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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
enkel op afspraak via tel 02 766 52 17
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 13-16 u (telefonisch bereikbaar vanaf 9 u)
di tot vrij 9-16 u
za 9-13 u
zo gesloten

Toerisme
tel 02 766 53 40 • toerisme@tervuren.be
ma 13-16 u (telefonisch bereikbaar vanaf 9 u)
di tot vrij 9-16 u
za 9-13 u
zo gesloten

Bibliotheek
tel 02 766 52 03 • bibliotheek@tervuren.be
ma 13-19 u
di 9-16 u
woe en vrij 9-19 u
do gesloten
za 9-13 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

December is traditioneel de maand waarin het meerjarenplan 
van de gemeente wordt besproken op de gemeenteraad. Een 
meerjarenplan dat voor de resterende duur van de legislatuur 
plus een jaar de gemeentelijke budgetten voor de uitbating en 
de investeringen vastlegt. Jaarlijks wordt het bijgestuurd in 
functie van de rekeningen van het voorgaande jaar en de 
beleidsmatige wijzigingen voor de komende jaren. Telkens 
opnieuw is de opmaak van het meerjarenplan op zijn minst 
gezegd een uitdagende oefening waarbij investeringen en 
uitgaven gewikt en gewogen worden in het licht van de 
beleidsvisie en het verplichte budgettaire evenwicht eind 2025. 
Ook dit jaar slaagt de gemeente hierin, ondanks de financiële 
schaduw van Covid-19. Blijvende waakzaamheid over kosten is 
zeker vereist om het financiële evenwicht te vrijwaren, vooral in 
een omgeving van toenemende inflatie. Bekwame budgettaire 

stuurmanskunst zal hoe langer hoe meer nodig zijn, en gelukkig 
hebben we die kunst in huis.

Maar december is ook vooral de laatste maand van het jaar, 
waarin we de komst van de Sint, Kerstmis en Nieuwjaar vieren. 
Het zijn blije en verwarmende momenten voor jong en oud, 
momenten van samenzijn met familie en vrienden. Laten we de 
kerstverlichting aansteken en deze mooie tradities en goede 
gewoonten koesteren en in ere houden, want ze zorgen voor 
verbondenheid en een betere wereld. Bij deze wens ik u allen 
dan ook van harte een zalige kerst en een fantastisch Nieuwjaar.  

‘De opmaak van het 
meerjarenplan is telkens weer 

een uitdagende oefening’ 

nog krijgen
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Marc Charlier
Burgemeester

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

Zoals  
gewoonlijk

 9 Goed Bezig

17 Gezocht

19 Uit in Tervuren

Word jij een Tuinranger?
17

Kerstsfeer in de winkelstraten

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

Spaanse herfst! 

 ©sofievansever

Instagram: i_shoot_the_forest 

#visittervuren #tervuren #parkvantervuren #tervurenpark 
#toerismevlaamsbrant #groenegordel #discoverflemishbrabant 
#tipsvoortrips #tripsinvlaamsbrabant

118 vind-ik-leuks

Vakantiepret #spelen maar!
22

 4 Goed om weten 

Schaatsen op de parkvijvers

5 Gezond 

Coronamaatregelen

5 Onderweg 

Klaar voor de sneeuw

6 Bruisend 

In elke winkel thuis!
   
8 Ondernemen 

Relance lokale handel 2021
   

10 Wonen 

Uitsluitend nachttarief

11 Ontspannen 

Tour Elentrik

12 Dossier 

Duursport is gezond

 16 Leren 

Blokkot voor studenten

16 Leef-ruimte 

De Grote Grondvraag
   

18 Burger 

De Bib wordt WISE 
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Goed om weten

Schaatsen op de 
parkvijvers
Als zich tijdens de wintermaanden een  
aanhoudende periode van strenge vorst  
voordoet, is de vraag naar schaatsen nooit 
veraf. Schaatsen kan echter pas na een 
expliciete beslissing van de burgemeester. 

De burgemeester neemt zijn beslissing op basis van de nodige 
adviezen. De dikte en de kwaliteit van het ijs zijn daarbij zeer 
belangrijk. Bij een positieve beslissing kan schaatsen in  
Tervuren enkel op de noordelijke vijvers van het park: de  
Kasteelvijver, de Spiegelvijver, de Kanaalvijver en de  
Gordaalvijver. 

Het blijft opletten geblazen. Je betreedt het ijs altijd op eigen 
risico en wie schaatst op plaatsen waar het is verboden, is  
volledig aansprakelijk voor de schade die hij of zij zelf oploopt 
en voor eventuele schade aan het terrein. 

Hou de komende weken de gemeentelijke communicatiekanalen 
en de signalisatie rond de vijvers goed in de gaten en  
respecteer op elk moment de geldende coronarichtlijnen. 

info@tervuren.be, 02 766 52 01 : 

Sluitingsdagen  
eindejaarsperiode
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Gemeentehuis De Zevenster, het Sociaal Huis, vrijetijdscentrum 
De Warandepoort en de bibliotheek zijn gesloten op 

• vrijdag 24 december vanaf 12 uur
• vrijdag 31 december vanaf 12 uur

Vrijetijdscentrum De Warandepoort en de bibliotheek zijn  
eveneens gesloten op 

• zaterdag 25 december en zaterdag 1 januari

Het recyclagepark is gesloten op zaterdag 25 december en op 
zaterdag 1 januari. Op vrijdagen 24 en 31 december sluit het 
recyclagepark om 14.45 uur.

Klinken op 2022
Als de coronamaatregelen het toelaten,  
organiseert de gemeente op zondag 9 januari 
een nieuwjaarsreceptie voor alle Tervurenaars.  
Iedereen is welkom op het Warandeplein van  
11 tot 13 uur. Onder de luifel van gemeentehuis 
De Zevenster zullen heerlijke hapjes en  
feestelijke drankjes klaarstaan. Jij bent er  
toch ook bij? ©

 F
ra

uk
eV

an
d

en
B

ro
ec

k 



5December 2021Tervuren Info

Gezond

Verstrengde  
coronamaatregelen

Onderweg

Wij zijn klaar  
voor de sneeuw!
Het kan plots gaan sneeuwen. 
Of ijzel maakt de wegen glad. De 
strooiploegen van de gemeente 
trotseren de barre winterkou om 
de wegen berijdbaar te houden. 

Waar er het eerst gestrooid wordt, hangt af van 
hoe druk jouw straat is en van de weersvoor-
spelling. 

Wat eerst?
• De belangrijke verbindingswegen en 

busroutes komen altijd op de eerste plaats. 
Maar ook fietspaden en vorstgevoelige 
wegen krijgen snel een strooibeurt. 

• Hangt er een flink pak sneeuw in de lucht, 
dan rijdt de strooiwagen met sneeuwploeg 
ook uit naar de invalswegen, de voetpaden 
naar bushaltes, kerken en pleinen en naar 
de andere gemeentewegen. 

• Woon je in een heel rustige straat? Dan 
kom je pas later aan de beurt. Of zelfs 
helemaal niet. Zout strooien heeft pas zin 
als er auto’s over rijden. Zonder verkeer 
heeft strooizout geen of zelfs een  
omgekeerd effect. 

Dag en nacht
De winterdienst rukt vooral ’s nachts en tijdens 
de week uit, maar als het moet ook in het 
weekend. Er komen niet altijd zware machines 
aan te pas. Met borstel en schop ruimen de 
werklui van de gemeente de sneeuw weg aan 
scholen, publieke gebouwen of begraaf-
plaatsen. 

