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Edito

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, evolueren we 
gelukkig stapje voor stapje naar een klein beetje meer 
“normaal” in onze maatschappij. Maar we moeten voorzichtig 
blijven om het coronavirus niet opnieuw te doen opflakkeren. 
Na drukke maanden van crisisbeheer bekijken we nu als 
gemeentebestuur hoe we de heropstart van onze lokale 
samenleving kunnen ondersteunen. We werken aan een 
omvattend plan met maatregelen voor Tervuurse burgers, 
scholen, handelaars en verenigingen. We hebben daar bewust 
mee gewacht tot de zomervakantie zodat we een beter zicht 
kregen op de juiste noden, de steunmaatregelen van hogere 
beleidsniveaus en de impact van de hele crisis op het 
gemeentebudget. 

De veerkracht en de creativiteit van de bevolking zijn 
bewonderens waardig. Zeker ook in Tervuren. Veel mensen 
hebben in moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf 

gegeven en zowat iedereen heeft nu nood aan een 
bemoedigend schouderklopje en onderlinge solidariteit. 
Daarom is het jammer dat ons woonzorgcentrum Zoniën door 
sommigen omwille van politieke overwegingen in een slecht 
daglicht wordt gesteld met tendentieuze en zelfs foutieve informatie. 
Ons personeel en de vrijwilligers verdienen beter. Wij zullen in 
de komende weken deze verkeerde beeldvorming dan ook 
rechtzetten en duiden. Daarnaast zullen we als gemeentelijke 
organisatie zeker ook de nodige lessen trekken uit de aanpak 
van de coronacrisis. 
Ik hoop dat jullie allemaal op een positieve manier kunnen 
genieten van een fijne zomer en van elkaar. En dat we verder 
samenwerken om deze zware periode stilaan achter ons te laten.

 
 

'We werken aan een omvattend 
plan met maatregelen voor 

de heropstart van onze lokale 
samenleving.’

Ons contacteren in juli en augustus
— 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
tel 02 766 52 17
enkel op afspraak via www.tervuren.be 
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.be
enkel op afspraak via www.tervuren.be  
of tel 02 766 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
tel 02 766 52 02
welzijn@tervuren.be
vrije spreekuren eerste bezoek:
ma 16.30-19 u
di, wo, do en vrij 9-12 u
anders op afspraak via www.tervuren.be  
of tel 02 766 52 02

De Warandepoort 
Cultureel centrum en vrijetijdscentrum
tel 02 766 52 03 • ccdewarandepoort@tervuren.be en
vrijetijd@tervuren.be
ma gesloten
di tot zo 9-14 u

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

Bibliotheek
tel 02 766 52 03 • bibliotheek@tervuren.be
ma gesloten
di 10-17 u
woe 10-17 u
do gesloten
vrij 10-20 u
za 10-13 u
zo gesloten

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

Klacht of melding? 
Gebruik het formulier op www.tervuren.be. 

Felicitatie? Mail naar info@tervuren.be.

Jan Spooren
Burgemeester

Geen infoblad in de bus gekregen?  
Geef een seintje: communicatie@tervuren.be
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Burger

Veilig op stap aan het Warandeplein 
Hoe ga ik zonder zorgen naar het gemeentehuis, het bezoekerscentrum of de bib? 
Welke veiligheidsmaatregelen moet ik respecteren? 

Bij een bezoek aan gemeentehuis De Zevenster,  
cc De Warandepoort en de bib

• Blijf thuis als jij of een van je huisgenoten ziektesymptomen 
heeft zoals verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest 
of koorts.

• Kom alleen of met maximaal 1 persoon van je huishouden.
• Houd 1,5 meter afstand, zowel buiten als binnen. De afstanden 

zijn met stickers aangegeven.
• Een mondmasker is verplicht. 
• Maak gebruik van de handgel aan de ingang.
• Volg de richting van de looplijnen.
• Volg de aanwijzingen van de medewerkers op.
• Betaal met Bancontact, liefst contactloos.
 
In gemeentehuis De Zevenster

• Er mogen maximaal 4 personen tegelijk in de onthaalruimte. 
Andere gezinsleden wachten even buiten.

• Je komt pas binnen op het uur van je afspraak. Kom dus niet 
veel te vroeg. 

• Na elk bezoek wordt alles ontsmet : stoel, tafel, Bancontact,…

In bezoekerscentrum De Warandepoort

• De openingsuren zijn aangepast. Je vindt ze op pagina 2.
• Er mogen maximaal 5 bezoekers tegelijk binnen.
• Beperk je bezoek tot 30 minuten.
• Folder aanraken = folder meenemen. Of vraag aan een mede-

werker om de gewenste folders te overhandigen.
• Bestel wandel- en fietsbrochures zo mogelijk via de digitale 

webshop op www.visittervuren.be.
• De aanraakschermen zijn tijdelijk niet beschikbaar.
• Het bezoekerscentrum hanteert een streng hygiëneplan.  

Geef medewerkers die klinken, trapleuningen of oppervlakken 
reinigen, ruimte en tijd om hun werk goed uit te voeren.

In de bibliotheek

• De openingsuren zijn aangepast. Je vindt ze op pagina 2.
• Er mogen maximaal 15 bezoekers tegelijk in de ingang en de 

bibliotheekruimte.
• Beperk je bezoek tot 30 minuten.
• Je bent verplicht om een mandje te nemen aan de ingang.  

Als ze op zijn, moet je even wachten.
• Neem enkel een boek uit het rek als je het wil uitlenen.
• Maak op voorhand je MijnBibliotheek-lijstje en gebruik zoveel 

mogelijk je eigen mobiele telefoon voor opzoekingen.
• Voor gebruik van een pc met internet moet je telefonisch  

reserveren. Er zijn 4 pc’s beschikbaar.
• Toiletten, koffie- en waterdispensers zijn afgesloten.
• Reserveren van boeken blijft mogelijk.

Gemeentehuis De Zevenster en Sociaal Huis: 
altijd op afspraak

De afsprakenregeling verloopt weer zoals voorheen. 
Dienst burgerzaken en de snelbalie werken op afspraak. Maak je 
afspraak via www.tervuren.be of via 02 766 53 53. 
Dienst omgeving & wonen werkt op afspraak. Voor openbare  
onderzoeken en inzage van plannen maak je een afspraak via 
www.tervuren.be. Voor alle andere zaken maak je een afspraak via 
02 766 53 50 of omgeving@tervuren.be.
De dienst welzijn (Sociaal Huis) werkt op afspraak. Maak je afspraak 
via www.tervuren.be of 02 766 52 02.
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Ontspannen

www.interrand.be, 02 658 95 41

Recyclagepark 
werkt vanaf 13 juli 
op afspraak 
Gedaan met aanschuiven in het recyclagepark. 
Vanaf 13 juli werkt het recyclagepark op afspraak.
Een afspraak maken kan sinds 1 juli via 
www.interrand.be of scan de QR-code. 

Hoe maak je een afspraak?
• Surf naar www.interrand.be of scan de QR-code met je mobiele 

telefoon. Je vindt de QR-code onderaan dit artikel.
• Heb je geen internet? Bel voor een afspraak naar 02 658 95 41.
• Kies je dag en uur en vul je naam en nummerplaat in.
• Je kan tot 1 uur op voorhand een afspraak maken. 
• Per kwartier kunnen 4 bezoekers tegelijk binnen. 
• De parkwachters hebben een overzicht van de afspraken en 

controleren de toegang tot het park.

Waarom op afspraak? 
• Er was een sterke toename van het aantal bezoekers, met soms 

lange wachtrijen tot gevolg. 
• De coronamaatregelen verplichten om de afstand van anderhalve 

meter te respecteren. 
• Op afspraak werken is klantvriendelijk, want je moet niet meer 

aanschuiven.

De recyclageparken in Overijse en Hoeilaart blijven toegankelijk 
zonder afspraak. Tervurenaars zijn ook hier welkom. 
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Speelplein Katapult: 
plezant én veilig 
Ook deze zomervakantie beleven kinderen weer 
de gekste avonturen op speelplein Katapult.  
Kinderen met een fysieke of mentale beperking 
zijn welkom in de week van 27 tot 31 juli.

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. 

Coronamaatregelen:

• Je kan alleen per week inschrijven, niet voor 1 dag.  
Schrijf in ten laatste 7 dagen vóór de speelpleinweek van je keuze.

• De opvanguren zijn beperkter. Er is opvang van 8 tot 9 uur en 
van 16.15 tot 17 uur.

• Er zijn twee locaties voorzien in plaats van één: het complex 
van de Nettenberg en de gemeentelijke basisschool van Tervuren.

