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Edito

Ons contacteren in januari 
— Adressen 

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

— Digitaal
www.tervuren.be
www.dewarandepoort.be
www.visittervuren.be 
• facebook.com/gemeentetervuren
• facebook.com/CCDeWarandepoort
• facebook.com/visittervuren
• facebook.com/bibliotheektervuren 
• facebook.com/sociaalhuistervuren
• twitter.com/tervurentwit
• twitter.com/visittervuren
• 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
enkel op afspraak via burgerzaken@tervuren.be  
of tel 02 766 53 53

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

Woonloket
woonloket.tervuren@igo.be, tel 0476 96 38 23, 
voorlopig geen afspraken mogelijk

Sociaal Huis
eerste bezoek kan zonder afspraak op
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 welzijn@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
wo 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

Laten we het glas heffen op het nieuwe jaar. En op een goede 
gezondheid, want die is onbetaalbaar. Dat hebben we tenminste 
geleerd in het onfortuinlijke jaar 2020. 2021 wordt het jaar van 
de hoop. Een jaar waarin we met een beetje geluk weer snel  
de draad van ons normale leven kunnen oppikken en genieten 
van de deugden van elke dag. Gelukkig Nieuwjaar!

Met de geleidelijke terugkeer van ons normale leven komen 
ook de normale bekommernissen en problemen weer naar 
boven. Zoals bijvoorbeeld de Brexit. Op het ogenblik dat ik  
deze tekst schrijf, werd de ultieme ‘deadline’ van de wanhopige 
onderhandelingspogingen voor de zoveelste keer uitgesteld. 
Het is mij dus niet bekend of het Verenigd Koninkrijk op  
1 januari 2021 de Europese Unie (EU) zal verlaten met of  
zonder handelsakkoord.

Hard of zacht, de Brexit blijft een smet op het blazoen van de 
EU. Een smet dat het zover is moeten komen en de scheiding 

zal ook voor menig inwoner van Tervuren niet zonder gevolgen 
blijven. Sinds jaren zijn de Britten de grootste groep niet-Belgen 
in onze gemeente. Met ongeveer 800 inwoners of 3,5 procent 
van de Tervuurse bevolking hebben zij een zichtbare en 
betekenisvolle aanwezigheid in de vele verenigingen die onze 
gemeente rijk is. Laat ons hopen dat onze Britse vrienden de 
Brexit in onze gemeente kunnen overleven, want een 
genoodzaakte terugkeer is mogelijks niet meteen het beste 
vooruitzicht voor het nieuwe jaar. Velen hebben niet gewacht 
om hun keuze te maken. Zij hebben de Belgische of een andere 
Europese nationaliteit aangevraagd en hun toekomst gericht op 
de EU. Wat ook hun keuze is, wij wensen hen het allerbeste en 
heten hen steeds welkom in Tervuren. 

‘Sinds jaren zijn de Britten  
de grootste groep niet-Belgen  

in onze gemeente’
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17 Gebeurt nu!

21 Uit in Tervuren

22 Goed Bezig

Financiele steun na corona
10

Digitaal praatcafé dementie
9

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

Love #tervuren! Geen crush of soulmate om je liefde vandaag aan  
te verklaren? Geen nood, Tervuren zelf is een gewillig slachtoffer.  
Het mooie park, de Franse tuinen rond het @africamuseum.be,  
het prachtige Arboretum: plekjes genoeg om toe te geven aan je 
gevoelens. Vergeet ze achteraf niet te delen via #visittervuren 
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Burger

De folders zijn soms professioneel gemaakt en 
experten lijken de theorieën te ondersteunen. 
Deze verhalen kloppen uiteraard niet, maar ze 
zijn wel schadelijk omdat ze toch een aantal 
mensen weten te overtuigen of op zijn minst 
twijfel zaaien. 

Onlineleugens

Naast post in de brievenbus circuleert er heel 
wat nepnieuws op sociale media en websites. 
Of je krijgt valse berichten via mail, sms of 
WhatsApp. Noem het gerust virtuele leugens 
over het coronavirus. Zo is er het nepnieuws 
van de invloed van het 5G-netwerk op de 
verspreiding van het virus. Of over vreemde 
middeltjes en behandelingen die het virus 
tegengaan. Ook het gevaar van vaccinaties 
en hun zogenaamde bijwerkingen is een  
populair thema. Tot slot heb je de complot-
theorieën; men beweert bijvoorbeeld dat de 
epidemie een excuus is om onze burgerrechten 
in te perken. Of dat Microsoftoprichter  
Bill Gates een stiekeme rol speelt in de  
verspreiding. 

Laat je niet misleiden

Veel nepnieuws kan blijven bestaan door  
onwetendheid of angst, maar strafbaar is het 
niet. Twijfel je of iets nepnieuws is? Vraag je 
huisarts om advies of raadpleeg de juiste,  
officiële bronnen over corona.

Nepnieuws 
over corona
Verschillende inwoners maken 
melding van misleidende  
coronapost in de bus. Zo zijn er 
flyers die je proberen te vertellen 
dat het dragen van een mond-
masker niet nuttig en zelfs  
ronduit gevaarlijk is. Of dat het 
coronavirus niet erger is dan  
een griep. 

Goed om weten

Aftellen naar 2021 
zonder vuurwerk

Reserveer je  
kerstboomophaling
Op woensdag 13 januari haalt Interrand de 
kerstbomen op. Je moet daarvoor reserveren  
op www.interrand.be. Zet je boom (maximaal  
2 meter) buiten zonder pot en versieringen  
op de dag van ophaling vóór 7 uur ’s ochtends  
of na 20 uur de dag voordien. Je kan je 
kerstboom ook de hele maand januari  
gratis naar het recyclagepark brengen  
(1 kerstboom per gezin). 

Vuurwerk afsteken is gevaarlijk 
voor mens en dier. Elk jaar  
worden tientallen mensen naar 
het ziekenhuis gebracht met 
brandwonden. Door corona zijn 
de ziekenhuizen op dit moment 
al zwaar belast. Ook andere 
diensten zoals brandweer, politie 
en ziekenvervoer houden nu 
best de handen vrij voor de  
bestrijding van de pandemie.

Het is in deze coronaperiode verboden om vuurwerk af  
te steken tijdens de feesten. Bedenk jij een andere leuke 
manier om af te tellen naar het nieuwe jaar?

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

• donderdag 24 december vanaf 12 uur
• vrijdag 25 december 
• donderdag 31 december vanaf 12 uur
• vrijdag 1 januari 

Vrijetijdscentrum De Warandepoort en de bibliotheek zijn eveneens gesloten op 

• zaterdag 26 december
• zaterdag 2 januari

Het recyclagepark is gesloten op vrijdag 25 december en op vrijdag 1 januari.  
Op donderdagen 24 en 31 december sluit het recyclagepark om 15 uur.  
Vergeet niet je bezoek te reserveren op www.interrand.be. 

Bovendien doet vuurwerk mensen samenkomen. Dat is in strijd met de  
coronamaatregelen en verhoogt de kans op nieuwe besmettingen. Het verbod 
geldt op privaat en openbaar domein tot en met 17 januari. Ook geluidskanonnen, 
wens- of feestballonnen, kerstboomverbrandingen en vuren in open lucht zijn 
verboden.

FAKE
NEWS

de officiële website over Covid-19:  
www.info-coronavirus.be
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Wonen

Als je veel tijd binnenshuis bent, moet de lucht in je woning  
gezond zijn. Ververs je de lucht niet genoeg, dan kunnen vocht 
en schadelijke stoffen niet meer weg. Dat kan zorgen voor heel 
wat gezondheidsproblemen zoals irritatie van de ogen en  
luchtwegen, hoofdpijn, allergie of astma. Bij CO-vergiftiging  
kan het leiden tot de dood. 

Iedereen kan last krijgen, maar zwangere vrouwen, kinderen,  
ouderen en zieken zijn het meest kwetsbaar voor vervuilde 
lucht. 

Hou je kot gezond
Door corona brengen we met z’n allen meer tijd 
door in onze woning. Zeker nu het koud en nat 
is. Verluchten is dan extra belangrijk. 

Woonloket, voorlopig gesloten door de coronamaatregelen, wel  
digitaal te bereiken via woonloket.tervuren@igo.be of 0476 96 38 23.

Geregeld

De dienst zorg biedt de inwoners een heel scala van diensten 
aan. Dat gaat van residentiële zorg (woonzorgcentrum) over  
semi-residentiële zorg (centrum voor dagverzorging De Den) tot 
de thuiszorgdiensten. De dienst zorg zat lang over verschillende 
sites verspreid, maar met de verhuis van de thuiszorgdiensten 
van het gemeentehuis naar woonzorgcentrum Zoniën is dat nu 
verleden tijd. 

