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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 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

We zijn inmiddels halverwege de - tot op heden vrij zachte - winter. 
Maar zoals dikwijls zit het venijn in de staart en is een stevige winterprik 
in februari of maart nooit uit te sluiten. Zoals vorig jaar, toen van 7 tot 14 
februari strenge nachtvorst alle water in ijs veranderde. En wanneer het 
ijs dik genoeg is, dan schaatsen, spelen of wandelen mensen graag op 
het ijs in het Park. Je ziet dan haast breugeliaanse taferelen op de 
vijvers, waar jong en oud komt genieten van dit prachtige 
natuurfenomeen.

Wat zou een burgemeester nu kunnen bezielen om dit te verbieden? 
Wel, om te beginnen zijn de vijvers geen eigendom van de gemeente 
Tervuren. Zij behoren toe aan en worden beheerd door de Vlaamse 
(Agentschap Natuur en Bos) en federale (Regie der Gebouwen) 
overheid. Navraag leert dat deze beheerders geen of slechts 
gedeeltelijk toestemming geven om er te schaatsen. En ook al is het ijs 
dik genoeg, dan nóg kan de burgemeester dit verbod niet opheffen via 
een burgemeestersbesluit. Schaatsen en betreden van de bevroren 
vijvers blijft dus verboden. Maar ik maak mij geen illusies. Als het ijs dik 
genoeg is, zullen velen er ongetwijfeld opgaan, zij het op eigen risico. 

En daar draait het nu precies om. Geen enkele beheerder of overheid 
wil aansprakelijk zijn voor het risico op gebeurlijke ongevallen door het 
geven van de loutere toestemming tot schaatsen. Dit leidt tot de 
absurde situatie waarbij schaatsen verboden is, ook wanneer het ijs 
voldoende dik is, maar feitelijk wel gedoogd wordt, omdat het op eigen 
risico gebeurt en de handhaving moeilijk is. Deze ongerijmdheid willen 
we de wereld uit. Daarom laat de gemeente zich adviseren of er 
eventueel een wettelijk kader bestaat waarbij het verbod kan 
opgeheven worden zonder dat dit automatisch een algehele 
aansprakelijkheid van de beheerders of overheden impliceert. 
Misschien vinden we deze oplossing, misschien ook niet. En het zal 
waarschijnlijk niemand deren bij de volgende winterprik, maar ik zou 
het beter vinden mocht ik een toelating kunnen geven. Nog een  
fijne winter.

‘Ook al is het ijs dik genoeg, 
dan nóg kan de burgemeester 

het verbod niet opheffen’
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In dit nummer

53520-1601-1009
www.artoosgroup.eu
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Bruisend

Bib heropent op 25 februari na korte sluiting

Nieuwe openingsuren De Warandepoort

Goed om weten

Vanaf 1 maart wijzigen de openingsuren van vrijetijdscentrum  
De Warandepoort en de bibliotheek. Het gebouw zal op maandag 
gesloten zijn. 

* De afdeling vrije tijd is op maandag wel telefonisch bereikbaar tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur voor zaalreservaties.

De Bib schakelt over naar de nieuwe software van WISE. Om de overgang zo vlot mogelijk te laten 
verlopen, sluit de Bib de deuren van vrijdag 18 februari tot en met donderdag 24 februari. 

Sluitingsperiode

Tijdens de sluitingsperiode is het niet mogelijk om materialen te ontlenen, 
terug te brengen, te verlengen of te reserveren. De uitleentermijn wordt 
automatisch verlengd zodat je geen telaatgeld betaalt. Ook de inleverbus 
en de onlinedienst Mijn Bibliotheek zijn buiten gebruik. Je lenersgegevens 
en profiel op Mijn Bibliotheek blijven uiteraard behouden. 

Je zal ook merken dat de bibliotheekcatalogus niet meer raadpleegbaar 
is. Zit je met vragen? Geen probleem: de bibliotheekmedewerkers zijn 
slechts beperkt telefonisch bereikbaar, maar beantwoorden dagelijks 
mails naar bibliotheek@tervuren.be.

Belangrijk om weten is dat de bibliotheek vanaf 7 februari geen nieuwe 
werken meer invoert in haar bestanden. Aankoopsuggesties kan je  
nog doorgeven, maar worden pas na de heropening verwerkt. 

Heropening

Op vrijdag 25 februari met de heropening gaat WISE definitief in de  
ether. De bibliotheken van de Druivenstreek starten bovendien met een 
gezamenlijk reglement. Leners van 18 jaar of ouder betalen vanaf dan  
een jaarlijks lidgeld van 5 euro. Betaal je lidgeld nog vóór 12 februari  
aan de betaalautomaat in vrijetijdscentrum De Warandepoort en je  
krijgt 13 maanden in plaats van 12 maanden lidgeld. 

Vanaf 1 maart wijzigen de openingsuren van het vrijetijdscentrum en  
de bibliotheek. Het gebouw zal op maandag gesloten zijn. Je vindt de 
openingsuren hieronder.

tervuren.bibliotheek.be 

Bib gesloten: 
van vrij 18/2 tot do 24/2

Balie bibliotheek Balies vrije tijd en toerisme

Maandag gesloten gesloten *

Dinsdag 9-17 uur 9-17 uur

Woensdag 9-19 uur 9-17 uur

Donderdag 9-17 uur 9-17 uur

Vrijdag 9-19 uur 9-17 uur

Zaterdag 10-14 uur 10-14 uur

Zondag gesloten gesloten (november-maart)
10-14 uur (april-oktober)

tervuren.bibliotheek.be 
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Geregeld

Meld je kind aan voor 
de school 
Ouders van kinderen geboren in 2020 kunnen 
hun kind vanaf 7 maart 2022 elektronisch  
aanmelden voor inschrijving voor het school-
jaar 2022-2023 in een Tervuurse basisschool 
of in de basisschool van het Heilig Hartcollege 
of van De Letterbijter in Wezembeek-Oppem.