Ecologisch

De winterdienst strooit niet overmatig veel zout 
of pekel, want dat is schadelijk voor het milieu. 

web@tervuren.be, 02 766 52 71: 
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Wat betekenen de huidige maatregelen voor onze 
gemeente?
Je draagt vanaf 10 jaar een mondmasker in publieke binnenruimtes: 

• gemeentehuis De Zevenster
• vrijetijdscentrum De Warandepoort
• de bibliotheek, de Speelbieb en de Fietsbieb
• de gemeentelijke sportinfrastructuur (behalve als je sport)
• woonzorgcentrum Zoniën en assistentiewoningen De Vlonder
• jeugdhuizen
• kerken
• winkels 
• ...

Op deze plaatsen is een Covid Safe Ticket verplicht, in combinatie met een 
mondmasker: 

• horecazaken
• cultureel centrum De Warandepoort (alle voorstellingen)
• publieke en private evenementen voor 50 personen binnen en 100 

personen buiten. Bijvoorbeeld:
- toneelvoorstellingen
- eetfestijnen
- privéfeesten
- recepties
- fuiven
- de Winterbinnenspeeltuin

Vaccinatiecentrum Druivenstreek
Het vaccinatiecentrum Druivenstreek Tervuren 
opende de deuren op 17 november. 

Wie krijgt een prik? 
Je werd nog niet gevaccineerd en wil je nu wel laten vaccineren? Contacteer zelf 
de infolijn op 02 713 87 10 om een afspraak te maken. 

Je bent tussen 65 en 85 jaar en al volledig gevaccineerd? Je krijgt een  
uitnodiging voor een derde prik (boosterprik). Bevestig als je komt of verwittig 
als je niet komt of je afspraak wil verplaatsen. Kom niet zelf spontaan naar het 
vaccinatiecentrum. Vaccineren kan enkel op afspraak. 

Ook zorgverstrekkers en personen gevaccineerd met het vaccin van Johnson & 
Johnson ontvangen een uitnodiging voor een boosterprik. Pas daarna is de rest 
van de bevolking aan de beurt.

Wie met de wagen komt, kan parkeren op de parking aan de Museumlaan (50 
plaatsen). Het vaccinatiecentrum is bovendien bereikbaar met de buslijnen 317, 
830 en 410.  

Wil je je afspraak verplaatsen of annuleren? Bel naar de infolijn 02 713 87 10 
van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur.

 Vaccinatiecentrum Druivenstreek Tervuren
Openingsuren: ma, wo en vrij, van 9 tot 13 u en van 14 tot 18 u

 
Museumlaan 5, 02 713 87 10, www.vaccintervuren.be
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Feestperiode: in elke winkel thuis!
De gezelligste periode van het jaar komt eraan. Ook nu verdienen de winkels jouw bezoekje. 
Waarom ver gaan lopen? Beter lokaal kopen! Met een gloednieuwe Tervuren Twinkeltocht  
en een verrassende Tervuren-beleeft-Kerstkalender steken gemeente en handelaars  
een extra tandje bij voor alle klanten.

Op 29 november floept in de handelsstraten de kerst- 
verlichting aan. Het startsein voor de feestelijke eindejaars- 
periode in Tervuren, maar ook in Vossem, Duisburg en  
Moorsel. De winkels maken hun etalage klaar. Dennengroen, 
kerstballen, rendieren … Geniet van al dat moois en weersta  
je koopverlangens … niet! 

Elk jaar is de stemmige kerstchalet op de Markt een  
hartverwarmende pleisterplek voor gezelligheidszoekers.  
Verenigingen, handelaars, scholen, sportclubs en politieke  
partijen wisselen elkaar af om jouw dag te pimpen met straffe 
jenever, sterke koffie, pannenkoekjes, cadeautjes of een  
solidariteitsactie. Hou er vanaf 20 november zeker even halt. 

Een aantal winkels openen vanaf 28 november ook op zondag 
de deuren. Ze allemaal opsommen zou te lang duren. Noteer 
vooral de zondagen 12 en 19 december als Tervuurse  
koopzondagen. Waarom naar Brussel of Leuven trekken,  
als in Tervuren en deelgemeenten een ruim en gevarieerd  
productenaanbod op je wacht?

Met z’n allen kijken we uit naar de Kerstman in zijn vuurrode 
plunje. Spot hem in het weekend van 17 december en fluister 
hem al je wensen in het oor.

Bruisend

Kom je graag uit de hoek met een origineel geschenk? Kies 
voor een pakket met de strafste producten uit onze streek. 
Vlaams-Brabant kent een ruime variatie aan streekproducten. 
Aardbeien, druiven, witloof of asperges, maar ook het Vossemse 
koekje ‘De Vossemeneir’ of Tervuurse ambachtelijke pralines 
zijn heerlijke lekkernijen. Vind alle producten op  
www.straffestreek.be. 
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De gemeente pakt dit jaar samen met de handelaars, ondernemers en horeca uit met een toffe 
kerstkalender boordevol verrassingen. Tel samen af naar het kerstfeest op 25 december en geniet 
elke dag weer van een attentie bij een Tervuurse handelszaak. Een gratis ijsje, een klein geschenk, 
een korting aan de kassa, … Rara, wat zal het morgen worden?

Je vindt de kalender vanaf 26 november op www.tervurenbeleeftkerst.be of haal een papieren  
exemplaar af aan de balie in vrijetijdscentrum De Warandepoort of bij de deelnemende handelaars 
(zolang de voorraad strekt). Zij nemen deel: Babilo - Dieben - Ifac Service - SIA Store - Mokkatoff - 
Au Flan Breton - Obergine - So&Zo - Pumido - Bunch flower art - Chill Wines - Foyer - Mont Blanc -  
New&Paint - Paws in Touch - BellaDonna Lingerie - Flower Lady - Breugel - ZUS.

Vanaf maandag 27 december kan je met het hele gezin op (T)winkel-
tocht door Tervuren-centrum. Spot de kersttaferelen op de winkelruiten 
van de etalages en tel de ‘twinkelende’ rode lichtjes. Een handige 
plattegrond met de deelnemende handelszaken vind je op  
www.tervuren.be of kan je afhalen aan de balie in vrijetijdscentrum  
De Warandepoort. Stop je ingevulde deelnameformulier ten laatste  
op woensdag 12 januari in de inzamelbus in vrijetijdscentrum 
 De Warandepoort of in de brievenbus van gemeentehuis De Zevenster. 

Prijzen!

Onder de juiste antwoorden verloten we zomaar  
eventjes tien Tervuurse geschenkbonnen ter waarde  
van 250 euro. De jonge deelnemertjes maken kans op 
een abonnement voor de Fietsbieb of de Speelbieb.  
De loting vindt plaats op vrijdag 14 januari. Winnaars  
krijgen een mail of telefoontje.

info@tervuren.be, 02 766 52 01

Tel de lichtjes in de etalages en win leuke prijzen

Tervuren-beleeft- 
Kerstkalender
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Terugblik relanceplan lokale 
handel 2021 

Ondernemen

De horeca en de lokale handel kregen het door corona zwaar te verduren. Het gemeentelijke 
relanceplan stak handelaars en ondernemers een hart onder de riem. 

CoroNAbon: dank je wel  
Tervurenaar!
Dank je wel aan alle Tervurenaars die een CoroNAbon kochten 
om de lokale handelaars en ondernemers te steunen. Deze  
laatsten doorstonden een moeilijke periode van verplichte  
sluiting en beperkende maatregelen zoals winkelen met  
mondmasker, op afspraak of met maximaal twee personen.  
De CoroNAbon was een bon van 25 euro, aan te schaffen voor 
de prijs van 20 euro voor aankopen bij niet-essentiële winkels. 
De bon is nog inruilbaar tot 31 december van dit jaar.