Maak een afspraak

De coördinatoren van de thuiszorgdiensten blijven alle inwoners 
helpen op de vertrouwde manier. Dat ze nu letterlijk naast hun 
andere zorgcollega’s werken, heeft alleen maar voordelen. Zo 
kan men nog beter inspelen op individuele noden en kan men 
de continuïteit van de zorg beter garanderen. De dienst werkt 
vanaf nu bovendien alleen op afspraak.

Renovatie woonzorgcentrum

De verhuis maakt deel uit van een renovatie in het woonzorg-
centrum. Er kwamen niet alleen bureauplekken voor de  
thuiszorgdiensten. Ook de modernisering van de leefruimten 
voor de bewoners en de vergroting van de cafetaria horen  
tot het renovatieplan. 

Thuiszorg nodig? 
De thuiszorgdiensten werken sinds kort vanuit 
woonzorgcentrum Zoniën aan de Jezus Eiklaan. 
Alle afdelingen van de dienst zorg zijn nu  
gegroepeerd op dezelfde locatie. Dat is beter 
voor de kwaliteit van de dienstverlening.

Meer weten? 
www.gezondbinnen.be

ZET HET RAAM 
OP KIEPSTAND 

ZET HET RAAM 
OP EEN KIER

ZET JE VENTILATIE-
ROOSTERS OPEN

ZET JE VENTILATIE-
SYSTEEM AAN

DE WAS DROGEN DOUCHEN SCHOONMAKEN KOKEN

Zorg voor een constante luchtdoorstroming door je huis

Zet je raam extra open bij o.a. activiteiten met water

Beperk vervuilende 
sto� en in huis 
en verlucht

Vermijd CO-vergi� iging door je
verwarmingstoestel te laten nakijken

Hou je kot gezond
VENTILEER

VERLUCHT

Meer weten? Surf naar Gezondbinnen.be
© 2020 • Zorg en Gezondheid, de Vlaamse Logo’s en Vlaams Instituut Gezond Leven
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Altijd en zeker tijdens Corona

1. Ventileer: zorg voor een  
constante luchtstrooom  
door je huis.

2. Verlucht: zet je raam  
wijd open.

3. Beperk vervuilende  
stoffen in huis. 

4. Vermijd CO-vergiftiging  
door je verwarmingstoestel  
te laten nakijken.

4 vuistregels

Nieuwe contactgegevens

Thuiszorgdiensten, Jezus Eiklaan 37 

• gezinszorg: Frederick Baroen, 02 229 52 20
• schoonmaakhulp: Ingrid Vandenbossche, 02 229 52 21
• zorgconsulente: Ruth Deumens (warme maaltijen,  

mindermobielencentrale en mantelzorgpremie):  
02 229 52 22

Op afspraak

De openingsuren blijven dezelfde maar de dienst werkt  
enkel op afspraak: van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 u  
en van 13.30 tot 16 u.
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Leren

Jouw gezondheid staat op de eerste plaats. De cursussen ICT en 
Nederlands tweede taal (NT2) voor beginners en gevorderden 
zullen, afhankelijk van de corona-kleurencode, contactonderwijs 
of onlinelessen zijn. Koken is 100 procent contactonderwijs. 

Voor wie?

In Crescendo CVO kan je je bijscholen of herscholen in beroeps-
opleidingen of je beter voorbereiden op de arbeidsmarkt door 
het verwerven van extra ICT- of taalvaardigheden. Bovendien 
kunnen vroegtijdige schoolverlaters er terecht om alsnog een 
diploma secundair onderwijs te behalen.

Wist je dat …

leren extra belangrijk wordt, nu er economische crisis is 
door corona?

Taalopleidingen

Er zijn zowel beginnerscursussen als cursussen voor gevorderden. 
Weet je niet welk niveau je hebt? Dan kan je een test afleggen 
die je oriënteert naar de cursus die het dichtst aansluit bij jouw 
niveau. Vanaf de allereerste les wordt er in de doeltaal lesgegeven. 
Je kan dus ongeacht je moedertaal deelnemen aan de taallessen. 
De taalopleidingen zijn zeer communicatief en praktijkgericht.  
Je zal je vrij snel in de door jou gekozen taal kunnen uitdrukken. 
Bovendien leer je niet alleen de taal: je gaat ook kennismaken 
met nieuwe culturen, gewoontes en tradities.

Initiatie handtassen, handschoenen en 
ceinturen 

Je leert naaitechnieken voor het maken van professionele tassen, 
handschoenen en ceinturen. Je leert met verschillende textiel-
soorten werken en de juiste stofkeuze maken. Je geeft je handtas 
vorm door het kiezen van de juiste tussenvoering. Ten slotte werk 
je het geheel professioneel af door het gebruik van diverse  
fournituren en accessoires.

Ontwikkel je talenten in Crescendo CVO 
In januari en februari kan je in Crescendo CVO 
Volwassenenonderwijs starten met nieuwe  
cursussen ICT, koken, Nederlands tweede taal 
(NT2) en initiatie handtassen, handschoenen en 
ceinturen maken. Ook in deze onzekere tijden 
kan je probleemloos je talenten blijven ontwikkelen. 
In een veilige en gezonde omgeving en via een 
combinatie van contact- en afstandslessen.

Crescendo CVO, Pater Dupierreuxlaan 1b, van ma tot do 9-12 u en 18-21 u, 02 766 53 89, info.tervuren@cvo-crescendo.be, www.crescendo-cvo.be 

Kookopleidingen
Tover snel nieuwe gerechtjes op tafel of leer de knepen van het 
vak. De kookopleidingen zijn er voor iedereen, van beginner tot 
keukenprins(es).

ICT-opleidingen

Internet en technologie zullen naar verwachting steeds belangrijker 
worden. Op het werk, op school, in je sociale contacten en je 
persoonlijke leven. Crescendo CVO biedt tal van cursussen  
aan in ICT en media. Het aanbod is heel breed: het begint  
bij cursussen voor echte beginners en gaat tot specifieke  
cursussen voor gevorderden zoals appontwikkeling en  
webdesign. Je kan elke module apart volgen. 

Basiskennis: werken met pc of tablet

Werk je momenteel online van thuis uit? Hebben je  
kinderen online onderwijs thuis? Raak je gefrustreerd  
omdat sommige zaken niet duidelijk zijn? Kom de basis-
principes van online werken met pc of tablet leren.  
Telkens één lesmoment per week gedurende vijf of tien 
weken, vanaf begin februari. 

Financiële voordelen

Wie les volgt in het volwassenenonderwijs kan op een aantal  
financiële voordelen rekenen, zoals een gedeeltelijke of volledige 
vrijstelling van inschrijvingsgeld. Voor bepaalde opleidingen kan 
je gebruikmaken van opleidingscheques of Vlaams opleidings-
verlof aanvragen bij je werkgever. Voor jonge geïnteresseerden  
is het belangrijk om te weten dat je tussen 15 en 25 jaar onder 
bepaalde voorwaarden je kindergeld kan behouden en na het 
behalen van je diploma secundair onderwijs een premie kan  
aanvragen bij de overheid. Daarnaast ontvang je als cursist bij  
de start van het schooljaar een e-mailadres van Crescendo CVO 
dat je gratis toegang geeft tot het softwarepakket Office 365.



7Januari 2021Tervuren Info

Werken

Kleine alledaagse conflicten kunnen de leefbaarheid 
in een wijk negatief beïnvloeden. Een buren- 
bemiddelaar tracht in een bemiddelingsgesprek  
de communicatie te herstellen.

Beschik je over goede sociale en communicatieve 
vaardigheden, ben je integer en discreet en kan  
je een objectieve houding aannemen? Stel je dan 
kandidaat. Je opleidingsniveau is niet belangrijk. 
Kennis over de werking van gemeente, politie en 
justitie is nuttig, maar is geen absolute noodzaak. 

De opleiding bestaat uit zes lesdagen tussen  
8 maart en 19 april, telkens van 9 tot 17 uur in  
de PIVO Bestuursschool in Asse. Vooraf is er  
een verkenningsgesprek over motivatie en  
verwachtingen. Als bemiddelaar kan je aan de  
slag in Tervuren en naburige gemeenten. 

Opleiding  
burenbemiddelaar
Stel je kandidaat voor de opleiding  
burenbemiddeling. Nadien ga je aan  
de slag als vrijwillig burenbemiddelaar 
voor het Sociaal Huis. 

Info en inschrijven: 
www.vlaamsbrabant.be/burenbemiddeling,  
burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be, 016 26 78 41

Elk jaar kan het speelplein wel een aantal nieuwe krachten gebruiken.  
Omdat het speelplein veel meer is dan alleen kinderopvang, hecht de  
afdling vrije tijd veel belang aan de kwaliteit van het aanbod. De activiteiten 
zijn gevarieerd en aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Ook investeren 
we in een goede opleiding van de animatoren en in duurzaam materiaal. 

