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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 10-14 u

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

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

Hartverscheurende beelden zijn het die we wekelijks te zien 
krijgen: een vredevolle democratie wordt ongenadig en brutaal 
kapotgeschoten door een crimineel Kremlin-regime. De wereld 
mag niet toelaten dat jonge democratieën worden aangevallen  
en vernietigd door een regime dat openlijk zuiveringen goedpraat. 
Stalin, een van de grootste misdadigers uit de menselijke 
geschiedenis, wordt door het Kremlin dan wel niet meer 
verheerlijkt, het heeft diens machtspolitiek door geweld en gruwel 
nog niet verleerd.

De geschiedenis herhaalt zich op pijnlijke wijze; de gelijkenissen 
met de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog zijn legio. Het 
vredesdividend na de val van de Berlijnse Muur is nog slechts  
een illusie. Laten we dus doen wat we moeten doen en Oekraïne 
met alle mogelijke middelen helpen. Niet alleen het overleven  
van dat land staat op het spel, ook vrij en democratisch Europa 
wordt bedreigd. 

Onze gemeente brengt momenteel alles in gereedheid om 
vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen in noodopvang of  
in woningen. Ik dank hierbij de vele Tervuurse gezinnen die 
spontaan onderdak aanbieden. Samen zullen we ervoor zorgen 
dat deze mensen een gepast onthaal krijgen en steun bij het 
zoeken naar werk, een school en het leren van de taal om hun 
zelfredzaamheid te verhogen. En wanneer deze verschrikkelijke 
oorlog voorbij zal zijn, dan hoop ik dat zij onbevreesd en hoopvol 
kunnen terugkeren naar hun thuisland en zich hun verblijf in 
Tervuren als warm en vriendschappelijk zullen herinneren.  
Leve Oekraïne!

‘Onze gemeente vangt weldra 
Oekraïense vluchtelingen op’
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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

Wij hebben boompjes geplant!
7

Glasbollen in fleurig kleedje

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

Last call! 

 ©visittervuren

#africamuseum #parkvantervuren #tervurenpark #toerismevlaamsbrant 
#discoverflemishbrabant #groenegordel #riebedebie #vlaamsbrabant 
#tripsinvlaamsbrabant #tipsvoortrips

80 vind-ik-leuks
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Goed om weten

Fleurige glasbollen 
tegen sluikstort
Interrand fleurt dankzij subsidies van Mooimakers  
vijf glasbolsites op met bloemetjes. Zo wil de 
intercommunale het veelvuldige sluikstorten 
tegengaan. Het betrekt ook buurtbewoners bij 
deze actie. 

Hier vind je voortaan een opgefleurde glasbol:

• Kouterstraat Vossem
• Groenlaan Moorsel
• Hertenbergstraat aan de Nettenberg
• Lindeboomstraat aan sporthal Diependal 
• Leuvensesteenweg aan de Carrefour

100 kilo sluikstort
De sluikstortploeg van Interrand ruimt dagelijks achtergelaten 
spullen op aan vaak dezelfde glasbollen in Tervuren, Hoeilaart 
en Overijse. Soms zelfs tot tweemaal per dag. Per week gaat 
het in totaal om makkelijk 100 kilo afval. 

Bloemetjes en slogan
Na verschillende metingen koos Interrand de glasbollen uit met 
de meeste sluikstorten. Ze werden tijdens de krokusvakantie 
proper gemaakt en bestickerd met bloemetjes en de slogan:  
‘Ik ben opgefleurd, hou me netjes!’ Een ludiek paneel  
informeert dat je er niets mag achterlaten. Aan glasbollen in 
woonwijken kwamen ook plantenbakken om de omgeving 
aangenamer te maken. Een propere omgeving spoort immers 
aan om het ook netjes te houden. 

GAS-boetes en camera
Interrand zet voortaan ook GAS-boetes in tegen sluikstort.  
En er komen op verschillende plaatsen sluikstortcamera’s.

Glasbolmeter of -peter
Word jij glasbolmeter of -peter? Je houdt Interrand op de 
hoogte van sluikstort en spreekt actief mensen aan. Geef een 
seintje aan afvalconsulent Marianne Verbraeken bij Interrand 
en je krijgt de nodige informatie. 

Oekraïne ???

www.interrand.be, info@interrand.be, 02 658 95 41

Nieuwe openingsuren 
recyclagepark
Vanaf 1 mei wijzigen de openingsuren van het recyclagepark. 
Maak vooraf altijd een afspraak via  
www.interrand.be/recyclagepark/tervuren

Maandag gesloten 

Dinsdag 10-12 uur en 13-17 uur

Woensdag 13-19 uur

Donderdag 10-12 uur en 13-17 uur

Vrijdag 10-12 uur en 13-17 uur

Zaterdag 10-16 uur

Zondag gesloten

Hulp voor Oekraïne
De gemeente is volop bezig om de organisatie 
van de opvang van vluchtelingen lokaal te  
coördineren. 

www.tervuren.be/oekraine
www.info-ukraine.be (federale overheid)
callcenter federale overheid: 02 488 88 88 van 9 tot 17 uur

Wat kan jij doen om te helpen?
- Een opvangplaats aanbieden. Vul het registratieformulier in 

op www.tervuren.be/oekraine.
- Een woning of appartement verhuren aan een Oekraïens 

gezin. Meld je aan via hulpvooroekraine@tervuren.be of bel 
naar de dienst welzijn op 02 766 52 02.

- Slaapmateriaal bezorgen zoals veldbedden, matrassen, 
slaapzakken of beddengoed. Stuur een e-mail naar  
hulpvooroekraine@tervuren.be met in het onderwerp  
van je e-mail ‘slaapmateriaal Oekraïne’.

- Materiële hulp geven. Maatwerkbedrijf IJsedal in Overijse  
is een inzamelpunt voor hulpgoederen. De openingsuren  
en welke hulpgoederen welkom zijn lees je op  
www.tervuren.be/oekraine.

- Vluchtelingen onthalen en wegwijs maken, tolken 
(Oekraïens, Russisch, Engels). Meld je aan via  
www.tervuren.be/oekraine.

Heb je vragen of ideeën voor de hulpverlening? Stuur een 
e-mail naar hulpvooroekraine@tervuren.be
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info@tervuren.be, 02 766 52 01

Meld het aan de gemeente

Wil je ons een probleem melden 

of heb je een opmerking, 

een klacht of een  

suggestie?

Burger

571 keer dankjewel 

Sinds 10 mei 2021 past de gemeentelijke administratie een 
vernieuwde manier van werken toe voor de behandeling van 
klachten en meldingen. Dankzij een centrale databank en  
een centrale coördinatie is een vlotte en klantvriendelijke 
behandeling van klachten en meldingen mogelijk.

Registratie
In 2021 ontvingen de gemeente en het Sociaal Huis 571 
klachten en meldingen van de Tervurenaar. De burger sprak  
de gemeente 389 keer aan op informerende wijze en drukte  
177 keer een ontevredenheid uit. De registratie van al deze 
meldingen laat de gemeente toe om de minder sterke en  
de sterke punten van de dienstverlening te leren kennen. 
Daarvoor dankt zij de burgers van harte.

Snel antwoord
Via het meldpunt op de gemeentelijke website komt een klacht 
of melding terecht bij de klachten- en meldingencoördinator, 
die ze toewijst aan de bevoegde dienst. In 2021 werd 75 
procent van de meldingen binnen de tien werkdagen inhoudelijk 
beantwoord door de bevoegde dienst. Dat betekent dat elke 
burger die een klacht of melding indient, spoedig een antwoord 
kan verwachten. In 2022 blijft de gemeente streven naar een 
snelle en klantvriendelijke beantwoording van meldingen. 

Klacht of melding indienen?
Wil je een probleem melden, wil je een vraag te stellen of heb  
je een suggestie, een opmerking of een klacht? Gebruik dan 
het digitale meldpunt op de gemeentelijke website:  
www.tervuren.be/meldpunt.

AANTAL KLACHTEN EN MELDINGEN IN 2021

Melding informerend

Melding ontevreden

Klacht

389

177
5

Gezond

Wees niet gek.  
Doe de tekencheck!

www.tekenbeten.be, www.facebook.be/tekenbeten

Had jij al eens een tekenbeet? Controleer jezelf 
en je kinderen regelmatig op tekenbeten. Hoe 
sneller de teek wordt verwijderd, hoe kleiner de 
kans op de ziekte van Lyme.

Door de klimaatopwarming komen teken almaar vaker voor.  
Je komt ze overal in de natuur tegen, dus niet alleen als je het 
bos intrekt. Ook als je in de tuin werkt, gaat wandelen of buiten 
speelt. En van een teek kan je ziek worden. 