Een groter terras
8 mei 2021. Na zes maanden gedwongen sluiting mogen  
terrassen weer open. Binnen eten of drinken blijft nog even  
verboden. De gemeente geeft toelating voor kosteloze  
uitbreiding van de terrassen op het openbare domein.  
Verschillende handelszaken aan de Markt, de Brusselsesteenweg 
en de Lindeboomstraat maken hiervan gebruik. De maatregel 
was van kracht tot eind oktober dit jaar.

Heel wat Tervurenaars zakten op 4 september af naar het marktplein en omliggende winkelstraten 
voor een namiddag vol activiteiten en een leuke avondshopping. Ook in de deelgemeenten was er 
heel wat te beleven. De afdeling vrije tijd en de vele handelszaken sloegen de handen in elkaar om 
er een supergezellig evenement van te maken. 

Jubelende terrassen
Op meer dan vijftien terrassen in Tervuren, Duisburg en Moorsel 
genoten terrasjesgangers van een streepje muziek. De afdeling 
vrije tijd bokste een swingend muzikaal programma in elkaar met 
meer dan tien muziekbands. Ook het lokale talent van Marigo 
Bay, Senterfold, Emballage Cadeau en Tervuren Trio mocht niet 
ontbreken.

Zij deden mee: Keizerskroon, Gambrinus, Het Park, The Cacao Tree,  
Mont Blanc, The Lodge, Den Engel, Canapé, De Hopnar,  
Foyer De Warandepoort, Poledor, SMOAK, Mokkatof, Harumi Shushi,  
cafetaria’s Diependal, De Steenberg, Pachthof Stroykens

Tervuren (be)leeft 
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Wat is Wandelclub Tervuren Bos?

Viviane Van Mellaerts: “Een wandelsportvereniging voor jong en 
oud die ondertussen 46 jaar bestaat. Bij de oprichting in 1975 
heette de club Manneken Vis, naar het gelijknamige café in 
Vossem. Het meest bekend zijn onze Lente- en Herfsttocht in 
afstanden van 5 tot 25 kilometer. Vroeger organiseerden we ook 
de Kapellekenstocht tijdens de Duisburgse Feesten.”

Mooiste droom?

“Geen droom, maar eerder een wens. We willen dat er jongere 
mensen aansluiten bij onze club. Dat hoeven geen twintigers te 
zijn, ook dertigers of veertigers en vijftigers beschouwen wij nog 
als jong. Dat zou een enorme boost geven.” 

Eerstvolgende activiteit?

“In december staat een gastronomische uitstap met leden en 
vrijwilligers op het programma. De eerste grote wandeling is 
onze Lentetocht op de eerste zaterdag van april 2022.”

Fantastisch goed bezig:
Wandelclub Tervuren 
Bos
Okra Tervuren bewondert hoe Wandelclub  
Tervuren Bos mensen stimuleert om te  
bewegen. Zij geven hen een welverdiende 
pluim én de Tervuurse Duim.

 
Goed bezig
Tervuren!

www.tervurenbos.be

Goed Bezig 

De Goed Bezig-duim wordt telkens  
doorgegeven aan een andere  
vereniging of groep. Lees  
volgende maand wie de duim krijgt  
van Wandelclub Tervuren Bos. 
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info@tervuren.be, 02 766 52 01 

Balancerende obers
Op de Markt van Tervuren barstte een stevig feestje los.  
Kurt Singulé van Copains/Spaans Huis was de winnaar van  
de oberwedstrijd. Hij legde het snelst een obstakelparcours  
af, vervaarlijk balancerend met een dienblad vol biertjes.  
Vijf horecazaken namen deel, tot jolijt van de talrijke  
toeschouwers.

Avondshopping
Anders dan andere jaren was er dit jaar geen avondmarkt,  
maar een avondshopping. Voor verschillende deelnemende 
handelaars was dit een echte topdag. Precies negentien  
handelszaken in de Brusselsesteenweg, Hoornzeelstraat,  
Klarastraat, Leuvensesteenweg en op de Markt deden mee en 
kooplustigen vonden hun gading in kleding, speelgoed, elektro, 
wijn, bloemen, boeken en nog veel meer. Springkastelen en 
straatanimatie toverden een lach op het gezicht van jong  
en oud. Ook de scouts van Vossem, Okra Tervuren en de  
Nederlandse vereniging waren aanwezig. 

Zij deden mee: Selection Clix Bert, Designhus, Babilo, So&Zo,  
IFAC Service, Patzio, Standaard Boekhandel, Impress Tervuren, 
Fashionstore, Au fond du bois, ZUS., BellaDonna Lingerie, Place to Bio, 
YDC 65, Chill Living Wines, Pumido, Fairy Tailors, Sia Store,  
Home Consult, Flower Lady
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Woonloket, gemeentehuis De Zevenster, donderdag enkel op  
afspraak via www.tervuren.be, woonloket.tervuren@igo.be  
of 0476 96 38 23 

Heb jij uitsluitend nachttarief? 

Betaal jij je elektriciteitsrekening volgens de formule uitsluitend nachttarief? Vanaf 2022 bouwt 
de overheid dit systeem af. Om het voordeeltarief te compenseren zijn er nu een aantal  
ondersteuningsmaatregelen. 

Wonen

Warmtepomp: een goed idee?

Een warmtepomp is zeer energiezuinig, maar niet altijd de 
beste oplossing voor jouw woning. Als de woning en/of het 
warmteafgiftesysteem niet aangepast zijn, kan een warmte-
pomp heel duur uitvallen. Daarom doe je beter voor je  
begint een beroep op gratis renovatiebegeleiding. De  
renovatiebegeleider bekijkt dan wat de interessantste  
energiebesparende werken in jouw woning zijn. Contacteer  
het Woonloket voor meer informatie.

Is een warmtepomp voor jouw woning (met uitsluitend nachttarief) 
een goede oplossing? Dan zijn er superpremies te krijgen. 

Vervang je je volledige verwarmingssysteem met directe 
elektrische verwarming (zoals accumulatie) door een warmte-
pomp, dan verdubbelt de basispremie. Dat geldt trouwens ook 
voor plaatsing van een warmtepomp in een woning die niet kan 
worden aangesloten op aardgas. De voorwaarde is wel dat de 
warmtepomp niet actief kan koelen. Een dubbele premie, dat 
gaat dan om bedragen tussen 600 en 8000 euro. 

Behoud je jouw accumulatoren met uitsluitend nachttarief en 
kies je bijkomend voor een warmtepomp? Dan krijg je een 
premie die 20 procent hoger ligt dan normaal, dat wil zeggen 
premies van 360 tot 4800 euro.

Tijd voor actie

Het uitsluitend nachttarief is een voordelig tarief dat je meestal 
aantreft in woningen met elektrische accumulatoren als  
verwarming. Naast een normale dagteller en een eventuele 
nachtteller vind je er nog een aparte teller waarop alleen deze 
elektrische verwarmingstoestellen en eventueel een elektrische 
boiler zijn aangesloten. 

Waarom afbouwen?

Het uitsluitend nachttarief wordt stelselmatig afgebouwd om 
ten slotte tegen 2028 helemaal te verdwijnen. Elektrische 
accumulatoren zijn immers niet energiezuinig.

Voordelige energielening

Wil je energiebesparende renovaties uitvoeren zoals extra 
isolatie of een warmtepomp? Vraag dan de energielening aan 
voor gezinnen met uitsluitend nachttarief. Je kan tot 15000 
euro lenen tegen een jaarlijks kostenpercentage van 0 procent. 
Terugbetalen doe je op maximaal 10 jaar. 