Animatorcurus 

Wil je animator worden op speelplein Katapult, 
dan moet je eerst een animatorcursus volgen. 
Op de infosessie op woensdag 20 januari krijg 
je meer informatie over wat een animatorcursus 
juist inhoudt en hoe het er op het speelplein 
aan toegaat. Kom vrijblijvend eens luisteren.

Speelpleinanimatoren 
gezocht
Geef je kinderen graag een toffe vakantie? Hou je van 
een speelse en creatieve sfeer? Wil je een centje  
bijverdienen? Dan is animator op het speelplein Katapult 
misschien wel iets voor jou.

wo 20/1 van 14 tot 15 u
• Nettenberg, Hertenbergstraat 1
• graag een seintje als je komt: vrijetijd@tervuren.be,  

02 766 53 42 
• als de coronaregels dit verbieden, is er een online alternatief 

Gezocht

Hulpverleningszone Oost is op zoek naar brandweervrijwilligers.  
Geen uitzonderlijke helden of bovenmenselijke sporters, maar wel  
gemotiveerde mensen die graag helpen waar ze kunnen. In een team 
dat voor elkaar door het vuur gaat.

www.hvzoost.be, www.ikwordbrandweer.be

Voor je kan solliciteren bij een hulpverleningszone om vrijwillig brandweerman of -vrouw te 
worden, heb je een federaal geschiktheidsattest (FGA) nodig. Om het FGA te behalen leg je 
proeven af bij een opleidingscentrum van de brandweer. De proeven bestaan uit drie delen: 
een competentietest, een handvaardigheidstest en fysieke proeven. Je mag zelf kiezen in welk 
opleidingscentrum je je inschrijft. Dit staat los van de hulpverleningszone waar je nadien wil 
solliciteren of de provincie waar je woont.

Word vrijwilliger bij de brandweer

Digitale infosessie 

Wil je weten wat een brandweervrijwilliger precies doet of hoe je 
eraan begint? Schrijf je dan zeker in voor de digitale infosessie 
op zaterdag 6 februari. Belangrijk is dat je je op voorhand  
inschrijft via www.hvzoost.be. Alleen zo ontvang je de link om 
deel te nemen. 

Iets voor jou?

Wil je wat betekenen voor de mensen in je buurt, samen met een 
heleboel toffe collega’s? Dan is dit misschien wel een uitgelezen 
kans. Hou de data voor het behalen van je Federaal Geschiktheids-
attest goed in de gaten op www.ikwordbrandweer.be. 

Infosessie
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Leef-ruimte

Rioleringsprojecten  
in 2021
Samen met Aquafin voert de gemeente dit jaar riolerings-
projecten uit in Tervuren en in alle deelgemeenten.

dienst gemeentelijk patrimonium, gp@tervuren.be, 02 766 53 50 

  Rioleringswerken in de Hulststraat in Duisburg

De dienst openbaar domein is verantwoordelijk voor de aanleg, vernieuwing 
en het onderhoud van het riolenstelsel in samenwerking met Aquafin.  
De Vlaamse overheid stimuleert de gemeenten tot gescheiden afvoer van 
regen- en afvalwater. Dat wil zeggen dat regenwater en afvalwater apart 
moeten worden gehouden. Het regenwater wordt zo veel mogelijk ter 
plaatse geïnfiltreerd in de bodem of afgevoerd via een aparte rioolbuis 
naar beken en rivieren. Het afvalwater gaat naar de zuiveringsinstallatie. 

Zuivere waterlopen

Deze manier van werken is niet alleen water- en kostenbesparend, maar 
verlaagt ook het risico op wateroverlast. Er komt dan minder regenwater  
in de riolen terecht. Bovendien kan het afvalwater efficiënter gezuiverd 
worden. Het uiteindelijke doel? Zuiverdere beken, rivieren en waterlopen. 
De gemeente Tervuren heeft momenteel een rioleringsgraad van  
98 procent. 
 
Het budget voor de werken is voorzien in de meerjarenbegroting.  
Het gaat om deze straten: 

• Hulststraat Duisburg, vanaf kruispunt met Roelandsheide richting bos
• Dorpsplein Vossem 
• Stationsstraat Vossem: aanleg van een strategisch belangrijke  

regenwaterriool 
• Oudergemseweg Moorsel 
• Elisabethlaan Tervuren
• Puttestraat en Sint-Jansstraat Tervuren

Subsidie voor de inwoners

Inwoners die in een straat wonen waar de riolering ontdubbeld wordt, 
kunnen aanspraak maken op een gemeentelijke subsidie voor afkoppeling 
van regenwater op hun privéterrein en/of de installatie van een regen-
waterput. Meer info daarover op www.tervuren.be/premies en subsidies.

Vol van water
Openbaar onderzoek

Water is onmisbaar in ons dagelijkse  
leven. Daarom heeft de Vlaamse  
overheid een plan gemaakt voor het 
waterbeleid. Ook jij kan daarover je 
mening geven tijdens de fase van het 
openbaar onderzoek.

Nog tot 14 maart 2021 loopt het openbaar onderzoek 
over het plan dat de naam ‘Stroomgebiedbeheer-
plannen voor Schelde en Maas 2022-2027’ draagt. 
 
Bescherming tegen droogte en  
overstroming

Het plan bevat maatregelen en acties voor de  
verbetering van het grondwater en oppervlaktewater. 
Het helpt ook om ons te beschermen tegen  
overstromingen en droogte. Verder is de zuivering 
van het afvalwater van alle Vlaamse woningen erin 
vervat.

Geef je mening

Geef mee vorm aan het waterbeleid door deel te  
nemen aan het openbaar onderzoek. Op  
www.volvanwater.be krijg je een overzicht van de 
plandelen en acties die voor Tervuren relevant zijn. 
Je vindt er ook het digitale inspraakformulier. Geef je 
je opmerkingen liever op papier? Bezorg ze dan 
schriftelijk aan het college van burgemeester en 
schepenen.

www.volvanwater.be 
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www.volvanwater.be

Mensen

Praatcafé dementie gaat online
Dementie bespreekbaar maken. Dat is de missie van Mozaïek Praatcafé Dementie Druivenstreek.  
De vereniging brengt daarvoor mantelzorgers en familie samen rond de tafel. Dat dit ook succesvol 
kan verlopen rond het scherm, bewees het allereerste online praatcafé in samenwerking met het  
Sociaal Huis Tervuren.

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

  De deelnemers van het praatcafé dementie tijdens hun virtuele ontmoeting

Naar buiten durven komen met dementie is voor velen nog altijd 
een grote stap. Er leeft schaamte of angst voor negatieve  
reacties. Met maandelijkse praatcafés wil Mozaïek mensen  
over de drempel trekken. In een sfeer van vertrouwen kunnen 
mantelzorgers ervaringen en gedachten uitwisselen. Een goed 
onderlegde spreker levert telkens een inhoudelijke bijdrage.  
Tijdens het online praatcafé in november lichtte Hilde Weckhuysen 
van Ons Zorgnetwerk de premies en tegemoetkomingen voor 
personen met dementie toe.

Vlot ingelogd

Ruth Deumens, zorgconsulente Sociaal Huis: “Tweeëntwintig 
mensen verzamelden zich virtueel achter pc, laptop of tablet.  
Ik was aangenaam verrast met de opkomst. Hilde had vooraf alle 
deelnemers een vergaderlink gestuurd. En een duidelijke tekst 
over hoe je online moest inloggen voor de bijeenkomst. Dat  
verliep dan ook vlot. Stipt om acht uur konden we beginnen.”

Goed gestructureerd

“Het is even wennen, zo’n digitaal overleg,” zegt Rosanne Germonprez  
die voor de eerste keer deelnam aan een praatcafé, “maar het was 
prima georganiseerd. De uiteenzetting was zeer duidelijk in al zijn 
complexiteit. Er werd tijd gemaakt voor vragen en antwoorden en 
dankzij de goede structuur raakten we de draad van het verhaal 
niet kwijt. Er is zoveel behoefte aan kennis over dementie.” 

“Ik heb een onaangename ervaring met het kluwen van instanties 
die hulp geven”, geeft Rosanne toe. “De uiteenzetting door Hilde 
bevestigt de chaos. Ik zou het praatcafé zoals ik het nu heb  
meegemaakt absoluut aanbevelen. Ook andere thema’s zoals hoe 

omgaan met een persoon met dementie, de medische aanpak en 
toekomstverwachtingen interesseren mij.”

