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Edito

De huidige coronacrisis is nu al verschrikkelijk en zal 
vermoedelijk nog een hele tijd onze samenleving beheersen. We 
worden geconfronteerd met structurele onzekerheden, grote 
maatschappelijke emoties en heftige sociale en economische 
keuzes. De maatregelen om fysieke afstand te houden van elkaar 
zijn keihard. Ze raken ook de essentie en ziel van ons bestaan: de 
interactie met familie en vrienden en bij uitbreiding het bruisende 
lokale leven in Tervuren dat we zo koesteren. 

Toch zijn deze verregaande regels absoluut nodig om het 
virus te temmen en vele mensenlevens te redden. Ik ben dan 
ook tevreden over het begrip en de betoonde discipline van 
de Tervuurse bevolking. Ik roep hierbij iedereen op om deze 
inspanning nog even vol te houden. In het belang van ons 
allemaal. En met het onwrikbare geloof dat we hier als individu en 
lokale gemeenschap sterker zullen uitkomen.

Maar in deze moeilijke tijden wil ik bovenal mijn bewondering 
en dank betuigen aan de echte helden van deze crisis: de 
mensen in de medische sector en de zorgverlening. Zij staan 
onvermoeibaar in de bres voor de meest kwetsbaren, vaak 
met gevaar voor eigen gezondheid. Maar evenzeer zij die 
cruciale dienstverlening garanderen zoals voedselvoorziening, 
huisvuilophaling en strategische openbare taken. Samen met 
de grote solidariteit onder de bevolking geven deze helden ons 
vertrouwen in een goede afloop van deze crisis.

 
 

‘In deze moeilijke tijden wil 
ik mijn bewondering en dank 

betuigen aan de echte helden 
van deze crisis’

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 
• facebook.com/gemeentetervuren
• facebook.com/CCDeWarandepoort
• facebook.com/visittervuren
• facebook.com/bibliotheektervuren
• twitter.com/tervurentwit
• twitter.com/visittervuren
• instagram.com/visittervuren

— Openingsuren 
Gemeentehuis De Zevenster 
tel 02 766 52 01 • info@tervuren.be 
 
Snelbalie
De snelbalie is tijdelijk gesloten.

Dienst burgerzaken
burgerzaken@tervuren.be
enkel voor hoogdringende afspraken
afspraak maken via tel 02 766 53 53

Dienst omgeving en wonen
omgeving@tervuren.be
enkel voor hoogdringende afspraken
afspraak maken via tel 02 766 53 50

Woonloket
woonloket.tervuren@igo.be
enkel voor hoogdringende afspraken
afspraak maken via tel 0476 96 38 23

Sociaal Huis
tel 02 766 52 02
welzijn@tervuren.be  
enkel voor hoogdringende afspraken 
telefonische permanentie uitgebreid:
elke werkdag 9-12 u en 13.30-16 u  
maandag bijkomend 16.30-19 u

De Warandepoort 
Cultureel centrum en vrijetijdscentrum
tel. 02 766 52 03 • ccdewarandepoort@tervuren.be 
en vrijetijd@tervuren.be  
De Warandepoort is tijdelijk gesloten.

Toerisme
tel. 02 766 53 40 • toerisme@tervuren.be  
Het bezoekerscentrum is tijdelijk gesloten.

Bibliotheek
enkel afhaaldienstverlening: 
telefonisch reserveren via 02 766 52 03
op ma, di, wo en vrij 9-12 u

Klacht of melding? 
Gebruik het formulier op www.tervuren.be.  
Felicitatie? Mail naar info@tervuren.be.

Jan Spooren
Burgemeester

Geen infoblad in de bus gekregen?  
Geef een seintje: communicatie@tervuren.be
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CORONACRISIS
Dit infoblad telt 4 pagina’s minder

Bij het ter perse gaan van dit infoblad, was niet duidelijk of de geplande 
activiteiten in de maand april kunnen plaatsvinden omwille van de coronacrisis.

Daarom heeft de redactie beslist om geen activiteiten voor de maand april te 
publiceren. Activiteiten gepland in de maand mei vind je wél terug. Hou er echter 
rekening mee dat de coronamaatregelen mogelijk verlengd worden en ook 
activiteiten in mei moeten geannuleerd of verplaatst worden. 

Meer info over de coronacrisis op de volgende pagina.

Bewegen Op Verwijzing: doen!
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Actueel

Nieuws coronavirus

Platform ‘Tervuren helpt’ Bibliotheek start 
afhaaldienst

Gemeentehuis De Zevenster 
De dienstverlening van gemeentehuis De Zevenster is tot ten minste 5 april beperkt tot de hoogst-
dringende zaken en enkel tijdens de weekdagen. We respecteren de sociale afstand van 1,5 meter.

Sommige inwoners kunnen niet meer naar de winkel, 
apotheek of met hun hond gaan wandelen. Daarom heeft de 
gemeente het platform ‘Tervuren helpt’ opgestart.

Iedereen moet zo veel mogelijk 
binnen blijven. Dan helpt een 
goed boek om de tijd door te 
komen. Daarom organiseert 
de bibliotheek tijdelijk een 
afhaaldienst.

Het gemeentehuis is enkel fysiek toegan-
kelijk voor wie een dringende afspraak 
heeft die niet op een andere manier af-
gehandeld kan worden. Uiteraard kan je je 
vraag telefonisch of online stellen en deze 
vragen krijgen een antwoord. 
• dienst burgerzaken: 02 766 53 53
• dienst omgeving & wonen: 02 766 53 50
• Sociaal huis: 02 766 52 02
Op zaterdagvoormiddag is het gemeen-
tehuis gesloten en kan je geen afspraak 
maken.

Boodschappen doen, de hond uitlaten, brieven schrijven, tekeningen maken, een 
babbeltje slaan via de telefoon met mensen die thuis moeten blijven of in het woon-
zorgcentrum wonen. Vooral kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een 
zwakke gezondheid kunnen hulp gebruiken. Ook de zorgsector heeft een aantal no-
den. Tegelijk willen veel mensen bijdragen als vrijwilliger. Het nieuwe platform stemt 
vraag en aanbod op elkaar af. 

Wil je helpen?
Surf naar www.tervuren.be/welzijn-en-zorg/tervuren-helpt. Je leest er hoe je kan 
bijdragen als vrijwilliger. Neem best ook een kijkje op www.vlaanderenvrijwilligt.be. 
Daar vind je meer info over vrijwilligerswerk en kan je gratis een vrijwilligersverzeke-
ring aanvragen.

Heb jij hulp nodig?
Telefoneer naar 02 766 52 97 of mail naar tervurenhelpt@tervuren.be. Elke vraag 
wordt discreet behandeld. Surf naar www.tervuren.be/welzijn-en-zorg/tervu-
ren-helpt voor meer info.

Werkwijze
De medewerkers van ‘Tervuren helpt’ brengen vrijwilligers die zich willen inzetten in 
contact met mensen met een hulpvraag. Vrijwilligers krijgen ook instructies om de 
hulp veilig te laten verlopen. 

De bibliotheek is gesloten tot ten minste  
5 april. De afhaaldienst houdt in dat je  
telefonisch boeken kan reserveren 
• via 02 766 52 03, op maandag, dinsdag, 

woensdag en vrijdag tussen 9 en 12 uur.