Verhoogde Fluvius-premies

De volgende energiepremies van netbeheerder Fluvius zijn  
verhoogd voor woningen met een uitsluitend nachtteller: 
• dak- of zoldervloerisolatie: € 6 in plaats van € 4/m²
• muurisolatie (buitenzijde muren): € 45 in plaats van € 30/m²
• muurisolatie (binnenzijde muren):€ 22,5 in plaats van € 15/m²   
• na-isolatie van de spouw: € 7,5 in plaats van € 5/m²
• vloerisolatie of isolatie plafond van kelder: € 9 in plaats van  

€ 6/m²
• hoogrendementsglas: € 24 in plaats van € 16/m²
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Tour Elentrik, want kunst kan overal
Zag je de beschilderde elektriciteitskasten in het centrum van Tervuren al? Negen  
Tervurenaars met artistiek talent werkten samen met de gemeente het straatkunstproject  
Tour Elentrik uit. “Ik heb er altijd van gedroomd om eens die kastjes aan te pakken.  
Straatkunst fleurt op, mensen genieten ervan”, aldus Eva, een van de kunstenaars.

Ontspannen

Eva De Block Guillaume Tack

Gemeente Tervuren werkte voor dit project samen met de organisatie Treepack. Deelnemende kunstenaars  
zijn Andrej Babenko, Eva De Block, Charlotte Vandeputte, Eva Maassen, Guillaume Tack, Valentine Verhaegen,  
Véronique Baeten, Margot Zonder T en Bo Maes. 

Een drie kilometer lang wandelparcours voert je langs alle kunstwerkjes. Meer info vind je op  
www.tervuren.be/tourelentrik.

Eva: “Het thema van de tour was dieren en planten en wat 
typisch is aan Tervuren. Dan zijn het park, een uil, een vos, 
paddenstoelen en het Spaans Huis evident, niet? ‘Eve in 
(Wonder) Tervuren-land’ verwijst uiteraard naar ‘Alice in 
Wonderland.’ Alice is voor mij een meisje dat niet helemaal goed 
spoort in haar hoofd en dat vertaalt zich in fantasie en een 
wonderlijke wereld. Hiermee wil ik psychische kwetsbaarheid in 
de kijker zetten. Ik heb daar zelf mee te kampen en het meisje 
met het blauwe haar is mijn alter ego. Ze zakt weg in haar 
meditatie in de rust van het park. Alsof ze in een andere wereld 
belandt. Toen ik bezig was met de schildering, kwamen voorbij-
gangers nieuwsgierig kijken. Soms eerst wat argwanend, maar 
na een babbel steeds meer geïnteresseerd. Straatkunst zet aan 
tot conversatie tussen mensen. Het geeft Tervuren ook meer 
kleur. En voor ons kunstenaars is dit bovendien een welkom 
opstapje om meer bekendheid te krijgen.” Meer werk van Eva  
op www.evedesign.be

Guillaume: “Ik ging afgelopen zomer vaak chillen met vrienden 
in het park nabij het AfricaMuseum, bij het standbeeld van 
Claudius Civilis. ’s Avonds hoorden we de kikkers hard kwaken. 
Mijn kikker is een knipoogje naar deze herinnering én naar het 
standbeeld. Exotische kikkers zien er met hun speciale kleuren 
heel fel uit. Ik ging voor geel en paars, complementaire kleuren 
die het dier meer op de voorgrond doen treden. Ik ben al een 
tijdje bezig met graffiti, maar nooit illegaal. Je vindt ook creaties 
van mij aan de school in Moorsel en bij de KSA. Er wordt in 
Tervuren wel eens illegaal getagd, maar dat valt goed mee in 
vergelijking met de steden. Tour Elentrik geeft onze gemeente 
wat meer kleur en dat mag wel vind ik. Zeker straatkunst mag er 
wel wat meer zijn. Ik zou met plezier eens een paar grauwe 
muren willen aanpakken.”

  ‘Eve in (Wonder) Tervuren-land’, Paardenmarktstraat   ‘Mes potes’, Jezus Eiklaan©
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Dossier 

Duursport is gezond 
Foto’s in dit dossier: Frauke Van den Broeck

Ga jij al eens diep in de pedalen of loop je puffend een heuvel op? Dan beoefen jij een 
duursport. En behoor je tot de 70 procent van de Tervurenaars die regelmatig aan sport 
doet. Duursporters laten zich niet afschrikken door de winterkou. Integendeel, de koele 
lucht is net goed voor de prestaties en het welbevinden.

Voorbeelden van duursporten zijn fietsen, wandelen, joggen, 
schaatsen, zwemmen, roeien of inlineskaten. Duursport is sport 
die in de eerste plaats je uithoudingsvermogen vergroot. Je zet 
je spieren op een bepaalde manier aan het werk, waardoor je de 
inspanning een lange tijd kan volhouden. Je bent er met andere 
woorden meteen een tijdje mee zoet, van minstens een half uur 
tot enkele uren. Dit in tegenstelling tot explosieve sporten zoals 
sprinten of gewichtheffen. Een duursporter verbruikt veel  
energie en verbrandt dus veel koolhydraten en vetten. 

Stel je doel vast

Welke duursport voor jou het beste is, hangt af van wat je  
precies wil bereiken. Wil je vooral calorieën verbranden? Kracht 
en uithoudingsvermogen in je hele lichaam opbouwen? Of wil je 
de gewrichten niet te zwaar belasten? Bij deze doelen passen 

verschillende duursporten. Roeien en zwemmen zijn erg  
geschikt om het bovenlichaam te trainen. Zwemmen en fietsen 
zijn dan weer het minst belastend voor de gewrichten.

Start-to

Wil je iets aan je conditie doen? Het sportaanbod van de  
afdeling vrije tijd verschijnt in Tervuren Info of kan je  
terugvinden op www.tervuren.be en  
www.facebook.com/gemeentetervuren. De afdeling vrije  
tijd werkt vaak samen met Tervuurse clubs omwille van hun  
kennis en expertise. Zo zijn er onder meer start-to-cursussen 
mountainbike en joggen in samenwerking met lokale clubs.

vrijetijd@tervuren.be, 02 766 52 03: 
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Start-to-run
10 weken lang vanaf wo 20/4/22,  
op wo, vrij en zo, inschrijven vanaf  
wo 2/2 via reservaties.tervuren.be 
€ 30/ € 50 voor een gezin,  
voor iedereen vanaf 7 jaar

www.furalopers.be

Waarom fantastisch?
Mountainbiken is de beste en gezondste 
manier om onze prachtige omgeving  
beter te leren kennen. 

Club van mijn hart?
De Pachthofvrienden. 

Waar?
Liefst op spannende routes.

Mijn sportief doel? 
Mijn techniek verbeteren in de hoop wat 
makkelijker met de groep mee te fietsen. 
Voor een Hollander zijn de ‘bergen’ een 
echte uitdaging. 

Echt top?
Met een groepje fietsen, want dan is er  
ook wat te babbelen en nadien een  
terrasje. 

Winter of zomer?
Ik rijd het liefst als het droog is en niet  
boven 25 graden. 

Waarom de Pachthofvrienden?
Ze kennen heel veel routes in de  
omgeving, ook paden die afwijken van  
de officiële routes.

Motto?
Samen uit, samen thuis. Hoewel de  
ploegmaten altijd op me wachten, hoop  
ik toch nog eens om hen te passeren  
en niet enkel bij te houden. 

www.pachthofvrienden.be

Waarom fantastisch?
Al 20 jaar mijn leukste sport: ideaal voor 
de conditie en geschikt als revalidatie na 
een blessure.

Club van mijn hart?
Geen club, ik zwem wel steevast met mijn 
kameraad Luc.

Waar?
Zwembad De Hoornzele, goed bad voor 
baantjes.

Mijn sportief doel? 
De schoolslag technisch juist uitvoeren en 
een kilometer afleggen in 30 minuten.

Echt top?
Regelmatig de vaste zwemmers terugzien 
en achteraf een pintje gaan drinken.