Emoties delen

Ook mantelzorger Hilde Cums wil graag meer weten over hoe ze 
het best omgaat met haar vader, die de ziekte van Alzheimer heeft. 
“Voor uitleg over premies, vind ik een digitaal praatcafé goed. 
Maar misschien is het voor andere onderwerpen wel beter om  
fysiek samen te zitten? Zorgen en emoties delen gaat voor mij 
makkelijker met mensen in levende lijve rondom mij. Anderzijds,  
je hoeft je niet te verplaatsen. Dat is dan weer een voordeel.” 

“Ik raad iedereen aan om zich op tijd en voldoende te informeren 
over dementie”, besluit Hilde. “Daarvoor is zo’n praatcafé prima.  
Ik ga mijn broer alvast suggereren om ook eens deel te nemen.”

Praatcafés 2021 
Noteer alvast deze twee:

• 27 april, 20 u: Gedrag van slag: hoe omgaan met  
veranderd gedrag bij personen met dementie, door  
klinisch psycholoog Sara Mahieu

• 16 november, 20 u: Dementie en voorafgaande  
wilsverklaring met euthanasieverzoek, een ethische  
visie, door professor Chris Gastmans

De andere data, onderwerpen en locaties maken we later 
bekend.
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Dossier 

Financiële steun in coronatijden 
Schijnt er licht aan het einde van de tunnel? De gemeente geeft alvast steun aan 
verenigingen en aan inwoners die getroffen zijn door de coronacrisis. 

Noodfonds: extra geld voor het verenigingsleven 
De coronacrisis zet onze vrijetijdsbeleving op zijn kop. Om de moeilijke situatie het hoofd te bieden 
heeft de Vlaamse regering aan de lokale besturen geld toegekend uit het noodfonds voor de  
sectoren jeugd, cultuur en sport. Voor de gemeente Tervuren gaat het over een bedrag van  
335.059 euro.

Iedereen weet het ondertussen. Goed voorbereide  
evenementen en activiteiten worden geannuleerd, in allerijl 
coronaveilig aangepast of digitaal georganiseerd. De  
verenigingen hebben dat het afgelopen jaar voortdurend  
ondervonden. De financiële hulp van het noodfonds is  
daarom meer dan welkom.

De verenigingen zijn zwaar getroffen in hun dagelijkse  
werking. Terwijl ze in moeilijke tijden juist een belangrijke rol 
kunnen spelen. Wanneer het virus mensen van elkaar scheidt, 
brengen zij juist mensen samen om hen te verbinden. Een 
belangrijke maatschappelijke opdracht. De gemeente wil met 
het geld uit het noodfonds het verenigingsleven een duwtje 
in de rug geven en coronaveilig maken. 
 

02 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be 

Verdubbeling subsidies

Concreet zullen de werkingssubsidies voor verenigingen verdub-
belen in 2021. Verenigingen kunnen bovendien per coronaveilige 
activiteit een aanmoedigingspremie aanvragen van 500 euro. 
Daarmee kunnen ze veiligheidsmaatregelen betalen zoals extra 
personeel, tenten, handgel of toegangscontrole. Ook het gebruik 
van de gemeentelijke infrastructuur wordt voordeliger via onder 
meer een korting van 25 procent op de huurprijs van de zalen. 
Voorts stelt de gemeente materiaal ter beschikking om veilige  
evenementen te organiseren. Dat gebeurt via een uitbreiding  
van de uitleendienst. Tot slot komt er een extra inspanning voor 
promotie. Met de nadruk op veiligheid, maar zeker ook op nieuwe 
manieren om aan gemeenschapsvorming en -beleving te doen.
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De Vrienden van ’t Pelotonneke

“Goede reacties  
op zomerkoersen”

02 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be

Toen deze zomer de meeste koersen in  
de streek wegvielen, organiseerden de  
Vrienden van ’t Pelotonneke uit Eizer twee  
wielerwedstrijden. “Alles is volgens de corona-
protocollen verlopen”, vertelt bestuurslid  
Johan Vandewalle. “ En natuurlijk hebben wij  
het geluk dat fietsen een outdoorsport is.”

Johan: “De Wielerbond had een warme oproep gedaan om  
ondanks corona toch wedstrijden te organiseren. In juli mikten we 
op een paar dameskoersen en in september organiseerden we 
de Grote Prijs van Eizer. We vonden dat we het goede voorbeeld 
moesten geven. We hebben achteraf dan ook veel positieve  
reacties gekregen. 

www.facebook.com/pelotonneke 

ActiVpluS

“Corona houdt ons  
niet tegen”
“Sommige mensen zijn bang om buiten te  
komen. Toch moeten we hen daartoe motiveren.” 
Aan het woord is Willy Verkammen, ondervoor-
zitter van ActiVpluS. De organisatie plant in het 
voorjaar alvast twee lezingen in De Warandepoort. 
Onder voorbehoud van Covid-19 natuurlijk.

Willy: “Sinds februari hebben we al onze activiteiten moeten  
afzeggen. Voor een fietstocht in augustus kregen we maar drie 
inschrijvingen. Toch kijken we vooruit. In februari 2021 program-
meren we een lezing door ouderenpsycholoog Luc Van de Ven. 
In april nodigen we euthanasie-expert Wim Distelmans uit. Het is 
een samenwerking met de seniorenadviesraad, de welzijnsraad, 
Zorg & Welzijn, OKRA, Neos en Davidsfonds Tervuren.

Veilig organiseren

De theaterzaal mag volgens de huidige maatregelen maar voor 
één derde gevuld zijn. Toch willen we de eerste lezing gratis  
aanbieden. We zullen het publiek ook duidelijk maken dat ze niet 
allemaal tegelijk mogen komen, of te veel op voorhand. Er mag 
geen grote samenscholing ontstaan. We staan in voor een  
coronaveilig evenement.

Natuurlijk bestaat de kans dat mensen uit angst niet durven  
komen. Ons publiek is al wat ouder en behoort tot de risicogroep. 

Warmte, genegenheid en humor

Ik ben blij dat de gemeente de verenigingen ondersteunt.  
Met advies, premies en meer werkingsmiddelen. Want het moet  
natuurlijk financieel haalbaar blijven. Gelukkig kunnen wij voor  
de lezingen de kosten spreiden omdat we samenwerken met  
andere verenigingen. 

Ik ben ervan overtuigd dat verenigingen een belangrijke rol  
spelen in deze tijden. Mensen hebben nu eenmaal sociaal  
contact nodig, zeker vanaf een bepaalde leeftijd, want dan  
wordt de familiekring kleiner. Warmte, genegenheid en humor  
zijn voor onze mensen van heel groot belang.” 

Evenementenscan

Eerst deden we de nodige aanvragen bij de evenementencel van 
de gemeente. Medelid Marc Jespers, alle lof voor hem, vulde de 
evenementenscan in en nam de coronaprotocollen van de  
Wielerbond en de horeca onder de loep. 

Door de goede voorbereiding is alles perfect verlopen. Ook de 
samenwerking met de gemeente en de politie ging vlot. We hebben 
trouwens dit keer geen beroep gedaan op onze sponsors, maar 
onze eigen kas aangesproken. Het is voor iedereen crisis, hé.

Coronacommissaris

Voor de dameskoersen konden we een 60-tal sportievelingen 
warm maken. Het aantal inschrijvingen voor de Grote Prijs van 
Eizer in september overtrof al onze verwachtingen: dubbel  
zoveel renners als mogelijk was wilden meedoen. 

Onze coronacommissarissen hebben ter plekke alles in goede 
banen geleid. Bij de Grote Prijs van Eizer mocht slechts een  
beperkte groep van 400 mensen aanwezig zijn in de aankomst-
zone, met mondmasker. We hebben het publiek afgeraden om te 
komen supporteren om een toeloop te vermijden. En nu … kijken 
we al uit naar het WK Wielrennen in Duisburg in september 2021.” 

  De vereniging ActiVpluS in tijden waarin de 
term ‘veilige afstand’ nog niet bestond.

www.activplus.be 
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Dossier 

Kwam jij uit je kot dit jaar?
De afdeling vrije tijd organiseerde afgelopen jaar coronaveilige activiteiten voor jong en oud.
Was jij er bij? 

  De Schrijfwijzen: Groot Dictee Heruitgevonden   Kunst in de etalages

  Een digitale Open Monumentendag  Speelplein Katapult in bubbels

02 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be 

  Sinterklaaszoektocht  Hindernissenloop van de scholen
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Financiële hulp Sociaal Huis 

“Armoede door Covid-19 bestrijden”
De coronacrisis heeft de armoede in de samenleving vergroot. Een budget van 110.000 euro moet  
het Sociaal Huis in staat stellen om lokale armoede als gevolg van de gezondheidscrisis te bestrijden. 
“We willen Tervurenaars die op de rand van armoede balanceren door Covid-19 aanmoedigen om  
naar ons te komen voor hulp”, vertelt Sandra Donnay van de dienst welzijn.