Welke kinderen?
• alle kinderen geboren in 2020 die voor de eerste keer  

naar school mogen, ook al is dit pas op 1 september 2023
• alle kinderen die vanaf schooljaar 2022-2023 van  

kleuter- of lagere school willen veranderen
• kinderen die op een wachtlijst staan

Hoe aanmelden?
• via de website www.naarschoolinjebuurt.be

Wanneer aanmelden?
• vanaf maandag 7 maart (9 uur ’s morgens) tot en met 

vrijdag 1 april (12 uur ‘s middags) 

Voordelen van aanmelding
• je kan meerdere scholen aanduiden in de volgorde van je 

voorkeur
• je wordt gerangschikt op basis van de afstand thuis-school 

of werkplek-school
• je hoeft niet aan te schuiven aan de school

Welke scholen?
• GBS Vossem, GBS Moorsel De Fonkel, gbS TERvuren, GO! 

De KATtensprong, Mariaschool, Sint-Annaschool,  
Steinerschool Tervuren-Kristoffel, 

 Basisschool Heilig Hartcollege en GBS De Letterbijter 
Wezembeek-Oppem

www.naarschoolinjebuurt.be: 

Ondernemen

Gezocht

Zelfstandige  
uitbater cafetaria 
Pachthof Stroykens 
De gemeente 
is op zoek  
naar een  
dynamische 
uitbater voor 
de cafetaria 
in Pachthof 
Stroykens. Stel 
je kandidaat 
vóór 21 februari 
2022.

Pachthof Stroykens is een levendig complex waar heel wat  
verenigingen en clubs wekelijks trainen of lessen organiseren. 
Af en toe vinden er ook concerten of theatervoorstellingen 
plaats. De cafetaria maakt deel uit van dit sociale gebeuren. 
Het is een ruime, lichte en aangename ruimte met een  
keukentje en opslagplaats. Bij mooi weer biedt het binnenplein 
de mogelijkheid om tafels buiten te zetten. Alles is aanwezig 
om een mooie omzet te realiseren.

Als uitbater beheer en onderhoud je de cafetaria en werk je 
aan goede relaties met de bezoekers. De uitbating verloopt  
onder de vorm van een concessie. Meer informatie over de 
concessie (model van overeenkomst) vind je op www.tervuren.be. 
Optioneel kan de uitbater ook de poets- en toezichtstaken  
van het gehele complex bijkomend op zich nemen.

Jouw profiel:
• Je hebt sterke sociale vaardigheden.
• Je bent vertrouwd met het verenigingsleven.
• Je bent bereid om hard te werken.
• Ervaring in de horeca is meegenomen.

Je kandidatuur bevat:
• een motivatiebrief en cv 
• een plan van aanpak voor de uitbating (inclusief het 

financiële gedeelte)
• je contactgegevens

Stuur je kandidatuur vóór maandag 21 februari 2022 naar 
helene.germeau@tervuren.be. De selectie gebeurt na een 
gesprek met de kandidaten.

Vragen? 
Contacteer de dienst overheidsopdrachten  

en patrimoniumbeheer op 02 766 52 52.
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Vragen? 
Meer informatie op www.naarschoolinjebuurt.be  

of contacteer één van de scholen.



6 Februari 2022Tervuren Info

Leef-ruimte

Een nationaal park in onze achtertuin?  
Worden de Brabantse Wouden waar het Zoniënwoud deel van uitmaakt, een nationaal 
park? Recent selecteerde de Vlaamse minister voor omgeving de Brabantse Wouden 
als een van de beloftevolle kandidaten om nationaal park te worden. Uiteindelijk zal er 
plaats zijn voor vier nationale parken in Vlaanderen.

Tussen de historische wouden Zoniënwoud, Meerdaalwoud en 
Hallerbos ligt een mozaïek van bossen, akkers en weiden. 
Authentieke dorpen en de meanderende Dijle, IJse en Laan 
kleuren het landschap. Deze groene long vormt de Brabantse 
Wouden. Al jaren gebeuren er inspanningen om de natuur in  
de streek te herwaarderen. 

Eerste horde 

Na de eerste oproep van de minister maakte een gebiedscoalitie 
een dossier klaar. Die coalitie bestaat uit de provincie 
Vlaams-Brabant, de terreinbeheerders en de betrokken 
gemeenten, waaronder Tervuren via het strategische project 
Horizon+. Met de erkenning als kandidaat-nationaal park 
nemen de Brabantse Wouden de eerste horde op weg naar 
een officiële erkenning. De gebiedscoalitie maakt nu werk van 
een masterplan tegen eind 2022. Het jaar daarop zou dan de 
mogelijke officiële erkenning volgen.

Duurzame ontwikkeling

Een nationaal park, wat zou dat inhouden? Tussen de versnip-
perde natuur komen natuurontwikkelingszones. Ze maken het 

gebied weerbaarder tegen klimaatwijziging. Er zijn recreatie-
mogelijkheden voor wandelaars, fietsers en natuurspotters. 
Tegelijk krijgen kwetsbare gebieden een betere bescherming. 
De economie en landbouw zijn duurzaam en ook het culturele 
erfgoed krijgt ruimte. Kortom, een nationaal park biedt een 
combinatie van topnatuur en unieke belevingen voor bewoners 
en binnen- en buitenlandse bezoekers. Het zal uitgroeien  
tot een motor voor toeristisch-recreatieve ontwikkeling en 
bijkomende jobs en investeringen. 

Help je mee? 

Verenigingen en adviesraden zijn uitgenodigd voor een digitale 
informatieavond op woensdag 2 februari om 19 uur.

Ook als bewoner, bedrijf, school, vereniging of landbouwer kan 
je meewerken aan dit toekomstige nationale park. Heb je een 
idee voor het masterplan? Wil je de handen uit de mouwen 
steken met een natuurvereniging? Stuur een mailtje naar 
brabantsewouden@vlaamsbrabant.be. 

brabantsewouden@vlaamsbrabant.be  
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Anderstalig gemeentepersoneel  
verbetert Nederlands
Gemeente Tervuren geeft haar anderstalig personeel de mogelijkheid om zijn Nederlands te 
verbeteren. Als Vlaamse gemeente vindt Tervuren de kennis van de Nederlandse taal immers 
erg belangrijk. En dat niet alleen voor onthaal- of baliepersoneel, zoals blijkt uit de getuigenis 
van Majda.