• De kinderen worden ingedeeld in 4 bubbels van maximaal  
40 kinderen. 

• In de maand juli zijn er geen speciale uitstappen om contact 
met buitenstaanders te vermijden. Voor augustus volgt later 
meer nieuws.

• De activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats in openlucht. 
Houd rekening met het weer. Voorzie een extra petje  
en zonnemelk of regenkledij en laarzen. 

Wanneer:
• van ma 6 tot en met vrij 17/7
• van ma 27 tot en met vrij 31/7 
• van ma 10 tot en met vrij 28/8
Telkens van 9 tot 16.15 u (opvang vanaf 8 tot 17 u).
Waar: Nettenberg, Hertenbergstraat 1 en gemeentelijke basis-
school Tervuren, Paardenmarktstraat 1
Prijs: € 30/week voor inwoners Tervuren en € 40/week voor 
niet-inwoners 
Inschrijven: online via reservaties.tervuren.be of aan de balie van 
De Warandepoort 

02 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be
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Sportweken  
voor jongeren
Voor jongeren tussen 7 en 14 jaar is er nog plaats 
voor de Sportweken van augustus. Wie zin heeft 
in actie, avontuur en plezier is hier aan het juiste 
adres. Een team van professionele monitoren staat 
klaar om de jongeren te begeleiden. 

Coronamaatregelen:

• De activiteiten vinden plaats op 4 locaties. De kinderen worden 
verdeeld over de 4 deelgemeenten op basis van de school 
waar ze naartoe gaan.

• Er zijn bubbels van maximaal 50 personen, inclusief monitoren. 
Alle activiteiten gebeuren in de bubbel: sporten, eten en gebruik 
van sanitair.

Wanneer:
• van ma 6 tot en met vrij 10/7: VOLZET
• van ma 3 tot en met vrij 7/8: inschrijven vóór 19/7 (enkel inwo-

ners Tervuren) en tot 26/7 om 22 u (ook niet-inwoners)
• van ma 24 tot en met vrij 28/8: inschrijven vóór 9/8 (enkel in-

woners Tervuren) en tot 16/8 om 22 u (ook niet-inwoners)
Telkens van 9 tot 16 u (opvang vanaf 8 tot 17 u)

Waar: 
• Tervuren: sportcomplex Diependal, Lindeboomstraat 30 
• Moorsel: De Steenberg, Spechtenlaan 8 
• Duisburg: Pachthof Stroykens, Merenstraat 19 
• Vossem: voetbalveld Greunsjotters, Sint-Pauluslaan 25 

Inschrijven: online via reservaties.tervuren.be of aan de balie van 
De Warandepoort

E-boeken uitlenen 
op je eigen e-reader
Doe jij ook veel digitaal sinds de coronacrisis? 
Wil je e-boeken van de Bib uitlenen op je eigen 
e-reader? Doe het zo.

Kom met je e-reader en je oplaadkabeltje naar de Bib. Je mag 
maximaal vijf e-boeken kiezen. Je vindt ze in de rekken in de 
vorm van een dvd-doosje. Neem het doosje uit het rek en over-
handig het aan de bibliotheekmedewerker aan de balie. Die zet 
het e-boek op je e-reader. Op het einde van de uitleentermijn 
kom je opnieuw naar de Bib. Een bibliotheekmedewerker zal de 
boeken van je lenerskaart verwijderen. Doe dit in elk geval niet 
zelf! Neem ook dan zeker je oplaadkabeltje mee. Dit is de enige 
juiste manier om je e-boeken in te leveren. Welke e-readers zijn 
compatibel? Kobo en Tolino e-readers zijn perfect compatibel. 
Kindle e-readers niet. Tip: update je e-reader voor je ermee naar 
de Bib komt.

Al een tipje van de sluier van het nieuwe programma: 
• Stan Van Samang: op 8/1/21 in cc De Warandepoort voor de 

viering van 5 jaar Warandepoort
• Melody 50, Gainsbourg: op 27/2/2021 in GC de Lijsterbes
• Tine Embrechts, William Boeva, Peter Thyssen, Bert Verbeke:  

op 18/3/21 in GC De Kam

Nachtvlucht 2020-2021: nog even geduld
De bedeling van de Nachtvluchtbrochure voor het volgende seizoen en de start van de ticketverkoop 
zijn uitgesteld naar 21 augustus (datum onder voorbehoud). Hou www.dewarandepoort.be en de 
Facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws. Ondertussen werken de medewerkers achter 
gesloten deuren om iedereen zo gauw het kan op een veilige manier te ontvangen.

bibliotheek@tervuren.be, 02 766 52 0302 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be

Ontspannen

www.dewarandepoort.be



7Juli-augustus 2020Tervuren Info

Mensen

Infoavond Villa Fura
inclusief woon-en zorgproject
Villa Fura is een nieuw inclusief woon-en zorgproject in de Vander 
Achterstraat in het centrum van Tervuren. Acht volwassenen met een 
verstandelijke of meervoudige beperking kunnen er wonen in een 
eigen studio met een aantal gemeenschappelijke ruimtes. Je moet 
voldoende zelfredzaam zijn om zelfstandig te wonen met begeleiding. 
De verhuur start vanaf februari 2021 en de huurprijs is afhankelijk 
van het inkomen. Hoe zien de studio’s eruit, hoe stel je je kandidaat, 
hoe wordt er samengewoond, wat houdt de begeleiding in? 
Sociale verhuurmaatschappij Elk Zijn Huis, De Kerselaar vzw die 
zorgt voor de begeleiding en Villa Fura vzw beantwoorden alle 
vragen op de infoavond op maandag 7 september.

Dank u 
Tervuren Helpt!
340 vrijwilligers registreerden zich op het platform Tervuren Helpt. 
Ze stelden zich kandidaat voor vacatures zoals boodschappen 
doen, hulp geven bij maaltijden in het woonzorgcentrum of het 
onthaal doen in een pre triagepost. Naarmate er extra noden ont-
stonden, kwamen er nieuwe vacatures online. Zo is Tervuren Helpt 
erin geslaagd om kort op de bal te spelen en heel wat vrijwilligers 
en hulpvragers met elkaar in contact te brengen. Wat een geweldige 
solidariteit. Bedankt vrijwilligers!

Voor de zomermaanden 
zoekt Tervuren Helpt nog 
helpende handen voor de 
onthaalbureaus van Kind en 
Preventie.  
Meer info vind je op 
www.tervuren.be/welzijn-en-
zorg/tervuren-helpt.

Gezond

Vermijd een tuut  
in je oren
Door corona communiceren we meer digitaal met 
elkaar, vaak met een hoofdtelefoon. Gebruik je 
hoofdtelefoon of oortjes correct. Onjuist gebruik 
kan leiden tot ernstige en blijvende gehoorschade: 
een tuut in je oren.

Je oren zijn gevoeliger dan je denkt. Blootstelling aan te hard en 
te lang lawaai kan leiden tot oorsuizingen of tinnitus. Dat is een 
soort aanhoudende tuut, geruis, gerinkel, gepiep of gebonk in de 
oren.

Hoofdtelefoon of oortjes?

Er is een groot verschil tussen oortjes en hoofdtelefoons. Bij oortjes 
komt het geluid sneller in contact met je trommelvliezen. 110 decibel 
kan na enkele seconden al voor blijvende gehoorschade zorgen. 
90 decibel, een volume waar je al snel aan komt, kan in minder 
dan een uur schadelijk zijn. Beperk oortjes tot situaties waar het 
niet anders kan, zoals tijdens het sporten. Zet voor de rest een 
hoofdtelefoon op. 

Investeer in een degelijke hoofdtelefoon die je óver je oren plaatst. 
Het geluid wordt dan niet rechtstreeks in de oren geblazen en de 
druk op de trommelvliezen is aanzienlijk lager. Door de betere 
geluidskwaliteit van een goede hoofdtelefoon kan je het volume 
ook wat zachter zetten. Je oren worden minder belast en je kan 
iets langer blijven luisteren.

70-60-regel
Een te hoog volume voor een te lange periode blijft echter altijd 
schadelijk voor je oren. Hanteer veiligheidshalve de zogenaamde 
70-60-regel. Zet je apparaat niet luider dan 70 procent van het 
maximale volume en luister niet langer dan 60 minuten per dag. 
Denk je dat je gehoorschade hebt? Raadpleeg dan een arts, een 
audioloog of ga naar een hoorcentrum. Je hebt maar één paar 
oren. Help ze niet naar de tuut.

detuutvantegenwoordig.be, helpzenietnaardetuut.be 

omgevingvlaanderen.be

ma 7/9 om 19 u 
• gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a (raadzaal)
• gratis
• inschrijven verplicht vóór do 3/9 via secretariaat@elkzijnhuis.be
• wij respecteren de coronamaatregelen op deze bijeenkomst
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Voormalige schoolsite GITO wordt 
groen woonproject ‘Arboreto’
De gemeente en bouwpromotor BPI Real Estate Belgium hopen binnenkort te starten met de bouw 
en verkoop van appartementen op de voormalige GITO-site in het centrum van Tervuren. Het is enkel 
nog wachten op de goedkeuring van de omgevingsvergunning. Die wordt verwacht tegen het einde 
van de zomervakantie. De gemeente is alvast overtuigd dat de lange en grondige voorbereiding zal 
uitmonden in een kwaliteitsvol woonproject met focus op wonen in eigen gemeente.