Het van oorsprong Vlaamse en federale geld zal grotendeels 
gaan naar heel directe hulp voor al wie door Covid-19 in financiële 
problemen is gekomen. Daarnaast zal het Sociaal Huis de  
bestaande projecten tegen armoede verstevigen en uitbreiden.

Steun voor wie het moeilijk heeft

Directe steun is er voor iedereen die zich door plots ernstig 
inkomensverlies in een noodsituatie bevindt. Dus niet alleen 
voor leefloners of bepaalde categorieën van personen die nu  
al cliënten zijn van het Sociaal Huis. Alvorens hulp toe te  
kennen, voert het Sociaal Huis altijd een individueel onderzoek 
uit. Dat is de gangbare manier van werken. 

“Er is een groep mensen die door corona en de bijkomende 
economische crisis werkloos of tijdelijk werkloos is geworden”, 
aldus Sandra. “Enkele maanden overbruggen zonder loon of 
hulp van anderen is voor velen zeker niet evident. Het Sociaal 
Huis kan hulp bieden op verschillende vlakken. Er is steun  
voor huisvesting, om energiekosten te betalen of voor basis- 
behoeften zoals kleding of transport. We kunnen tussenkomen 
in ziekenhuisfacturen, medische kosten of uitgaven voor  
psychosociale hulp. We houden achterstallige facturen in het 
oog en proberen te vermijden dat schulden zich opstapelen. 
Omdat alles meer digitaal verloopt dan vroeger en kinderen 
voor afstandsonderwijs bijvoorbeeld een laptop nodig hebben, 
helpen we ook hier een handje. Speciale aandacht gaat tenslotte 
naar kinderarmoede.” 

Tervuurse 
aankoopcheques om de 

koopkracht te versterken’

Bovendien helpt het Sociaal Huis kwetsbare gezinnen door  
Tervuurse aankoopcheques uit te reiken. Sandra: “Zij kunnen 
met deze cheques inkopen doen bij de lokale handelaars. Zo 
versterken we niet alleen de koopkracht, maar geven we ook 
zuurstof aan de zelfstandigen. Een maatregel met een dubbel 
doel.” 

Projecten tegen armoede

Ook een aantal initiatieven voor armoedebestrijding zal een  
extra impuls krijgen. Kansengroepen, mensen met een tijdelijk 
contract of ouderen hebben het bijvoorbeeld op dit moment 

extra moeilijk op de arbeidsmarkt. Daarom organiseert het  
Sociaal Huis loopbaancoaching voor een aantal cliënten.  
Sandra: “De coaching maakt deze mensen meer bewust van 
hun eigen vaardigheden en talenten. Ze leren een sollicitatie-
brief schrijven of bereiden zich voor op een sollicitatiegesprek. 
Wie weinig kennis heeft van het Nederlands, bieden we ook een 
Nederlandse taalcursus aan. Met een beperkte talenkennis is 
een job vinden veel lastiger.”

Schoolfacturen en spelotheek

Het Huis van het Kind startte recent met een project tegen  
onbetaalde schoolfacturen. Het doel is betaalbaarder onderwijs 
door een betere communicatie met ouders en haalbare  
afbetalingsplannen. Door de coronacrisis komt ook in de  
scholen het armoedeprobleem meer naar de oppervlakte.

Binnen afzienbare tijd opent het Huis van het Kind ook een 
spelotheek. Die krijgt onderdak in de School van Tervurendreef, 
naast de Fietsbieb. Sandra: “Tijdens de eerste coronagolf  
hebben we de kinderen van onze cliënten een spelpakket  
aangeboden. Dat was eenmalig. Met een spelotheek waar je 
speelgoed kan ontlenen, komt er een meer duurzame oplossing. 
Speelgoed is niet goedkoop en voor wie moeilijk kan rondkomen 
vaak een luxe. De spelotheek zal er zijn voor alle gezinnen,  
onafhankelijk van hun financiële situatie.” 
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Hulp nodig door de coronacrisis? 
Heb je moeite om je rekeningen of dokterskosten te betalen?  
Is jouw financiële situatie veranderd door de coronacrisis?  
Andere vragen of problemen? Contacteer het Sociaal Huis  
voor hulp. 

Iedereen die de gevolgen ervaart van de coronacrisis kan steun vragen. Nadat je 
contact hebt opgenomen, onderzoekt een medewerker jouw situatie en oordeelt 
welke hulp gepast is. Het Sociaal Huis kan materiële, sociale, medische of  
psychologische hulp verlenen aan wie dat nodig heeft wegens de coronacrisis.  
Er is steun mogelijk op verschillende vlakken zoals huisvesting, energie, gezondheid, 
psychosociaal welzijn en digitale middelen. Aarzel niet om contact op te nemen.  
De medewerkers geven informatie over de mogelijke hulp en helpen je graag.

Sociaal Huis, eerste bezoek kan zonder afspraak op maandag van 13.30 tot 16 u en van 16.30 tot 19 u, dinsdag en vrijdag van 9 tot 12 u, 
woensdag en donderdag van 9 tot 12 u en van 13.30 tot 16 u. Daarna enkel op afspraak via welzijn@tervuren.be of 02 766 52 02. 

Vrijwilligersplatform Tervuren Helpt breidt uit
De gemeente gaat lokaal vrijwilligerswerk en burenhulp centraliseren in het digitale platform Tervuren 
Helpt. Met een aantrekkelijk design en interactieve aanpak zullen burgers en organisaties makkelijk 
vinden wat ze zoeken. 

Tijdens de eerste coronagolf in maart afgelopen jaar had 
een aantal inwoners hulp nodig bij gewone zaken als naar 
de winkel gaan, de apotheek bezoeken of de hond uitlaten. 
De gemeente start daarop het digitale platform Tervuren 
Helpt. Het platform koppelt hulpvragen van burgers aan 
vrijwilligers die een handje willen toesteken.

Groot succes

Een golf van solidariteit komt op gang en het platform 
wordt een groot succes. Meer dan 300 personen  
schrijven zich in als vrijwilliger en meer dan 170 daarvan 
worden gekoppeld aan een hulpvrager. De vrijwilligers 
doen boodschappen, helpen in het woonzorgcentrum, 
maken tekeningen of schrijven brieven. Ook gemeentelijke 
diensten zoals de bibliotheek, het woonzorgcentrum of de 
afdeling vrije tijd doen een beroep op het platform om  
vrijwilligers te werven. 

Dankzij het laagdrempelige karakter van het platform lukt  
het om inwoners in moeilijkheden makkelijk te bereiken.  
Als hulpvragers meer hulp blijken nodig te hebben dan 
een vrijwilliger kan bieden, schakelt het Sociaal Huis de 
thuiszorgdiensten, de mindermobielencentrale of zijn 
maatschappelijk werkers in. 

Maatschappelijke uitdagingen

Het platform bewijst op korte tijd zijn nut. Het laat toe om snel en 
efficiënt in te spelen op maatschappelijke uitdagingen. Om die  
reden zal het blijven bestaan en krijgt het een aanzienlijke  
uitbreiding. Ook verenigingen, scholen en burengroepen zullen er  
in de toekomst gebruik van kunnen maken. Een medewerker van  
het Sociaal Huis zal de gebruikers bijstaan en telefonisch hulp  
bieden waar nodig. 

Het platform in de toekomst

Het vernieuwde platform zal blijven dienen om snel, veel vrijwilligers 
te kunnen werven voor grote acties of burenhulp. Daarnaast komt er 
een uitgebreide databank waar zowel de gemeente als Tervuurse 
verenigingen en organisaties vrijwilligersvacatures kunnen plaatsen 
en burgers zich kunnen aanmelden als vrijwilliger. Wie hulp zoekt 
kan op die manier snel en efficiënt de juiste talenten vinden.  
Vrijwilligers zullen interessante vacatures te zien krijgen die  
aansluiten bij hun profiel. Een win-winsituatie voor iedereen. 

Een derde onderdeel is het buurtplatform Zoek je hulp om het gras 
te maaien? Heb je eitjes van de kippen die je graag deelt met je  
buren? Zoek je gezelschap zoals bijvoorbeeld een wandelbuddy of 
iemand om samen een gezelschapsspel mee te spelen? Dat soort  
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Onderweg

Hoppinpunt tramterminus lijn 44

Wagens, fietsen, deelfietsen, tram, bus

Aan het Hoppinpunt aan de tramterminus zullen 286 wagens 
kunnen parkeren, waaronder ook bezoekers van het  
AfricaMuseum. Een nieuw toegangspad zal rechtstreeks naar  
de ingang van het museum leiden.