Tekencontrole
Maak er een gewoonte van jezelf en anderen te controleren. 
Dezelfde avond nog. Wist je dat een teek meestal bijt zonder 
dat je het merkt? Teken houden van (warme) plekken waar je 
niet altijd meteen aan denkt. Controleer daarom zeker je 
knieholtes, liezen, bilspleet, haarlijn, navel en oksels. 

Verwijder de teek rustig 
Als je een teek gevonden hebt, verwijder die dan rustig en in 
één beweging met een tekenpincet. Let daarbij op dat je de 
teek niet platduwt. Smeer ook niets op de teek en gebruik 
geen alcohol, jodium, zeep, ether of olie. 

Let op symptomen
Hou de plek rond de plaats van de beet een maand lang in het 
oog. Komt er een rode vlek rond de beet die almaar groter 
wordt? Of krijg je gedurende die maand andere symptomen die 
lijken op griep, zoals gewrichtspijn, koorts of spierpijn? Ga dan 
naar je huisarts en meld de tekenbeet. De ziekte van Lyme kan 
je behandelen met antibiotica.

Registreer
Registreer je tekenbeet via tekennet.be of via de app van 
TekenNet (Android/iPhone). Zo help je het onderzoek naar 
teken en tekenziekten vooruit. 

In 2021 ontvingen de gemeente en het Sociaal 
Huis 571 klachten en meldingen van de  
Tervurenaar.
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Bruisend

Opstart buurtwerking 
Ravenstein
In 2022 start het Sociaal Huis een buurtwerking 
op in de wijk Ravenstein in Tervuren. De sociale 
huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis stelt een 
locatie ter beschikking. Werk jij graag mee als 
vrijwilliger? Vanaf vandaag ben je welkom!

Veilig

wendy.vanmaele@tervuren.be, 02 766 52 02

Het buurthuis komt aan de Edouard.Hubertilaan 106/1, in een 
gelijkvloers appartement met tuin en wordt momenteel nog 
ingericht. Het is alvast een fijne uitvalsbasis om activiteiten  
te organiseren.

Al verschillende jaren bestaat een succesvol buurthuis in 
Groenveld in Moorsel. Het buurtcomité bestaat er uit  
vrijwilligers van de wijk, ondersteund door buurtwerker  
Wendy Van Maele van de dienst welzijn van het Sociaal Huis. 
Wendy zal nu ook actief worden in de Ravensteinwijk.

Ontmoeting 
Het buurthuis wordt een plaats waar ontmoeting over verschil-
lende leefwerelden heen centraal staat: tussen jong en oud, 
tussen arm en rijk, tussen bewoners en de gemeente. De 
buurtwerker fungeert als brugfiguur. Op die manier hoopt het 
Sociaal Huis de samenhang te versterken, vereenzaming tegen 
te gaan en sociaal isolement van kwetsbare bewoners te 
doorbreken. 

Wegwijs
Het buurthuis is er om elkaar te leren kennen. Ook kan je er 
buurtwerker Wendy leren kennen. Zij kan je wegwijs maken als 
je door het bos de bomen niet meer ziet en je in contact 
brengen met allerlei diensten. 

Doe jij mee?
Ben jij een inwoner van de wijk en wil je graag je steentje 
bijdragen? Denk je graag mee na over activiteiten? Of heb je 
zelf al een idee en wil je ondersteuning om dit uit te voeren? 
Neem contact op met Wendy. Je vindt de vrijwilligersvacature 
ook op het digitale platform Tervuren helpt!: www.giveaday.be/
nl-be/tervuren/vrijwilligerswerk/vrijwilliger-buurthuis/23142.

©
 F

ra
uk

eV
an

d
en

B
ro

ec
k 

> Wendy Van Maele, buurtwerker in het nieuwe buurthuis Ravenstein 

Ken je wijkinspecteur
Vijf wijkinspecteurs van de politiezone Voer en 
Dijle staan in Tervuren in voor een leefbare en 
veilige omgeving. Spreek de wijkinspecteur  
gerust aan op straat.

De wijkinspecteur is het plaatselijke bekende gezicht dat de 
dagelijkse veiligheidszorg ter harte neemt. 

Jouw wijkinspecteur…

• draagt elke dag zorg voor de veiligheid in je buurt
• bemiddelt bij geschillen tussen buren
• is je aanspreekpunt voor andere openbare diensten en 

instellingen
• geeft advies over de beveiliging van je woning tegen 

inbraak
• houdt een oogje in het zeil op je woning tijdens lange 

afwezigheid
• bezoekt slachtoffers van ernstige misdrijven
• is je vertrouwenspersoon en bemiddelaar
• zorgt dat de kindjes veilig van en naar school kunnen
• onderhoudt graag contact met jou

Waar zijn ze actief?

Tervuren-centrum Jos Vanderelst

Duisburg Bruno Wouters

Vossem Els Bollaerts

Moorsel Joeri Mellaerts

Hoogvorst/Arboretum/Museum Dimitri Vandendries

De verantwoordelijke commissaris voor de wijkdienst is Johan 
Struyf. 

Contacteer je wijkinspecteur 
• 02 767 30 00 
• pz.vodi.onthaal.tervuren@police.belgium.eu 

Weet je niet precies bij welke wijk je hoort? Zoek het op 
via www.politie.be/5908, klik door naar ‘Je wijk’.

> Van links naar rechts: Els Bollaerts, Dimitri Vandendries,  

Jos Vanderelst, Bruno Wouters, Annelies Verachtert 

 (interventiedienst) en Joeri Mellaerts.

Contacteer je wijkinspecteur 
• 02 767 30 00 
• pz.vodi.wijk.tervuren@police.belgium.eu 

Weet je niet precies bij welke wijk je hoort? Zoek het op 
via www.politie.be/5908, klik door naar ‘Je wijk’.
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Leef-ruimte

Denkdag vogeltjeswijk Moorsel 
Heb jij interesse voor het verkeer en de aanleg van de vogeltjeswijk in Moorsel en ben 
je een creatieve en constructieve denker? Schrijf je dan in voor de Denkdag over de 
wijk op zondag 24 april.

In 2020 stelde de gemeente een studiebureau aan om samen met 
de bewoners van de vogeltjeswijk oplossingen te zoeken voor het 
sluipverkeer door de wijk. Door corona heeft dit proces flink wat 
vertraging opgelopen. Op zondag 24 april nemen we de draad weer 
op. De Denkdag focust op de verkeerssituatie in Moorsel maar ook 
op hoe de wijk meer klimaatbestendig kan worden.

Verloop van de dag
Eerst kom je meer te weten over de resultaten van de verkeerstelling  
en van de enquête van 2020. We overlopen daarna de voorgestelde 
proefopstellingen om sluipverkeer te weren en de mogelijkheden 
om de wijk als geheel klimaatvriendelijker te maken. Daarna denk je 
in kleine groepen verder na over de proefopstellingen en thema’s 
zoals openbaar vervoer, klimaatstraten en -tuinen. Tot slot krijg je 
nog enkele ruimtelijke vragen voorgeschoteld zoals hoe de toegang 
tot de wijk er het best zou uitzien en over de centrumfunctie.

Stel je kandidaat
Stel je kandidaat via het formulier op  
www.tervuren.be/vogeltjeswijk_moorsel. Maximaal een vijftigtal 
personen kunnen deelnemen. Als er meer kandidaten zijn, maakt  
de gemeente een selectie en kiest daarbij voor een zo  
heterogeen mogelijke groep. 

zo 24 april van 10 tot 14 u
•  gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a (raadzaal)
•  gratis, hapje en drankjes zijn voorzien
•   inschrijven via www.tervuren.be/vogeltjeswijk_moorsel ten  

laatste op vrij 15 april
•   openbaardomein@tervuren.be, 02 766 52 92

Schoolkinderen planten 600 struiken en 
bomen
Spade in de grond, put graven en boompje erin!
Op 8 en 10 maart plantten  
leerlingen van de gemeentelijke 
basisschool Vossem een 600-tal 
inheemse struiken en bomen. Dat 
gebeurde ter hoogte van het oude 
tramspoor aan de wijk Kleine Ham, 
een site die binnenkort eigendom 
wordt van de gemeente. Els, 
haagbeuk, maar ook lijsterbes, 
tamme kastanje, okkernoot en 
hazelaar vormen hier weldra een 
groene buffer. De leerlingen 
kregen begeleiding van de 
landschapsploeg van IGO en de 
gemeentelijke groendienst. Ze 
genoten van het werk in de natuur 
en waren blij om zich nuttig te 
maken voor het klimaat. 

openbaardomein@tervuren.be, 02 766 52 92
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> Kijk ons boompje! > Ik heb het hier goed naar mijn zin!
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Dossier 

Spelen maar! 
De Buitenspeeldag is het jaarlijkse hoogtepunt van 365 dagen buitenspelen. Op 
woensdag 20 april gaan ook Tervuurse kinderen samen ravotten. Alle schermen gaan 
op … zwart.