In september 2017 namen de leerlingen 
van het GITO hun intrek in de nieuwbouw 
aan de Pater Dupierreuxlaan. Het school-
terrein aan de Brusselsesteenweg kwam 
vrij voor een nieuwe bestemming. Gezien 
de grote vraag naar woningen in het cen-
trum, koos het gemeentebestuur van bij 
het begin om een woonaanbod te reali-
seren op maat van Tervuren. Het project 
moest tegelijk de hele buurt opwaarde-
ren. Een forse uitdaging, want we spreken 
over een dichtbevolkte woonbuurt met 
weinig open ruimte, nauwelijks groen en 
een hoge parkeerdruk. 

Wonen

Wedstrijd koper-ontwikkelaar

In eerste instantie kregen de buurtbewoners 
de kans om hun wensen en bezorgd-
heden te uiten tijdens een druk bijge-
woonde bijeenkomst. Op basis van deze 
inbreng werkte studiebureau Sweco een 
eisenpakket en de randvoorwaarden uit. 
De volgende stap was de organisatie van 
een wedstrijd voor een koper-ontwikkelaar. 
Een jury waarin naast de Vlaamse Bouw-
meester ook een aantal onafhanke lijke 
experten zetelden, beoordeelde negentien 
ingediende voorstellen. Het project van 
BPI Real Estate Belgium be an  twoord de 
het best aan alle gestelde eisen, zowel 

voor woonontwikkeling als voor architec-
tuur, ruimte en parkeren. Het nieuwbouw-
project kreeg de naam Arboreto.

Leefbaar, ruim, groen

Om de ruimte open te houden komen er 
vier afzonderlijke woonblokken die beperkt 
zijn in hoogte en omvang. Er zal meer groen 
komen op de site, die nu volledig verhard 
is. Een pad voor voetgangers en fietsers 
loopt door het terrein en zal de Brusselse -
steenweg verbinden met de Puttestraat. 
Een grote ondergrondse parking moet 
vermijden dat er nog meer geparkeerde 
auto’s bijkomen in de omliggende straten. 
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www.arboreto.be 

3 bouwgronden 
Kisteveld te koop
Er zijn nog drie bouwgronden te koop op de verkaveling Kisteveld 
aan de Duisburgsesteenweg. De voorrang gaat naar jonge 
mensen die een band hebben met de gemeente Tervuren. Je kan 
je kandidaat stellen tussen 15 juli en 19 augustus. 

De oppervlakte van de percelen ligt tussen 3 are 66 ca en 4 are 62 ca en ze zijn bedoeld 
voor halfopen bebouwing. Er is ook een tuin voorzien. De prijzen variëren tussen 
119.400 en 166.320 euro (exclusief registratie- en notariskosten).
 
Voorwaarden
 
De belangrijkste voorwaarde is dat kopers tussen 21 en 45 jaar oud moeten zijn. Wie 
zich kandidaat stelt, moet ook de laatste 15 jaar minstens 10 jaar in Tervuren gewoond 
hebben of op dit moment 5 jaar onafgebroken in Tervuren verblijven. Zoniet moet je 
alleszins een band met de gemeente kunnen aantonen door een lidmaatschap van een 
erkende Tervuurse vereniging. Daarnaast zijn nog enkele andere voorwaarden opgenomen 
in het reglement. 
 
Hoe je kandidatuur indienen?

Het volledige reglement en het aanvraagformulier vind je op www.tervuren.be, klik door 
naar bouwen en wonen/kisteveld. Je kan ook de dienst omgeving en wonen contacteren. 
 
Vul het aanvraagformulier in en voeg de nodige bewijsstukken toe. Het hele dossier 
moet uiterlijk op woensdag 19 augustus in een aangetekende zending toekomen bij  
gemeente Tervuren, dienst omgeving en wonen, Markt 7a bus 2. Je kan het ook zelf 
brengen tegen ontvangstbewijs. 
 
Medewerkers van Interleuven kijken na wie in welke mate aan de criteria beantwoordt 
om dan een bepaalde plaats toe te kennen. Als meerdere kandidaten aan de voorwaarden 
voldoen, volgt een loting. 

Wonen

De parking is bestemd voor de bewoners 
van Arboreto zelf, maar een 15-tal parkeer-
 plaatsen wordt verkocht of verhuurd aan 
geïnteresseerde buurtbewoners. Ook aan 
voldoende fietsenstallingen is gedacht. 
Alle appartementen - in totaal een 60-tal 
- hebben een hoge woonkwaliteit en  
beschikken over een volledig afgewerkt 
inpandig terras. Er zijn verschillende types 
appartementen, geschikt voor zowel  
gezinnen als alleenstaanden. 

Wonen in eigen gemeente

De gemeente verplicht de ontwikkelaar 
om 62 appartementen bij voorrang toe te 
wijzen aan kopers die een band hebben 
met Tervuren. De gemeente heeft hier-
voor een voorrangsreglement uitgewerkt 
met verschillende criteria. Om de integratie 
en participatie in de lokale gemeenschap 
te bevorderen, moeten kandidaat-kopers 
het Nederlands machtig zijn of bereid zijn 
om een taalcursus Nederlands te volgen.  
Bovendien worden 31 appartementen, de 
helft van het totaal, verkocht met korting 
en dus onder de marktprijs. Naast de band 
met Tervuren, gelden er voor deze appa r-
tementen ook eigendoms- en inkomens-
voorwaarden en een bewonings plicht. 

Start van de verkoop

Bij het verschijnen van dit infoblad is de 
aanvraag voor de omgevingsvergunning 
die ingediend is door de ontwikkelaar, in 
behan deling bij de gemeentelijke admini-
stratie. Tegen het einde van de zomerva-
kantie wordt een uitspraak verwacht. Pas 
wanneer de vergunning is afgeleverd, kan 
de verkoop starten. Alle Tervurenaars krijgen 
dan een folder met uitgebreide informatie 
over de verkoopprocedure in de brieven-
bus. Kort daarna vindt ook een infor ma tie -
moment plaats. De ontwikkelaar zal daar 
het project uitvoerig toelichten. Hou de 
website www.arboreto.be in het oog voor 
de datum. Je vindt er achteraf ook alle 
informatie en een aanvraagformulier.

Bouwwerken

De bouwwerken zullen vermoedelijk een 
kleine twee jaar in beslag nemen. De 
buurtbewoners krijgen daarover nog in-
formatie via een brief en een infoverga-
dering. 

omgeving@tervuren.be, 02 766 53 50 
of marc.de.neef@interleuven.be, 0498 53 84 47 
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Wonen

Dubbel 
glas is nu 
verplicht
Wist je dat sinds begin dit jaar 
dubbel glas verplicht is? Dat 
geldt overal in Vlaanderen, 
zonder uitzondering.

Geen dubbel glas hebben zal geleidelijk 
aan leiden tot een negatieve beoordeling 
van de kwaliteit van je woning. Vanaf 2023 
kan je woning erdoor zelfs ongeschikt 
worden verklaard. 

Wie beter wil doen dan het minimum en 
enkel glas laat vervangen door hoogren-
dementsglas, kan onder bepaalde voor-
waarden nog een energiepremie krijgen 
via netbeheerder Fluvius. Deze premie 
bedraagt in 2020 nog 8 euro per vierkante 
meter. 

Misschien kom je in aanmerking voor de 
totaalrenovatiebonus als je hoogrende-
mentsglas plaatst in combinatie met twee 
andere van de volgende investeringen: 
dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, 
warmtepomp, zonneboiler of ventilatie-
systeem. Dit alles moet binnen de 5 jaar 
gebeuren.

Als je samen met het glas ook het buiten-
schrijnwerk vervangt, heb je mogelijk recht 
op een Vlaamse renovatiepremie. Daarvoor 
gelden aparte voorwaarden.

Wonen

Fantastisch goed bezig:
De Grute Plattoo
“Ze hebben een tomeloze inzet, het hart op de juiste plaats en 
organiseren leuke evenementen waarvan de opbrengst naar 
goede doelen gaat.” Lang moesten de Furalopers niet nadenken 
om een flinke duim te geven aan De Grute Plattoo.

