 12 jaar

DONDERDAG 2 FEBRUARI

Voordracht Hernieuwbare energie? Ja, maar 
Neos Tervuren

Met klare feiten, cijfers en voorbeelden wordt verduidelijkt waarom er geen  
eenduidig antwoord is op de energievraag van vandaag. 

Gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a, van 14.30 tot 17 uur, gratis voor leden/12 
euro niet-leden, hilde.mellaerts1@gmail.com, kavaca@telenet.be