Je krijgt dan een tijdslot wanneer je je 
materialen moet afhalen. Respecteer dit 
tijdslot. Afhalen doe je aan de ingang op 
het gelijkvloers van cc De Warandepoort. 
Boeken terugbrengen mag alleen als je 
nieuwe boeken komt afhalen. Er gelden 
geen boetes tijdens deze periode. Reser-
veren via de onlinecatalogus of via e-mail 
is tijdelijk niet mogelijk. Deze regeling is 
van kracht zolang de richtlijnen van het 
crisiscentrum gelden.

www.tervuren.be/welzijn-en-zorg/tervuren-helpt tervuren.bibliotheek.be

Blijf op de hoogte 

Recente informatie over Tervuren
• check de website www.tervuren.be
• vragen over gemeentelijke maatregelen: 02 766 53 30, info@tervuren.be

Callcenter van de federale overheid:
• vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689 (van 6 tot 20 u)
• vragen over economie: 0800 120 33
• vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02 501 4000
Info: www.info-coronavirus.be
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Burger

Participatietraject 
van start 

Burgerbevraging  
Gemeente- en 
stadsmonitor 

Vlaanderen Feest-
cheque tot 180 euro

Burgerparticipatie verloopt in Tervuren nu vooral via 
de adviesraden. De gemeente wil samen met burgers 
nadenken over een andere aanpak. Ze wil een nieuwe 
visie ontwikkelen over wat participatie kan betekenen.  
De kick-offbijeenkomst was gepland op 5 mei, 
maar is uitgesteld naar een latere datum door de 
coronamaatregelen. De juiste datum wordt later 
gecommuniceerd.

Is het leuk wonen in jouw buurt? Kan je vei-
lig fietsen in je gemeente? Is er voldoende 
groen? Hoe tevreden ben je over de voor-
zieningen? 

Zet jouw straatfeest 
of verenigingsac-
tiviteit in het teken 
van de Vlaamse 
feestdag van 11 juli 
en krijg tot 180 euro 
van je organisatie-
kost terugbetaald.

Participatie en burgerinitiatieven zitten in de lift. Maatschappe-
lijke ontwikkelingen raken aan de wisselwerking tussen burger 
en bestuur en klassieke adviesraden hebben het niet gemakke-
lijk. Daarom wil de gemeente de adviesraden prikkelen om hun 
samenstelling en werking te activeren en meer participatief te 
organiseren. Hoe kunnen zij niet enkel adviseren, maar evolueren 
van mee ‘praten’ naar mee ‘doen’, in acties en projecten? Dat 
noemen we cocreatie. 

Van mee praten naar mee doen

Op de kick-offbijeenkomst geven we de aftrap van dit participa-
tief traject: burgers, adviesraden, politici en medewerkers gaan 
samen rond de tafel zitten om van gedachten te wisselen over 
participatie en hoe die te organiseren. Wil jij meestappen in een 
nieuw inspraakverhaal? Kom luisteren en mee nadenken. Jouw 
mening mag alleszins niet ontbreken.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse over-
heid organiseert in samenwerking met Statistiek Vlaanderen 
de grootschalige bevraging Gemeente- en stadsmonitor. Van 
25 maart tot midden juni krijgen bijna 400.000 inwoners van 
17 tot 85 jaar de kans om een vragenlijst in te vullen.

Heb jij hiervoor een uitnodiging gekregen? Je medewerking 
is belangrijk. De waarde van de resultaten hangt af van het 
aantal personen die de vragenlijst invullen. 

Zoals elk jaar ondersteunt Vlaanderen Feest buurt- en ver-
enigingsinitiatieven die iets organiseren in de 11-daagse rond 
de Vlaamse feestdag. Om kans te maken op een feestcheque 
moet je activiteit plaatsvinden op een van deze data:
• zaterdag 27 of zondag 28 juni
• van vrijdag 3 tot en met vrijdag 10 juli
• zaterdag 11 juli

Ga na of je aan de voorwaarden voldoet en vraag de cheque 
aan op www.vlaanderenfeest.eu vóór 30 april. Wees er snel 
bij, want de steun is maar mogelijk zolang de voorraad che-
ques strekt.

gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be

www.vlaanderenfeest.eu

2020
Organiseer met je vereniging of buren  
een evenement tijdens de ‘11-daagse’  

en krijg tot 180 euro van je  
organisatiekost terugbetaald.

Initiatief voor het 
FEEST van de 
VLAAMSE 
GEMEENSCHAP

Alle info en voorwaarden vind je vanaf maart op www.vlaanderenfeest.eu
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Dossier 

Zullen we dansen? 
Streetdance of klassiek ballet. TikTok of naar de dansschool. Sociaal contact of stramme spieren 
losmaken. Heel wat Tervurenaars leven zich uit in dans. 

De eerste dansnamiddag voor 65-plussers van cc De Warandepoort en de seniorenadviesraad 
was een daverend succes.

Luc en Viviane dansen al dertig jaar bij Dansklub Tervuren. Ze kregen er vele ballroom- en 
latindansen onder de knie. Als ze over de dansvloer zwieren, genieten ze volop van het samenzijn 
met elkaar en in de club.

“Meer dan honderd mensen kwamen opdagen”, vertelt Karel Van 
Can, voorzitter van de seniorenadviesraad SAR. “We zijn heel 
erg tevreden met de opkomst, zeker omdat dit een totaal nieuwe 
activiteit was. De sfeer was gezellig, uitgelaten en los. Het drie-
mansorkest TZN Coverband stond heel dicht bij zijn publiek. Ze 

speelden klassieke walsen, de tango, rock-’n-rol, maar ook de po-
pulaire hucklebuck. En natuurlijk was er een stukje taart voor wie 
wilde. Kortom, een mooie samenwerking tussen het cultuurcen-
trum, de ouderenverenigingen Okra, Neos, Activ Plus en de SAR.” 

Hoe kwamen jullie bij Dansklub Tervuren 
terecht?
Viviane: “We wilden in de eerste plaats iets 
met ons tweeën doen als hobby. Liever sa-

men dan de ene voetbal en de andere ten-
nis. Onze jongens waren indertijd 9 en 10 
jaar oud. Ze gingen gewoon mee en hielden 
zich rustig met lezen of tekenen. We zagen 

meteen al dat de club heel divers en ook 
internationaal is samengesteld.”
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Dansen in de morgen, is een dag 
zonder zorgen

De Dansklub is onze gezamenlijke 
hobby

Wil je graag meedansen? 

Tussen september 2020 en juni 2021 staan er drie dansnamiddagen op het programma. Hou ‘Tervuren Info’ in de gaten 
of check www.dewarandepoort.be. Je kan mee met de bus vanuit de deelgemeenten.
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Dossier

Welke dansen worden aangeleerd?
Luc: “Tango, trage wals, slow fox, om er 
maar enkele te noemen. En latindansen 
zoals chachaca, rumba of samba. Eerst 
leer je de passen en figuren. Zodra je 
ermee weg bent, ga je meer focussen op 
het bewegen en het aanvoelen van de 
muziek. We doen meestal twee dansen 
per avond en we gaan ook graag naar de 
vrije oefenavonden. Dansen is een heerlij-
ke ontspanning, je vergeet er alles bij.”

Hoe zou je de club omschrijven?
Viviane: “Er hangt een heel warme sfeer. 
Zoals een grote familie die bij alles met el-
kaar meeleeft. We hebben er ondertussen 
ook een mooie vriendenkring opgebouwd. 

De Dansklub kan je niet echt een school 
noemen. De nadruk ligt op hobby en ont-
spanning. Geen halsbrekende toeren dus 
zoals je wel eens ziet in populaire dans-
programma’s op tv.”