Kon De Grute Plattoo ook in coronatijden iets realiseren?

Geert Van Mierlo: “De Grute Plattoo organiseert evenementen met twee doelen: ambiance 
brengen in het dorp en de opbrengst aan een zestal goede doelen schenken. Onze 
pensenkermis en het bakschiettornooi werden afgelast, maar de paaseierenverkoop 
hebben we wél kunnen doen. We hebben ook 20 kilo chocolade aan het kinderhospitaal 
van UZ Gasthuisberg geschonken.”
 
Mooiste droom?

“Dat we veel mensen gelukkig maken en dat onze jaarlijkse feesten even tof en groots 
blijven. Sinds 2004 hebben wij in totaal al 300.000 euro aan goede doelen geschonken.”

Eerstvolgende activiteit?

“Van 28 tot 30 augustus organiseren we een lightversie van de Grute Plattoofeesten. 
Helaas geen optredens dit jaar, maar we proberen wel een alternatief programma samen 
te stellen dat voldoet aan de veiligheidsmaatregelen tegen corona. Hou onze website in 
de gaten.”

Goed Bezig 

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

Goed bezig
Tervuren!

www.gruteplattoo.be

Woonloket, gemeentehuis De Zevenster, 
Markt 7a. Maak een afspraak via 
www.tervuren.be, of stel je vraag via mail 
naar woonloket.tervuren@igo.be of bel 
naar 0476 96 38 23.
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Dossier 

“Steun tussen de 
hande laars heeft 
mij geraakt”
Op 14 maart sloot restaurant La Couscoussière 
in de Brusselsesteenweg net zoals alle andere 
horecazaken de deuren door de corona maat-
regelen. Bij chef en eigenaar Maher Lammouchi 
sloeg de angst toe. “Ik heb slapeloze nachten 
gekend.”

Na ervaring te hebben opgedaan in de Tervuurse horeca, was 
Maher erg opgetogen om met zijn eigen restaurant te starten. Hij 
serveert er gerechten uit zijn thuisland Tunesië en de oriëntaalse 
keuken. Maher: “We zijn pas opengegaan in oktober vorig jaar. En 
dan kwam de lockdown. Ik had net iemand aangeworven om te 
helpen in de keuken. Ik heb een startkrediet lopen. En de facturen 
blijven komen natuurlijk. Ik was erg bang dat de zaak overkop zou 
gaan.”

Sprankeltje hoop

Een sprankeltje hoop kwam er voor Maher door de mogelijkheid 
van afhaalmaaltijden. “Het was extra hard werken. Tussen vijf en 
zeven uur kwamen klanten hun bestellingen ophalen. En om zeven 

uur ging ik de baan op om aan 
huis te leveren. In Tervuren, maar 
ook verder weg in Bertem of 
Overijse. Onze toeleveringen 
waren bovendien onderbroken, 
dus we moesten zelf gaan in-

Koop lokaal 
bij een winkelier van hier

Winkel-hier
Corona betekent een zware klap voor de Tervuurse handel en horeca. Lokale winkeliers rekenen op 
jouw steun. Doe je boodschappen in Tervuren en help de lokale economie.

kopen. Een loon schoot er op het eind van de maand niet over, 
maar ik kon ten minste de facturen betalen.“ 

De hechte Tervuurse gemeenschap kon de pijn wat verzachten. 
“In Tervuren steunen handelaars elkaar. Dat heeft mij geraakt. 
Collega-handelaars kwamen bij me bestellen. Ook de fotograaf 
van de Facebookpagina Tervuren Lekker Dichtbij kon mij opbeuren. 
Hij postte in die moeilijke periode extra veel foto’s en video’s over 
handelszaken in de gemeente.”

Maher houdt van experimenteren in de keuken. Op de kaart staan 
bijvoorbeeld ook gestoomde en gerookte gerechten of een 
couscous met fruit. “Onze klanten zijn enthousiast over wat ze 
eten en dat is fijn. Ik wil iedereen die ons gesteund heeft en zal 
steunen in de toekomst heel hartelijk bedanken.” 

Sinds 8 juni is La Couscoussière weer open. 
Winkel-hier, winkel-watte?
‘Winkelhieren’ werd in 2019 verkozen tot Woord van het Jaar. Het betekent winkelen in je eigen 
buurt bij lokale handelaars. Het werd voor het eerst gebruikt door Unizo, de Unie van Zelfstandige  
Ondernemers.
Steun de lokale handelaars en hang de affiche op de achterflap van dit infoblad aan je raam 

Door lokaal te kopen steunen we de Tervuurse 
handelaars en zorgen we voor elkaar.

Hang deze affiche op en toon dat ook jij bewust kiest 
voor lokaal!

Koop jij ook lokaal? 

www.visittervuren.be/shoppen

© Marc De Keyzer
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Tervuurse 
geschenkbon: 
ook online
Inspiratie nodig bij het kiezen van een 
leuk cadeau? Dan is een Tervuurse 
geschenkbon de ideale oplossing. 
De bon heeft een waarde van 5, 10, 
20 of 50 euro en kan bij een 50-tal 
handelaars worden ingeruild. 
Hij is te verkrijgen aan de balie van 
vrijetijdscentrum De Warandepoort 
of via www.visittervuren.be/webshop.

Winkelhieren 
loont!
Het geld dat je uitgeeft als je lokaal 
koopt, geeft de gemeenschap terug. 
In een job voor je buurvrouw, in truitjes 
voor de voetbalploeg, in minder files 
op de baan, in kwaliteitsvolle producten, 
in proviand voor de jeugdbeweging, 
in een mooi verlichte winkelstraat tij-
dens de kerst, in personeel met een 
glimlach, in schonere lucht, in een 
correcte prijs voor de onderaannemers, 
in meer gezellige lokale zaken in jouw 
buurt. 
Bron: UNIZO

Dossier 

“Na elke klant de zetel 
ontsmetten”
Een heuglijke dag was het voor Cindy toen op 18 mei haar kappers-
zaak weer open mocht. Cindy’s Hairstyle in Vossem respecteert 
de coronaregels. “Knippen en kleuren met een mondmasker aan, 
daar heb ik echt aan moeten wennen”, aldus Cindy.

Cindy had zich goed voorbereid op de heropening. “Klanten moeten nu apart komen. 
Wie te vroeg komt, moet soms even buiten wachten. Bij het binnenkomen is handgel 
verplicht. Na elke klant ontsmet ik de kappersstoel.”

Op die bewuste zaterdag in maart moest Cindy plots al haar klanten afbellen. Als ze eraan 
terugdenkt, wordt ze emotioneel. “Vooral de mensen teleurstellen, was moeilijk voor mij. 
De meesten toonden gelukkig begrip en dat deed mij deugd.” 

Drama voor zelfstandigen

De periode die volgde was mentaal en financieel zwaar. “Plots zat ik thuis met heel veel 
tijd om na te denken. Ik hield me bezig met allerlei werkjes die waren blijven liggen. Maar 
ik miste het sociale contact met de klanten. Gelukkig kreeg ik uitstel van een aantal 
betalingen en had ik recht op de hinderpremie. Mijn boekhouder was daarbij een grote 
steun.”

Cindy beseft goed dat de lockdown een drama was voor alle zelfstandigen. “Neem nu 
de uitbaters van café In den Congo. Zij zijn normaal zeven dagen per week open. Ik had 
zo met hen te doen. Maar we moesten erdoor. Voor iedereen gelijk.”

Ook al knipt, kapt en kleurt Cindy weer, het geleden verlies blijft. Daarom doet ze een 
warme oproep om vooral te blijven komen. “De klanten die zijn teruggekomen wil ik alvast 
heel hard bedanken voor hun vertrouwen en geduld.”

Wist je dat …
• als elk huishouden dagelijks 2 euro 

meer winkelhiert, dat kan leiden tot 
13.035 extra jobs per jaar?

• 80 procent van de ondernemers de 
afgelopen 5 jaar het verenigings-
leven, een maatschappelijk project 
of een culturele of sportieve activiteit 
gesponsord heeft? 

Bron: UNIZO
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“Lokale winkels geven Tervuren kleur”
Jan Camelbeek en zijn vrouw Natalie uit Vossem doen hun dagelijkse inkopen bewust lokaal.

Jan: “Lokale handelaars bepalen voor een groot deel het gezicht van een gemeente. Supermarkten zijn natuurlijk oké, maar wie geeft 
het meeste kleur aan Tervuren? De mix van allerlei kleine handelaars, lijkt me. Ook al betaal je er misschien enkele eurocenten meer. 
De kwaliteit is er beter. En ook de service. Wat als de lokale handel zou wegtrekken? Dan krijgen we leegstand, zoals je dat nu hebt in 
de Hoornzeelstraat bijvoorbeeld.”