Buitenspeeldag op 20 april
Op de Buitenspeeldag zijn alle kinderen vanaf 2,5 jaar welkom  
in het speeldorp op het evenementenplein aan de Moestuin. 

• springkastelen voor klein en groter
• speleobox 
• knutselruimte 
• kubb en petanque
• voetbalpanna (vanaf 8 jaar)
• archery tag: een pijl- en boogspel dat lijkt op paintball (vanaf 11 jaar) 
• grime
• buttons maken
• reuzenspelen
• …

wo 20 april van 13 tot 17 u
•  Moestuin, evenementenplein 
•  gratis
•  info: vrijetijd@tervuren.be, 02 766 52 03

“Elke dág is  
buitenspeeldag”
“Als lokaal bestuur doen we graag mee 
met de Buitenspeeldag. Want buiten 
spelen en sporten is belangrijk voor 
kinderen”, aldus Dimfy Boers, afdeling 
vrije tijd.

Dimfy: “Zelf heb ik vroeger veel in openlucht 
geravot. Maar ik heb het gevoel dat er nu minder 
wordt buitengespeeld. ‘Het grote buitenspeel- 
onderzoek’ van Kind & Samenleving vzw uit 
2020 bevestigt dat. Het buitenspelen gaat er 
sinds 2008 fors op achteruit. Er spelen 37 
procent minder kinderen op straten, pleinen en 
in parken dan toen.

Buitenspelen mag zich niet beperken tot één 
dag. We willen dat kinderen het hele jaar door 
buitenspelen. Daarom creëren we als gemeente 
speelkansen in de wijken. Verspreid over de 
deelgemeenten vind je talloze toffe plekjes waar 
kinderen uitgedaagd worden om hun ding te 
doen. Laagdrempelig, toegankelijk en gratis 
spelen, sporten en ontdekken, daar gaan we 
voor.”
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De dichtste speeltuin in je buurt? Kijk eens op de Speelkaart op  
www.tervuren.be/vrije-tijd/kinderen-en-jongeren/speeltuinen. 

Ook in het bos zijn er afgebakende speelzones waar je vrij mag spelen.  
Een kaartje vind je op www.zonienwoud.be/ontdek-beleef/voor-kinderen-en-jongeren.

Verder ook nog: het skatepark, de pingpongtafels, de sportterreinen, … 

Tips voor ouders over buitenspelen
Propvolle agenda’s, talrijke hobby’s, computerspellen en druk verkeer. Dat kinderen minder  
buitenspelen lijkt een logische evolutie. Toch blijft het erg belangrijk voor hun ontwikkeling.  
Buitenspelen kan in de tuin, maar ook op straat of op een pleintje. Amke Bailleul, speelconsulent  
bij Speelmakers en partner van het Huis van het Kind, staat ons te woord.

Waarom spelen in de openbare ruimte?

Amke: “Spelen op straten en pleinen geeft kinderen extra mogelijk-
heden. Ze ontmoeten er spontaan andere kinderen. Ze zijn letterlijk eens 
‘weg van huis’ en ontdekken zelf leuke, nieuwe speelplekjes. Toch iets 
heel anders dan in de tuin. Het zou jammer zijn als dat zou verdwijnen.”

Hoe stimuleer je je kind om buiten te spelen?

“Ouders hebben soms de reflex om meteen in de auto te springen  
naar de binnenspeeltuin of het bos. Maar je kan vaak ook dichter bij huis  
toffe plekjes vinden door samen in de buurt op verkenning te gaan. 
Neem je kind eens mee op de fiets voor zomaar een ritje. Je komt 
vanzelf op onverwachte plaatsen uit.” 

Vuil

“Als een kind zich niet mag vuilmaken, voelt het zich beperkt. Moeilijk? 
Ga voor het idee dat alle kleren speelkleren zijn. Netjes zijn is bij 
bepaalde gelegenheden uiteraard belangrijk. Maar daarover kan je met 
je kind afspraken maken. ‘In de tuin mag het, maar vanavond bij oma 
niet.’

Entertainen?

“Het is als ouder niet je taak om je kind te entertainen. Beter leren ze  
om zelf hun spel in te vullen. Wel kan je samen brainstormen. Wil je iets 
actiefs doen? Wil je knutselen? Wil je sporten? En zet hen op weg.  
‘Wat heb je daarbij nodig? Ik haal het voor jou.’ En sluit af met:  
‘Doe maar, het mag van mij.’ 

Speelgoed?

“Speelgoed is niet echt een vereiste. De natuur is de beste en  
avontuurlijkste speelomgeving. Een tak is superspeelgoed, maar  
ook blaadjes, schelpen, stenen of zand zijn ideaal. Dit spelmateriaal 
dwingt kinderen bovendien niet tot één bepaalde manier van spelen. 
Integendeel, de mogelijkheden zijn eindeloos.”

Hobby’s

“Een hobby is leerrijk en leuk. Maar heeft je kind ook hobby’s waarbij  
het de vrijheid krijgt om de tijd in te vullen zoals het zelf wil? Ga eens  
na hoeveel echte ‘vrije’ speeltijd je kind heeft per week. Hobby’s zijn  
oké, maar zorg dat er voldoende tijd overblijft die je kind zelf mag  
structureren en invullen.” 
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www.tervuren.be/vrije-tijd/kinderen-en-jongeren

Risico’s 

“Natuurlijk moet je je kind wijzen op gevaren. Maar hard 
fietsen en in bomen klimmen, dat moet kunnen. Geef je 
kind de ruimte om zelf risico’s te leren inschatten. En zeg 
niet de hele tijd ‘pas op’, want dat breekt de concentratie. 
Hoe jonger een kind leert omgaan met risico’s, hoe 
sneller het dingen onder de knie krijgt.” 
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Dossier 

Tikkertje in de  
speelstraat
In een speelstraat spelen kinderen zorgeloos 
en veilig. Doorgaand verkeer is er eventjes  
verboden. De Kriekenbergstraat in Duisburg 
kan er van meespreken. Koen Schuykens en 
dochter Svea vertellen enthousiast over hun 
speelstraat van vorige zomer.

Waarom een speelstraat? 

Koen: “We wonen in een relatief jonge wijk in Duisburg en een 
halloweenfeest enkele jaren geleden bracht ons als buurt al 
dichter bij elkaar. We staken met enkele buren de koppen bij 
elkaar en ik bracht de aanvraag bij de gemeente in orde. 
Achter een scherm kruipen typeert onze tijd. Daarom vind ik 
het belangrijk dat we buitenkomen, kinderen én volwassenen. 
En als de straat wordt afgesloten kan je zeker zijn dat het veilig 
is.” 

Wat was er te beleven?

Svea: “Er waren 
springkastelen 
dankzij een buurman. 
En de gemeente 
leende een speel-
koffer uit met 
springtouwen en 
hockeysticks. Ik vond 
het tof dat ik kon 
doen wat ik wou. En  
dat ik niet moest 
oppassen voor de 
auto’s. Ook heb ik  
nieuwe kinderen 
leren kennen 
waarmee ik tikkertje 
op het springkasteel 
heb gespeeld.”

Voer voor herhaling?

Koen: “We hadden toelating gekregen voor zes dagen. Onze 
laatste speelstraat was op woensdagnamiddag 1 september. 
Om het schooljaar goed te starten! Ook met de ouders zaten 
we af en toe samen buiten. Zo leer je nieuwe mensen kennen  
in de wijk. De kans is groot dat we ook deze zomer weer een 
speelstraat inrichten.”

Een speelstraat organiseren? 

Doe de aanvraag minstens 6 weken op voorhand.  
Voorwaarden en aanvraagformulier op  

www.tervuren.be/vrije-tijd/zelf-organiseren/speelstraten. 

evenementen@tervuren.be, 02 766 52 03

Speelbieb lonkt naar 
baby’s en peuters
Een goed half jaar geleden nam de Speelbieb 
een vliegende start. Al heel wat gezinnen von-
den de weg naar de loods in de School van 
Tervurendreef. Alleen de allerkleinsten mogen 
wat vaker komen, constateert Linde Lim van 
initiatiefnemer Huis van het Kind. 

Hippe rammelaars, koddige 
trekdiertjes en de klassieke 
blokken. Een gebrek aan 
baby- en peuterspeelgoed 
is er zeker niet in de 
Speelbieb. Toch loopt het 
niet storm. “Sommige stuks 
voor oudere kinderen zijn 
bijna voortdurend uitge-
leend. Maar niet zo bij de 
rekken voor de hele 
kleintjes”, zegt Linde. “Toch 
vinden ook ouders met een 
baby van enkele maanden 
hier al iets geschikts.” 