Er komen fietskluizen, een afsluitbare fietsenstalling en een  
gewone overdekte fietsenstalling met fietsbeugels voor een 
300-tal fietsen. Een fietsherstelpunt zal kleine problemen aan  
de fiets verhelpen. 

Wie met de wagen of fiets komt, kan de reis voortzetten met  
de tram, de bus of de deelfiets. Op termijn zal de nabijgelegen  
fietssnelweg zorgen voor een fietsverbinding met Brussel en 
daarna ook met Leuven. 

Aan de tramterminus van lijn 44  
op de grens van Wezembeek- 
Oppem met Tervuren starten 
binnenkort de werken voor een 
Hoppinpunt. Je zal er in de  
toekomst vlot en eenvoudig 
verschillende vervoersmiddelen 
kunnen combineren. Een  
betere en meer duurzame  
mobiliteit is het resultaat. 

www.werkenaandering.be/hoppinpunttramterminuslijn44 

Aan een Hoppinpunt ga je over van het 
ene vervoersmiddel op het andere. Je laat 
er je fiets of wagen achter om zorgeloos 
over te stappen op het openbaar vervoer 
of omgekeerd. Het combineren van 
vervoersmiddelen heet ook ‘combimobiliteit’. 

“Werken aan de Ring” is een verzamelnaam voor een heleboel projecten en initiatieven 
waarmee de Vlaamse Overheid de mobiliteit en leefbaarheid in de Vlaamse Rand 
drastisch wil verbeteren. Er wordt niet alleen aan de Ring zelf gewerkt, maar er wordt 
ook volop ingezet op nieuwe openbaar vervoerlijnen, fietssnelwegen en Hoppinpunten. 

Ook Wezembeek-Oppem krijgt zo’n Hoppinpunt op de grens met Tervuren: aan de 
tramterminus van lijn 44 zal je  binnenkort vlot en eenvoudig verschillende vervoermiddelen 
kunnen combineren. Zo willen we ook in jouw buurt de mobiliteit verbeteren en duurzamer 
maken.

Hoe dit dan precies zal werken? Dat ontdek je in deze folder en op  
www.werkenaandering.be/hoppinpunttramterminuslijn44.

Nieuw Hoppinpunt 
aan Tramterminus Lijn 44
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Met de steun van
De Vlaamse Overheid wordt voor de realisatie van dit project 
financieel ondersteund door de Regie der Gebouwen, de 
vastgoedbeheerder van de federale staat, en door EFRO, het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

www.werkenaandering.be/hoppinpunttramterminuslijn44

286 parkeerplaatsen

Deels overdekt, inclusief  
17 mindervaliden-parkings  
en 3 laadpalen

300-tal 
fietsstandplaatsen

Overdekt en voorzien van 
fietsbeugels, deels collectief 
afsluitbaar

20 fietskluizen

Individueel afsluitbaar

5 buslijnen en 1 tramlijn 
aan halte Tramterminus 
Lijn 44

Buslijnen 315, 317, 410, 830 en 
tramlijn 44. Verderop, aan 
het museum zelf, buslijnen 
410 en 314.

Deelfietsen en  
Kiss&Ride

Even een fiets nodig? Met een
deelfiets ben je zo op weg! 
Of laat je afzetten aan 
een van de 3 Kiss&Rides.

Fietsherstelplaats

Hoppinpunt  
Tramterminus Lijn 44
in cijfers

openbaar
vervoer

fiets

auto

Hoppinpunt

Consultez la version française de cette lettre sur 
www.werkenaandering.be/fr/sneltram

berichtjes zullen inwoners op hun eigen buurtplatform kunnen plaatsen. Momenteel vormt 
elke deelgemeente één buurt. In de toekomst kan dat nog verder opgesplitst worden. 

Een laatste luik van het platform helpt bij de administratie. Bij vrijwilligerswerk komt  
ook heel wat papierwerk kijken. Denk aan contracten of vergoedingen. Met behulp  
van de ‘vrijwilligermanager’ kan iedereen een profiel aanmaken op het platform.  
Voor gemeentelijke diensten en verenigingen is er een module om de vrijwilligers-
administratie onder te brengen. 

Je vindt Tervuren Helpt op  
www.giveaday.be/nl-be/tervuren 

 

02 766 52 97, tervurenhelpt@tervuren.be, www.tervuren.be/welzijn-en-zorg/tervuren-helpt 

Start van de werken

De werken starten in maart 2021 en zullen een klein jaar duren. 
Bewoners zullen op de hoogte gebracht worden van de te  
verwachten hinder. 

Werken aan de Ring 

Is een verzamelnaam voor een heleboel projecten en 
initiatieven waarmee de Vlaamse overheid de mobiliteit 
en leefbaarheid in de Vlaamse Rand drastisch wil  
verbeteren. 
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Bruisend

Van 28 januari tot 3 februari richt de  
Poëzieweek zijn spotlichten op de  
poëzieschat van Vlaanderen en  
Nederland. Het thema is dit jaar ‘samen’. 
Hoe kan het ook anders in het coronatijd-
perk, waar verbindende initiatieven meer 
dan nodig blijken te zijn? 

Verbinden en inspireren is precies wat de 
Bib beoogt. Het is evenwel niet zeker of 
de geplande activiteiten mogen plaats-
vinden. Toch heeft dat de Bib niet belet 
om verschillende partners aan te spreken 
om samen de kracht van het woord te  
vieren. 

Pasar organiseerde al drie keer een 
literaire wandeling. Als het toegelaten is, 
schiet begin februari 2021 een  

Poëzieweek 2021
4 x poëzie met de Bib, Ubuntu, Pasar en veel haiku’s

Poëzie is al lang niet meer iets voor dichters in een eenzame zolderkamer. Dichters vinden elkaar via 
festivals en digitale fora. Ze nemen een standpunt in of engageren zich. In januari verenigen poëten 
en liefhebbers zich onder de veelkleurige paraplu van de Bib. 

Op onverwachte 
plekjes mooie  
gedichten 
ontdekken’

Poëzie creëert 
een wij-gevoel’

gedichtenwandeling uit de startblokken. 
“Achteraf praten deelnemers graag na”, 
bevestigt Pasar-voorzitter Geert  
Vandendriessche. “Ze willen van gedach-
ten wisselen over de literaire fragmenten. 
Hoe men ze ervaart of begrijpt. Dit soort 
wandelingen trekt een eigen soort publiek 
aan.” 

“Het thema ‘samen’ past perfect bij Pasar. 
We merken het overduidelijk tijdens onze 
wandelingen: deelnemers die elkaar van 
haar noch pluimen kennen, gaan plots 
spontaan met elkaar in gesprek.  
Samenzijn is de hele essentie van het  
verenigingsleven. Op dit moment zijn 
sommige mensen bevreesd, maar ik voel 
de nood om elkaars gezelschap op te 
zoeken.”

Poëzie en wereldpoëzie in het bijzonder 
ligt ook Ubuntu Intercultureel Tervuren 
nauw aan het hart. Mooie woorden lopen 
als een rode draad door hun activiteiten. 

Van picknick en bomenwandeling tot  
toneelopvoering of poëzieavond. “Poëzie 
geeft de rijkdom van de verschillende  
culturen van onze leden weer”, vertelt  
bestuurslid Geva Deraeck. “Maar het is 
ook een goede manier om verschillen in 
taal, godsdienst of afkomst te overstijgen. 
Poëzie creëert een wij-gevoel, in plaats 
van ‘wij’ tegenover ‘zij’. Als organisatie  
willen wij ook het gesprek over intercultureel 
samenleven voeren. Poëzie vinden wij 
daarvoor een goede invalshoek. We  
hopen dat de poëzieavond op 29 januari 
zal mogen plaatsvinden.”

tervuren.bibliotheek.be, www.poezieweek.be

Naar de poëzieavond met Ubuntu of de gedichtenwandeling van Pasar? 
Check tervuren.bibliotheek.be voor actuele info.

De scholen krijgen een Poëziepakket toegestuurd. Klaslokalen, gangen en 
lerarenkamer worden opgeluisterd met mooie gedichten.

De handelszaken lenen hun etalage om de haiku’s van de haikuwedstrijd  
(inzendingen afgesloten) omhoog te hangen. 

Bent je een naaste verloren door het coronavirus? Vraag een gedicht aan 
bij Vonkenzonen. Om afscheid te nemen of als eerbetoon. Een dichter 
schrijft voor jou een persoonlijk gedicht. www.vonkenzonen.be

1

2

3

4
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Gebeurt nu 

Uitbreiding GO!-scholen
Go! Basisschool De KATtensprong en GO!  
Atheneum KA Tervuren aan de Boulengerlaan  
beginnen een grootscheepse verbouwing. Er komt 
een nieuwbouw die de derde graad van de lagere 
school met de eerste graad van het secundair 
verbindt. Ook de klassen van de lagere school 
worden grondig gerenoveerd. De leerlingen krijgen 
tijdelijk les in containerklassen. Het totale budget 
bedraagt 6 miljoen euro.