Champions League 

“Natalie en ik zijn klant bij bakker Vogelaers, slagerij Breugel en 
Grietens Elektro, om er maar een paar te noemen. Vergelijk het 
brood van Vogelaers met dat van de supermarkt. Dat is Champions 
League tegen vierde provinciale. Laatst was onze droogkast aan 
het piepen. Een reparateur van Grietens is die komen herstellen, 
voor een klein bedrag. Probeer dat maar eens bij bol.com! Bij een 
lokale elektrowinkel kost het misschien iets meer, maar de dienst-
verlening is zoveel beter.” 

Online bestellen

“Wij hebben tijdens de lockdown meer online gewinkeld. Slagerij 
Breugel bracht charcuterie en vlees aan huis. Andere winkels werkten 
met een tijdsslot waarin je je bestelling mocht gaan afhalen. Heel 
goed. Jammer en pijnlijk dat met Moederdag de bloemenzaken nog 
niet mochten openen. Ik doe hierbij dan ook een warme oproep om 
lokale bloemisten te steunen. De l‘autre Rive is zo een winkel waar 
ik graag kom.”

“Naar de slager voor één snee hesp”
Katrijn De Saint-Hubert begon met ontspullen en ontdekte dat lokaal winkelen daar prima bij past.

Katrijn: “Vroeger shopte ik heel veel. Ik sprong als het ware op elke korting. Of ik kocht een te groot pak hesp in de supermarkt, waarvan 
ik dan de helft moest wegsmijten. Ik verzamelde heel veel kleren ook. Tot ik besefte dat ik daar niet gelukkig van werd. Ik begon met 
ontspullen. En met lokaal kopen. Nu ga ik naar de slager dichtbij voor één snee hesp.” 

Coronabox

“Ik ben klant bij drukkerij Dieben. Veel makkelijker dan de AVA in Overijse 
toch? Geen drukke steenweg op met de auto, gewoon lekker te voet. 
Tijdens de lockdown liet ik een paar schoenen aan huis leveren door da-
mesboetiek ZUS. Ik loop elke middag voor een broodje langs bij Wip-in. 
Bij een Belgisch startend bedrijf bestelde ik een ‘coronabox’ vol planten. 
Want dat doe ik ook: bewust proberen kopen bij Belgische webshops in 
plaats van bij buitenlandse aanbieders. Hoewel ik toegeef dat het niet 
altijd eenvoudig is om uit te vissen of een e-commerce nu echt Belgisch 
is of niet.”

Geld goed besteed

“Ik hoop dat ook na corona mensen meer lokaal blijven shoppen. In Ter-
vuren kopen is goed. Allereerst op economisch vlak. De opbrengst blijft 
hier bij ons. Het is ook ecologisch, omdat er minder autoverkeer is. Ik vind 
mijn geld gewoon beter besteed als ik voor lokaal kies.” 

Dossier 
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Dossier 

“Webshop kon de pijn wat verzachten”
Nele Vanacker van kledingzaak ZUS. zette in de verplichte sluitingsperiode in allerijl een webshop 
op. Toch kan voor Nele niks op tegen direct menselijk contact in de winkel. “Ik geef graag advies en 
denk mee met mijn klanten. En dat kan online natuurlijk niet.”

Wedstrijd! 
Maak kans op een geschenkbon

Ga naar de Facebookpagina Tervuren Lekker Dichtbij. Plaats een mooie foto van jezelf 
met een aankoop van een Tervuurse handelszaak. Vergeet de handelaar niet te taggen. 
Like en deel de pagina. Je maakt elke maand kans op een Tervuurse geschenkbon 
(van juli tot september).

Nieuwtjes over shoppen in Tervuren? Je vindt ze op Tervuren Lekker Dichtbij, een initiatief 
van de raad voor lokale economie. Blijf op de hoogte van promoties en opendeurdagen. 
Bekijk leuke fotospecials en video’s. Ook fan van lokaal winkelen? Deel jouw engage ment 
en like de pagina.

www.facebook.com/tervurenlekkerdichtbij

Nele is eerlijk, het was nooit haar bedoeling om online te gaan 
verkopen. Maar nood breekt wet. “Mijn omzet zakte in elkaar. 
Onze geplande opendeurdag en ook de Braderie vielen weg. Ik 
zat met de handen in het haar. Onlineverkoop leek me een uit-
weg. Eerst ging dat via onze Instagrampagina. Toen ik besefte 
dat de lockdown wel eens lang zou kunnen duren, hebben we 
een webshop opgestart. Na één week hard werken was die 
klaar. Ik kreeg positieve reacties op mijn initiatief. Toch waren de 
vaste klanten heel blij wanneer de winkel weer openging. Ze pas-
sen graag de kleding en waarderen ons persoonlijk advies.  
Online verkopen is ook een heel andere manier van werken. Ik 
miste vooral het echte contact, de babbeltjes met de klanten.”

Anderhalve meter afstand

Wie nu langsgaat in de dameszaak aan de Brusselsesteenweg, 
komt in een andere winkel terecht dan vóór de coronacrisis. 
Plexischermen, verkoopsters met een mondmasker, een be-
perkt aantal klanten tegelijk binnen. “We ontsmetten de pas-
hokjes drie à vier keer per dag. Het middelste pashokje is geslo-
ten zodat we de anderhalve meter afstand kunnen bewaren.” 

“Onze klanten zijn teruggekomen en daar ben ik blij om. Ik heb het 
gevoel dat consumenten zich door de coronacrisis meer bewust 
zijn geworden van het belang van lokaal shoppen. En ik hoop na-
tuurlijk dat zoveel mogelijk mensen onze supermooie zomercol-
lecties komen ontdekken.”
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Dossier 

Is .be altijd Belgisch?
Neen. Bewust online lokaal shoppen, hoe doet je dat?

• Tik in je zoekmachine de naam van het product dat je zoekt in 
combinatie met zoekterm ‘Tervuren’.

• Blijf niet hangen bij de eerste zoekresultaten (vaak grote, inter-
nationale spelers die veel geld betalen om hun site bovenaan 
te laten verschijnen) Scrol dus verder dan je neus lang is. 

• .be geeft geen zekerheid dat het over een Belgische webwinkel 
gaat.

Wil je zeker zijn? 

• Neem een kijkje op de ‘over ons’-pagina, daar lees je de af-
komst van de zaak of in het geval van een lokale winkel het 
verhaal van de zaakvoerders.

• Geen ‘over ons’? Kijk eens op de contactpagina of in de Alge-
mene Voorwaarden, daar vind je het adres van de maatschap-
pelijke zetel of het btw-nummer. 

• Uiteraard zijn er grote buitenlandse spelers die een vestiging 
in België hebben en bijgevolg ook een Belgisch btw-nummer. 
Gebruik je gezond verstand en ben je niet zeker, zoek dan nog 
even verder.

WWW met de W van  
Winkelhier
Koop je sinds de coronacrisis meer online? Ontwikkel ook 
dan een Winkelhier-reflex. Steeds meer Tervuurse zaken 
hebben een webshop. Je vindt een overzicht op 
www.visittervuren.be/onlineshoppen. Nog niet gevonden wat 
je zoekt? Ga dan bewust op zoek naar Belgische webshops. 

Vrijwilligers 
Fietsbieb 
gezocht

In oktober gaat in Tervuren een Fietsbieb van 
start. Die zal zich bevinden in de School van 
Tervurendreef. De Fietsbieb leent kinderfietsen 
uit voor kinderen tot 12 jaar. 

De Fietsbieb is ecologisch. Ze zet kinderen aan tot fietsen en  
stimuleert hergebruik. Kinderen groeien immers heel snel ‘uit’ 
hun fiets. Bovendien is de Fietsbieb sociaal en budgetvriendelijk. 
Een jaar lid zijn kost 20 euro. De Fietsbieb kan starten dankzij 
een samenwerking tussen de gemeente, het Sociaal Huis, de 
Fietsersbond Tervuren, verschillende scholen en beweging.net. 
Ze is vanaf nu alvast op zoek naar enthousiaste vrijwilligers: 

• fietsherstellers
 
 Ben je handig en sleutel je met plezier aan fietsen?

• administratieve talenten

 Heb jij graag de administratie op orde? Schrik jij niet van for-
mulieren?

• onthaalmedewerkers

 Kan je goed overweg met kinderen en hou je van een hartelijk 
onthaal?

• communicatiemedewerkers

 Kan je goed overweg met sociale media? Heb jij leuke ideeën 
om de Fietsbieb te promoten? 