Wat betekent dans in jullie leven?
Luc: “Dansen houdt je ledematen in 
beweging en je brein wakker. Ik kan het 
iedereen aanraden. Maar het is ook een 
vorm van kunst, dans is in staat om te ont-
roeren. Als er een dansvoorstelling op het 
programma staat in het cultuurcentrum, 
dan zijn we van de partij. Of het nu Com-
pAni-one is of dansschool Split.” 

Dansklub Tervuren 

• Lessen ballroom en latin op vrijdag, zumba op dinsdag, oefenavonden op dinsdag en zaterdag
• Sint-Janszaal, Tervuren

www.dansklubtervuren.be

Wij zijn
Mina, Louis, Liv, Louise, Lise, Kato, Céline, 
Eef, Bo en Camille

Zijn wij dikke vriend(innen)?
Jaaaaaa!

Onze danslerares
Juf Laura Coorens
• danst al van haar 5 jaar, ballet en he-

dendaagse dans aan de Kunstacademie 
van Zaventem

• trad op in de musicals ‘Sound of Music’ 
en ‘Evita’

• ging naar het Heilig Hartcollege Tervuren

Wij houden van popdance omdat
we dansen zoals in de videoclips, op muziek die we leuk vinden
en van hiphop omdat het zo stoer en jongensachtig is.

Onze favoriete dansliedjes zijn
‘Level Up’ van Ciara, ‘High Hopes’ van Panic! At the Disco en 
‘Ching-A-Ling’/ ‘Work It’ van Missy Elliot.

Leuk in de les 
als de juf plots een spelletje met ons speelt midden een choreo-
grafie.

Een ietsiepietsie moeilijk
juist op het ritme dansen (soms).

Apetrots 
als we een zelfgemaakt dansje mogen tonen. 

Het laatste woord (van de juf)
Het zou leuk zijn als er nog meer kinderen komen. Hoewel zo’n 
klein groepje heel fijn is om mee te werken!

Hiphop, popdance, jippie jee!

©
 F

ra
uk

eV
an

d
en

B
ro

ec
k

©
 F

ra
uk

eV
an

d
en

B
ro

ec
k

Dansles Vossem Sport 

• elke maandag van 16.30 tot 17.30 u (1ste tot 4de leer-
jaar) en van 17.30 tot 18.30 u (vanaf 5de leerjaar).  
Juf Laura haalt de eerste groep op in de gemeente- 
lijke basisschool Vossem.

• Gemeentelijke sportzaal Vossem, Dorpssstraat 38

www.vossemsport.be
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Dossier

OPTREDEN VERPLAATST 

NAAR 2021 WEGENS 

CORONAMAATREGELEN

De dansers van dansschool Split waren volop aan het repeteren voor hun optreden in mei in  
cc De Warandepoort, toen de coronamaatregelen roet in het eten kwamen gooien. Dit jaar viert de 
dansschool immers zijn dertigjarig bestaan. Het optreden werd verplaatst naar 2021. Dit interview 
vond plaats vóór de crisis uitbrak. “Dankzij de motivatie en inspanningen van velen, is Split kunnen 
worden wat het nu is”, aldus voorzitter Françoise Mertens.

Dat lijkt me een hele 
organisatie, zo’n groot 
optreden?

Françoise: “We hebben een lange traditie 
in het organiseren van optredens. Dit keer 
staan we op het podium met meer dan 
250 dansers van 4 jaar tot de volwassen 
leeftijd. Ons vorige optreden had als the-
ma ‘Boven de sterren’, naar het verhaal 
van de Kleine Prins. Nu staat ons dertig-
jarig jubileum centraal. De toeschouwers 
zullen samen met ons in een tijdslijn 
stappen. Meer wil ik nog niet verklappen. 
Elke leerkracht maakt verschillende cho-
reografieën die de dansers aanleren vanaf 
januari, maar organisatorisch zijn we bijna 
het hele jaar bezig met de voorbereiding.” 

Hoe beleven de dansers deze 
periode?

“Ze leven erg hard toe naar het optreden. 
De meesten staan ook graag op het po-
dium. Voor de allerkleinsten is het natuur-
lijk een uitdaging. Anders dan in de les 
moeten ze leren om ‘weg’ van de spiegel 

te dansen. De zaal zal donker zijn, het po-
dium heeft zijn fysieke grenzen en ze zoe-
ken het best niet naar mama of papa in de 
zaal. Ook moet er structuur en discipline 
zijn achter de coulissen. Aan de iets ou-
deren vertellen we dat ze vooral moeten 
genieten van het hele gebeuren.”

Hoe is Split geëvolueerd in die 
dertig jaar?

“Van bij het begin was het ons doel om de 
danskunst te bevorderen en te verspreiden 
en dat is nog steeds zo. Maar we hebben 
de evolutie in de danswereld gevolgd en 
we geven nu naast klassiek ballet ook mo-
derne disciplines zoals jazz, hedendaags of 
hip hop. Ook het aantal inschrijvingen is de 
hoogte in gegaan, momenteel tellen we er 
meer dan 420. Onze lessen vinden plaats 
in het Nederlands, maar de danstermino-
logie blijft natuurlijk in het Frans. Doorheen 
al die jaren hebben we veel verschillende 
nationaliteiten gehad in onze dansschool. 
Onze artistiek leider Marta Kulikowska de 
Nalecz is zelf van Poolse afkomst en heeft 
ook Nederlands geleerd.” 

Hoe kijk je naar kwaliteit?

“We beschikken over een gediplomeerd 
en deskundig team van leerkrachten en 
werken volgens een leerplan dat oplegt 
wat per niveau wordt verwacht. Twee keer 
per jaar evalueren wij elke danser met een 
rapportje dat aangeeft wat iemand goed 
kan en welk werkpunt er is. Op technisch 
vlak, maar ook artistiek en sociaal. Maar 
wees gerust, niemand moet ‘blijven zitten’ 
op het eind van het jaar.”

Split heeft ook een topteam?

“In onze topteams en showteam zitten 
dansers die net ietsje meer willen dan een 
uurtje ontspannend dansen per week. Ze 
doen mee aan competities en festivals.”

‘Dans is sport, cultuur en kunst 
tegelijk’, lees ik op de website.

“Dansen is bewegen en het is bekend dat 
jongeren te weinig bewegen, dus daar 
dragen wij graag ons steentje bij. Dansen 
is goed voor motoriek, conditie en kracht. 
Maar het is ook een manier om je mentaal 
te ontplooien. Vooral in dat laatste ga je 
groeien op oudere leeftijd. Wie zijn emoties 
kan uitdrukken via dans, maakt kunst in mijn 
ogen. Als vereniging maken we ten slotte 
ook deel uit van het culturele leven in de 
gemeente. We treden op bij allerlei evene-
menten zoals bijvoorbeeld de Meiboom-
planting, de Reuzenstoet, Hee Tervuren, de 
Groote Stoet in Vossem en vele andere.” 

Optredens dansschool Split

  vrij 22/5 om 19.30 u, za 23 mei om 11, 
15 en 19.30 u

• cc De Warandepoort, Markt 7b
• tickets via www.dansschoolsplit

 www.dansschoolsplit.be

Dansschool Split blaast 
30 kaarsjes uit
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Op 16 mei danst de voltallige groep van D-Dance Duisburg weer de sterren uit de hemel op hun 
jaarlijkse optreden in Pachthof Stroykens. Tenminste als de coronamaatregelen de organisatie niet 
nopen tot het annuleren van het optreden. Dit interview vond plaats vóór het uitbreken van de 
coronacrisis. Dorien en Karen geven dansles en maken deel uit van het bestuur. Heleen en Fien 
zijn twee jonge dansers die al vaak optraden.