Populaire stuks

Bepaalde materialen zijn megapopulair en de Speelbieb heeft 
er dan ook meerdere exemplaren van. “Gezelschapsspellen  
zijn heel geliefd. Ook wobbelborden, pedaaltrappers of 
reuzenspelen zijn vaak uitgeleend”, vertelt Linde. “Verder  
doet speelgoed om alleen te spelen, zoals bouwdozen of 
smartgames, het zeer goed. En ook verkleedkledij, poppen  
en auto’s kunnen altijd op bijval rekenen.” 

Speelgoedcatalogus

De Speelbieb heeft een catalogus waar je al het speelgoed  
op je gemak kan bekijken. Surf daarvoor naar  
https://bidoc.net/speelbieb/index.html. “De catalogus  
wordt voortdurend aangevuld met beschrijvingen en foto’s”, 
geeft Linde nog weg.

Fietsbieb

Kom je naar de Speelbieb? Ontdek dan ook de Fietsbieb 
ernaast. Kinderen van 2 tot 12 jaar kunnen er een kinderfiets 
ontlenen. Meer info op  
www.tervuren.be/welzijn-en-zorg/fietsbieb.

Speelbieb 

School van Tervurendreef, in de loods naast de Fietsbieb 
Open: woensdag van 14 tot 16 u,  

zaterdag van 10 tot 12 u

www.tervuren.be/welzijn-en-zorg/speelbieb, 02 766 52 02
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Spelen in cijfers

Bron: evenementencel afdeling vrije tijd

Speelstraten 
gestart in 2021

Aandeel inwoners dat vindt dat er 
voldoende speelvoorzieningen 
voor kinderen en jongeren zijn

84% 

66% 

Tervuren

Vlaams Gewest

https//gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be: 

Spelen na schooltijd
“Bij ons mogen de kinderen vrij spelen.” Aan  
het woord is Tine Vermeulen, juf van het  
voor- en naschoolse toezicht in de gemeentelijke 
basisschool van Vossem. “En ze kiezen zelf of  
ze meedoen met de knutselactiviteit”, vult  
collega Mieke Aernoudt aan.

“Spelen is belangrijk voor de algemene en taalontwikkeling, de 
motoriek, het contact met leeftijdsgenootjes en de creativiteit”, 
vertelt Tine. Ze is net als juf Mieke opgeleid in de kinderzorg en 
voor en na schooltijd en op lesvrije dagen het vertrouwde gezicht 
voor de leerlingen.

Speleobox of knutselen

Tine: “De kleuters amuseren zich in de poppenhoek, de 
autohoek, de kussenhoek of het winkeltje.  
We beschikken ook over blokken, fietsjes en tekengerief. Het  
speelgoed komt van de gemeente en van giften. Vandaag 
knutselen we samen een berenmasker.”

Mieke: “De kinderen spelen heel graag buiten. Tijdens corona 
was dat verplicht, maar eigenlijk deden ze dat vroeger ook al: 
voetballen, verstoppertje, tikkertje. Op de speelplaats staan 
speeltuigen en als ik hen niet vind, dan weet ik waar ze zitten: 
in de speleobox!”

Fantasie

Tine: “Maar speelgoed is niet altijd nodig. Ook blaadjes, takjes 
en kosteloos materiaal zorgen voor veel plezier. Of de kleuters 
verkopen ijsjes onder de picknicktafel. ‘Welk ijsje wil je juf?’

Mieke: “Dat klopt. Zo zie ik de kinderen oneindig veel dingen 
doen met de houten blokken op de speelplaats. Erop zitten, 
rollen, een doolhof of torens maken. Meer hebben ze soms  
niet nodig om te ontspannen buiten de schooluren.”

10 opvangjuffen geven het beste van  
zichzelf in de gemeentelijke basisscholen van Tervuren, 

Vossem en Moorsel.  
De jongste is 24, de oudste 63.

www.tervuren.be/scholen-en-onderwijs/basisonderwijs
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Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor,  
Agentschap Binnenlands bestuur, 2020

Speelbieb
gestart in 2021

1.000 
spelmaterialen

110 
gezinnen zijn lid

7 
vrijwilligers

Bron: Huis van het Kind Tervuren

5 
speelstraten 

33
speeldagen 

Olmenstraat, Edouard Hubertilaan, Kriekenbergstraat,  
Vlierboomstraat, Alfons Asselbergslaan
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Woonloket, gemeentehuis De Zevenster, donderdag enkel op  
afspraak via www.tervuren.be of woonloket.tervuren@igo.be of 
0476 96 38 23 

Wonen

Verhuren via een  
sociaal verhuurkantoor

Renovatiesubsidie
Vanaf dit jaar kan een eigenaar die zijn pand renoveert en 
verhuurt via sociaal verhuurkantoor West-Brabant (SVK Webra) 
een beroep doen op een renovatiesubsidie van de provincie 
Vlaams-Brabant. De subsidie moet gebruikt worden om de 
woonkwaliteit van het pand te verbeteren en de woning 
conform te maken. De subsidie bedraagt 60 procent van de 
kostprijs van de uitgevoerde werken met een maximum van 
10.000 euro. De aanvraag en toekenning gebeuren door het 
sociaal verhuurkantoor.

Renteloze lening
Anderzijds heeft de provincie Vlaams-Brabant ook een 
renteloze lening ter beschikking. De lening dient om de 
renovatiewerken te financieren en bedraagt maximaal  
25.000 euro per wooneenheid. Ook hier neemt het sociaal 
verhuurkantoor de aanvraag op zich.

Meer informatie
Een sociaal verhuurkantoor verhuurt woningen die eigendom 
zijn van privé-eigenaars als sociale huurwoningen. In de regio 
Tervuren is SVK Webra actief. Wil je hier meer over weten? 
Neem contact op via administratie@webra.be, 02 451 24 90  
of via de post (Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse). 

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

Ben jij eigenaar van een woning en overweeg je 
om die te verhuren via sociaal verhuurkantoor 
West-Brabant? Dan bestaan er tal van financiële 
voordelen.

Werken

Zorgkundige Mariusz  
volgt bijscholing 
Nederlands

Waarom volg je de lessen? 
Mariusz: “Ik wil mijn Nederlands blijven verbeteren, want een 
taal kan je nooit genoeg leren. Na mijn inburgering en  
taallessen volgde ik de opleiding tot zorgkundige in het 
Nederlands. Niet gemakkelijk, want mijn moedertaal is Pools.  
Ik heb steeds Nederlands geleerd met de bedoeling om werk 
te vinden. Via de VDAB en na de sollicitatie bij de gemeente 
kwam ik in woonzorgcentrum Zoniën terecht.”

Wat heb je al geleerd?
“Tijdens de eerste lessen kregen we een herhaling van de 
grammatica. Daarna kwamen er ook lezen en schrijven bij,  
maar altijd gericht op de taal die nodig is voor ons werk.  
En we krijgen ook telkens een huistaak mee. Dat is goed,  
want thuis spreek ik enkel Pools. De lessen zijn gratis en  
vinden plaats buiten de werkuren, 30 uur in totaal. We  
konden er vrijwillig voor inschrijven.” 

Wat vind je van de cursus?
“Die ligt mij wel. We leren bijvoorbeeld medische woorden en 
dat komt goed van pas. En met de werkmap kan je alles goed 
volgen. In de les ben ik ook verplicht om te schrijven in het 
Nederlands. Iets waar ik anders niet aan toekom. Verder is de 
lesgever Alfons heel goed en vriendelijk.”

In woonzorgcentrum Zoniën volgen veertien 
werknemers een bijscholing Nederlands. Het 
Sociaal Huis vindt een goede kennis van het 
Nederlands immers erg belangrijk. Mariusz 
Kryszton werkt al zes jaar als zorgkundige in het 
woonzorgcentrum en vindt de lessen alvast erg 
nuttig.

woonzorgcentrumzonien@tervuren.be, 02 767 84 88

Het Sociaal Huis geeft anderstalig personeel de  
mogelijkheid om zijn Nederlands te verbeteren.  
De lessen in het woonzorgcentrum gebeuren in  

samenwerking met talenschool Lerian en worden  
gesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant.
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Mensen

Infoavond

Een babbel tussen jou en je kind
Kinderen in de basisschool hebben een eigen denk-, gevoels- en beleef-
wereld. Naar hen luisteren is daarom bijzonder waardevol. Maar dit vraagt 
van volwassenen een inspanning. Welke vaardigheden moet je onder de knie 
krijgen? Hoe kom je te weten wat je kind bezighoudt? En wat als kindervragen 
een impact hebben op het reilen en zeilen thuis? Sprekers van het Vormings-
centrum Opvoeding en Kinderopvang leiden alles in goede banen.