Iets voor jou? Neem snel contact op via tervuren@fietsbieb.be.

Bruisend

Schenk een kinderfiets in goede staat aan de Fietsbieb en krijg één 

jaar gratis lidmaatschap cadeau!

tervuren@fietsbieb.be
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Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen?

Mieke: “De Duurzame Ontwikkelingsdoelen vormen een actieplan 
van de Verenigde Naties om tegen 2030 de mensheid te bevrijden 
van armoede en de planeet duurzamer te maken. De zeventien 
Duurzame Ontwikkelings doelen hebben zowel een economische, 
sociale als ecologische dimensie. Er zijn bijvoorbeeld doelen in 
verband met gezondheid, armoede, gendergelijkheid, duurzame 
productie of ecosystemen, om er maar een paar te noemen.” 

Welke rol speelt een lokale bibliotheek in zo’n 
mondiaal verhaal?

“De internationale bibliotheekorganisatie IFLA heeft de Doelen 
vertaald naar de bibliotheekwerking. In het kader van het doel 
klimaatactie bijvoorbeeld zullen bibliotheken streven naar een 
duurzame manier om bibliotheekmaterialen te delen, zodat de 
afvalberg verkleint.”

Hoe komen de bibliotheekbezoekers hier meer 
over te weten?

“Bezoekers zullen gaandeweg informatie krijgen via de website, 
het infoblad en via affiches en activiteiten in de Bib. Zij zullen ook 
veranderingen kunnen waarnemen in onze werking.” 

Welke veranderingen bedoel je? 

“De Tervuurse Bib heeft al enkele doelen in de praktijk omgezet. 
Zo hebben we het aanbod van water en koffie duurzamer gemaakt. 
We werken niet langer met waterbidons en plastic bekers, maar 
bieden gefilterd leidingwater aan in herbruikbare bekers. Ook koffie 
gaat niet langer in wegwerpbekers maar in herbruikbare koppen. 
Wat bibliotheekmaterialen betreft, kaften we onze boeken niet 
langer met plastic. Hierdoor realiseren we een besparing van 
meer dan 15 kilo plastic per jaar. Verschillende bibliotheken in 
Nederland en Vlaanderen hebben al deze stap gezet. We hopen 
dat onze leners positief zullen reageren en zullen meewerken 
door voorzichtig om te springen met de boeken. Verder hebben 
we oog voor initiatieven van onze leveranciers in het kader van 
duurzaamheid.” 

Hebben jullie nog meer doelen in de toekomst?

“We zullen de zeventien grote thema’s onderverdelen in kleinere 
doelstellingen en stapsgewijs vertalen naar acties. Dat kan gaan 

bibliotheek@tervuren.be, 02 766 52 03

Benieuwd naar de zeventien Doelstellingen? 

Je vindt ze op www.sdgs.be of op de affiches in de Bib.

Bruisend

van de promotie van een goede gezondheid of bevordering van 
levenslang leren tot werken aan een vreedzame en inclusieve 
samenleving. In de bibliotheek zelf maken we elke doelstelling 
ook zichtbaar. Ik denk dan aan thematorens of workshops. Ook 
kunnen we in het kader van levenslang leren of waardig werk ons 
cursusaanbod digitale vaardigheden verbreden.” 

Hoe kan elke Tervurenaar een steentje bijdragen?

“De bibliotheek neemt de rol op van ambassadeur van duurzaam-
heid. Als openbaar bestuur hebben we een voorbeeldfunctie en 
we kunnen alleen maar hopen dat ons voorbeeld gevolgd wordt 
door de inwoners. Iedereen kan in zijn eigen leven een steentje 
bijdragen door zich op een bewustere manier te gedragen. Het 
volstaat om daarbij vijf woorden die beginnen met de letter p in 
het achterhoofd te houden: People (mensen), Planet (planeet), 
Partnerships (partnerschappen), Peace (vrede) en Prosperity 
(welzijn).” 

Gaat de Bib ook met andere partners 
samenwerken?

“Hoe meer mensen hun schouders onder het project zetten, hoe 
groter de kans op slagen. In de vertaling van de doelstellingen naar 
concrete acties, zullen we onze collega’s van andere afdelingen, 
partners en leveranciers zeker betrekken. We kunnen samenwerken 
met het Sociaal Huis, de scholen of de gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking GROS.”

De Bib: ambassadeur van 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen
196 lidstaten van de Verenigde Naties waaronder België keurden in 2015 de Duurzame Ontwikkelings-
doelen goed. In Tervuren neemt de bibliotheek de rol van ambassadeur van deze doelen op. 
Bibliotheekmedewerker Mieke Praet legt uit wat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn en hoe de 
bibliotheek meewerkt.
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Word jij gemachtigd 
opzichter?

Een gemachtigd opzichter helpt schoolgaande kinderen veilig de 
straat over te steken. Er is een groot tekort aan opzichters. Schrijf 
je in voor een opleiding in oktober en ga meteen aan de slag bij 
een Tervuurse school.

Een gemachtigd opzichter is erg 
belangrijk voor de veiligheid in 
de schoolomgeving. Hij of zij mag 
aanwijzingen geven aan wegge-
bruikers en het verkeer stilleggen, 
maar het verkeer niet regelen. 
Ben jij minstens 18 jaar en heb je 
nog enkele uurtjes vrij? Zet je dan 
in als vrijwillig gemachtigd  
opzichter.

De gratis opleiding omvat drie uur 
theorie en een halve dag praktijk-
les bij de lokale politie. Voor de 
theorie kan je kiezen uit veertien 
opleidings momenten in oktober 
op verschillende plaatsen in de provincie.

Inschrijven 

Vóór di 15/9 via provincievlaamsbrabant.be/gemachtigdeopzichters. 

Lesgevers 
Nederlands 
als tweede 
taal gezocht
De cursus Nederlands voor 
anders talige ouders was afge lo-
pen schooljaar een groot succes. 
Daarom is de gemeente op zoek 
naar extra lesgevers. Heb je 
ervaring met lesgeven en zou je 
graag wat bij ver dienen? Ben je 
beschikbaar vanaf september of 
oktober? Laat het snel weten.

De gemeente en de basisscholen startten 
afgelopen schooljaar met cursussen  
Nederlands voor anderstalige ouders. Ze 
willen daarmee anderstalige ouders steunen 
in de dagelijkse communicatie met de 
school. Ook kinderen kunnen helpen met 
hun huiswerk is belangrijk. 

De cursussen beginnen in september of 
oktober, één keer per week van 19 tot 21 uur. 
Een lesreeks heeft twaalf sessies. De dagen 
zijn te bespreken.

PIVO Politieschool, 
02 456 89 23, 
pivo.politie@vlaamsbrabant.be

WACHT JE OP 
DIT TEKEN?
Wervingsactie  
gemachtigde opzichters

GEZOCHT: GEMACHTIGDE OPZICHTERS!

Vooraf inschrijven voor één van deze sessies is verplicht. Wees er snel bij want per sessie worden MAXIMAAL dertig kandidaten toegelaten.

Hoe inschrijven? Inschrijven kan enkel online via www.vlaamsbrabant.be/gemachtigdeopzichters 

Meer info?  Provincie Vlaams-Brabant | Directie Mens - PIVO Politieschool | Poverstraat 75 - 1731 Asse 
tel. 02 456 89 23 (Marleen Van Nieuwenhove) | pivo.politie@vlaamsbrabant.be

Alle informatie over deze wervingscampagne kun je ook terugvinden op onze website www.vlaamsbrabant.be

Wie kan gemachtigd opzichter worden?
Al wie minstens 18 jaar is: ouders, grootouders, 
leerkrachten, gepensioneerden, ... kortom iedereen 
die over wat vrije tijd beschikt en zich vrijwillig wil 
inzetten voor de gemeenschap. Na een theoreti-
sche en praktische opleiding wordt de betrokkene 
door de burgemeester gemachtigd om kinderen, 
scholieren, gehandicapten of bejaarden in groep te 
laten oversteken. 

Een gemachtigd opzichter is herkenbaar aan de 

driekleurige armband die de naam van de gemeen-
te draagt en aan het stopbordje op steel. 

Gemachtigde opzichters verhogen de verkeersveilig-
heid in de buurt van de school. Een gemachtigd op-
zichter is een onmisbare schakel in het verkeersvei-
ligheidsbeleid van de gemeente. Dus als jij ook wil 
bijdragen tot meer veiligheid in het verkeer, neem 
dan deel aan één van de geplande opleidingen en 
word gemachtigd opzichter.

Door jouw bijdrage krijgen vele jonge fietsers en 
voetgangers een kans om veilig en zelfstandig naar 
school te gaan.