Werken

Sofie Dehou medewerker personeelsdienst: “Gemeente Tervuren is een  
middelgrote werkgever in de regio en trekt best wel wat mensen aan met een 
andere voertaal dan het Nederlands. Als zij bij ons solliciteren, moeten zij in 
staat zijn om een sollicitatiegesprek te voeren in het Nederlands, maar hun 
taal hoeft niet perfect te zijn. Als we bij een nieuwe werkkracht merken dat er 
ruimte is voor verbetering, dan geven we de mogelijkheid om taalcoaching te 
volgen. Dat is taalondersteuning op maat van de persoon én de job die hij of 
zij uitoefent.”

Nuttige woorden

“We werken samen met Vokans vzw, een erkend centrum voor jobcoaching.  
In een leertraject van 16 uur leggen zij de nadruk op taal die de medewerker 
echt nodig heeft op de werkvloer. Denk aan medische termen of kennis van 
de juiste namen van poetsmaterialen. De lessen vinden plaats tijdens de 
werkuren en dat verlaagt de drempel om deel te nemen. Voor de deelnemers 
is het een mooie kans om zich verder professioneel te ontwikkelen.”

Communiceren

“De Vlaamse overheid subsidieert de taalcoaching voor medewerkers die 
minder dan één jaar in dienst zijn. De gemeente heeft daarbovenop een 
budget van 30.000 euro vastgelegd om ook medewerkers die al langer aan 
de slag zijn taalcoaching te kunnen aanbieden. Dit toont aan hoe belangrijk 
we dit als gemeente vinden. Dankzij een betere taalkennis kan de mede-
werker de dienstverlening verbeteren. In het woonzorgcentrum bijvoorbeeld 
is het belangrijk dat een medewerker met de bewoners en familie kan 
communiceren, niet?” 

hrm@tervuren.be, 02 766 52 01 

“De taalcoach volgde mij als ik werkte”
Majda Allali werkt sinds twee jaar als onderhoudsmedewerker bij de gemeente. Toen haar  
diensthoofd voorstelde om taalcoaching te volgen, antwoordde ze meteen ja. “Ik oefen mijn  
Nederlands op het werk en zo leer ik veel bij.” 

“Als ik niet alles begrijp, voel ik me niet goed. Daarom vind ik mijn taal verbeteren belangrijk. De tien lessen met de taalcoach 
hebben mij enorm geholpen. Ervoor had ik wel al cursussen gevolgd in het centrum voor volwassenenonderwijs, maar dit was 
anders. We deden taaloefeningen, bespraken het jeugdjournaal en de coach volgde me bijvoorbeeld ook tijdens mijn werk.  
Ik moest dan vertellen wat ik aan het doen was en de coach hielp me om dat in juiste zinnen te zeggen. Helga het diensthoofd 
gaf me bovendien een map met foto’s en woordjes. Het is nu gemakkelijker om mijn werk te doen, omdat ik de juiste woorden 
ken: borstelen, stofzuigen, handschoenen, ontkalken, enzovoort. Elke dag leer ik nog nieuwe woorden bij. Van mijn collega’s, 
maar ook van mijn kinderen die in Tervuren naar school gaan. Ik doe het graag.” 
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Wonen

Zonne-energie 2022 
Premie zonnepanelen

Goed nieuws voor wie overweegt om 
te investeren in zonnepanelen. De 
geplande daling van de premie voor 
zonnepanelen gaat niet door. De 
premie blijft 300 euro per kWp voor 
installaties tot maximaal 4 kWp. Voor 
een installatie van 4 tot 6 kWp, 
ontvang je bijkomend 150 euro per 
kWp. De totale premie kan maximaal 
1.500 euro bedragen. 

Premie thuisbatterij 

Wie investeert in een thuisbatterij, kan nog steeds een premie 
krijgen in 2022, maar die daalt wel tot een maximumbedrag  
van 1.725 euro (of maximaal 40 procent van het factuurbedrag 
inclusief btw). Meer in detail betekent dit:

• 225 euro per kWh voor de eerste 4 kWh 
• 187,5 euro per kWh voor 4 tot 6 kWh 
• 150 euro per kWh voor 6 tot 9 kWh 

Meer info vind je op www.energiesparen.be/thuisbatterij. 

Onderweg

Werken aan de parkpoort  
Er vinden werken plaats aan de parkpoort tussen de Keizerinnedreef en het  
Warandeplein. De poort wordt breder gemaakt, met respect voor de erfgoedkundige 
waarde.

De nieuwe poort zal negen meter breed zijn in plaats van vier 
meter. Enerzijds zullen vrachtwagens die ter plaatse laden en 
lossen, vaak voor het cultureel centrum, zo gemakkelijker 
toegang krijgen. In het verleden gebeurden er immers meermaals 
aanrijdingen. Anderzijds ligt de poort precies op de fietssnelweg 
(F29) tussen Brussel en Leuven. Die loopt via het bestaande 
fietspad van de Moestuin via de poort verder door naar het park. 
Het exacte tracé richting Leuven wordt nog bestudeerd. Een 
verbreding is een goede zaak voor de stroom fietsers die in de 
toekomst vermoedelijk nog zal aangroeien.

Eerste fase

De eerste fase van de werken startte afgelopen maand en duurt 
tot april. Omdat de poort en de parkmuur deel uitmaken van de 
omwalling van het voormalige jachtdomein en dus erfgoed-
waarde hebben, gebeurt dat in nauw overleg met het agentschap 
Onroerend Erfgoed. De pilasters krijgen een opknapbeurt en 
komen later samen met de blauwe hardstenen en sierstukken 
opnieuw op hun verdiende plaats. In samenspraak met het 
agentschap Natuur en Bos werden ook twee bomen geveld. 
Nieuwe bomen in de Koninklijke Moestuin zullen de kapping 
compenseren. De gemeentelijke dienst gebouwen coördineert 
de werken.

Let op
Op bepaalde tijdstippen zal de poort afgesloten zijn voor het verkeer.  

Voetgangers en fietsers nemen dan de omleiding via de School Van Tervurendreef.

dienst gebouwen, 02 766 52 63 : 

Tweede fase

In een volgende fase krijgt het kruispunt van de Kastanjedreef 
met de Keizerinnedreef een vernieuwde aanleg. Het doel is in  
de eerste plaats om de oversteek voor fietsers en voetgangers 
veiliger te maken. Zo zal de Kastanjedreef onder andere 
versmald worden om het doorgaand verkeer te vertragen.  
Even verder op de fietssnelweg krijgt ook de oversteek van  
de Koninklijke Moestuin naar de Broekstraat een veiligere 
inrichting. Het is nog niet bekend wanneer de werken starten. 
Uitvoerder is de Werkvennootschap, de projectorganisatie die 
ook de werken aan de Ring opvolgt. 