Babycafé
Het Babycafé is een warme ontmoetingsplek voor ouders, grootouders of  
kinderoppas met kinderen tussen 0 en 3 jaar. Je kan bij een kopje thee of koffie  
praten over je ervaringen met kinderen of ouderschap, tips en ideeën uitwisselen  
of gewoon wat babbelen. Ondertussen ontdekt je kind het speelgoed of leert  
het de andere kindjes kennen. Ook wie nog maar een beetje Nederlands begrijpt,  
is welkom. 

Gezocht

Kandidaten Welzijnsbeurs 
De Welzijnsbeurs is een informatief en leuk evenement voor 
al wie fit en gelukkig door het leven wil gaan. De editie 2022 
vindt plaats op zaterdag 1 oktober 2022. De nadruk ligt op 
gezondheidspreventie en op de brede waaier van diensten 
rond welzijn in de regio. Gezonde voeding, bewegen, stoppen  
met roken, geestelijk evenwicht, het zijn allemaal thema’s die 
aan bod kunnen komen. 

Organisaties en verenigingen die graag meewerken,  
contacteren ten laatste op vrijdag 15 april de dienst welzijn 
via 02 766 52 02 of welzijn@tervuren.be. Noteer alvast de  
informatievergadering op woensdag 18 mei om 19.45 uur in  
het Sociaal Huis, Markt 7a. De Welzijnsbeurs is een initiatief 
van de Welzijnsraad in samenwerking met het Sociaal Huis.

Praatcafé dementie 

Als gedrag een uitdaging wordt

Personen met dementie vertonen soms kenmerkende gedragingen 
zoals achterdocht, onrust, afhankelijkheid of agressie. Het is 
voor mantelzorgers niet altijd gemakkelijk om daarmee gepast 
om te gaan. Gastspreker Hilde Vanderlinden, psycholoog en 
referentiepersoon dementie, geeft de nodige handvatten om 
beter om te gaan met moeilijk gedrag van personen met  
dementie. Nadien volgt een gedachtewisseling. 

di 3 mei van 20 tot 22 u
•  Huis van het Kind, Markt 7a
•  gratis, inschrijven via huisvanhetkind@tervuren.be,  

02 766 52 02 of aan de balie van het gemeentehuis
•  in samenwerking met de Gezinsbond

wo 20 en 27 april, 4, 11 en 18 mei, van 10 tot 12 u
•  Huis van het Kind, Markt 7a (zaal De Plataan)
•  gratis 
•  huisvanhetkind@tervuren.be, 02 766 52 02 

di 26 april om 20 u
•  woonzorgcentrum Zoniën, Jezus Eiklaan 37 (cafetaria)
•  gratis, inschrijven via zorgconsulent@tervuren.be, 02 229 52 22
•  in samenwerking met Mozaïek Druivenstreek,  

www.facebook.com/mozaiek.druivenstreek welzijn@tervuren.be, 02 766 52 02

NIEUW!
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Onderweg 

Het nieuwe parkeerbeleid toegelicht
Vanaf deze maand gaat een aangepast parkeerbeleid van kracht in het centrum van 
Tervuren. De parkeerdruk blijft immers te hoog. Met betalende bewonerskaarten en een 
beperkte uitbreiding van de betaalzone, hoopt de gemeente meer ruimte vrij te maken 
op straat. “Dit is een verhaal van meer leefbaarheid, een eerlijkere verdeling en bewust-
making”, zegt Kristien Minten, verkeersdeskundige bij de afdeling ruimte. Zij licht de 
maatregelen toe.

Is mensen doen betalen de beste manier om die 
verandering te verkrijgen?
“De parkeerdruk was zo hoog geworden dat we moesten 
ingrijpen. In de huidige situatie zijn er een 700-tal publieke 
parkeerplaatsen beschikbaar in de betalende en blauwe zone, 
terwijl er ongeveer 1.600 bewonerskaarten uitgereikt werden. 
Dat is een situatie die om bijsturing vraagt. Een betaalregime 
invoeren op de plaatsen waar de parkeerdruk het hoogst is, is 
dan de beste stimulans tot verandering. Vergelijk het met iets 
drinken op een terras in het centrum. Daarvoor betaal je toch 
ook meer dan voor een drankje in een achterafstraatje? Zo luidt 
een uitspraak van verkeersexpert en onderzoeker Willy 
Miermans van de UHasselt. Ze toont aan dat wie parkeert op 
een gegeerde locatie daar ook meer voor moet betalen.”

Maar wie geen garage heeft, heeft dan eigenlijk 
geen andere keuze dan betalen? 
“Of je nu een eigen garage hebt of niet, de kern is dat we 
mensen willen doen nadenken over hun autobezit. Een auto 
hebben lijkt een evidentie vandaag, terwijl het eigenlijk een 

Bewoners van de betaal- of blauwe zone 
hadden tot nog toe recht op één gratis 
bewonerskaart om onbeperkt te parkeren in 
de blauwe zone en de betalende zone Park. 
Voortaan zal wie beschikt over een garage of 
oprit recht hebben op één enkele bewoners-
kaart en daarvoor 150 euro betalen. Wie niet 
over een garage of oprit beschikt kan een 
eerste bewonerskaart aankopen voor 50 
euro en een eventuele tweede kaart voor 
150 euro.

Kristien Minten: “Deze tarieven moeten bewoners aansporen 
om hun wagen in de eigen garage(box) of op de oprit te parkeren 
en zo meer ruimte vrij te maken op het openbaar domein. Op 
die manier verdelen we de beperkte publieke ruimte op een 
eerlijkere manier en maken we het centrum meer leefbaar.”
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Alle info over tarieven, parkeerzones  
en bewonerskaarten vind je op  

www.tervuren.be/mobiliteit-en-wegenwerken.  
Je vindt er ook een stratenplan met alle zones.
Meer info over de tarieven en bewonerskaarten:  

be.streeteo.com,  
02 430 79 35 (parkeerwinkel Indigo)

keuze is. Stel jezelf eens deze vragen: is een individuele auto 
de beste oplossing voor mij? Kan ik niet gaan autodelen of 
meer de fiets gebruiken? Het is bekend dat een auto 90 
procent van de tijd stilstaat, en dus ruimte inneemt op straat. 
Conclusie: wie kiest voor de auto en in dit geval parkeren voor 
de deur, zal daarvoor moeten betalen. Dat is niet alleen in 
Tervuren zo. Wie gratis wil parkeren kan gebruikmaken van de 
randparkings.” 

Het centrum moet ook leefbaarder worden, zegt 
de gemeente.
“Deze parkeermaatregelen zijn deel van een alomvattend 
verhaal van leefbaarheid. Een sliert auto’s op straat vormt in 
feite een barrière die sociaal contact bemoeilijkt. Het bemoei-
lijkt tussen haakjes ook het werk van de hulpdiensten. De 
openbare ruimte wordt gereduceerd tot een parking, terwijl ze 
veel meer kan zijn dat dat. Het publieke domein moet weer een 
aangename plek worden waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. Een plek waar ruimte is voor groen, voor fietsen-
stallingen, voor ontharding, voor kunst, voor zitbanken en noem 
maar op. Dat is waar de gemeente naartoe wil en dat komt elke 
burger ten goede.” 

Moet er ook niet iets gedaan worden aan het 
sluipverkeer in het centrum?
“Daar gaat de gemeente inderdaad werk van maken. Dat is een 
volgende stap. En het toont aan dat het mobiliteitsbeleid veel 
meer is dan louter een financieel verhaal. Zo hanteert de 
gemeente bij de bouw van meergezinswoningen ook een 
strikte parkeernorm. De bouwheer is verplicht om per woon-
eenheid anderhalve parkeerplaats te voorzien. We laten niet 
toe dat men de parkeerdruk afwentelt op het openbaar domein. 
Daar kijken we streng op toe. Ook het aanbod van deelwagens 
breiden we in de toekomst stap voor stap uit.”

De Melijndreef, voorheen blauwe zone, hoort 
nu ook bij de betaalzone in het handels- 
centrum. Je betaalt er van maandag tot 
zaterdag van 9 uur tot 18 uur. Het eerste  
half uur is voor iedereen gratis en ook op 
zon- en feestdagen betaal je niet.