De provincie zorgt gratis voor het theoretische deel 
van de opleiding en de uitrusting (hesje, stopbord 
en driekleurige armband). Het praktische deel van 
de opleidingen wordt georganiseerd in samenwer-
king met de lokale politie.

LEUVEN 01-10-2020   16.00 - 19.00 uur Basisschool De Ark3 | Martelarenlaan 313 - 3010 Leuven

STEENOKKERZEEL 01-10-2020 19.00 - 22.00 uur Raadzaal gemeentehuis | Orchideeënlaan 17 - 1820 Steenokkerzeel

ASSE 05-10-2020 09.00 - 12.00 uur PIVO | Poverstraat 75 - 1731 Asse

GEETBETS 06-10-2020 17.00 - 20.00 uur Raadzaal gemeentehuis | Dorpsstraat 7 - 3450 Geetbets

ROTSELAAR 13-10-2020 18.00 - 21.00 uur ‘De Mena’ Zaal, niveau 2 | Provinciebaan 2 - 3110 Rotselaar

BOORTMEERBEEK 13-10-2020 19.00 - 22.00 uur Raadzaal gemeentehuis | Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

TIENEN 14-10-2020   09.00 - 12.00 uur Stadhuis | Grote Markt 27 - 3300 Tienen

DIEST 14-10-2020 13.30 - 16.30 uur Stadhuis Oranjezaal | Grote Markt 1 - 3290 Diest

SINT-PIETERS-LEEUW 14-10-2020 13.00 - 16.00 uur Raadzaal gemeentehuis | Pastorijstraat 21 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw

TIELT-WINGE 15-10-2020  16.00 - 19.00 uur Basisschool De Winge | Halensebaan 16 - 3390 Tielt-Winge

AARSCHOT 19-10-2020  09.00 - 12.00 uur Politiecommissariaat | Demervallei 6 - 3200 Aarschot

GRIMBERGEN 20-10-2020 18.00 - 21.00 uur Raadzaal gemeentehuis | Prinsenstraat 3 - 1850 Grimbergen

LEUVEN 26-10-2020 09.00 - 12.00 uur Provinciehuis | Provincieplein 1 - 3010 Leuven

ZEMST 27-10-2020 19.00 - 22.00 uur Raadzaal gemeentehuis | De Griet 1 - 1980 Zemst

Theoretische opleidingen:

19de

WERVINGSACTIE
GEMACHTIGDE 
OPZICHTERS

Leren

Inschrijven 

Vanaf wo 19/8 elke werkdag van 18 tot 21 u. 

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

Kies uit

Frans – Engels – Duits – Spaans - 
Nederlands (NT2) – ICT – Mode - Koken

Start in september

Kijk op de website, maak een keuze en 
schrijf je snel in zodat je geen lessen 
mist, want die starten in september.

Niveau bepalen

Ben je beginner of heb je al een certifi-
caat van een cursus? Dan kan je meteen 
inschrijven. Wil je liever eerst je niveau 
bepalen? Dat kan op afspraak in het  
secretariaat en voor sommige cursussen 
ook online.

Crescendo CVO
Koken, talen, mode en meer

Vanaf september kan je weer cursussen volgen 
in Crescendo CVO campus Tervuren-Hoeilaart. 

Iets voor jou? Geef een seintje aan 
hannelore.vanloo@tervuren.be.
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Huwelijken
 
6/3 Vancaldenhoven Kevin & Iqra Raza 
7/3 Stuesser Udo & Herrmann Gabrielle
28/3 Delabastita Simon & Mouthuy Ysaline
22/5 Ludwig Vanden Eynde & Sietske de 
Graaf
23/5 Jonathan Love & Eva Spangemacher
29/5 Alain Ndjankou Nkwanjio & Elvire 
Yimgaing Nziebou

Jubilea
Goud

7/3 Manuel Hernandez Lopez & Sophie 
Haegemans   
1/4 Robert Huvaere & Huberte Dekelver 
6/4 Richard Lewis & Helen Bloom 
11/4 Francis Van Cauwenbergh & Jeannine 
Gillijns    
24/4 Charles Lagasse de Locht & Viviane 
d’Oultremont de Wégimont et de Warfusée  
2/5 Robert Godts & Anna Spapen 
5/5 Julien Dekelver-Vandenwaeyenberg & 
Simone Robeet   
22/5 Emiel Puttemans & Olga Bonnast
 
Diamant

21/4 Robert Brams & Odette Kemps 
25/4 Louis Stoffelen & Hilde Bruyninckx 
30/4 Guido Ranieri & Anny Maeyens 
7/5 Jules Smets & Irène Vanderborght 
    
Briljant

9/4 Willy Peeters & Marie Michiels

In de bloemetjesLeef-ruimte

www.bluelions.be

 Nog even en hier ligt een 

nieuw hockeyveld

Hockey en tennis op 
sportsite Duisburg
De gemeente heeft de uitbating van de sportsite Duisburg toe-
ver trouwd aan de Blue Lions Hockey&Tennis Club en Golf Park 
Tervuren. Voorzitter van de Blue Lions Stijn Verschuuren: “De 
totaalinvestering door de gemeente en de club voor hockey en 
tennis bedraagt meer dan twee miljoen euro gespreid over 
meerdere jaren.”

Stijn: “Met deze accommodatie is de toekomst voor hockey en tennis verzekerd in Tervuren.  
Momenteel legt de gemeente een nieuw kunstgrasveld voor hockey aan op de site. We 
hopen het tegen eind augustus in gebruik te nemen. Ook de sporthal is startklaar voor 
indoorhockey. Uiteraard blijven we ook actief in sportcentrum Diependal, want met 450 
spelende leden heb je wel wat terreinen nodig. We mikken op een 700-tal leden in de 
komende jaren.”

Zomertennis

De tennisaccommodatie blijkt een schot in de roos. “Op drie weken tijd hadden 600 
sportievelingen zich ingeschreven. We zijn volzet”, aldus Stijn. “Maar dit bewijst vooral dat 
hier nood aan was. Het is natuurlijk een erg mooie locatie, die bovendien bekend is bij 
de Tervurenaren. Deze zomer plannen we onder andere tennisstages voor jongeren op 
de site.” De Blue Lions tennis afdeling is ontstaan uit Tennis Club Tervuren en heeft nu 
zeven kleibanen, vier kunstgrasbanen en een sporthal voor wintertennis ter beschikking. 

Clubhuis
Stijn: “Er ligt een verbouwingsplan klaar om het huidige verouderde fitnessgebouw te 
renoveren tot een modern clubhuis. Dat ligt centraal tussen het hockeyveld en de ten-
nisbanen en moet een trekpleister worden met een mooi terras, speeltuin en beachvol-
leyveld.” 
In de septembereditie van ‘Tervuren Info’ laten we Golf Park Tervuren aan het woord. Zij starten 

op de site vanaf januari 2021.
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Iets drinken in 
cafetaria Diependal
Ze heten David Debevere en Bert Wouters, zijn 
meer dan gemiddeld enthousiast en openden 
als nieuwe uitbaters op 9 juni de cafetaria van 
sportcentrum Diependal. “De cafetaria heeft 
altijd goed gedraaid. Wij gaan het succes nog 
groter maken”, aldus David.

David en Bert zijn goede vrienden en kennen het verenigings-
leven in Tervuren goed. David was verbonden aan de voetbal-
club en de KSA. Bert is oud-scout en was ook capoeiraleraar in 
de sporthal. Zij nemen de fakkel over van Luc en Patricia die de 
cafetaria elf jaar hebben uitgebaat. “Luc en Patricia hebben ons 
in het begin goed wegwijs gemaakt”, vertelt David. 

“Natuurlijk willen we onze eigen stempel drukken. Zo zal de klant 
de keuze hebben tussen verschillende pasta’s, een viertal soorten 
croque-monsieurs en een variatie aan borrelhapjes. Gezond vinden 
we belangrijk en daarom komen er fruitige smoothies op de kaart. 
Zodat kinderen na het sporten niet meteen in de snoep hoeven 
te duiken.” 

Likje verf

Het interieur ziet er opgefrist uit met een likje verf. “In de eerste 
plaats zijn we natuurlijk een sportcafetaria, maar met het mooie 
terras en de speeltuin mikken we ook op volk uit de buurt. En 
toeristen willen we ook over de vloer krijgen. Met zoveel wandel- 
en fietsroutes vlakbij moet dat lukken. Op zaterdag- en zondag-
ochtend verwachten we onze piek.”