Winter of zomer?
Nog nooit een week overgeslagen wegens 
weersomstandigheden.

Waarom fantastisch?
Omwille van de endorfine die vrijkomt, de 
zogenaamde runner’s high. Het versterkt 
ook het immuunsysteem en het  
uithoudingsvermogen.

Club van mijn hart?
De Furalopers, waar ik 12 jaar geleden  
begon met een start-to-run.

Waar?
In ons mooie Arboretum en in het park.

Mijn sportief doel? 
Binnenkort mijn 12de marathon lopen, in 
Maastricht. Mijn trainingsprogramma is dit 
keer korter dan de gebruikelijke 12 weken. 

Echt top?
Met lopen het hoofd leegmaken na een 
stressvolle werkdag. 

Winter of zomer?
Mits aangepaste kledij is de winter geen 
probleem. In de donkere periode wordt 
het lichaam bovendien getriggerd om  
de weerstand te verhogen.

Waarom de Furalopers?
In groep trainen maakt het makkelijker als 
je een keertje geen zin hebt. Je legt de  
lat hoger en wordt meer uitgedaagd.

Motto?
Run together, fun together.

Chris Hosten
Zwemmer

Sandra van der Poel
Mountainbikester

Johan Wijnants
Hardloper
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Dossier 

10.000 stappen per dag 
10.000 stappen zetten elke dag, onoverkomelijk? Niet als het op je gezondheid  
aankomt. Wandelen is een prima duursport die je overal kan doen en niks kost.  
Bovendien vertellen wegwijzers en straatnaambordjes verspreid over de gemeente 
voortaan hoeveel stappen je zet tussen een aantal locaties. 

In beweging blijven is een persoonlijke keuze. Maar een duwtje 
in de rug helpt. Dat is de essentie van ‘10.000 stappen. Elke 
stap telt’, een Vlaams initiatief dat ook in Tervuren voet aan de 
grond krijgt. Sandra Donnay van het Sociaal Huis trekt de  
campagne. “De gemeente heeft een engagementsverklaring 
voor vier jaar ondertekend. We willen gezondere inwoners die 
met plezier meer bewegen en een gooi doen naar 10.000 
stappen per dag. In 2018 deden we al een eerste sensibilisering.” 
Mieke Baksteen van de welzijnsraad stond mee aan de wieg 
van het project en herinnert het zich nog goed. “Als welzijnsraad 
vonden wij dit van meet af aan een lovenswaardig initiatief.  
Via een wedstrijd hebben we destijds mensen gestimuleerd om 
zoveel mogelijk stappen te verzamelen. Er schreven zich naast 
individuele stappers ook een zevental groepjes in. We hebben 
de winnaars ook beloond.” 

Lage bloeddruk

De voordelen van regelmatig wandelen zijn evident. De bloed-
druk verlaagt en het voorkomt overgewicht en ernstige ziekten 
zoals suikerziekte. Wie wandelt voelt zich ook energieker.  
Bovendien is er in de wandelsport slechts een heel kleine kans 
op blessures. Toch hoorde Mieke in haar omgeving wel eens 

kritiek op de 10.000 stappencampagne. “Niet iedereen hecht 
geloof aan het feit dat zoveel stappen nodig zijn voor de  
gezondheid”, vertelt ze. “Het cijfer 10.000 komt echter niet  
zomaar uit de lucht gevallen, maar is wetenschappelijk onder-
bouwd. Je kan erover in discussie gaan, maar dat is eigenlijk 
naast de kwestie. Wat telt is dat dit een manier is om meer te 
gaan bewegen. Wil je niet wandelen, ga dan lopen, zwemmen  
of volleyballen. Dat is ook goed. Wij hebben tegenwoordig een 
zittend leven en dat is nefast voor onze gezondheid.” 

Stapvriendelijke buurt 

Maar hoe krijg je mensen uit hun zetel of bureaustoel? Sandra: 
“Uit wetenschappelijke studies van onder meer de universiteit 
van Gent blijkt dat straatsignalisatie een belangrijke rol kan 
spelen. Daarom maken we in dit eerste campagnejaar de bood-
schap ‘elke stap telt’ zichtbaar. Dat gebeurt met materialen van 
het Vlaams Instituut Gezond Leven, Logo en Sport Vlaanderen. 
Dat we de boodschap op de wegwijzers en bordjes kunnen 
personaliseren maakt het extra interessant. Een pijl die  
aangeeft hoeveel stappen je zet als je te voet van pakweg  
het woonzorgcentrum naar het gemeentehuis gaat, maakt het 
getal 10.000 al veel haalbaarder. Ook verspreiden we affiches.”
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Korte verplaatsingen

Niet iedereen trekt graag de wandelschoenen aan voor een 
ferme boswandeling. Dat is een kwestie van graag doen. Maar 
het gaat om meer dan dat. De campagne legt de nadruk op 
korte en functionele verplaatsingen en daarvoor hoef je heus 
geen doorgewinterd stapper te zijn. Verplaatsingen waarbij je 
als het ware stappen begint te tellen zodra je één voet uit de 
deur zet. Te voet naar de apotheek of supermarkt, stappend 
naar de speeltuin in plaats van met de wagen. Ook Mieke doet 
het. “Ik woon in Vossem en na een dag zittend werk, maak ik 
graag een omweg om naar de bakker in Duisburg te gaan. Dat 
is al gauw enkele kilometers door het veld. Ik sta ook in de mid-
dagopvang in de Steinerschool en probeer met de fiets te 
gaan in plaats van met de wagen. Natuurlijk hangt het ook af 
van mijn agenda, maar ik probeer zoveel mogelijk te voet of 
met de fiets te doen. En dat voél ik. Ik word er fitter van, mijn 
lichaam is tot meer in staat. Een tip die ik nog wil meegeven: 
zorg voor goede stapschoenen, die zijn goud waard.”

Hoeveel stappen …?

van Diependal naar 
het zwembad

571 stappen 8 minuten 

van dorpsplein 
Duisburg naar het 
park

4.572 stappen 60 minuten

van de Steenberg 
naar het kerkhof  
van Moorsel

929 stappen 12 minuten

10000stappen.gezondleven.be

WWW.10000STAPPEN.BE

WANT ELKE STAP TELT

EEN FRISSE 
NEUS HAAL 
JE BEST TE 

VOET 
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“De hele wereldbol rond”
Jos Roeykens uit Vossem begint zijn dag  
steevast met een wandeling van anderhalf uur. 
“10.000 stappen, dat is geen opgave voor mij, 
maar puur plezier. Ik voel me er goed en gezond 
bij en het hoort bij mijn dagelijkse routine.” 

Jos: “Ik heb lange tijd mijn stappen bijgehouden via de website 
van 10.000 stappen. Maar nu hoef ik niet meer per se te weten 
hoeveel keer ik de wereldbol heb rondgestapt. Of hoeveel  
procent van de Chinese muur ik al heb afgelegd. Voor  
beginners kan dit soort weetjes of een (virtuele) medaille  
verdienen natuurlijk wel een stimulans zijn. Ik ben 65-plusser 
en in principe zijn 8.000 stappen al voldoende voor mij, maar 
ik geraak makkelijk aan meer.”

Sportief

“Ik startte met wandelen samen met mijn vrouw, meer dan  
20 jaar geleden. Daarvoor was ik loper bij de Furalopers en ik 
heb ook een hele tijd gezwommen. Zwemmen was niet echt 
mijn ding. Lopen wel, ik heb ooit de eerste marathon van  
Brussel meegelopen in het jaar 1984.”