Kristien Minten: “Het viel ons op dat in de Melijndreef stelsel-
matig verkeerd en dubbel werd geparkeerd. In deze omgeving 
hebben zich steeds meer handelszaken gevestigd, wat de 
omschakeling van blauwe zone naar betaalzone logisch maakt. 
Het betaalregime zal meer rotatie teweegbrengen en dat is een 
must voor het handelsleven. Ook hier willen we de bewoners 
stimuleren om meer gebruik te maken van hun eigen garage, 
want de meeste appartementen beschikken over een onder-
grondse parking. Voor wie dat niet heeft is een abonnement in 
de ondergrondse parking op de Markt op minder dan 400 
meter afstand, een valabele optie. Bezoekers die langere tijd in 
het handelscentrum willen doorbrengen gaan beter niet in de 
Melijndreef staan. Zij kunnen terecht in de nabije blauwe zone 
(2 uur gratis) of wijken uit naar een van de gratis randparkings.”

De Markt wordt als enige plek in de  
betaalzone van het handelscentrum ook 
betalend op zon- en feestdagen van 9 tot 
18 uur. 

Kristien Minten: “Gratis parkeren op de Markt op zondag was 
verkeerskundig eigenlijk niet logisch. Het marktplein ligt immers 
vlak naast een gebied waar al 7 dagen op 7 betaald moest 
worden: de ondergrondse parking en de zone Park. De laatste 
jaren merkten we dat vooral parkbezoekers op het marktplein 
parkeerden op zondag. Bewoners maken er veel minder 
gebruik van. Die parkbezoeker had de keuze tussen de 
betaalzone Park, de betalende ondergrondse parking Markt of 
de Markt zelf, die gratis is. Dan is de keuze snel gemaakt, niet? 
De aanpassing naar een betalend regime op zondag wil dit 
ontwijkgedrag tegengaan. Bezoekers zijn uiteraard meer dan 
welkom op zondag, maar op de Markt zal nu dankzij het 
betaalregime meer rotatie komen en dat komt vooral de horeca 
ten goede. Bovendien is een volgeparkeerde markt niet het 
beeld dat we nastreven. En hier komen we weer bij ons verhaal 
van leefbaarheid …”

openbaardomein@tervuren.be, 02 766 52 92 : 
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Typisch Tervuren

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

Vossem by night 

Tip van Ann De Herdt, 
Lindenberg 63

“Een van onze favoriete 
uitstapjes is ‘s avonds in het 
donker de Morrenweg 
opwandelen. Halverwege 
heb je een schitterend 
uitzicht over de lichtjes van 
Vossem. En je kan mooi de 
Vossemberg volgen tegen 
de horizon. Het is echt iets 
waar we samen met onze 
kinderen van kunnen 
genieten.” 
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Ontspannen

Is er een betere manier om de zomer te starten 
dan met ’T Hof Tervuren? Hou de eerste twee 
weekends van juli vrij, want dan strijkt het 
zomerfestival weer neer in de Koninklijke 
Moestuin. Welke artiesten op het podium zullen 
staan, verklappen we nog niet. Maar een mix van 
nieuw talent en grote namen is alvast de formule. 
Benieuwd? Graag tot dan!

vrijetijd@tervuren.be, 02 766 52 03

Vlaanderen Feestcheque 
voor buurtfeesten
Zet je straatfeest of activiteit in het teken van de Vlaamse feestdag van 11 juli 
en krijg tot 180 euro van je organisatiekost terugbetaald. Om kans te maken 
moet je activiteit plaatsvinden tussen vrijdag 24 en zondag 26 juni of tussen 
vrijdag 1 en maandag 11 juli. Ga na of je aan de voorwaarden voldoet en wees 
snel, want de steun is maar mogelijk zolang de voorraad cheques strekt.

www.vlaanderenfeest.eu, 11-daagse@vlaanderenfeest.eu

Deze zomer weer … ‘T Hof Tervuren!
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Leren Winkelen

April: Maand van de 
Markt! 

Tijdens de Maand van de Markt zet de gemeente de markt en de 
marktkramers extra in de verf. Want samen naar de markt gaan is: 
een plezierig uitje, veel keuze, prima kwaliteit en een feest voor 
neus, ogen en oren. Op de markt sla je ook gemakkelijk een 
babbel, met de marktkramer of met die kennis die je al lang niet 
meer zag. De producten staan er dicht bij de producent en zijn 
met zorg voor jou uitgezocht.

Wedstrijd: met bon of digitaal
Maak je keuze bij de kramen van voeding, kleding of acces-
soires. Bij elk aankoop krijg je een invulbon van de marktkramer. 
Of je scant via een gratis app een QR-code, die je toelaat om 
deel te nemen aan de wedstrijd. Deponeer je invulbonnen in de 
wedstrijdurne ter plaatse en klaar. Als je deelneemt via de app, 
ben je automatisch geregistreerd. Hoe meer invulbonnen of 
scans, hoe meer kans op winst.

Prijsuitreiking
Op de markt van 29 april vindt de prijsuitreiking plaats.  
Je maakt kans op waardevolle producten van de deelnemende 
handelaars en een etentje voor twee in een Tervuurs  
restaurant.

Op de markt valt zoveel te beleven en te  
ontdekken. Bezoek jij de vrijdagmarkt tijdens  
de maand april? Neem dan zeker deel aan de  
wedstrijd van de Maand van de Markt. Er zijn 
mooie prijzen te winnen. 

www.ikkooplokaalinvlaamsbrabant.be/maand-van-de-markt

Cursus

Mobiele telefoon  
en tablet
Wegens groot succes krijgt de cursus ‘Leren werken met 
mobiele telefoon en tablet’ van de Bib in samenwerking met de 
seniorenadviesraad SAR een vervolg. Er is een lessenreeks op 
donderdag en een lessenreeks op vrijdag. Iedereen die wil 
bijleren is welkom!

- donderdagreeks: 2 juni, 9 juni en 16 juni
- vrijdagreeks: 22 april, 29 april en 6 mei

•  telkens van 13.30 tot 16.30 u
•  gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a (De Plataan)
•  € 15, kansentarief € 3
•  inschrijven via www.avansa-hallevilvoorde.be, via e-mail naar 

info@avansa-hallevilvoorde.be met vermelding van cursus, 
naam, adres en contactgegevens of via 02 454 54 01 (tijdens 
de kantooruren) 
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Een missie voor de 
adviesraden
Een vijftigtal vertegenwoordigers van de advies-
raden en verenigingen, enthousiaste burgers, 
bestuurs-, raads- en personeelsleden blikken 
terug op een leerrijke inspiratiesessie over de 
hervorming van de adviesraden. 

De cocreatie-avond op 15 maart leverde een aantal fijne 
ideeën op. Binnenkort komt een kleinere groep opnieuw samen 
om de denkpistes concreter te maken. Het uiteindelijke doel is 
komen tot een gedragen en gestroomlijnde missie voor alle 
adviesraden. 

Alsnog aansluiten? Dat kan! Contacteer het algemeen secreta-
riaat via info@tervuren.be. 

info@tervuren.be: 
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Uit in
Tervuren

April 2022
www.tervuren.be

wo 4 mei om 20.30 u
 • cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
 • kassa € 5, vvk € 4, kansentarief € 1
 • reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

In de vroege jaren 90, tijdens 
enkele cruciale dagen in de 
kerstperiode besluit prinses 
Diana dat haar liefdeloze  
huwelijk met prins Charles 
niet werkt. Ze zal moeten  
afwijken van het pad dat voor 
haar is uitgestippeld als  
toekomstige koningin. Deze 
film is een verbeelding van 
wat er gebeurd zou kunnen 
zijn tijdens die noodlottige 
dagen.

Spencer 
FILM

do 5 mei om 20 u
 • cc De Warandepoort, Markt 7b 
 • kassa € 5, vvk € 4, kansentarief € 1
 • reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Houd u gedeisd
TERVUURSE SPEELFILM

FILM

James Bond: No Time To Die 

wo 6 april (uitzonderlijk) om 20 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 5, vvk € 4, kansentarief € 1
•  reserveren: www.dewarandepoort.be, 

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

James Bond (Daniel 
Craig) is op een nieuwe 
missie als zijn vriend 
Felix Leiter hem nodig 
heeft om een gekidnapte 
wetenschapper te  
redden. Ze ontdekken 
een mysterieus  
experiment dat de  
mensheid in gevaar 
brengt. Bovendien  
speelt James’ vriendin  
Madeleine een  
eigenaardige rol in het 
verhaal. Kan de held  
wederom de wereld  
redden?

‘Anders dan anders’ is weer een fantastische show van Stan Van 
Samang. In het najaar van 2020 bracht Stan zijn nieuwe album 
uit. Met deze tour wil hij een passend vervolg breien aan zijn  
vorige theatertour ‘Op de Schoot’. Daarmee gaf hij meer dan  
zeventig optredens over heel Vlaanderen.