Woonloket, gemeentehuis De Zevenster, donderdag enkel op afspraak via www.tervuren.be, woonloket.tervuren@igo.be of 0476 96 38 23 : 
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Gezocht

Basisschool GO! De KATtensprong zoekt vrijwilligers om samen met de leerkrachten  
toezicht te houden op de speelplaats. Je speelt met de kinderen of zet een leuk spel  
in gang. Kom jij een uurtje helpen van 12.30 tot 13.30 uur en heb je het nodige geduld  
en een hart voor kinderen? Je kiest zelf hoeveel dagen je komt. 

  digitaal platform Tervuren helpt • www.tervuren.be/welzijn-en-zorg/tervuren-helpt
 of bel naar de Vrijwilligerscoach van de school op 02 766 11 12.

Vrijwilligers voor middagtoezicht  
op school gezocht 

Wat is Tervuren helpt?
Een digitaal platform met een brede waaier aan vacatures voor vrijwilligerswerk  
bij Tervuurse of regionale 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. 

Help jij bij de  
maaltijd?
Woonzorgcentrum Zoniën is op zoek 
naar helpende handen bij de maaltijd- 
bedeling voor de bewoners. Vrijwilligers 
die ‘s ochtends of in de vroege avond 
een handje willen toesteken zijn meer 
dan welkom. Je kan gegarandeerd op 
een coronaveilige manier werken. 

Interesse? Neem contact op via  
vrijwilligerswzc@tervuren.be 
of 02 767 84 88 tijdens de kantooruren.

Word peter of meter van  
een wandel- of fietsroute
Ook de wandel- of fietsmicrobe te pakken? 
Dan wil je misschien wel peter of meter van een 
Tervuurse route worden.

Om de wandel- en fietsroutes tiptop in orde te houden is de  
afdeling vrije tijd op zoek naar vrijwilligers die op regelmatige 
basis controles uitvoeren. Als meter of peter meld je alle  
onvolkomenheden langs de routes. Dat kan gaan om een  
ontbrekend bordje, een beschadigde paal, verkeerde  
bewegwijzering, wegeniswerken, een omgevallen boom,  
enzovoort. De afdeling vrije tijd maakt dan alles snel weer  
in orde. 

Iets voor jou? Geef een seintje aan toerisme@tervuren.be. : ©
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Dossier 

Z  om IN /Z  om UIT! 

Foto’s: Frauke Van den Broeck

Vanuit de lucht. 
Of van heel dichtbij. 
Tervuren en zijn deelgemeenten zijn prachtig in hun landschappen, lijnen en kleuren. 

Verrassend Duisburg 

1. Traditionele oven, Kerkplein / 2. Poort Pachthof Stroykens

1. 2.

+-

(Herken je alle plekken?)
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3. Straatmeubilair gemeentelijke basisschool Moorsel / 4. Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand, Moorselstraat

3. 4.

Dromerig Moorsel 

Vanuit de lucht lijkt alles anders. 
Afstand nemen is … relativeren. 
Zoom UIT. 

Daal af. Kijk rond. Verken en ontdek zoveel kleine fijne dingen. 
Zoom IN. 
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Dossier 
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5. Kunstwerk ‘Tervuurse Herder’, Warandeplein / 6. Geniemonument, Lempereurplein

5. 6.

Veelzijdig Tervuren



13Februari 2022Tervuren Info

©
 F

ra
uk

eV
an

d
en

B
ro

ec
k 

7. Olympische ringen, ontmoetingscentrum Miel Puttemans / 8. Wachthuisje voormalige tramlijn Vossem-Brussel, Sint-Pauluslaan

7. 8.

Charmant Vossem
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Tervuren
Vlaams Gewest

Vrijwilligers in cijfers 

Geteld

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

Leren

Inspiratieavond voor 
vrijwilligers
Hé vrijwilliger, staat donderdag 17 februari al 
aangekruist in je agenda? Nog niet? Doe het 
dan vandaag nog. De Avond van de Helden  
is een boeiende inspiratie- en netwerkavond 
voor al wie werkt voor ‘t plezier.

Vrijwilligers zijn de motor van het verenigingsleven. En daarom 
verdienen zij een hoop inspiratie, een overvloed aan motivatie 
en een grote blijk van waardering. 

Marianne Cap van Vrijwilligerswerkwerkt houdt een meesle-
pend betoog. Hoe kan je vrijwilligers blijvend motiveren? Wat is 
een goede coaching? En nieuwe vrijwilligers aantrekken, hoe 
doe je dat nu het beste? De spreker vertrekt vanuit herkenbare 
situaties en biedt kapstokken om vorm te geven aan de 
toekomst. Je krijgt ook meer inzicht in hoe je werkt aan 
verbinding, bij je vrijwilligers en binnen je vereniging. 

Nodig gerust ook andere vrijwilligers uit je vereniging, vrien-
denkring of familie uit. Zeg het voort! Deze inspiratieavond is 
een organisatie van de gemeenten Tervuren, Bertem, Hoeilaart, 
Huldenberg, Overijse, GC de Kam, GC de Lijsterbes en GC de 
Bosuil.

do 17 februari, 20 u 
•  cc De Warandepoort, Markt 7b
•  gratis, inschrijven via www.dewarandepoort.be vóór 14/2
•  Covid Safe Ticket en mondmasker verplicht 
•  organisatie: intergemeentelijke samenwerking Druivenstreek

Digitaal vrijwilligersplatform  
Tervuren Helpt in 2021

40 organisaties 
actief op het platform

60 vacatures  
voor vrijwilligerswerk

301 personen

Aantal vrijwilligers actief  
bij de gemeente 

Aandeel inwoners  
dat vrijwilligerswerk doet 

18% 

16% 
Tervuren

Vlaams Gewest
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Typisch Tervuren

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

Panorama Dronkemansdreef

Tip van Hubert De Groot, 
Terschurenstraat,  
Duisburg

‘Dit is mijn favoriete plaats! 
Idyllisch gelegen op de  
hoogvlakte van Duisburg met  
een wondermooi zicht op de 
Brabantse glooiing in Eizer.  
Veel wandelaars en fietsers 
houden hier halt om het  
schitterende panorama te 
bewonderen. De bank op  
deze rustige plek werd 
geschonken door de  
Landelijke Gilde van Eizer.’
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Gebeurt nu 

Winnares stiftgedicht
De jaarlijkse poëziewedstrijd van de Bib 
draaide dit jaar rond het stiftgedicht. De  
inzendingen bleken stuk voor stuk pareltjes. 
Het winnende stiftgedicht is ‘Vacuüm verpakt’ 
van Véronique Dubois. Zij krijgt een  
poëziebundel als geschenk. Haar visueel 
mooi uitgewerkte stiftgedicht gaat over het 
alomtegenwoordige gevoel van isolatie.  
Het klaagt het getalm aan en wijst op de 
prangende urgentie om het milieu te redden. 