In vogelvlucht

Takeaway 
Diependal
De nieuwe uitbaters  
van de cafetaria van 
sportcentrum Diependal  
waren pas gestart in 
juni of ze moesten  
alweer sluiten door de 
coronabeperkingen. 
Toch bleven Bert en 
David niet bij de pakken 
zitten. Ze organiseren 
momenteel twee keer 
per maand tijdens het 
weekend een takeaway 
met lekkere spaghetti 
en dessertjes. In  
november gebeurde 
dat in samenwerking 
met en ten voordele 
van Scouts en Gidsen  
Tervuren. 

www.katervuren.be, www.kattensprong.be

www.cafetariadiependal.be: 

Testcentrum Covid-19 
Inwoners uit Tervuren, Kraainem, Wezembeek-Oppem,  
Overijse en Hoeilaart kunnen terecht voor een Covid-19-test 
in het testcentrum aan de Leuvensesteenweg. Spontaan 
aanbieden voor een test is niet mogelijk. Je hebt een  
activatiecode nodig van je (huis)arts of een contact- 
opspoorder en je moet online een afspraak vastleggen  
op www.mijngezondheid.be. Het testcentrum heeft een  
capaciteit van 350 tot 400 afnames per dag. De test  
wordt afgenomen in de wagen.

www.medischcentrumhuisartsen.be

Natuur in de Voervallei
In november liet de Koninklijke Schenking 3.542 kubieke 
meter slib ruimen aan de Voervijver. Weer een stapje verder 
in de transformatie van moeras tot open water. De nieuwe 
inrichting van het gebied legt de nadruk op de natuur. Zo 
wordt het grasland met dotterbloemen uitgebreid. Er komen 
lage struiken bij, onder meer meidoorn, en de beheerders 
zullen de oevers maaien om bepaalde plantengroei te  
bevorderen. De werken zijn mogelijk dankzij een subsidie 
van het agentschap voor Natuur en Bos, als onderdeel van 
de investeringen in Natura 2000-habitatherstel. 
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In de bloemetjes

Verjaardag! 5 jaar De Warandepoort
In januari 2021 blaast vrijetijdscentrum De Warandepoort vijf kaarsjes uit. Feestelijkheden 
staan voorlopig helaas niet gepland. Wél blikken we met de medewerkers van de afdeling 
vrije tijd terug op een mooi palmares met hoogtepunten per jaar. 

2017
• Gemeenschapscentrum De Warandepoort wordt anderhalf 

jaar na de officiële opening erkend als cultureel centrum. 
Dat betekent ook extra financiële middelen. Voortaan  
spreken we van cc De Warandepoort.

• Organisatie van de eerste Tervuren Tourist Run als 
onderdeel van Hee Tervuren! Reuzegezellig, 
een fusie van Hee tervuren en de Reuzenfeesten. Een 
weekend barstensvol muziek en animatie, een  
reuzenwandeling, avondmarkt en rommelmarkt.

• Introductie van Daisy-luisterboeken voor de jeugd in de Bib. 
Kinderen met leesbeperkingen krijgen op die manier de 
kans om een boek te lezen en tegelijkertijd te beluisteren.

• Het cc-team krijgt uitbreiding met een kersvers programmator 
voor scholen, families, senioren en cursussen. Daardoor 
ontstaat een volwaardige programmatie voor scholen en 
families. Ook het technische team van de theaterzaal krijgt 
versterking met een tweede werknemer. 

• Het aantal deelnemers aan cursussen kent een duidelijke 
stijging.

2016
• Opening van het vrijetijdscentrum met een spetterend 

openingsfeest: concerten, films, muziek, animatie, een  
lezing door misdaadauteur Jo Claes, een spiegeltent met  
dansfeest, een verenigingsbeurs en feestelijk vuurwerk tot slot. 

• De gloednieuwe inrichting van het toeristisch bezoekers- 
centrum roept de sfeer van het bos op en interactieve animaties 
en touchscreens nodigen speels uit tot verkenning van de regio. 

• Lancering van de viertalige website www.visittervuren.be met 
toeristische tips in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.

• De Bib lanceert een programma van introductiebezoeken voor 
alle Tervuurse scholen, vanaf derde kleuterklas tot eerste graad 
secundair onderwijs. De uitleenmomenten voor klassen worden 
uitgebreid naar alle dagen van de week. 
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2019
• De kinderhoek en de jongerenhoek in de Bib krijgen een opfrissing.  

Het Taalpunt Nederlands is een feit en de bibliotheek start met  
jeugdstrips in samenwerking met de Stripbib van Vossem.

• Tijdens de doortocht van de Tour de France presenteert het cc een  
filmreeks over koers en sluit het wielerfeest af met een grandioos  
optreden op de Markt. Dit symboliseert de kracht van één afdeling 
vrije tijd waarin de verschillende diensten elkaar vinden. 1+1 is 3! 

• Lancering van de AfricaMuseumwandeling met panelen in het park,  
in navolging van de heropening van het museum eind 2018.  
De wandeling loodst bezoekers door de ontstaansgeschiedenis  
van het museum.

• Twee digidokters helpen bibliotheekgebruikers met  
digitale vragen. De leesbevorderingsprojecten Boekstart en Boeken-
stoet gaan van start. 

• Het cc apprecieert de samenwerking met de verenigingen. Het is  
telkens weer een leuke uitdaging om als cc ook een plek van creatie 
te zijn voor toneel, muziek en kunsten. 

2020
• De coronacrisis beheerst het werkjaar. De theaterzaal 

moet de deuren sluiten. Het cc-team maakt zich nuttig en steekt de 
handen uit de mouwen bij noodopvang, de gemeentelijke dienst  
werken, het woonzorgcentrum en de begeleiding van markt- en  
speeltuinbezoekers. Dat bewijst dat cultuurmensen zeer flexibel zijn. 

• De Bib stopt met het kaften van boeken. Met de bibliotheken van de 
Druivenstreek wordt een e-boekenplatform en Fablab (digitale  
maakplaats) opgericht.

• Het mooie Arboretum krijgt extra aandacht met de realisatie van  
nieuwe themawandelingen, de publicatie van een folder en het boek 
‘Geografisch Arboretum Tervuren, een wereldreis rond bomen’.

• Lezen blijft belangrijk ten tijde van de pandemie: lancering van  
Bib-aan-huis en Afhaalbib.

2018
• Lancering van een online ticketingsysteem waardoor klanten in één bestelling vlot en eenvoudig tickets kunnen kopen voor cultuur- en 

vrijetijdsactiviteiten. 
• Start van de uitlening van e-boeken en e-readers. De Facebookpagina van de Bib ziet het levenslicht.
• De grote zoektocht van het Davidsfonds komt naar Tervuren. Drie zomermaanden lang stappen duizenden wandelaars langs toeristische 

hoogtepunten, verborgen parels en gastvrije horeca.
• Dankzij de samenwerking tussen de bibliotheken van de Druivenstreek heeft Tervuren nu ook een Groot Dictee en een Kinder- en 

Jeugdjury.
• In het laatste herdenkingsjaar van de Groote Oorlog siert een klaprozenveld de kazerne Panquin. Als toeristische 

trekpleister is deze samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant een schot in de roos. De apotheose in november met klank- en 
lichtspektakel is groots.

• Met Bibster, een ontdekkingsspel voor de jeugd, bezoeken schoolklassen de bibliotheek vanaf nu met de iPad in de hand. 

vrijetijd@tevuren.be, 02 766 52 03 

De Warandepoort  
kijkt uit naar een  

uitbundig feest voor het  
6-jarig bestaan in 2022.
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KRAS & 
WIN!