Dorien: “Met het optreden willen we onze 
dansers een podiumkans geven. Het is een 
gebeurtenis waar we het hele jaar naartoe 
werken. Het sluitstuk van het jaar. En ook 
altijd een superleuke dag.”

Fien (14): “Elke groep voert drie dansen 
op, telkens in een andere stijl: hiphop, 
showdans of moderne dans. Soms zit er 
een verhaal achter. Bijvoorbeeld over een 
meisje dat gepest wordt, maar erin slaagt 
om zich los te rukken van de groepsdruk. 
Ik hou het meest van showdans, omdat 
het zo opgewekt is. Later zou ik ook graag 
lesgeven bij D-Dance.”

Dorien: “De jongsten dansen dit jaar op 
een Greasemedley. Muziek uit de oude 
doos dus, maar de meeste liedjes die we 
kiezen hoor je gewoon op de radio.” 

Heleen (16): “Onze groep van Studio 1 
danst bijvoorbeeld op ‘Sober’ van Demi 

Lovato en er zal ook hiphop zijn op een 
liedje van Will Williams.”

Karen: “We breien de dansen van onze 
acht groepen aan elkaar met slagzinnen 
en videobeelden. De lesgevers denken 
het hele concept uit en maken de choreo-
grafie, maar de jongeren krijgen inspraak. 
Ze oefenen elk apart in hun groepje in de 
wekelijkse les. Soms filmen we de les en 
sturen die rond in een WhatsAppgroepje, 
zodat iedereen bijblijft.”

Heleen: “Ik leef altijd heel hard naar het 
optreden toe. Echt zenuwen heb ik niet, 
wel gezonde stress. De sfeer in onze 
groep is dan ook supergoed. Zoveel ple-
zier dat we samen hebben! Ook in de 
kleedkamers (gniffelt). Het is altijd weer 
spijtig als het gedaan is.” 

Dorien: “Bij D-Dance zijn plezier en vrien-
den inderdaad heel belangrijk. Dansen is 

voor ons een hobby. We willen geen profs 
worden of opleiden tot prima ballerina’s. 
De lesgevers zijn allemaal vrijwilligers. De 
laatste jaren kennen we trouwens een 
groei in ons ledenaantal.” 

Fien: “We zijn ook allemaal van Duisburg 
en in de dansgroep zie ik mijn vrienden 
van de lagere school terug, wat wel tof is.”

Heleen: “Wat ik ook goed vind in de ma-
nier van werken bij D-Dance is dat telkens 
andere dansers eens vooraan op het po-
dium mogen staan. Als je weet dat je vlak 
voor het publiek zal staan, motiveert dat 
om harder je best te doen.” 

Fien: “En je hebt dan ook meer zin om 
naar de les te gaan.” 

Karen: “We beëindigen het optreden met 
een finale waaraan alle dansers meedoen. 
Dit keer zullen we met 110 jongeren en 
kinderen op het podium staan. Ons op-
treden is maar mogelijk dankzij de hulp 
van vele vrijwilligers. Ze helpen ons met 
make-up, belichting, kleding en nog veel 
meer. Gelukkig hebben we zo’n tof net-
werk rondom ons.”

Optreden D-Dance
(Onder voorbehoud wegens 
coronamaatregelen)

  za 16/5 om 19.30 u 
• Pachthof Stroykens, Merenstraat 19
• vvk € 5, kassa € 7
• tickets: te koop bij de lesgevers

 sites.google.com/site/duisburgddance/
home

D-Dance Duisburg  
op het podium

“Later wil ik ook 
lesgeven  

bij D-Dance”

Dossier
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Bewegen Op Verwijzing 
doet bewegen
Huisartsen kunnen vanaf nu inwoners van Tervuren met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar 
een Bewegen Op Verwijzing-coach. De coach helpt om meer te bewegen. 

De bedoeling van Bewegen Op Verwijzing is de ‘zittende’ Vlaming 
met een gezondheidsrisico op doktersverwijzing aan het bewe-
gen krijgen. Een doorverwezen patiënt krijgt van de coach een 
beweegplan op maat. Dat kan gaan van een dagelijkse fietstocht 
naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt. 

De coach helpt je op weg en motiveert je. Ook de sportvereni-
gingen doen mee aan Bewegen Op Verwijzing. Op termijn zou de 
deelnemer zijn weg naar een actiever leven zelfstandig moeten 
kunnen voortzetten. 

De meesten slagen

Uit de evaluatie van de eerste ervaringen met Bewegen Op Ver-
wijzing blijkt dat de deelnemers erin slagen om dagelijks meer te 
bewegen. Ook zij die er anders heel moeilijk toe komen. Maar er 
zijn nog andere voordelen: je voelt je beter in je vel, je komt vaker 
naar buiten en je hebt meer sociaal contact. 

Hoe gaat dat praktisch?

Denk je dat dit nuttig is voor jou? Stap naar je huisarts en praat 
erover. Bewegen Op Verwijzing kan enkel op doktersverwijzing. 
 
Het aantal consultaties bij de coach bepaal je zelf, maar er is een 
maximum van 7 uur individuele begeleiding. Alain Grootaers is de 
coach voor Tervuren. Hij woont in Kraainem. 

Als deelnemer geniet je van heel lage tarieven. Je betaalt de 
coach 5 euro per kwartier voor een individuele sessie, en 1 euro 
per kwartier voor een groepssessie. Heb je recht op een ver-
hoogde tegemoetkoming? Dan krijg je een extra korting. 

Bewegen Op Verwijzing is van toepassing in de Zorgregio 
Tervuren en is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond  
Leven met steun van de Vlaamse overheid.

Zij doen al mee! 
Marc: “Ik wilde eigenlijk al lang de stap zetten om meer te 
bewegen.. Maar met de verwijsbrief in mijn handen voel ik me 
toch sterker.” 

Kim: “Ik was eerst bang voor de druk in een sportclub. Dankzij 
mijn coach voel ik me rustiger. Ik hoef het niet altijd sneller en 
beter te doen.” 

Jef: “Dankzij de hulp kan ik weer met mijn kleinkinderen 
spelen. Nu zeg ik niet zo snel: ‘Opa is moe, speel maar even 
alleen.’” 

  www.bewegenopverwijzing.be 

www.bewegenopverwijzing.be

Wil ook jij 
meer bewegen?

Je huisarts helpt je verder!

“Ik doe zoveel mogelijk
zelf de boodschappen, 

op aanraden van mijn coach.
Zo kom ik aan mijn stappen én 

kom ik meer onder de mensen.”

Leo – 85 jaar

“Meer bewegen kan 
goedkoop, dicht bij huis en 
op verschillende manieren. 

Dat hee�  mijn coach 
mij doen inzien.”

Niki – 42 jaar

“Mijn coach
raadde wandelen aan. 

Mijn kinderen gaan mee en 
we vinden het echt leuk om 
samen meer te bewegen.”

Nathalie – 40 jaar
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Geef darmkanker 
geen kans 
INFOAVOND
Iedere dag verliezen vijf families in Vlaanderen 
een dierbare aan darmkanker. Dokter Luc Cole-
mont van de vzw Stop Darmkanker vertelt meer 
over de ziekte en de opsporing ervan op een 
infoavond op woensdag 13 mei.

Vijf families die elke 
dag een dierbare aan 
darmkanker verlie-
zen, dat maakt 150 
sterfgevallen per 
maand. Nochtans is 
darmkanker volgens 
alle criteria van de 
Wereldgezondheids-
organisatie de ‘ideale 
ziekte’ om vroegtijdig 
op te sporen. 