Graag traag!
Veilig naar school kunnen gaan vindt de 
gemeente belangrijk. De dienst werken in 
eigen beheer voert daarom beetje bij 
beetje het schoolvervoersplan uit. Zo tref 
je nu opvallende en kleurrijke markeringen 
aan de ingang van de deelnemende 
scholen. Ondertussen werkt men aan nog 
meer verbeteringen. Wordt vervolgd …
 

openbaardomein@tervuren.be 

Help de zwaluw 
Zwaluwen hebben het moeilijk. Er is een 
gebrek aan geschikte locaties waar ze 
hun nest kunnen bouwen. Wil jij graag een 
kunstnest voor zwaluwen onder je dakgoot? 
Geef een seintje vóór 1 maart. Je moet wel 
een brede en lichtgekleurde dakoversteek 
hebben. De plaatsing is gratis.

tervuren.bibliotheek.be

©
 F

ra
uk

eV
an

d
en

B
ro

ec
k 

e-mail naar: laure.agten@igo.be 
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Mensen

Een verhaal over mantelzorg en moed
Niemand heeft ze ooit geteld, maar in Tervuren 
nemen heel wat mensen mantelzorg op.  
Ghislaine is zo iemand. Zij zorgt al meer dan  
elf jaar voor haar zwaar zorgbehoevende  
echtgenoot. De thuiszorgdiensten van de  
gemeente springen bij.

Ghislaine: “René kreeg op zijn 61ste een herseninfarct in het 
ziekenhuis. Hij kon niet meer praten of stappen. We waren net op 
pensioen. Ze stelden voor om hem naar een woonzorgcentrum te 
brengen, maar daarvoor heb ik bedankt. Ik wilde mijn man niet 
zomaar ‘wegzetten’. In het ziekenhuis ging hij achteruit, hij verloor 
wel 20 kilo door een depressie. Toen ik hem naar huis heb laten 
komen en de zorg op mij heb genomen, fleurde hij weer op. Hij zit 
in een rolstoel, maar is nog altijd helder in zijn hoofd.”
 
Niet meer praten
“Mijn dag verloopt volgens een vast ritme: eten klaarmaken, 
medicatie geven, wassen en aankleden. Ik doe het allemaal zelf. 
Als René in bed ligt om te rusten doe ik de boodschappen. Ik 
ben blij dat ik nog in staat ben om hem te verzorgen, want ik 
moet zelf ook opletten voor mijn hart. Maar ik ben moe. En vooral 
als René een mindere dag heeft, heb ik het moeilijk. Wat me 
zwaar valt is dat ik niet meer gewoon met hem kan praten. We 
begrijpen elkaar met gebaren. Gelukkig kan René nog lezen en 
tv-kijken.”

Thuiszorgdiensten
In het begin deed Ghislaine amper een beroep op hulp van 
buitenaf, maar toen ze zelf fysieke klachten kreeg, moest het  
wel. Ze schakelde de thuiszorgdiensten van de gemeente in.  
“We hebben nu poets- en strijkhulp. Af en toe komt iemand René 
wassen. Dan ben ik dankbaar voor de hulp, maar ook gewoon blij 
om met iemand te kunnen babbelen. De kinesist komt niet meer 
aan huis door de coronamaatregelen, maar gelukkig belt zij me  
af en toe op om te vragen hoe het gaat. Ook op onze dochters 
kunnen we rekenen.”

De mantelzorgpremie 
Elke persoon vanaf 16 jaar die onbetaald, niet-beroepsmatig en op regelmatige basis de 
zorg opneemt voor een zorgbehoevende partner, ouder of kind kan aanspraak maken op de 
premie. De zorgbehoevende persoon moet een inwoner zijn van Tervuren (de mantelzorger 
niet) en nog thuis wonen: in de eigen woning, thuis bij de mantelzorger, of in een  
assistentieflat. De inkomens van de mantelzorger en zorgbehoevende spelen geen rol.

Hoe aanvragen?
Het aanvraagformulier vraag je bij de zorgconsulent of download het van 
www.tervuren.be/welzijn-en-zorg/diensten-aan-huis/mantelzorg/mantelzorgpremie.  
Nadat je een aanvraag gedaan hebt, zal de zorgconsulent je contacteren om een  
huisbezoek te plannen.

zorgconsulent@tervuren.be, 02 229 52 22 : 

Premies
Dankzij financiële tegemoetkomingen van de overheid kon 
Ghislaine de badkamer en de oprit laten aanpassen. “René krijgt 
een budget voor zijn invaliditeit en ik heb de mantelzorgpremie. 
Maar in het begin betaalden we alles uit eigen zak en dat 
voelden we stevig in onze spaarcenten”, zegt Ghislaine. 

“Ik heb mijn leven lang gewerkt, eigenlijk ben ik iemand die altijd 
bezig is. Altijd in de weer met het huishouden, koken, wassen. 
Echte hobby’s heb ik niet. We waren vorig jaar vijftig jaar 
getrouwd en ik blijf nog altijd tevreden met mijn keuze van toen. 
Ik laat René niet los.” 
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Ontspannen

Wat te doen op de 
NOEN? 

Heb jij tijd vrij  
overdag? Dan is de 
brochure ‘NOEN’  
interessant voor jou. 
In deze kersverse 
publicatie bundelen 
vijf gemeenten in  
de Druivenstreek  
en hun partners  
van vzw De Rand 
het vrijetijdsaanbod 
dat tijdens de dag 
plaatsvindt.