Kras en win 16.000 euro bij de handelaars
Koop een Tervuurse geschenkbon  

als origineel eindejaarscadeau
Geniet van de sfeervolle eindejaarsverlichting

TERVUURSE 
GESCHENKBONNEN

Eindejaarsshoppen  

doe je in Tervuren, Duisburg, Vossem en Moorsel!

info:  
02 766 53 40

rle@tervuren.be
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Uit in
Tervuren

Januari 2021
www.tervuren.be

Warre hangt het beest uit 
(crea)

Kinderen die graag knutselen mogen samen met 
Warre het beest uithangen! Ze maken hun eigen  
dinosaurusfossiel, luisteren naar beestige  
voorleesverhaaltjes, brengen een bezoekje aan  
het AfricaMuseum, gaan monsterkoken en nog  
zoveel meer. Dit leuke creakamp vindt plaats op 
2 locaties in 2 bubbels 
van telkens maximaal 
50 personen. De 2,5- tot 
6-jarigen (van onthaal-
klasje tot 3de kleuterklas) 
zijn welkom in de  
gemeentelijke  
basisschool van  
Tervuren. De 6- tot 
12-jarigen (van 1ste  
tot 6de leerjaar)  
zijn welkom in de  
Nettenberg.

van ma 15/2 tot en met vrij 19/2
•  telkens van 9 tot 16 u (opvang vanaf 8 tot 17 u)
•  Nettenberg, Hertenbergstraat 1 en GBS Tervuren, 

Paardenmarktstraat 1
•  € 70/80 per kind, RVT-statuut: korting van  

50% per kind 
•  inschrijven: vanaf wo 6/1 via reservaties.tervuren.be 
•  info: 02 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be

(sport)

2021 is het jaar van de (weliswaar uitgestelde)  
Olympische Spelen. Dus bedacht Warre een keileuke 
sportweek voor alle kinderen die gek zijn op bewegen. 
Niet alleen de klassieke sporten zullen aan bod  
komen, maar ook sporten die je nog nooit hebt gedaan, 
of waarvan je zelfs nog nooit hebt gehoord. Doe mee 
met deze actieve, leuke en uitdagende sportweek! 

Warre gaat naar de  
Olympische Spelen 

van ma 15/2 tot en met vrij 19/2
•  telkens van 9 tot 16 u (opvang vanaf 8 tot 17 u)
•  sportcentrum Diependal, Lindeboomstraat 30
•  € 70/80 per kind, RVT-statuut: korting van  

50% per kind 
•  inschrijven: vanaf wo 6/1 via reservaties.tervuren.be 
•  info: 02 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be

Warre Kinderfestival in de krokusvakantie
Schrijf in vanaf 6 januari

 

Activiteiten  
voor januari
Op het ogenblik dat deze  
Tervuren Info in druk gaat, was 
niet zeker welke activiteiten in 
januari kunnen plaatsvinden. We 
kondigen hier enkel activiteiten 
aan die met zekerheid zullen 
doorgaan of een online  
alternatief hebben. Volg de 
website van de gemeente  
Tervuren, de sociale media of  
de digitale infoborden om op  
de hoogte te blijven van nieuwe 
activiteiten. 

 
 

Warre trekt dit jaar een ander jasje aan door de corona- 
maatregelen. Maar het wordt zeker niet minder leuk. Kinderen 
kunnen kiezen uit twee verschillende Warre-programma’s. 

1. Warre gaat naar de Olympische spelen: Warre neemt  
alle kids mee voor een reis langs verschillende sporten.  

2. Warre hangt het beest uit: Alle kinderen gaan samen  
met Warre allerlei leuke, creatieve dingen doen zoals  
theater of knutselen.

Voor wie is Warre?
Voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar oud (geboortejaar 2009-2018). Tervuurse kinderen 
krijgen voorrang.
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Wat is Willen Is Kunnen?

Jean-Pierre Leonard: “We zijn zoals vele amateurtoneel-
verenigingen ontstaan uit een harmonie. Sinds begin jaren 
80 hebben we 45 toneelstukken op de scène gebracht, 
voornamelijk komedies. Een absoluut succes was ‘Met twee 
op een kamer’. Fantastisch om te spelen, een perfect ritme, 
mooie wendingen.”

Mooiste droom?

“Het klinkt misschien als een verrassing, maar Willen Is 
Kunnen houdt binnenkort op te bestaan wegens een 
gebrek aan bestuursleden en spelers. Ik kijk terug op  
40 jaar prachtige toneelherinneringen. Als regisseur van  
34 stukken en als acteur in nog veel meer.”

Eerstvolgende activiteit?

“We hopen in april 2021 de komedie ‘Mijne maat staat op 
straat’ op te voeren in cc De Warandepoort. Die werd vorig 
jaar afgelast wegens de coronamaatregelen. We mikken op 
vier voorstellingen tussen 22 en 25 april, met telkens - 
hopelijk - 200 personen in de zaal.”

Fantastisch goed bezig:
Willen Is Kunnen
Toneelvereniging Willen Is Kunnen schonk 
de opbrengst van de productie ‘Mijn Liefsten 
Jan’ aan Villa Fura. Villa Fura bestempelt  
de toneelvereniging dan ook als een  
supporter van het eerste uur. En dat  
verdient een Duim!

Goed bezig
Tervuren!

www.facebook.com/ToneelWilleniskunnnen

Goed Bezig 

De Goed Bezig-duim wordt telkens  
doorgegeven aan een andere 
vereniging of groep.  
Lees volgende maand wie de  
duim krijgt van Willen Is Kunnen. 
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Kalender

Jouw activiteit in de kalender?

Elke erkende vereniging uit Tervuren  
kan tot 4 keer per jaar een activiteit in  
de kijker plaatsen. De activiteit moet  
openstaan voor iedereen en ofwel met 
zekerheid doorgaan, ofwel een online 
alternatief aanbieden ingeval van  
bijkomende coronamaatregelen. Surf naar infoblad.tervuren.be en 
vul het webformulier in vóór:
• zo 10/1 (activiteiten tussen 8/2 en 14/3)
• zo 7/2 (activiteiten tussen 8/3 en 11/4) 

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

in Tin TERVURENERVUREN

Gratis vrijetijdskalender!

Haal je gratis kalender af aan de balie van het vrijetijdscentrum.  
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 2021 toe!

02 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be 

Lesreeks yoga
Femma Tervuren Sport
De tijd vliegt, maar ik even niet … Heb jij ook nood aan vertragen? Yoga is het antwoord. 
Als de coronaregels geen fysieke bijeenkomst toelaten, vervolgen de yogalessen 
online. 

Gemeentelijke basisschool Tervuren, Oud-Gasthuisstraat, elke di van 19.45 tot 21 u, 
sabine.vanderbracht@outlook.com

 

Start zwemlessen voor kinderen
Femma Tervuren Sport
De zwemlessen voor kinderen tot 12 jaar starten in januari zodra de onderhoudswerken 
aan het zwembad afgerond zijn.

Elke dinsdag- of vrijdagavond tot 27/11 van 18.45 tot 19.30 u en van 19.45 tot 20.45 u, 
zwemmen.femmatervuren@gmail.com 

DI 5 JANUARI

Uit 
Verenigingen

• 
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DI 5 EN VRIJ 8 JANUARI



… dat positief weer de juiste betekenis krijgt
Audry, dienst communicatie

… dat iedereen zich thuis mag 
voelen in onze gemeente en dat er 

een open gesprek rond samenleven 

kan zijn
Geva, Ubuntu

… een le
uk en vr

eugdevo
l jaar waarin we 

samen met elke 
inwoner ku

nnen bo
uwen aan 

een mooie, bru
isende g

emeente! 

Thomas, wooncons
ulent Druivenst

reek … veel geluk, moed en volharding in de zoektocht naar meer welzijn voor zichzelf en de omgeving
Koen, Sociaal Huis… een zorgeloos jaar met extra veel gezelligheid

Rut h, zorgconsulente

… een jaar 
waarin we weer dingen

 op een v
eilige 

manier samen kunnen
 doen: op 

café, naar
 het 

restaurant,
 de film of het th

eater, sam
en feeste

n, 

samen deelne
men aan he

t verenigin
gsleven

Geert, Pasa
r

… een stille n
acht, naar het vo

orbeeld
 

van Frankfurt met vlieg
verbod 

Rosanne Germonprez

… een gezond en sprankelend ‘leer en beleef’- jaar 
waarin leren leuk is en een hele belevenis!

Hilde, Crescendo-C VO

… alles wat we hebben moeten missen als senioren: 

knuffels, warmte, genegenheid, onze babbel, samenzijn, 

humor ... een inhaalbeweging is dringend nodig  

willy, activplus

… een splinte
rnieuw jaar 

boordevol ve
rtrouwen en 

365 dagen o
m te houden 

van elkaar  
Hilde Cums

… een jaar 
waar iedere

en vrij 

kan wandelen
 in propere, 

afvalvrije, 

straten, zond
er afvalkopzo

rgen en 

met veel res
pect voor de 

uiterst  

mooie natuur 
 
Marianne, af

valcoach

… vele deugddoende 

‘Kom uit uw kot’-momenten

Erwin, dienst toerisme

… een jaar vol bijzondere momenten, knuffels 

en hhhhhhheeeeellllllll veeeeeeeellllllll feestjes!   

Frauke, fotografe… een open geest  en veeeel positivismeKristien, dienst openbaar domein
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.. nog een beetje  
doorzettingsvermogen

Sofie, redactrice