Als de ziekte in een 
vroeg stadium wordt ontdekt, is de kans op genezing meer 
dan 90 procent. Toch bestaat er nog een groot gebrek aan 
kennis over dit onderwerp. De mythes en misverstanden over 
darmonderzoek zijn wijd verspreid.

Symptomen
Wat zijn de symptomen van darmkanker? Hoe de ziekte ver-
mijden? Wat is de rol van een gezonde levensstijl? Hoe vaak 
komt darmkanker voor? Is het altijd erfelijk of familiaal? Wat 
is het prijskaartje van de behandeling? Hoe zit het met het 
Vlaams bevolkingsonderzoek? Wat zijn de complicaties van 
een kijkonderzoek van de dikke darm of coloscopie? 

Antwoord in mensentaal
Op deze en vele andere vragen geeft dokter Colemont een 
duidelijk en helder antwoord. Hij geeft een boeiende uit-
eenzetting met een lach en een traan. En met één doel voor 
ogen: minder leed door darmkanker, méér gezonde levensja-
ren. Dokter Colemont was bijna 28 jaar maag-darmspecialist 
in het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen Hij is een veel- 
gevraagd spreker in binnen- en buitenland en strijdt samen 
met de vzw Stop Darmkanker al jaren tegen deze sluipmoor-
denaar.

  wo 13/5 van 20 tot 22 u 
• gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a (raadzaal)
• gratis 
• inschrijven via welzijnsraad@tervuren.be, 02 766 52 02, 
  aan de balie van het gemeentehuis of het Sociaal Huis

Gratis onderzoek voor mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar. 
Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker geeft mannen en vrouwen van 50 tot en met  
74 jaar de kans om elke twee jaar een stoelgangstaal te laten onderzoeken. Het bevolkings- 
onderzoek maakt het mogelijk om dikkedarmkanker te voorkomen of al in een vroeg stadium 
op te sporen. Voor meer informatie kun je terecht op het gratis nummer 0800 60 160.

Ontdek hoe ook jij  
kan deelnemen op  
www.bevolkingsonderzoek.be

TIJDIG  
OPSPOREN IS 
BELANGRIJK

WIJ DOEN HET. 
EN WAT DOE 

JIJ?

Fantastisch goed bezig:
Dorpscomité Vossem

Goed Bezig 

Goed bezig
Tervuren!

De Goed Bezig-duim wordt telkens 
doorgegeven aan een andere  
vereniging of groep. Lees  
volgende maand wie de duim  
krijgt van het dorpscomité  
Vossem. 

Wat is het dorpscomité Vossem?
Koen Maertens: “We brengen één keer per jaar de Vossemna-
ren bij elkaar in een gezellig weekend voor jong en oud. Acht 
verenigingen maken deel uit van ons comité, en daar komt 
dit jaar een negende bij: Wielerclub Sport en Vermaak. Sinds 
drie jaar organiseren we de drankenverkoop in één grote tent. 
Daardoor hebben we elkaar beter leren kennen en is er nu 
meer toenadering tussen de verenigingen.”
 
Mooiste droom?
“Dat iedereen iedereen kent in Vossem. Wij zijn nog een echt 
dorp, waar vroeger de mensen elkaar kenden bij naam en 
toenaam. Dat willen we graag bewaren.”

Eerstvolgende activiteit?
“Vossem Feest vindt dit jaar plaats op 21, 22 en 23 augustus in 
zijn vertrouwde format. Ik kan misschien al verklappen dat er 
voor het eerst een lekker ontbijtbuffet zal zijn op zondagoch-
tend. En voor de nostalgici: de Starfighters zullen op zaterdag-
avond het plein in vuur en vlam zetten.” 

Ze organiseren elk jaar Vossem Feest, 
ook bekend als de dorpsfeesten. Daarom 
krijgen ze een duim van Tussenin-Ranonkel. 
“Ze hebben de dorpsfeesten nieuw leven 
ingeblazen op een heel verbindende manier.” 

www.vossemfeest.be
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Hulp nodig bij de belastingaangifte?
De gemeente organiseert in samenwerking met de federale belastingdienst vier zitdagen in mei. 
Je krijgt er hulp bij het invullen van je belastingaangifte. Je kan alleen op afspraak komen.

De zitdagen vinden plaats in gemeente-
huis De Zevenster (raadzaal), telkens van 
9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur op 
• dinsdag 19 mei 
• woensdag 20 mei
• woensdag 27 mei
• donderdag 28 mei

Je hoeft niet te wachten tot je de brui-
ne envelop krijgt om langs te komen, de 
belastingdienst heeft alle informatie over 

jouw situatie. In mei en juni kan je ook te-
recht in de kantoren van Leuven, maar hou 
dan rekening met langere wachttijden.

Afspraak maken

Een afspraak maken kan vanaf 20 april.
• online via https://goo.gl/o7UAsj  

(bij voorkeur)
• telefonisch: 02 766 52 10
• aan het loket tijdens de openingsuren 

van de snelbalie
- ma 9-12 u en 13.30-19 u 
- di en do 9-12 u en 13.30-16 u
- woe en vrij 8.30-12 u en 13.30-16 u 
- za 9.30-13 u 

Opgelet, je moet per aangifte een nieuwe 
afspraak maken. Dus: 1 aangifte = 1 af-
spraak, 2 aangiftes = 2 afspraken.

Wat meebrengen? 

• identiteitskaart en pincode 
• Voor gehuwden volstaat één van beide 

identiteitskaarten. Doe je nog andere 
aangiftes bijvoorbeeld voor kinderen of 

familieleden, breng dan ook hun identi-
teitskaart mee.

• inkomstenfiches (lonen, werkloosheids-
uitkering, …)

• aanslagbiljet van vorig jaar
• aanslagbiljet van de onroerende voor-

heffing
• attesten en betalingsbewijzen (hypothe-

caire lening, levensverzekering, giften, 
pensioensparen, uitgaven kinderopvang, 
onderhoudsgeld, dienstencheques, …)

 dienst burgerzaken, tel 02 766 52 10, 
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/
belastingaangifteVoorstel van 

vereenvoudigde aangifte 

Als alles in orde is met deze aangifte, 
hoef je hiervoor GEEN afspraak 
te maken. Als je gegevens onjuist 
of onvolledig zijn, kan je ze zelf 
corrigeren: online in Tax-on-web of via 
het papieren antwoordformulier. 
Lukt dat allemaal niet, dan kan je een 
afspraak maken voor een van de 
zitdagen.
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Zomerpret voor kinderen met een beperking

Op zoek naar een goed boek? 

Net als andere jongeren hebben kinderen en jongeren met een beperking nood aan beweging en 
ontspanning. Deze zomer heeft de gemeente een superleuk aanbod voor hen.

Mijn Leestipper geeft tips op maat.

Sport en crea 

Knutselen, met de bal spelen, tikkertje, … De sport- en creaweek 
is er voor jongeren met een lichte tot matige mentale beperking 
(type 1 en 2 van het buitengewoon onderwijs) die geboren zijn 
tussen 1999 en 2013. Ervaren en gediplomeerde monitoren staan 
klaar voor de begeleiding. De jongeren gaan in kleine groepjes 

Deze nieuwe gratis dienst voor leden van 
de Bib raadt je boeken aan naar jouw 
eigen smaak en voorkeur, recht uit de 
collectie van de Tervuurse Bib. Zo heb je 
nooit meer moeite om een geschikt boek 
uit te kiezen. Om je te leren kennen, maakt 
Mijn Leestipper gebruik van je leenhisto-
riek en leesvoorkeuren. 

 tervuren.bibliotheek.be, 02 766 52 03

 Surf naar mijnleestipper.bibliotheek.be. 
Gebruik geen Internet Explorer, maar 
een andere browser zoals Google 
Chrome, Safari of Microsoft Edge.