“Ook verenigingen zijn mee op de kar gesprongen van  
dit initiatief van de intergemeentelijke samenwerking  
Druivenstreek”, vertelt Kris Cherretté, cultuurmedewerker in  
cc De Warandepoort. “En dat maakt het aanbod natuurlijk nog 
groter en interessanter. We hebben podiumvoorstellingen, 
cultuur, sport, workshops, wandelingen. Er staan best veel 
wandelingen in deze editie, merk ik. Je zou bij wijze van 
spreken elke dag kunnen deelnemen aan een toeristische 
uitstap in de streek!”

Tijd vrij overdag

“De activiteiten zijn niet alleen op oudere mensen gericht, maar 
op iedereen die overdag enkele vrije uurtjes heeft. We hebben 
bewust gekozen voor een publicatie op papier. Papier blijft goed 
werken om je aanbod te verkopen. ‘NOEN’ loopt over zes 
maanden en kan gerust een tijdje op de salontafel blijven liggen.”

Kans voor verenigingen

“Er zijn nu een achttal Tervuurse verenigingen die hun  
activiteiten publiceren, maar dat mogen er gerust nog meer 
zijn. De voorwaarden zijn dat de activiteit toegankelijk is  
voor iedereen én dat ze overdag plaatsvindt. ‘NOEN’ verschijnt 
tweemaal per jaar, in februari en in september. Het is voor 
verenigingen een mooie kans om zich ook buiten Tervuren 
bekend te maken.”

Haal jouw ‘NOEN’ in gemeentehuis De Zevenster,  
cc De Warandepoort, Pachthof Stroykens, 

 Ontmoetingscentrum Miel Puttemans  
of in de sportcentra Diependal en De Steenberg.

vrijetijd@tervuren.be: 

Praatcafé dementie  
in 2022
Zorg jij voor iemand met dementie en heb je 
nood om eens van gedachten te wisselen met 
andere mantelzorgers? Kom dan naar een 
praatcafé dementie. Een spreker geeft telkens 
een boeiende inleiding.

dinsdag 15 maart, 20 u
Hoeilaart, GC Felix Sohie 
Basisvorming dementie, met Lilliane Esselens

dinsdag 26 april, 20 u
Tervuren, woonzorgcentrum Zoniën
Als gedrag een uitdaging wordt, met Hilde Vanderlinden

dinsdag 27 september, 20 u
Overijse, woonzorgcentrum Mariëndal 
Welke factoren kunnen (mis)behandeling doen ontstaan?,  
met Marc Koninckx

dinsdag 18 oktober, 20 u
Tervuren, woonzorgcentrum Zoniën
Het lelijke eendje, een bredere kijk op wie je bent als  
mantelzorger, met Katja Van Goethem

dinsdag 22 november, 20 u
Hoeilaart, GC Felix Sohie
Huis-, tuin- en keukenweetjes: tips voor mantelzorgers,  
met Katja Van Goethem

De praatcafés vinden plaats op locatie of online als de  
coronamaatregelen dat vereisen. Ze zijn een samenwerking 
tussen het Sociaal Huis en Mozaïek Druivenstreek. 

www.mozaiekdruivenstreek.be, zorgconsulent@tervuren.be, 
02 229 52 22 

: 
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Paneldebat

Ontwikkelingssamenwerking en dekolonisatie 
Er is de laatste tijd opvallend veel aandacht voor dekolonisatie. Met een paneldebat wil  
de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) bijdragen aan een  
constructieve en genuanceerde discussie over dit thema. 

Over de grens

Hoewel de formele dekolonisatie van de meeste Afrikaanse en 
Aziatische landen al meer dan 60 jaar geleden plaatsvond, 
blijven sommige effecten van het koloniale verleden nog steeds 
doorwerken. Dat gebeurt ook in de ontwikkelingssamenwerking. 
De Amerikaanse Black Lives Matter-beweging, die na de moord 
op George Floyd in 2020 tot wereldwijde demonstraties leidde, 
heeft de discussie ook in België sterk gestimuleerd. Bij de 60ste 
verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid op 30 juni 
2020 schreef Koning Filip een brief aan President Tshisekedi 
waarin hij zijn diepste spijt uitdrukte voor de wonden uit het 

verleden. Deze brief is ook een reactie op de hernieuwde 
aandacht voor kolonisatie en dekolonisatie. Dit paneldebat 
is een organisatie van de GROS in samenwerking met het 
Davidsfonds en NEOS. De moderator is Peter Verlinden.  
Er is gelegenheid om vragen te stellen.

zo 6/3 van 10.30 tot 12 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (theaterzaal)
•  gratis, reserveren vereist via www.dewarandepoort.be
•  Covid SafeTicket en mondmasker verplicht
•  info: gros@tervuren.be, 02 766 53 03

Belangstelling voor het Zuiden?
Ben je betrokken bij een project van ontwikkelingssamenwerking met partners in het Zuiden?  
Wil je een initiatief nemen om de Tervurenaars te sensibiliseren rond de Noord-Zuidproblematiek? 
Dan kom je misschien in aanmerking voor een subsidie van de gemeente.

Tot 31 maart 2022 kan je een subsidieaanvraag indienen. Het gemeentebestuur kent de subsidies toe op advies van de GROS,  
de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking.    

Het gaat meer precies om:

• activiteiten in Tervuren gericht op informatieverstrekking, educatie en sensibilisering rond ontwikkeling of ontwikkelingssamen- 
werking, mensenrechten, vluchtelingen en intercultureel samenleven

• duurzame projecten in ontwikkelingslanden: enerzijds kleinschalige particuliere initiatieven van organisaties, verenigingen of 
personen met een duidelijke band met Tervuren, anderzijds projecten van ngo’ s (niet-gouvernementele organisaties) die actief 
ondersteund worden door inwoners of verenigingen van Tervuren

• ‘rugzakprojecten’ voor jongeren tussen 16 en 25 jaar die zich in een ontwikkelingsland inzetten voor een ontwikkelingsproject.

De aanvraagformulieren en alle informatie over de werkwijze en de voorwaarden vind je op www.tervuren.be,  
klik door naar gemeente en bestuur, adviesraden, GROS.

Info: gros@tervuren.be, 02 766 53 03

Sandrine Ekofo is beleidsmede-
werker Congo bij de ontwikkelings-
organisatie Broederlijk Delen. 