Stan Van Samang 
ANDERS DAN ANDERS MUZIEK 

do 28 april om 20.30 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 30, vvk € 28, abo € 26, kansentarief € 6
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

PREMIÈRE
&  

MAKING  

OF

Twee vrienden van de judo. 
De ene heeft een vriendin, 
Chloé, maar er zit een vlieg 
aan de lamp. De andere  
overhaalt Chloé om mee te 
komen op uitstap met de 
tekenklas. Ze stemt toe, maar 
een belangrijke beslissing 
hangt haar boven het hoofd. 
Tervuurse speelfilm naar  
een origineel scenario van  
de makers van ‘Karel van  
Lorreinen’, ‘Blackjack’ en  
‘Waar is mijn kasteel  
naartoe?’: Piet Vandenpoel, 
Jean-Pierre Leonard, Ann 
Vanneste en Walter Lauwers. ©
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van di 26 april tot zo 8 mei, tijdens de openingsuren van de  
Warandepoort 
 • cc De Warandepoort, Markt 7b (exporuimte)
•  gratis
•  www.artiestentoertervuren.be 

van za 30 april tot en met ma 2 mei
 • Kerkplein Duisburg
•  vrijetijd@tervuren.be, 02 766 52 03

Al zin in een voorproevertje van de ArTiesTenToer 2022? Of  
gewoon benieuwd? Een 25-tal deelnemende kunstenaars stelt 
zijn werk tentoon in vrijetijdscentrum De Warandepoort vanaf  
26 april. Een tweede lichting artiesten komt aan bod in een  
tweede expo in mei. De ArTiesTenToer vindt plaats van 26 tot  
29 mei. 

ArTiesTenToer 2022: Expo 1
EXPO

Duisburg kermis
KERMIS
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De kermis landt weer in Duisburg. Een weekend om naar uit te 
kijken, tijd voor ontspanning, weg met werk en stress. De muziek 
dreunt uit de luidsprekers en iedereen heeft plezier voor tien. 
Zwieren op de draaimolens, eendjes vissen, smoutebollen  
smullen. De kinderen staan al te springen om te gaan.

Da’s al 43 jaren dat zij in het vak zitten. Ze hebben getoerd,  
rondgetrokken, gereisd. Van Nederland tot Zwitserland. En maar 
liefst acht keer een halfjaar Parijs. Ze hebben zalen doen 
vollopen, ze hebben zalen doen overlopen. Ze hebben succes 
gekend, … En nu is er Troppo Maturo. Twee tenoren, één cello,  
één vleugelpiano en hopen humor.

Troppo Maturo
DE FRIVOLE FRAMBOOS THEATER

za 7 mei om 20.30 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 22, vvk € 20, abo € 18, kansentarief € 4,4
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03
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Ze speelden al in Buckingham Palace en op privéfeesten van 
Paul McCartney en Sir Elton John. Twee uur lang nemen ze het 
publiek mee terug in de tijd met de allerbeste muziek uit de jaren 
60. De Beatles, de Rolling Stones, The Who, Simon & Garfunkel, 
The Animals, The Moody Blues en nog meer legendarische  
namen op het podium van cc De Warandepoort!

The Bootleg Sixties
IN CONCERT MUZIEK

ma 30 mei om 20.30 u 
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 20, vvk € 18, abo € 16, kansentarief € 4
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Heb jij de UiTPAS Druivenstreek al? 
Dé voordeelkaart voor vrije tijd buitenshuis
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do 28 april van 14 tot 17 u
•  vertrek aan het Pastorieplein in Vossem
•  € 5, kansentarief UiTPAS € 1 (drankje inbegrepen)
•  tickets via reservaties.tervuren.be/tickets of 02 766 52 03

Kunstenaar en beeldhouwer Tjerrie Verhellen uit Bertem ontvangt 
je op de rotonde van Bertem. Samen met hem ga je kijken naar 
zijn overzichtstentoonstelling in Heverlee. Je komt ook meer te 
weten over wat er leeft in het hart van een kunstenaar. Deze 
fietstocht is ongeveer 25 kilometer lang.

Naar Tjerrie Verhellen
GELEIDE FIETSTOCHT

GELEIDE FIETSTOCHT

Amfibieën en Polygoon

zo 24 april van 14 tot 17 u
•  vertrek aan Pachthof Stroykens, Merenstraat 19, Duisburg
•   € 5, kansentarief UiTPAS € 1 (drankje inbegrepen)
•   tickets via reservaties.tervuren.be/tickets of 02 766 52 03

In een tocht vol gevaren trekken amfibieën in de vroege lente 
naar hun voortplantingsplaats. Je fietst naar de Kapucijnenpoort 
en de Vlaktedreef in het Zoniënwoud waar je meer te weten  
komt over de paddenoverzet. Daarna gaat het verder naar de  
Polygoon, het voormalige sportcentrum van Defensie en sinds 
2020 de thuishaven van enkele sportclubs. Deze fietstocht is  
20 à 25 kilometer lang.

Bloemenmarkt
MARKT

Het marktplein wordt omgetoverd tot een heus bloemenparadijs. 
Kom je hartje ophalen bij zoveel zomerbloeiers, planten en  
kruiden. Je vindt vast de ideale plant, bloem of tuindecoratie 
voor jouw tuin of terras. 

za 30 april en zo 1 mei van 9 tot 16 u
 • Marktplein Tervuren
 • gratis
•  vrijetijd@tervuren.be, 02 766 52 03

-  Overijse: di 26 april van 9 tot 16 u
- Scherpenheuvel: di 10 mei van 8 tot 17 u

•  € 9, kansentarief UiTPAS € 1,8
•  opstapplaatsen in Tervuren, Moorsel, Vossem en Duisburg
•  inschrijven via reservaties.tervuren.be, 02 766 52 03,  

inschrijvingen@tervuren.be of aan de balie in vrijetijdscentrum 
De Warandepoort

Alle 50-plussers zijn  
welkom op de Sporteldagen  
om er hun favoriete sport  
te beoefenen. Geen  
competitie, gewoon  
ontspannen. Wie wil kan ook 
kennismaken met een nieuwe  
sport. Er is keuze tussen 
wandelen, fietsen, curling, 
katapultschieten, kubb, yoga, 
zumba, drums alive, petanque, 
volksspelen, badminton en 
tafeltennis. De gemeente 
zorgt voor busvervoer. 

Sportelen in Overijse en 
Scherpenheuvel 

SENIORENSPORT
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Kapitein Winokio
Chillen op je Billen
FAMILIE

Help! Kapitein Winokio kan niet 
meer stilzitten. Mevrouw de Poes 
en de bemanning hebben alles 
geprobeerd om hem te helpen: 
bloemschikken, luchtfietsen, 
neusvleugelwapperen … niets 
brengt soelaas. En dus gaan ze 
samen op zoek naar rust. Breng 
je knuffel mee en schuif lekker 
onderuit, want wij gaan chillen op 
de billen!

Start to golf
SPORT

Golf is niet langer een exclusieve sport. Je leert het niet in een 
weekend of in een week, maar net die uitdaging maakt het zo 
leuk. Doe je mee aan de initiatie van zes lessen? Er is een reeks 
op dinsdag en een reeks op zaterdag. Op het prachtige terrein 
van Golfpark Tervuren in Duisburg krijg je les van een professional 
en toegang tot de faciliteiten. 

-  van 3 mei tot 7 juni, elke di van 18 tot 19 u 
-  van 7 mei tot 11 juni, elke za van 13 tot 14 u 

•  er zijn 4 plaatsen per lesreeks
•  Golfpark Tervuren, Hertswegenstraat 59, Duisburg
•  € 75, kansentarief UiTPAS € 15
•  inschrijven vanaf wo 6 april via reservaties.tervuren.be
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pICcOLo 
Sprookjes Enzo / Pietro Chiarenza
FAMILIEVOORSTELLING (2,5+)

pICcOLo neemt je mee naar een omgekeerde wereld 
waar de verhoudingen elkaar voor de gek houden, 
waar niets echt is wat het lijkt en alles verandert waar 
je bij staat. Pak je allergrootste sleutel en zoek het 
allerkleinste deurtje van de stad. Sluit je ogen en 
doe maar open (pas op dat je je hoofd niet stoot). 
Tel tot drie, ogen open en… wow!

za 30 april om 11 u en om 15 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 11, vvk € 9, abo € 7, kansentarief  

UiTPAS € 2,2
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Tervuren Info

zo 1 mei om 15 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 18, vvk € 16, abo € 14, kansentarief UiTPAS € 3,6
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

NIEUWE 

DATUM!