Rond de Vossemvijver

“We leggen iedere ochtend na ons ontbijt een lus af rond  
de Vossemvijver. Ook als het regent. Goede regenkledij is  
belangrijk. Onderweg ontmoet je vaak dezelfde mensen 
waarmee je na verloop van tijd al eens een babbeltje slaat.  
Dat vind ik plezant. Tijdens de eerste lockdown waren zij soms 
de enigen met wie we contact hadden.”

Genieten

“Het stuk langs de Voer vind ik het mooist. Fluitende vogels, 
een specht die tegen een boom tikt. Elk jaargetijde heeft zijn 
charme. Ik hoop dat ik dit nog vele jaren kan doen.” 

Hou je persoonlijke online 
stappendagboek bij op  

10000stappen.gezondleven.be
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Leef-ruimte

De Grote Grondvraag
Kwik, lood, olie en meer recent PFAS. Al deze 
stoffen kunnen de bodem verontreinigen. 
Maar hoe gezond is jouw grond? Dat  
onderzoekt De Grote Grondvraag van de 
OVAM. Check nog dit jaar jouw grond op  
www.degrotegrondvraag.be.

Vlaanderen heeft een rijk industrieel verleden en dat laat  
zijn sporen na in de bodem. De OVAM wil samen met alle 
grondeigenaars in kaart brengen welke gronden gezond zijn en 
welke niet. Daarna volgt de sanering van verontreinigde gronden. 
Zo wordt elke vierkante meter grond weer gezond.

Waarom?

Ruimte is kostbaar in ons dichtbebouwde land. En jij wil toch  
ook dat we open ruimte en betaalbaar, gezond water hebben? 
Dat is goed voor elke burger en ook voor de economie.

Probleem?

Stoot je op een probleem? Geen paniek, de OVAM zoekt samen 
met jou naar een oplossing. Stel dat jouw grond een risicogrond 
is waar vroeger of nu vervuilende activiteiten plaatsvinden.  
Je moet dan een bodemonderzoek aanvragen. Stel dat niet uit, 
want als je te lang wacht, wordt dit onderzoek verplicht. Boven-
dien kan de vervuiling met de tijd verergeren. 

Sanering als nodig

Het bodemonderzoek geeft informatie en zekerheid. Lang niet 
elke risicogrond moet ook gesaneerd worden. Tot op vandaag 
ging het om 15 procent van de onderzochte gevallen. Is een 
sanering toch verplicht, dan zal de OVAM in vele gevallen ook de 
kosten daarvan dragen. Ook voor bedrijven is er ondersteuning 
voorzien.

Controleer vandaag nog je grond op www.degrotegrondvraag.be. 
Geen internet? Contacteer dan de afdeling ruimte in het 
gemeentehuis via 02 766 53 50 of ruimte@tervuren.be.

www.degrotegrondvraag.be

In januari breekt voor studenten de examenperiode aan. Wie zin 
of nood heeft aan een rustige studieplek kan vanaf 27 december 
terecht in het Blokkot in de Nettenberg (Hertenbergstraat 1).  
De gemeente voorziet gloednieuwe wifi. Meer info vind je  
binnenkort op www.facebook.com/JrtJeugdraadTervuren.  
Het Blokkot is een initiatief van de jeugdraad in samenwerking 
met de gemeente. 

Studeren in het Blokkot 

Leren

www.facebook.com/JrtJeugdraadTervuren

Snelcursus Frans of 
Italiaans 

De cursus Frans kan je bovendien ook volgen in de formule  
100 procent online. De school biedt ook andere talen aan:  
Nederlands voor anderstaligen, Duits (100 procent online),  
Engels en Spaans, telkens voor beginners en gevorderden.  
Je moedertaal speelt geen rol, de lesgever gebruikt de doeltaal 
om les te geven. Leg een online niveautest af via de website  
om je niveau te kennen.

Heb je vragen? Stel ze tijdens de digitale infodagen op dinsdag 
18 en woensdag 19 januari 2022. En hou de website in de  
gaten om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes.

Betoverd door de romantische klanken van de 
Italiaanse taal? Of verwacht je werkgever dat  
je een woordje Frans spreekt? Vanaf midden 
december kan je je inschrijven voor een  
snelcursus Frans of Italiaans bij Crescendo 
CVO campus Tervuren.

Crescendo CVO, Pater Dupierreuxlaan 1b, 02 766 53 89,  
info.tervuren@crescendo-cvo.be, www.crescendo-cvo.be

: 
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CM Vlaams-Brabant is op zoek naar vrijwilligers die zorgzaam aanwezig zijn bij ouderen in Tervuren. 
Dankzij jou kan de familie even stoom aflaten. Je gaat bij hen aan huis om toezicht te houden,  
gezelschap te bieden of te helpen bij dagelijkse activiteiten. Huishoudelijke en verpleegkundige  
taken behoren niet tot het takenpakket. 

  digitaal platform Tervuren helpt • www.tervuren.be/welzijn-en-zorg/tervuren-helpt
 of bel naar Helena Janssens op 0475 63 56 01.

Vrijwilligers voor gezelschap bij ouderen gezocht

Wat is Tervuren helpt?

Een digitaal platform met een brede waaier aan vacatures voor vrijwilligerswerk bij 
Tervuurse organisaties en verenigingen. Interesse om jouw talenten in te zetten? 
Meld je aan via www.tervuren.be en ga via de zoekbalk naar ‘Tervuren helpt’.  
Geen internet? Bel naar 02 766 52 02.

Gezocht

ArTiesTenToer 2022
ArTiesTenToer is aan zijn 20ste editie toe. Van 26 tot 29 mei 2022 tijdens het hemelvaartweekend 
verwelkomen Tervuurse kunstenaars het publiek in hun ateliers. Zoals gewoonlijk maakt de  
afdeling vrije tijd heel wat promotie. Ben jij een Tervuurse kunstenaar en wil je graag jouw werk 
tonen? Schrijf je dan in vóór zondag 13 februari via artiestentoer@tervuren.be. 

www.artiestentoertervuren.be 

Gezocht: Tuinrangers 
Word jij ook gewoon blij van het gefluit van de vogels of het drukke gezoem van de bijen en  
hommels in je tuin? Dan ben jij misschien wel een geschikte Tuinranger. 

Wat doet een Tuinranger? 

Een tuinbezoek met advies duurt al gauw twee uur, dus om te beginnen  
is het belangrijk dat je tijd kan vrijmaken voor vrijwilligerswerk. Kennis 
van planten en diersoorten is natuurlijk meegenomen, maar geen must.  
Belangrijker is ervaring met tuinieren, veel goesting om bij te leren  
en een beetje handigheid op sociale media. Maar bovenal: het nodige  
enthousiasme om je passie voor tuinnatuur door te geven aan jong en oud.

Benieuwd? 

Surf alvast eens naar www.tuinrangers.be en kom zeker naar een van 
de gratis infoavonden:

• ma 20/12 om 19.30 u in Sint-Genesius-Rode, cc Wauterbos,  
Wauterbos 3

• do 20/1 om 19.30 u in Overijse, cc Den Blank, Begijnhhof 11

In de vier Vlaamse Zoniëngemeenten, waaronder dus ook in Tervuren, gaat binnenkort een gloednieuw vrijwilligersproject van start 
met steun van de provincie Vlaams-Brabant. Een team speciaal opgeleide Tuinrangers geeft de inwoners advies op maat voor een 
meer natuurvriendelijke tuin. Een natuurvriendelijke tuin bruist van het leven en is beter bestand tegen droogte en hitte. Want waarom 
zou het Zoniënwoud moeten stoppen aan de rand van de tuinen? 

www.tuinrangers.be : 
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Burger

De bibliotheek van 
Tervuren wordt WISE

Het nieuwe bibliotheeksysteem WISE is een uniform systeem voor 
alle openbare bibliotheken in Vlaanderen en de Nederlandstalige  
bibliotheken in Brussel. Het betekent dat ze allemaal met dezelfde 
software gaan werken. Dat vraagt uiteraard de nodige aanpassingen. 
Maar de voordelen zijn groot. 