Aletha Wallace is actief in Liberia 
als directeur van de vzw Liberia 
Entrepreneur Educational 
Foundation en werkt samen  
met 11.11.11. 

Johan Swinnen is voormalig 
Belgisch ambassadeur in Rwanda 
en Congo.

Peter Verlinden, ex-VRT-journalist 
en auteur, leidt het debat in goede 
banen. 
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Uit in
Tervuren

Februari 2022
www.tervuren.be

FILM MUZIEK

Alle activiteiten onder voorbehoud van nieuwe coronamaatregelen

wo 2/2 om 14 en 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

‘Respect’ is een 
muzikale film- 
biografie over de  
legendarische  
zangeres Aretha 
Franklin. Oscar  
en Grammy  
Awardwinnares 
Jennifer Hudson 
(Dreamgirls) kruipt 
in de rol van de 

koningin van de soulmuziek. De film volgt 
Franklins carrière vanaf de dagen dat ze 
als kind in een koor in de kerk van haar  
vader zong tot ze een internationale  
superster werd. 

Respect 

vrij 4/2 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

Op 26 februari zou 
Johnny Cash 90 
jaar zijn geworden. 
We kennen hem 
van klassiekers 
als ‘Folsom Prison 
Blues’ en ‘I Walk 
The Line’. Maar in 
de jaren 90 drong 
hij ook door tot een 
jong, alternatief  

publiek. Dit warme eerbetoon is in de 
vertrouwde handen van Guy Swinnen, 
Nathalie Delcroix, Patrick Riguelle, Bjorn 
Eriksson, Piet De Pessemier, Axl Peleman, 
Jan Hautekiet en Ron Reuman.

Johnny Cash 90 

vrij 11/2 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

In deze Griekse tragedie doodt een moeder haar twee kinderen. 
Echtgenoot Jason, bejubeld als vader, man en soldaat, komt  
gekweld in een niemandsland terecht. Maar is Medea, die het  
ondenkbare heeft gedaan, er beter aan toe? Is het lot van de 
mens dat hij alles moet verliezen? Is het lot van man en vrouw  
om zichzelf om de zoveel tijd te moeten heruitvinden?

Medea
THEATER MALPERTUIS

za 5/2 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

Kloot Per W en Jan Hautekiet 
kennen elkaar van in het vijfde  
leerjaar (1966). Jan speelde 
toen al een serieus stukje 
piano. Kloot stond voor de 
grote spiegel van z’n moeder 
de Beatles na te doen op een 
tennisraket. Hun wegen gin-
gen uit elkaar, maar nu is er 
dit duoproject met klassiekers 
en eigenzinnige bewerkingen 
van pareltjes uit 60 jaar pop-
muziek. 

Kloot Per W & Jan Hautekiet
IN CONCERT MUZIEK
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Stijn Meuris
Meuris kijkt met 
spitante humor en 
een bevlogen  
vertelritme terug 
op twee uitzonder-
lijke jaren. Jaren 
die hem ook ja-
ren 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 

do 10/2 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

HUMOR

NIEUWE 

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

Henk Rijckaert

Mensen die mij al een tijdje volgen, weten het. Ik ben niet van  
sociale media weg te slaan. Instagram, YouTube, Facebook, … 
Ik sta dagelijks met al mijn volgers in contact. Die hechte band 
maakt van mij een ‘influencer’. Ik heb invloed op de mensen.  
En als ik iets aanraad, dan mag je zeker zijn dat het goed is.  
Ik sta voor kwaliteit. Wat zeg ik, dat het het beste is!

INFLUENCER

za 12/2 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

HUMOR

ma 14/3 om 14 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

Zing mee met de Eenzaam Zonder Jou Band en de grootste 
Nederlandstalige danshits van Samantha, Rob De Nijs, Will Tura, 
Marva, Raymond van het Groenewoud, Jo Leemans, Karen Kent 
én natuurlijk samen met Loes Van den Heuvel.

Luide Liedjes met Loes
NOEN LOES VAN DEN HEUVEL

FILM

Rookie 

wo 2/3 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

Nicky (Matteo Simoni) is  een jonge, ambitieuze motorrijder. Elke 
race zet hij zijn leven op het spel, voor de kicks, het respect en 
de roem. Zijn wereld stort in wanneer hij door een ongeval nooit 
meer zal kunnen racen. Hij zoekt steun bij zijn schoonzus Vero 
(Veerle Baetens) en haar zoon Charlie (Valentijn Braeckman). Via 
zijn neefje probeert Nicky zijn droom alsnog te beleven. 

wo 30/3 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

In 2021 bestonden Les Truttes 25 jaar. Reden genoeg om dit 
uitgebreid te vieren met een heuse verjaardagstournee. Al een 
kwarteeuw slagen Les Truttes erin om een publiek van alle  
leeftijden te verbinden tijdens die ene onvergetelijke  
live-ervaring. Dit concert wordt groots, imposant, feestelijk  
en megafantastisch. De reactie van het publiek is nu al gekend: 
Oh my God! 

Les Truttes: Oh my God 
THE 25TH ANNIVERSARY TOUR MUZIEK 
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vrij 25/3 om 20 u
 • Sint-Katharinakerk, Kerkplaats, Duisburg
•  € 15 (volwassenen), € 12 (-18/+65), € 30 (gezin met kinderen), 

kansentarief: 80 % korting
 • tickets via reservaties.tervuren.be
 • info: 02 766 52 03

Jonge talenten in combinatie met beloftevolle rijzende sterren, 
dat is de formule van dit klassieke concert in de kerk van  
Duisburg. En of ze graag weer willen optreden na een periode 
van gedwongen stilte door de pandemie! De jonge Deense  
Justina Maria la Cour brengt een schitterende prelude op de  
viool. Daarna vergasten violiste Karen Su en pianist Ruben Plazier 
het publiek op hun kunnen.

Arte Amanti
KLASSIEK

Februari poëziemaand is … in tijden van afstand dichter bij  
dichters toeven, … winterwandelen op versvoeten voorbij  
woorden die raken en stilstaan bij de waan van de tijd, … op stap 
in dorp en groen gedichten ontdekken, zomaar achtergelaten 
achter een raam of een muurtje. Breng je favoriete gedicht mee, 
het kan een stem krijgen op deze tocht met beelden en klanken 
van alle tijden.