 Klik op Ja, Geef me leestips op maat. 
 Meld je aan met je Mijn Bibliotheek- 

profiel
 Vul de vragenlijst in. Je kan je antwoor-

den later altijd aanpassen.
 Leestipper geeft je dadelijk een lijst 

met romans volgens jouw zin.
 Als je wil, krijg je maandelijks een e-mail 

als er nieuwe leestips klaarstaan. 

aan de slag en elke activiteit is aangepast aan hun mogelijkhe-
den. Dit jaar zullen ze voor het eerst samen omnisporten met de 
andere kinderen van de Sportweken. 

 van ma 3/8 tot en met vrij 7/8, van 9 tot 16 u 
(opvang vanaf 8 tot 17 u) 

• sportcentrum De Steenberg, Spechtenlaan 8, Moorsel
• € 65, info en inschrijven: inschrijvingen@tervuren.be, 02 766 52 03
• in samenwerking met Sportregio Druivenstreek

2 weken speelplein 
Speelplein Katapult staat voor het eerst open voor kinderen met 
een beperking gedurende twee weken in juli. Kinderen tussen 2,5 
en 12 jaar met een fysieke en/of mentale beperking zijn welkom. 
Ze worden geïntegreerd in de alledaagse werking, maar er is be-
geleiding door animatoren die een extra opleiding volgden. De 
nadruk ligt op samenspelen met andere kinderen. De speelplein-
verantwoordelijken leren graag elk kind vooraf kennen. 

 van ma 6/7 tot en met vrij 10/7 en van ma 27/7 tot en met 
vrij 31/7 

• telkens van 9 tot 16.15 u (opvang vanaf 7.30 en tot 18 u)
• Nettenberg, Hertenbergstraat 1
• € 7/9 per dag en € 30/40 per week, € 5 toeslag bij inschrijving
  de dag zelf 
• inschrijven: reservaties.tervuren.be of aan de balie van 
  De Waradepoort 
• info: 02 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be

Ontspannen
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Gebeurt nu

22.699 Tervurenaars

… waren er in 2019 volgens de laatste bevolkingsstatistiek. 
Dat is een stijging met 284 personen tegenover 2018. Verder 
telt Tervuren 120 nationaliteiten en wonen er 5.608 personen 
met een andere dan de Belgische nationaliteit. Dat is een 
kleine 25 procent van de totale bevolking. In 2019 zijn er 150 
inwoners overleden en mochten we 190 baby’s verwelkomen.

Cultuurprijs Maurits Wynants

In het najaar wordt de driejaarlijkse Gemeentelijke Cultuurprijs 
Maurits Wynants weer uitgereikt. Iedereen kan kandidaten 
nomineren tot dinsdag 30 juni. De prijs lauwert personen, 
organisaties of instellingen die zorgen voor een grotere 

culturele of artistieke 
uitstraling van de gemeente. 
Heb je iemand in gedachten? 
Lees het reglement even 
door en aarzel niet om hem 
of haar te nomineren. 

 www.cultuurraadtervuren.
be/reglementen,  
vrijetijd@tervuren.be

Hee Tervuren opnieuw in juli

Na enkele edities in september, vindt Hee Tervuren dit jaar 
weer plaats in het begin van juli. Stel je droomreis dus nog 
even uit tot na het weekend van 3 tot 5 juli. Sylver, Soulsister 
en Studio 100 hebben de Tervuurse Markt al in hun agenda 
genoteerd. De Tourist Run krijgt een culinair randje en 
Tervuren Beweegt zal iedereen fit de zomervakantie inloodsen. 
Tot dan!

  www.heetervuren.be
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In de bloemetjes

Huwelijken 
1/2 Yoeri Torel & Line Van Roy
22/2 Stefaan Fortemps & Iris Van Hoof
 Stijn Moerenhout & Ine Janssen

Jubilea
Goud

26/1 André Vanden Waeyenbergh & Jeanne Du Pont

Diamant

5/1 Jean Mathieu & Anny Burton

Briljant

22/1 Franciscus Vanessche & Maria Craps

Naar het secundair?

Leerlingen die zich willen inschrijven voor het eerste jaar se-
cundair onderwijs in
• GITO Tervuren of Overijse
• GO! Atheneum KATervuren of Zaventem
• ZAVO in Zaventem
• Heilig Hartcollege in Wezembeek-Oppem
• Sint-Martinuscollege in Overijse 

moeten zich aanmelden via https://aanmelden.school

66 scholen van Vlaams-Brabant en de regio Mechelen orga-
niseren de aanmelding voortaan via één digitaal systeem. 

De aanmeldingsperiode loopt van 30 maart (14 uur) tot en 
met 24 april (14 uur). Een antwoord krijg je op 7 mei en de 
inschrijvingen lopen van 13 mei tot 5 juni. 

 https://aanmelden.school

Mensen

Beëindigt jouw kind de basisschool in juni? 
Meld het dan vóór 24 april aan voor het 
secundair onderwijs. 
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Plan Vliegend Hert  
Werken aan natuur rond het Zoniënwoud
Wie de Zoniëngemeenten vanuit de lucht bekijkt, ziet veel groen, maar ook een erg versnipperde 
natuur. Plan Vliegend Hert wil daar verandering in brengen. Daarvoor slaan Tervuren en vier 
andere gemeenten, zes natuurorganisaties, twee overheden en twee regionale landschappen de 
handen in elkaar. 

Het plan wil de bestaande brokken groen 
rond het Zoniënwoud met elkaar ver-
binden. Zo ontstaat dicht bij huis een 
aaneengesloten natuurgebied dat barst 
van het leven. De ultieme droom is om op 
termijn de drie Brabantse wouden - het 
Hallerbos, het Zoniënwoud en het Meer-
daalwoud - samen te voegen tot één 
machtig landschap.

Brokkenpiloot
De mascotte van het project is het vlie-
gend hert. Vliegend wie? Goede vraag. 
Het vliegend hert is geen mythisch wezen, 
maar een reuzenkever, de grootste kever 
van Europa zelfs en hij voelt zich helemaal 
thuis in onze regio. Hij heeft weliswaar 
een gewei dat tot de verbeelding spreekt, 
maar een afstandsvlieger is het niet. Eer-
der een brokkenpiloot op de korte vlucht. 
Om te kunnen uitbreiden heeft het vlie-
gend hert een aaneengesloten leefgebied 
nodig, precies wat Plan Vliegend Hert wil 
bereiken. Als de reuzenkever zorgeloos 
van Tervuren naar Sint-Genesius-Rode 
kan brommen, is het project geslaagd. 

Grote puzzel 
Plan Vliegend Hert zal werk maken van 
meer bos, nieuwe verbindingen tussen 
open ruimte en natuur, een stapsgewijze 
omvorming van het tussengebied tot bos 
en natuur en de introductie van land-
schapselementen zoals hagen en bomen-
rijen. Bekijk het als een grote puzzel die 
stukje bij beetje wordt vervolledigd. 

Aan de slag in je eigen tuin

Ook jouw tuin kan deel worden van die 
nieuwe natuurverbindingen. Stap vanuit je 
achterdeur recht de natuur in met vrolijk 
fladderende vlinders, kleurrijke bloesems, 
fluitende vogels en een hangmat tussen 
de bomen om in weg te dromen. Plan 
Vliegend Hert helpt je met inspirerende 
tips, concreet advies, praktische tuincur-

sussen en onder bepaalde voorwaarden 
met subsidies om je tuin een natuurlijke 
make-over te geven. Voor meer info kan je 
terecht bij Regionaal Landschap Dijleland 
of op www.planvliegendhert.be.