Modern en voordelig

De samenwerking tussen verschillende bibliotheken verloopt vlotter.  
De dienstverlening wordt klantvriendelijker. En het schaalvoordeel 
maakt updates en onderhoud efficiënter. Om alles goed te regelen, 
werkt de Bib van Tervuren nauw samen met de andere bibliotheken 
van de Druivenstreek. Dat zijn Bertem, Hoeilaart, Huldenberg en 
Overijse.

Lidgeld en nieuw reglement 

De bibliotheken van de Druivenstreek werken bovendien aan een  
gezamenlijk reglement. Dat gaat van kracht vanaf 25 februari. Leners  
van 18 jaar of ouder betalen vanaf dan een jaarlijks lidgeld van  
5 euro. Daarmee heb je niet enkel toegang tot de collectie van  
boeken, tijdschriften en dvd’s, maar ook tot een brede waaier van 
onlinediensten. Met jouw lidmaatschap kan je bovendien in al de  
bibliotheken van het netwerk terecht, zonder nog eens lidgeld te 
betalen.

Geniet nu van je voordeel

Ben je inwoner van Tervuren en 18 jaar of ouder? Wil je ook volgend  
jaar lid blijven? Betaal je lidgeld van 5 euro dan in de periode tussen  
3 januari en 12 februari. Je lidmaatschap bedraagt dan 13 maanden,  
want je krijgt er 1 maand gratis lidmaatschap bovenop. Betalen doe 
je aan de betaalautomaat op het gelijkvloers van vrijetijdscentrum  
De Warandepoort.

Korte sluiting in februari

Om de overgang naar de nieuwe software zo vlot mogelijk te laten  
verlopen zal de Bib de deuren sluiten van vrijdag 18 februari tot en  
met donderdag 24 februari. In dezelfde periode sluiten ook de  
bibliotheken van Hoeilaart en Overijse. Op 25 februari gaat WISE  
dan definitief in de ether.

Volgend jaar in februari schakelt de Bib over naar  
een nieuw bibliotheeksysteem en dat zal niet  
onopgemerkt voorbijgaan. Wat is voor jou als  
gebruiker belangrijk om te weten? En wat betekent  
dit voor de Bib? 

tervuren.bibliotheek.be 

 
Voordeelactie lidgeld Bib 
Betaal je lidgeld van 5 euro tussen 3 januari en 12 februari en krijg een extra maand cadeau.
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Uit in
Tervuren

December 2021
www.tervuren.be

Minari 

Een Koreaans-Amerikaans gezin verhuist naar een boerderij in 
Arkansas om er hun Amerikaanse droom te verwezenlijken. Alles 
verandert met de komst van de onbeschofte, maar liefhebbende 
grootmoeder. Hoe groot ook de uitdagingen van hun instabiele 
nieuwe leven, het gezin zal ongelooflijke veerkracht tonen en leren 
wat het betekent om thuis te zijn.

FILM

za 4/12 om 20.30 u
•   cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•   kassa € 18, vvk € 16, abo € 14, kansentarief € 3,6
•   reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Geen enkele U2-tribute- of coverband komt zo dicht bij het  
echte U2 als L.A.vation. Onder leiding van de onvergelijkbare 
Jason Thiesen als Bono brengt de groep dé ultieme ode aan de 
grootste band van hun generatie. Gelardeerd met video, foto’s  
en verhalen volgt de show de bijna 40-jarige groei van de band. 
Van de tienerjaren in Dublin tot een van de grootste rockgroepen 
aller tijden.

L.A.vation - Het verhaal van U2
STORIES FOR BOYS 

wo 1/12 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

MUZIEK

Jef Neve 
In een wereld vol data en 
nepfeiten heeft Jef Neve 
nood aan het mysterie.  
Aan een diepe buiging  
voor de schoonheid van 
het ongekende, het  
plezier van kinderlijke  
naïviteit en overgave aan 
het alomvattende. De  
muziek die hij componeerde  
voor deze voorstelling 
is complex én verras-
send eenvoudig. Ultieme 
schoonheid afkomstig uit 
de diepste krochten van 
zijn ziel. 

MYSTERIUM 

do 16/12 om 20.30 u
 • Sint-Jan-Evangelistkerk, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
 • kassa € 20, vvk € 18, abo € 16, kansentarief €4
 • reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Tot vreugde van velen 
 en met frisse zin en  
grote geestdrift nemen  
de dames van Laïs weer 
hun toevlucht tot het  
Nederlands. Want de 
moedertaal kruipt waar 
zij niet gaan kan en de 
wereld van de Vlaamse  
en Nederlandse kleinkunst  
is rijk en veelzijdig,  
Kom luisteren naar deze  
wonderbaarlijke stemmen 
die hemels zullen 
 weerklinken in de 
Sint-Janskerk.

Laïs 
KLEINKUNST IN DE KERK

vrij 10/12 om 20.30 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 26, vvk € 24, abo € 22, kansentarief € 5,2
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

MUZIEKMUZIEK

©
 R

o
bW

al
b

er
s



20 December 2021Tervuren Info

Heb jij de UiTPAS Druivenstreek al? 
Dé voordeelkaart voor vrije tijd buitenshuis

Stan Van Samang 

‘Anders dan anders’ is weerom 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.

ANDERS DAN ANDERS

wo 12/1 om 14 u en 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

‘The Father’ is een  
fascinerend portret van 
een man die zijn grip 
op de realiteit verliest. 
Een vader, vertolkt door 
Anthony Hopkins (The 
silence of the lambs) 
weigert alle hulp van 
zijn dochter, gespeeld 
door Olivia Colman (The 
Crown), wanneer hij  
ouder en steeds minder 
autonoom wordt.  
Uiteindelijk begint hij  
te twijfelen aan zijn  
dierbaren, zijn eigen  
gedachten en zelfs aan 
wat echt is.

The Father 

vrij 7/1 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

FILM

Stijn Meuris
Meuris kijkt met spitante 
humor en een bevlogen 
vertelritme terug op twee 
uitzonderlijke jaren. Jaren 
die hem ook jaren van  
zijn leven gekost hebben. 
‘Tirade #5: De Stilstand’  
is geen vrijblijvende 
moppentapperij, geen  
gratuite aaneenschakeling 
van dijenkletsers. Wél een 
wervelende solo in een 
knap decor waarin Meuris 
het publiek en zichzelf  
een spiegel voorhoudt. 

TIRADE #5: DE STILSTAND 

za 29/1 om 20.30 u 
 •  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
 •  kassa € 16, vvk € 14, abo € 12, kansentarief € 3,2
 •  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Een elementaire en eigenzinnige bewerking van het eeuwen-
oude toneelstuk ‘King Lear‘ van Shakespeare. Kan het verloren 
kind haar vader, die ooit poppenspeler was, terugwinnen na hun 
verscheurde relatie? Laat je verrassen door deze aangrijpende 
voorstelling over ouder worden, loslaten, zorg en omgaan met 
teleurstelling en trots.