The Addams Family 
op avontuur
FILM (6+)

Ieders favoriete griezelfamilie is terug  
met een nieuwe komische animatiefilm.  
Dit keer raakt de familie verzeild in  
bizarre avonturen wat leidt tot  
hilarische ontmoetingen met allerlei  
nietsvermoedende mensen. Maar  
waar ze ook heengaan, de  
familieleden blijven altijd hun  
griezelige, gekke zelf.

zo 10 april om 11 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 5, vvk € 4, kansentarief UiTPAS € 1
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03
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De Croods 2 -  
Een nieuw begin 
FILM (6+)

In hun zoektocht naar een nieuwe 
woonplek stuiten de Croods op 
een idyllisch, door muren omringd 
paradijs. Daar woont al een andere 
familie: de Betermans. Met hun luxe-
boomhut, geweldige uitvindingen en 
geavanceerde systemen zijn zij een 
stuk verder in de evolutie dan de 
Croods. Er ontstaan al snel irritaties 
die bijna escaleren.

zo 8 mei om 11 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 5, vvk € 4, kansentarief UiTPAS € 1
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Paaseitjeswandeling
Op paaszondag 17 april vlie-
gen de paasklokken over het 
park. Vanaf 14 uur kunnen kin-
deren tot 6 jaar op zoek naar 
grote, kleine, bruine of witte 
eitjes. Ouders zijn uiteraard 
ook welkom. De wandelingen 
zijn twee kilometer lang en 
duren ongeveer een uurtje. 
Wacht niet te lang met 
inschrijven want het aantal 
deelnemers is beperkt. 

zo 17 april om 14 u
•  Park Tervuren
•  € 5 per kind ouder dan 1 jaar (ouders gratis),  

kansentarief UiTPAS € 1
•   tickets via reservaties.tervuren.be/tickets of  

02 766 52 03

Kijk! Ik fiets! 
Veilig leren fietsen is een must voor de 5- tot  
7-jarigen. De fietsles van Kijk! Ik fiets! heeft zijn  
succes al vaker bewezen, want achteraf rijdt bijna 
iedereen zonder zijwieltjes naar huis. Je brengt een 
eigen fietsje zonder steunwieltjes mee en best ook 
een fietshelm. Elk kind moet begeleid worden door 
een volwassene. Schrijf je snel in, want vol is vol.

za 7 mei, sessie 1 : 13 tot 15 u, sessie 2 : 15.30 tot 17.30 u
(20 inschrijvingen per sessie)
•  sporthal De Steenberg, Spechtenlaan 8, Moorsel
•  € 5 per kind, kansentarief UiTPAS € 1
•  inschrijven via reservaties.tervuren.be

Sport- en creaweek 
INCLUSIE

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) 
geboren tussen 2001 en 
2015. Ervaren en gediplomeerde monitoren 
staan klaar voor de begeleiding. De jongeren  
gaan in kleine groepjes aan de slag en elke activiteit is 
aangepast aan hun mogelijkheden. Ze doen ook  
samen omnisport met de andere kinderen van de 
sportweken. 

van ma 1 tot en met vrij 5 augustus, van 9 tot 16 u
(opvang vanaf 8 tot 17 u)
•  gemeentelijke basisschool De Fonkel,  

Moorselstraat 252, Moorsel
•  € 65 
•  info en inschrijven: inschrijvingen@tervuren.be,  

02 766 52 03
•  in samenwerking met Sportregio Druivenstreek



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 3 april (activiteiten tussen 9 mei en 26 juni)

• zo 15 mei (activiteiten tussen 20 juni en 31 augustus)

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

VAN MA 4 TOT VRIJ 8 APRIL

Paasstages hockey & tennis 
Blue Lions 

Leuke en sportieve hockey- en tennisstages tijdens de paasvakantie. Bezoek de 
website voor meer info en inschrijving.

De Polygoon, Hertswegenstraat 61, Duisburg, elke dag van 9 tot 16 u (opvang van 
8 tot 17 u), www.bluelions.be

DO 21 APRIL

Wandelen / nordic walking 
Femma Tervuren sport

De wekelijkse wandeling voor dames en heren start weer vanaf 21 april. Er is 
keuze tussen flink doorstappen in tochten van anderhalf uur of rustig wandelen 
in een kortere tocht. De 1ste keer is het vertrek op het Warandeplein, daarna 
verschillende locaties.

Warandeplein (Markt Tervuren), van 19.30 tot 21 u, jo.rombouts1@outlook.com, 
02 767 57 70 (flink doorstappen) of dendaschris@gmail.com, 0499 29 80 92 
(korte tocht) 

ZA 23 APRIL

2de Blokjesfestival 
KWB-Tervuren

Een interactieve namiddag vol legoplezier voor jong en oud. Je krijgt  
bouwopdrachtjes rond Tervuurse gebouwen en mooie plaatsen. Bouwplaten  
en 150 kilo legoblokjes liggen al klaar. 

Gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a (De Wilg), van 14 tot 17 u, inschrijven bij 
voorkeur via dominiek30757@hotmail.com

DI 26 APRIL

Voordracht: de Vlaams-Hollandse  
atlascartografie 1500-1700 
Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus 

Stanislas De Peuter  
(CartaHistorica)  
behandelt de bijdrage van 
de Vlaams-Hollandse  
cartografen aan de evolutie 
in de wereldcartografie.  
De vernieuwing die zij 
doorvoerden was immens. 
De nadruk ligt op het  
tonen van kaarten met  
een woordje uitleg.

Elk Zijn Huis, Lindeboomstraat 116, Tervuren, van 20 tot 22 u, gratis,  
heemkundetervuren@gmail.com 

Lezing: hoop in de kerk van paus Franciscus 
Davidsfonds 

Paus Franciscus staat volgend jaar 10 jaar aan het hoofd van de rooms- 
katholieke kerk. Van bij het begin van zijn pausschap werd duidelijk dat er  
een nieuwe wind waait in het Vaticaan. Theoloog, docent en auteur  

Uit
Verenigingen Kalender
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Jürgen Mettepenningen brengt die nieuwe wind in kaart. 

Gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a, van 20 tot 22 u, € 8 / € 5 (student,  
leerkracht, cultuurkaart), stijn.degeest@telenet.be

WOE 27 APRIL

Lezing: het Lam Gods maakt je sprakeloos 
Vlaamse Kring Tervuren

De restauratie van het wereldberoemde Lam Gods is een hoogtepunt in het 
leven van professor Maximiliaan Martens, spreker op deze lezing. Maak kennis 
met gloednieuwe inzichten en laat je meeslepen in de wonderlijke wereld van 
het genie van Eyck. 

Gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a, 19.45 u, € 10 / € 8 vvk tot 25 april via 
info@vk-tervuren.org 

VRIJ 6 MEI

Panelgesprek: samen duurzaam!  
Jan van Boendalekring

Circulaire - en deeleconomie, zorgzaam omgaan met energie en optimalisatie 
van mobiliteit. Hoe nemen we de pijnpunten weg, hoe geraken we samen  
overtuigd? Een dialoog tussen burger, overheid en bedrijfswereld met  
mogelijkheid tot vraagstelling nadien. 

Cc De Warandepoort, Markt 7b, van 20 tot 22 u, vrije inkom,  
janvanboendale@gmail.com

ZA 7 MEI

Repair Café 
kwb, Femma, Transitie, Fietsersbond

Handige vrijwilligers herstellen kleine elektrische apparaten, kleding, ICT- 
apparatuur en printers, meubeltjes, fietsen, ritsen … en slijpen botte messen 
(huishoudelijk gebruik). Als extraatje is er doorlopend een workshop ‘Eenvoudig  
herstelwerk aan kleding’. Breng zelf je materiaal mee (naaigaren, knopen, stof, …). 

Gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a (De Wilg en De Berk), van 14 tot 17u,  
aanmelding voor herstellingen tot 16 u, gratis, www.repaircafedruivenstreek.be.

ZO 8 MEI

OVER-TIJD  
Pasar Tervuren 

Koen is niet ‘overtijd’. Hij komt meestal mooi op tijd! Voorstelling met humor  
en zang waarin Koen Dewulf vertelt hoe zijn vrije tijd hem inspireert. 

Cc De Warandepoort, Markt 7b, 20 u, € 10 vvk/€ 12 kassa, tickets via  
www.dewarandepoort.be, ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

MA 9 MEI 

Daguitstap naar Roeselare
Femma Tervuren 

Rondleiding in het kennismakingscentrum Arhus, bibliotheek van de toekomst 
en ontmoetingsplaats. Na de lunch met verse producten volgt een gegidste 
busrondrit door de stad. Daarna geniet je nog even van de lokale gezelligheid 
tot het vertrek rond 18.30 u.

Vertrek aan sportcentrum Diependal, Lindeboomstraat 30, van 8 tot 19.30 u, 
inschrijven voor 1 mei, dendaschris@gmail.com, 0499 29 80 92