Poëziewandeling

zo 20/2 van 14 tot 17 u
•  vertrek aan vrijetijdscentrum De Warandepoort, Markt 7b
•  € 2, kansentarief UiTPAS € 0,4
•  tickets via reservaties.tervuren.be/tickets of 02 766 52 03

Ainbo: Heldin van de 
Amazone 
FILM (6+)

Als Ainbo op een dag ontdekt dat haar land in de jungle 
wordt bedreigd door de eeuwenoude demon Yucurunu, 
roept ze de hulp in van reuzenschildpad Motelo Mama. 
Samen met haar twee knotsgekke Amazonegidsen Vaca 
en Dillo gaat Ainbo op avontuur, vastbesloten om haar 
land en volk te redden voordat het te laat is. 

zo 13/2 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

 ZOZOÖFZO 
COLLECTIEF DOFT
FAMILIEVOORSTELLING (4+)

Een groep charmante  
toneelspelers staat klaar om hun 1-minuut- 
voorstelling eindelijk aan het grote publiek te 
tonen. Maar dan krijgen ze onverwacht een 
brief. De Strenge Meneer gooit roet in het eten 
en brengt alles en iedereen aan het twijfelen. 
Een spannende voorstelling waarin de betekenis 
van goed en slecht onder de loep genomen 
wordt.

zo 20/2 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

WANDELING MET GIDS
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Encanto 
FILM (6+)

In een levendig dorp, diep verscholen in de bergen 
van Colombia leeft de buitengewone familie  
Madrigal. Ze bewonen een magisch huis  
op een wonderbaarlijke en betoverde  
plek, een encanto genaamd. De  
magie van de encanto heeft elk 
kind van de familie gezegend met  
een unieke gave, van spierkracht  
tot geneeskracht. Op één kind na,  
Mirabel. 

zo 13/3 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

Kinderfestival 
STERRE
KROKUSVAKANTIE

Kapoen STERRE staat in de krokusvakantie klaar met 
een sportkamp of creakamp (5 dagen), culturele 
tweedaagses of een dagworkshop. De inschrijvingen 
zijn al begonnen, maar bekijk zeker de vrije plaatsjes 
op de website.

 in de krokusvakantie van 28/2 tot 4/3 
•  De Steenberg, sportcentrum Diependal, GITO,  

De Nettenberg en cc De Warandepoort
•  tussen € 20 en € 70 per kind, kansentarief:  

tussen € 4 en € 14 per kind 
•  inschrijven via reservaties.tervuren.be  

(voor sport- en creakamp),  
www.dewarandepoort.be (voor tweedaagses  
en dagworkshop)

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

Tervuurse sportweken 2022 
Voor jongeren tussen 7 en 16 jaar zijn er in de paas- en zomervakantie weer de spetterende Sportweken. 
 Wie graag beweegt en plezier wil beleven met vrienden en vriendinnen, is hier aan het juiste adres.  
Een team van professionele monitoren staat te popelen om alle jongeren een supervakantie te bezorgen.  
Het programma is gevarieerd en aangepast aan de leeftijd en het niveau. 

- paasvakantie: 4-8 april 
- zomervakantie: 4-8 juli, 1-5 augustus, 22-26 augustus

•   van ma tot en met vrij van 9 tot 16 u (opvang vanaf 8 tot 17 u)
•  De Steenberg, Spechtenlaan 8, Moorsel of sportcentrum Diependal, Lindeboomstraat 30, Tervuren
•  tussen € 65 en € 165 per kind, kansentarief: tussen € 13 en € 33 per kind 
•  inschrijven VANAF WO 9/2 OM 9 u via reservaties.tervuren.be (wees er snel bij, want snel volzet)
•  info: 02 766 52 03, inschrijvingen@tervuren.be

INSCHRIJVEN  
VANAF

woensdag 9/2 
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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 6/2 (activiteiten tussen 7/3 en 10/4)

• zo 6/3 (activiteiten tussen 4/4 en 15/5)

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

ZA 26 FEBRUARI 

Winterwandeling (nieuwe datum!) 
JoKriMo 

Gezellige fakkeltocht door Moorsel met verrassingen onderweg. Vertrek om 19, 
20.30 en 22 u. Met livemuziek, chocomelk, hamburgers én pannenkoeken.  
Wie geen zin heeft om te wandelen, is welkom bij de jeneverbar. 

JoKriMo-lokalen, Spechtenlaan 8, Moorsel, vanaf 19 u, € 6 (zonder inschrijving), 
info@jokrimo.be

Uit
Verenigingen Kalender

DO 3 MAART

Voordracht: Hoe China onze toekomst bepaalt 
Neos Tervuren

De Chinese aanwezigheid is merkbaar in alle continenten. Onderzoek en  
ontwikkeling floreren, onze markten worden overspoeld door Chinese merken. 
Maar van democratisering is geen sprake. Voordracht door Stefan Blommaert.

Gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a, van 14.30 tot 17 u, opintelon@skynet.be

- paasvakantie: 4-15 april, 
- zomervakantie: 4-29 juli (gesloten op 1, 2 en 21 juli ), 8-26 augustus (gesloten 1 tot 5 augustus, 15, 29, 30 en 31 augustus)

•  telkens van 9 tot 16.15 u (opvang vanaf 8 en tot 17 u)
•  GBS Tervuren, Paardenmarktstraat 1, complex De Nettenberg, Hertenbergstraat 1 
•  € 35 voor Tervurenaars, € 45 voor niet-Tervurenaars, kansentarief UiTPAS: www.tervuren.be/uitpasdruivenstreek
•  inschrijven VANAF WO 16/2 via reservaties.tervuren.be (enkel op voorhand en per week)
•  info: 02 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be
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Speelplein Katapult 
In de paas- en zomervakantie beleven kinderen weer de gekste avonturen op speelplein Katapult. Het speelplein is er 
voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar uit Tervuren, voor kinderen van Tervuurse handelaars en voor kinderen die in  
Tervuren naar school gaan of er grootouders hebben. 

INSCHRIJVEN  
VANAF

woensdag 16/2



Haal jouw  
‘NOEN’-brochure  

af in gemeentehuis  
De Zevenster,  

cc De Warandepoort,  
Pachthof Stroykens,  

Ontmoetingscentrum  
Miel Puttemans of 

 in de sportcentra Diependal  
en De Steenberg.