Plan Vliegend Hert is een samenwerking 
tussen de gemeenten Hoeilaart,  

Linkebeek, Overijse, Sint-Genesius-Rode 
en Tervuren, Natuurpunt Druivenstreek, 
Natuurpunt Rode, Natuurpunt CVN, transi-
tiegroep Tomorr(h)ode, Natuurgroepering 
Zoniënwoud, Natuurgidsen Zuidwest- 
Brabant, Natuurstudiegroep Dijleland, 
provincie Vlaams-Brabant, Agentschap 
voor Natuur en Bos, Regionaal Landschap 
Dijleland, Regionaal Landschap Pajotten-
land & Zennevallei en gefinancierd door 
Agentschap Natuur en Bos en de  
provincie Vlaams-Brabant.

 Regionaal Landschap Dijleland, 
www.planvliegendhert.be, 
andreas.baele@rld.be 

Leef-ruimte

strategisch project 

HORIZON+ 
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  wo 6/5 om 20.30 u 
  •  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
  •  vvk € 4, kassa € 5
  •  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

 ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Engeland 1927. De adellijke Britse familie Crawley mag op haar 
landgoed koninklijk bezoek verwachten. De hofdienaren komen 
langs om het bezoek voor te bereiden. Al snel begint het te 
schuren tussen de twee culturen. Het personeel zorgt voor 
schandalen, romantiek, drama en intriges. De film bevat alle 
vertrouwde elementen van de populaire televisieserie. 

Film

Downton Abbey

Theater Het Nieuwstedelijk/Stijn Devillé

  do 7/5 om 20.30 u 
  •  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
  •  vvk € 16, kassa € 18, abo € 14
  • reserveren: www.dewarandepoort.be,  

 ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Hitler is dood  
Hitler is dood. Ook Goebbels en Himmler hebben zich van het 
leven beroofd. Al snel vallen Goering en Speer in handen van het 
Westen. De As van het Kwaad is overwonnen, de wereld ligt in 
puin. Op 30 april 
2020 is het 75 jaar 
geleden dat Adolf 
Hitler zich in zijn 
bunker in Berlijn 
van het leven 
beroofde. Stijn 
Devillé maakte een 
nieuwe versie van 
zijn bekroonde 
klassieker uit 2009. ©
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  di 12/5 van 19 tot 20 u (onder voorbehoud corona-
maatregelen)

  •  bibliotheek, cc De Warandepoort, Markt 7b
  • gratis met koffie en thee
  • cafecombinne@tervuren.be, 02 766 52 03

Ben je anderstalig en oefen 
je graag je Nederlands? Of 
ben je Nederlandstalig, hou 
je van een fijn gesprek en 
leer je graag nieuwe mensen 
kennen? Café Combinne 
is terug van start gegaan. 

Gezellig samenzijn en ontmoeten staan centraal. Op 12 mei gaan 
we op café met auteur Siska Goeminne. Café Combinne vindt 
plaats elke 2de dinsdag van de maand tussen 19 en 20 uur en 
elke 4de vrijdag tussen 10 en 11 uur.

Nederlands oefenen

Café Combinne
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  za 2 en zo 3/5, van 9 tot 16 u 
  •  Marktplein, Tervuren
  •  gratis

Bloemenliefhebbers kunnen tijdens het eerste weekend van mei 
weer hun hartje ophalen op het marktplein van Tervuren.  
Je vindt er een ruim gamma zomerbloeiers, teakmeubelen, 
bomen, planten en kruiden. 

Evenement

Bloemenmarkt
©
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De activiteiten in deze Uit voor 
de maand mei zijn allemaal 
onder voorbehoud van de 
coronamaatregelen. Check 
regelmatig www.tervuren.be  

en www.facebook.com/
gemeentetervuren voor  

actuele informatie.



Sportelreeks

  elke zaterdag van 9/5 tot en met 27/6, van 10 tot 11 u 
  • sportcentrum Diependal, Lindeboomstraat 30
  • € 25 per deelnemer 
  • inschrijven via reservaties.tervuren.be,  

 inschrijvingen@tervuren.be, 02 766 52 03  
 of aan de balie in De Warandepoort

Trampolinespringen 50+

De trampoline iets voor kinderen? Nee hoor. In deze initiatie-
reeks doe je oefeningen op een minitrampoline met handsteun. 
Springen geeft energie en is niet alleen goed voor het uithou-
dingsvermogen, maar ook voor je spierkracht, evenwicht en 
coördinatie. Door de hoogwaardige kwaliteit van de trampoli-
nes is de impact op gewrichten en wervels klein. Zo zit je niet 
met stramme spieren de volgende dag.

Feest

Europadag 9 mei
De gemeente en de harmonieën slaan de handen in elkaar om 
van de jaarlijkse Europadag een denderend, muzikaal feest te 
maken. Want dit wordt meteen ook de start van het 41ste Ge-
meentelijk Muziekfestival. Dit laatste zal in verschillende etappes 
plaatsvinden tot 11 november. Verwacht je aan optredens van 
Koninklijke Harmonie de Ware Vrienden van ’t Recht Vossem en 
Bravoer. Foodtrucks zorgen voor een lekker hapje en ook voor 
de kinderen is er animatie voorzien.

  za 9/5 van 10.30 tot 18 u 
  •  gemeentezaal Vossem, Dorpsstraat 38
  • gratis
  • communicatie@tervuren.be

Gemeentelijk Muziekfestival
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Speelplein Katapult 
Zomervakantie 

In de zomervakantie beleven kinderen weer de gekste 
avonturen op speelplein Katapult. Soms staat er een 
uitstap op het programma, en af en toe zwemmen. 
Het speelplein is er voor alle kinderen tussen 2,5 en 
12 jaar uit Tervuren, voor kinderen van Tervuurse han-
delaars en voor kinderen die in Tervuren naar school 
gaan of er grootouders hebben.

  zomervakantie: van wo 1/7 tot en met vrij 17/7,  
van ma 27/7 tot en met vrij 31/7 en van ma 10/8 
tot en met vrij 28/8

 •  telkens van 9 tot 16.15 u (opvang vanaf 7.30 en tot 18 u)

 •  Nettenberg, Hertenbergstraat 1

 •  € 7/9 per dag en € 30/40 per week,  
 € 5 toeslag bij inschrijving de dag zelf 

 •   inschrijven: reservaties.tervuren.be of aan de balie  
 van De Warandepoort 

 •  info: 02 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be



Wil je jouw spruit veilig leren fietsen op twee  
wielen? Deze fietsles heeft zijn succes al vaker  
bewezen. Achteraf rijdt bijna iedereen zonder  
zijwieltjes naar huis. Je brengt een eigen fietsje 
zonder steunwieltjes mee en best ook een fiets-
helm. Voor kinderen van 5 tot 7 jaar en een bege-
leidende (groot)ouder. 

  za 9/5, sessie 1: 13 tot 15 u, sessie 2: 15.30  
tot 17.30 u

 •  sporthal De Steenberg,  Spechtenlaan 8, Moorsel
 •  € 5 per kind 
 •   inschrijven vanaf ma 20/4  via reservaties.tervuren.be  

 (maximaal 20 inschrijvingen)

Kijk! Ik fiets! 