King Lear
FRED DELFGAAUW & IDA VAN DRIL

za 15/1 om 20.30 u 
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 16, vvk € 14, abo € 12, kansentarief € 3,2
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

THEATERHUMOR

MUZIEK
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Bigfoot Family (6+)
FAMILIEFILM 

zo 12/12 om 11 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

Sinds zijn terugkeer uit  
de wildernis is Bigfoot  
een echte ster. Hij wil zijn  
bekendheid inzetten voor 
het milieu en vertrekt  
halsoverkop naar Alaska 
waar een oliemaatschappij 
met verdachte boringen  
de natuur in gevaar brengt. 
Enkele dagen later  
verdwijnt de harige  
avonturier … Zal hij gered 
worden door Adam en 
zijn berenvrienden  
Trapper en Wilbur? 

za 18/12 om 15 u 
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 11, vvk € 9, abo € 7, kansentarief € 2,2
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

AI AI AI (3+)
THEATER FROE FROE

Beer en Tijger wonen nu samen. Tijger moet  
paddenstoelen gaan plukken voor het avondeten, 
maar gaat liever spelen met Biggetje en Varken. 
‘s Avonds is er geen eten in het huis van Beer en  
Tijger. Beer eet dan maar niets en wacht heel lang 
op Tijger. Maar Tijger komt niet thuis …

Vanaf vrijdag  
10 december kan 
je weer een gratis 
kalender  
afhalen aan de  
balie van  
vrijetijdscentrum 
De Warandepoort.  
Elke maand de 
mooiste foto’s van 
onze gemeente 
en handige vakjes 
waarin je zelf je  
afspraken kan  
noteren. We  
wensen je alvast 
een fantastisch 
2022 toe!

zo 19/12 om 14 u
•  vertrek aan bezoekerscentrum De Warandepoort
•  € 2, kansentarief € 0,4
•  inschrijven verplicht via reservaties.tervuren.be

Nederlandse sporen in  
Tervuren

Precies 200 jaar geleden speelde de Nederlandse Prins van 
Oranje een belangrijke rol in Tervuren en genoot hij hier van zijn 
verblijf in een ondertussen verdwenen jachtpaviljoen. Maar er  
zijn nog meer sporen van uitwisseling tussen noord en zuid te 
ontdekken. Tijdens een wandeling door het park, het centrum  
en naar het Robianokasteel ontdek je ze een voor een.

Gratis vrijetijdskalender
WANDELING
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Kinder- 
festival  
STERRE
INSCHRIJVING KROKUSVAKANTIE

Kinderfestival WARRE heeft er een zusje bij:  
STERRE! Ze is een miniversietje van WARRE, maar 
ze blinkt uit in sport en spel en is al een echte 
creakampioen. Ze verwacht alle kinderen tussen 
de eerste kleuterklas en het zesde leerjaar en 
hun families om samen een topfestival te beleven. 
Zorg dat je er op 26 januari snel bij bent om je 
plaatsje te reserveren.

start inschrijvingen: wo 26/1 vanaf 12 u
•  reserveren via reservaties.tervuren.be 
•  info: 02 766 52 03

Winterbinnenspeeltuin
KERSTVAKANTIE

De magische maand december brengt de  
kinderen niet alleen een zalige kerstboom  
met veel lichtjes en cadeautjes, maar ook de 
fantastische Winterbinnenspeeltuin in sporthal 
Diependal. Springkastelen om te stoeien, 
speelfietsjes waarmee je zot kan crossen en 
reuzenspelen voor iedereen. Of wat denk je 
van een partijtje pannavoetbal of je laten  
grimeren als leeuw, prinses of draak? Alle  
bengels tussen 2 en 12 jaar zijn van harte 
welkom. Ouders mogen meespelen of  
genieten van een drankje in de cafetaria. 

van ma 27/12 tot do 30/12 van 9 tot 17 u
•  sportcentrum Diependal, Lindeboomstraat 30 
•  € 5 per kind per dag, kansentarief € 1
•  check regelmatig www.tervuren.be voor de meest recente coronaregels
•  info: vrijetijd@tervuren.be, 02 766 52 03
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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 de rust. Breng je knuffel 
mee en schuif lekker onderuit, want wij gaan chillen  
op de billen!

zo 9/1 om 15 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 18, vvk € 16, abo € 14, kansentarief € 3,6
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

December 2021
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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 5/12 (activiteiten tussen 3/1 en 13/2)

• zo 9/1 (activiteiten tussen 7/2 en 13/3)

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

TOT ZO 12 DECEMBER

Expo’s lustrumviering
Heemkundige Kring en Nederlandse Vereniging 

De 2 expo’s voor het jubileum van de  
Heemkundige Kring en de Nederlandse  
Vereniging zijn nog tot het weekend van  
12 december te bezichtigen. Laatste kans!

Wat Tervuren en Nederland verbindt:  
Leuvensesteenweg 4a, di en vrij van  
10.30 tot 16 u, za en zo van 10.30 tot 14 u,  
gratis, www.nederlandse-vereniging.be

Tervuurse straatnamen, hun verhaal: cc De Warandepoort, Markt 7b,  
ma van 13 tot 16 u, di, wo, do en vrij van 9 tot 16 u, za van 9 tot 13 u, gratis,  
www.heemkundetervuren.be

VAN WO 1 TOT VRIJ 31 DECEMBER

Eindejaarsfestival en Winterfair  
Wereldwinkel Tervuren 

Heel de maand december 5 procent korting op juwelen, handtassen, sjaals 
en geschenkartikelen. Op zaterdag 18 december doorlopend Winterfair met 
proevertjes en kinderanimatie. Zorg jij mee voor een eerlijk inkomen voor de 
partners uit het Zuiden?

Wereldwinkel, Melijndreef 2, wo van 14 tot 17 u, vrij van 9.30 tot 13 u,  
za van 9.30 tot 17 u, oww.tervuren@gmail.com

Uit
Verenigingen Kalender

ZA 18 DECEMBER

Muziekavond Jukebox
Vossem 2

Vossem 2 trakteert de toeschouwers op een gevarieerde avond vol leuke 
muziek. Dit jaar staan de muzikanten onder leiding van Jaak Pieters en Bente 
Pauwels deelt haar passie voor het zingen. Kaarten koop je bij de muzikanten, 
bestuursleden en in Café ‘In den Congo’. 

Gemeentezaal Vossem, Dorpsstraat 38, 19.30 u, € 8 vvk/ € 10 kassa,  
vossemtwee@gmail.com

ZA 18 DECEMBER

Kerstconcert 
Furacante

Gemengd koor Furacante onder leiding van Dominique Bonkain en begeleid 
door pianist Jean-Noël Remiche, brengt ‘What sweeter music’, een cantate van 
internationaal gekende kerstliederen. Vooraf samenzang met het publiek met de 
koren Furacante en Cecilia. 

Sint-Janskerk, Kerkstraat, Tervuren, 20 u, € 8 vvk/ € 10 kassa/ gratis ki -12jr, 
www.furacante.be

VAN ZA 18 DECEMBER TOT ZA 29 JANUARI

Expo Art Tervuren 
Art Tervuren   

Kunsttentoonstelling van 25 leden van Art Tervuren met beeldhouwkunst,  
grafische kunsten, juwelen, keramiek, glas, fotografie, muziek, woordkunst,  
performance en film. 

Cc De Warandepoort, Markt 7b, van 9 tot 16 u, gratis, www.arttervuren.be,  
info@arttervuren.be

DO 13 JANUARI

Senpai Fit 
Judoclub Tervuren 

Senpai Fit is een bewegingsvorm voor de actieve 55-plusser op basis van judo, 
zonder zware vallen. Het doel is je fysieke conditie verbeteren en zelfvertrouwen 
en weerbaarheid stimuleren. De lesgevers zijn gediplomeerde trainers van 
Judo Vlaanderen. 

Sportcentrum Diependal, Lindeboomstraat 30, van 16.30 tot 17.30 u,  
0484 65 10 44
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Tour Elentrik 

  www.tervuren.be/tourelentrik

 Vrijheid- Jonge ree op het Tervuurse skatepark- Valentine Verhaegen

Wandelparcours langs beschilderde  

elektriciteitskasten in Tervuren-centrum.
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