Elsa is koningin van het kleine Arendelle, maar 
weet geen blijf met haar groeiende ijskrachten. 
Als een mysterieuze stem door haar hoofd blijft 
spoken en natuurrampen haar koninkrijk bedrei-
gen, begint Elsa aan een nieuw avontuur. Als 
reisgezelschap kan ze opnieuw rekenen op haar 
zusje Anna, avonturier Kristoff, zijn rendier en de 
levende sneeuwman Olaf.

  zo 10/5 om 11 u
 •   cc De Warandepoort, Markt 7b  

 (org. AGB BEXIT)
 •  vvk € 4, kassa € 5
 •   reserveren: www.dewarandepoort.be,  

 ccdewarandepoort@tervuren.be,  
 02 766 52 03

Frozen 2
Familiefilm
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COMPAGNIE BARBARIE 

Modders Theater (8+) 

We zien een aantal moeders aan het werk. In hun wereld 
vol goede bedoelingen werken de dingen echter tegen 
hen. Geen enkele stoel staat recht, geen enkel kleedje 
past en niemand die luistert. Maar doorgaan zullen ze. 
Niks aan de hand. Alles onder controle. Een absurde,  
komische voorstelling waarin elk kind een inkijk krijgt in 
een moederhoofd. 

  za 9/5 om 19 u
 •  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
 •  vvk € 9, kassa € 11, abo € 7
 •   reserveren: www.dewarandepoort.be,  

 ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03
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Uit
Verenigingen (onder voorbehoud)

Kalender

VRIJ 1 MEI

Meiboomplanting 
Meiboomgilde 

Bij het begin van de 
lente planten we weer 
de meiboom. De mooi 
versierde boom wordt 
uit het Hof van Melijn 
aangedragen door de 
Scouts. De dragers en 
de broederschap van 
Sint-Hubertus trekken 
en duwen de meiboom 
recht. Volkskunstgroep 
De Rollewagen zorgt 
voor vendelzwaaien 
en volksdans. De 
meiboomdelegaties 
uit Leuven en Brussel 
gaan een spannend 
rondje touwtrekken. En 
het Sint-Ceciliakoor 
zet iedereen aan om 
luidkeels mee te zingen. 
Koperkwartet Quatre 
Brass zorgt tot slot 
voor zongekleurde klanken. Kom mee vieren!

Sint-Janskerk, Kerkstraat, van 15 tot 16.30 u, gratis, franco.ruttens@skynet.be 

ZA 2 MEI

Lenteconcert ROOTS 66 met Günther Neefs 
K.H. Vossem’s Voerezonen 

Günther Neefs maakt met de Voerezonen een reis naar de roots van de 
muziek langs Route 66. Ook zal Guy De Pré op zijn eigen onnavolgbare 
wijze zijn kennis delen met het publiek. 

Cc De Warandepoort, Markt 7b, 20 u, € 18 via tickets@vossemsvoerezonen.be 

ZO 3 MEI, 10 MEI EN 17 JUNI

Initiaties hockey 
Blue Lions Tervuren Hockey 
Club 

Geïnspireerd door de Red Lions 
en de Red Panthers? Een leuke 
sport voor jongens en meisjes 
uitproberen? Schrijf je nu in voor 
een initiatiesessie (vanaf 5 jaar).

Sportcentrum Diependal, 
Lindeboomstraat 30, van 11 tot 12 
u, gratis, inschrijven via www.bluelions.be

ZA 9 MEI

Opendeurdag GITO  
Je kind maakt binnenkort de overstap naar het secundair? Maak in GITO 
Tervuren kennis met de studierichtingen, verken het gebouw en ga in 
gesprek met de leerkrachten.  

GITO Tervuren, Pater Dupierreuxlaan 1b, van 14 tot 18 u, gratis, secretariaat@
gito-tervuren.be, www.gito-tervuren.org

Opendeurdag Kristoffel Steinerschool  
Ontdek de school waar leren een ontdekkingsreis is. Kom de sfeer 
opsnuiven en stel al je vragen aan het lerarenteam of ouderbestuur. 

Kristoffel Steinerschool (kleuterschool), Oude Leuvense baan 1, van 14 tot 
17 u, gratis, www.steinerschooltervuren.be

WO 13 MEI

Lezing Lam Gods, geheimen en restauratie 
Vlaamse Kring Tervuren 

Prof Maximiliaan Martens (UGent) onthult enkele geheimen van dit 
wereldwijd erkende, uitzonderlijke kunstwerk van de gebroeders Van Eyck. 
Niet te missen in het Van Eyckjaar. 

Gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a, 19.30 u, € 10 (kassa)/ € 8 (vvk), 
info@tervuren.org, 0486 42 76 66

Jouw activiteit in de kalender?
In deze rubriek kan elke erkende vereniging uit Tervuren 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:
• zo 5/4 (activiteiten tussen 11/5 en 28/6)
• zo 24/5 (activiteiten tussen 22/6 en 31/8)

TIP: Maak je activiteit nog beter en ruimer bekend via www.uitinvlaanderen.be. in Tin TERVURENERVUREN
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Deze maatregelen blijven tot ten minste  
5 april 2020 van kracht 

(onder voorbehoud dat er ondertussen nieuwe maatregelen afgekondigd worden) 

De politie beboet personen die de regels niet nakomen.
Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

BE-Alert: COVID19 - Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

BINNEN 

Blijf zoveel mogelijk thuis.

Was regelmatig je handen.

Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en 
gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.

Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Blijf thuis als je ziek bent. Ga niet in de wachtzaal van de 
dokter zitten. Contacteer je huisarts eerst telefonisch. 
De huisarts zal zeggen wat je moet doen.

WINKELS 

Alle voedingswinkels blijven open. Hamsteren is niet 
nodig. 

In supermarkten mag maximaal 1 persoon per 10 m²  
binnen, voor maximaal 30 minuten.

Ga alleen winkelen, zonder je partner en kinderen.

Krantenwinkels, kappers (1 klant per keer) en nachtwin-
kels (open tot 22 uur)  blijven open, maar moeten de 
sociale afstand respecteren.

Alle andere winkels zijn gesloten.

De vrijdagmarkt van Tervuren vindt niet plaats.

BUITEN 

Blijf zoveel mogelijk thuis.

Je mag je huis verlaten om voeding te kopen, naar de 
dokter, apotheek, postkantoor, bankautomaat of ben-
zinestation te gaan en hulp te bieden aan kwetsbare 
personen.

Blijf altijd en overal op 1,5 meter afstand van andere 
personen.

Buiten wandelen, hardlopen of fietsen mogen en zijn 
zelfs aanbevolen, maar alleen met mensen die onder 
hetzelfde dak wonen of met één vriend(in), en op voor-
waarde dat je de sociale afstand van 1,5 meter bewaart.

Groepsactiviteiten en evenementen zijn verboden.

KINDEROPVANG 

Vang je kinderen thuis op en breng ze niet naar de 
grootouders. 

Kinderopvangverblijven en scholen blijven enkel open 
voor kinderen van wie de ouders buitenshuis moeten 
blijven werken. Het gaat om ouders die werken in de 
gezondheids-, veiligheids- of voedingssector en om 
ouders die (in)direct helpen om het gezondheidssys-
teem draaiend te houden.

WERKEN  

Werk zo mogelijk van thuis uit via telewerk. 

Werknemers die toch naar het werk gaan, moeten de 
sociale afstand respecteren.

Werkgevers en bedrijven die de sociale afstand niet 
kunnen garanderen, moeten verplicht sluiten. 

VERVOER  

Het openbaar vervoer moet de sociale afstand van  
1, 5 meter respecteren.

Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verbo-
den.