Geduld oefenen

De kersverse uitbaters hebben geduld moeten oefenen. “De 
voorziene startdatum op 1 juni werd door de coronamaatrege-
len onmogelijk. Alle evenementen eindigden abrupt. Ook het EK 
voetbal werd afgelast. Maar we hebben het altijd positief bekeken. 
Nu is iedereen welkom voor een heerlijke hap of lekkere pint.”

Ondernemen

sportcentrum Diependal, 
Lindeboomstraat 30, 
www.cafetariadiependal.be, 
info@cafetariadiependal.be

Sportkampioenen 
gezocht
Individuele sportievelingen en ploegsporters kunnen zich  
kandidaat stellen voor de huldiging van de sportkampioenen op 
vrijdag 16 oktober. 

Wie komt in aanmerking? 
• alle eerste plaatsen behaald op gewestelijke, provinciale, nationale 

of internationale kampioenschappen, Olympische Spelen inbe-
grepen 

• tweede of derde plaatsen behaald vanaf provinciaal niveau
• Belgische records
• bekerwinnaars (minstens vanaf gewestelijk niveau)
Ook uitzonderlijke sportprestaties (voettocht, bergbeklimming) 
worden aanvaard. Als individuele kampioen moet je ofwel lid zijn 
van een Tervuurse sportclub, ofwel in Tervuren wonen. Staaf je 
prestaties met artikels en foto’s en lever je kandidatuur in vóór 
vrijdag 18 september. 
Kandidaturen welkom via: balie De Warandepoort, Markt 7b of 
evenementen@tervuren.be

Wie verdient de 
Cultuurprijs Maurits 
Wynants?
In het najaar wordt de driejaarlijkse gemeentelijke cultuurprijs 
Maurits Wynants uitgereikt. De prijs lauwert personen, organisaties 
of instellingen voor hun bijdrage 
tot een grotere uitstraling van 
de gemeente op cultureel of 
artistiek vlak. Heb je iemand in 
gedachten die de vorige laure-
aat Herman De Vilder kan op-
volgen? Geef je nominatie door 
tegen donderdag 30 juli via 
vrijetijd@tervuren.be. 

Gezocht

www.cultuurraadtervuren.be/
reglementen
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Wat vind je in deze zomerse Uit?
Deze ‘Uit in Tervuren’ bestaat uit een mix van zomerse activiteiten. Je vindt zowel evenementen georganiseerd door de 

gemeente als door verenigingen, handelaars en feestcomités. Activiteiten voor kinderen en gezinnen kregen het  

Huis van het Kind-logo mee. 

Uit in
Tervuren

Juli-augustus 2020
www.tervuren.be

Kunst in de etalages

van wo 1/7 tot zo 6/9
• centrum Tervuren
• gratis 
• routeplan te verkrijgen aan de balie van De Warandepoort, 

Markt 7b of op www.artiestentoertervuren.be 

Kunst in de etalages is een unieke kunstwandelroute langs etalages 
van Tervuurse handelaars en horeca. Een zomers alternatief 
voor de ArTiesTenToer die door corona niet kon plaatsvinden. 
Een unieke kans om al shoppend onze lokale kunstenaars beter 
te leren kennen.

DOORLOPEND TOT 6 SEPTEMBER

Zomerzoektocht

van wo 1/7 tot wo 30/9
•  vertrek: bezoekerscentrum De Warandepoort, Markt 7b 
•  € 7 voor boekje met routebeschrijving, te koop aan de balie 

van De Warandepoort of downloaden van www.odos.be/zoektocht 
•  in samenwerking met Odos, vereniging voor Ouders die Opnieuw 

Starten

Zin in een fijne en veilige activiteit in eigen dorp? Tijdens een wande-
ling van 4,5 kilometer door het centrum en het park vind je het 
antwoord op een 40-tal vragen. Of kies voor de superleuke 
kinderzoektocht. De winnaars gaan aan de haal met boeken- en 
speelgoedbonnen. 

DOORLOPEND TOT 30 SEPTEMBER

Brabantse Pijl Cycling Route

afstand: 98 km, 1.033 hoogtemeters
•  gratis te downloaden van www.visittervuren.be/wandelen-en- 

fietsen 
•  bewegwijzering: witte zeshoekige bordjes met rood opschrift 

‘Brabantse Pijl’ (enkel in tegenwijzerzin)
•  een initiatief van Toerisme Vlaams-Brabant, Flanders Classics 

en WSC Rode Sportief 

Deze nieuwe route voor sportieve fietsers is 98 kilometer lang 
en brengt je langs de mooiste landschappen van het Dijleland. 
Er zijn ook mooie passages in Tervuren. Opgelet, dit is een 
route voor geoefende fietsers met serieuze kuitenbijters en 
kasseistroken.

DOORLOPEND

Druiventro(t)s

vanaf za 18/7 
•  Tervuren, Overijse, Hoeilaart, Huldenberg, Bertem
•  gratis 
•  www.visittervuren.be, toerisme@tervuren.be, 02 766 53 40

De druivengemeenten zetten in het druivenseizoen opnieuw een 
toeristische campagne op touw. Nieuw dit jaar is dat de druiven-
gemeenten elkaar uitdagen met ‘challenges’. Verdedig jij ook 
de kleuren van Tervuren? Voor de fietsliefhebbers is de Druiven-
route een must. Voor de wandelaars is er een Serristen wandeling. 
Verder staan zoektochten, tentoonstellingen en een horeca-
selfie wedstrijd  op het programma.

DOORLOPEND VANAF 18 JULI
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De Vrienden van Flavirama 

za 25/7 om 21 u en za 22/8 vanaf 18 u
• Flavirama Park, Jezus Eiklaan 74a
• tickets en maaltijd op voorhand reserveren via de website 
• www.flavirama.be, info@flavirama.be

Op 25 juli brengt Vasco da Gama een nieuwe klank- en licht-
show samen met bevriende muzikanten. Op 22 augustus kan 
iedereen gezellig komen eten op het Wolvenmaal in Keltische 
sfeer met kampvuur en een streepje livemuziek van Emballage 
Kado.

25 JULI EN 22 AUGUSTUS

Katapult voor kinderen 
met een beperking 

van ma 27/7 tot en met vrij 31/7
• telkens van 9 tot 16.15 u (opvang vanaf 8 tot 17 u)
• Nettenberg, Hertenbergstraat 1 en gemeentelijke basisschool 

Tervuren, Paardenmarktstraat 1
• € 30/40 per week, 
• inschrijven: reservaties.tervuren.be of aan de balie van De Wa-

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

Speelplein Katapult staat de laatste week van juli open voor 
kinderen tussen 2,5 en 12 jaar met een fysieke en/of mentale 
beperking. Er is begeleiding door animatoren die een extra 
opleiding volgden. De nadruk ligt op samenspelen met andere 
kinderen. De speelpleinverantwoordelijken leren graag elk kind 
vooraf kennen. 

VAN 27 TOT 31 JULI

Sport en crea voor  
kinderen met een beperking

van ma 3/8 tot en met vrij 7/8, van 9 tot 16 u 
(opvang vanaf 8 tot 17 u)
• sportcentrum De Steenberg, Spechtenlaan 8, Moorsel
• € 65, info en inschrijven: inschrijvingen@tervuren.be, 
 02 766 52 03
• in samenwerking met Sportregio Druivenstreek

De sport- en creaweek is voor jongeren met een lichte tot ma-
tige mentale beperking die geboren zijn tussen 1999 en 2013. 
Ervaren en gediplomeerde monitoren staan klaar voor de be-
geleiding. De jongeren gaan in kleine groepjes aan de slag en 
elke activiteit is aangepast aan hun mogelijkheden. 

VAN 3 TOT 7 AUGUSTUS

Gemeentelijk voetbaltornooi

wo 5/8 om 19 u: FC Moorsel – VK Eizer
  om 20.45 u: FC Greunsjotters Vossem - KVTD 
wo 12/8 om 19 u: wedstrijd voor de 3de plaats
  om 20.45 u: finale

• kunstgrasveld FC Greunsjotters, Sint-Pauluslaan, Vossem 
• evenementen@tervuren.be, 02 766 53 35

Geen EK dit jaar, maar wel het gemeentelijk voetbaltornooi. De 
lokale voetbalsterren staan te trappelen om de mooiste goals 
te scoren. Op 5 augustus worden de eerste twee wedstrijden 
gespeeld. Op 12 augustus kom je supporteren voor de fina-
lewedstrijden. Het strijdtoneel bevindt zich in Vossem, op het 
veld van FC Greunsjotters Vossem.

5 EN 12 AUGUSTUS
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Kijk! Ik fiets! 

zo 23/8, sessie 1: 13 tot 15 u, sessie 2: 15.30 tot 17.30 u
• sporthal De Steenberg, Spechtenlaan 8, Moorsel
• € 5 per kind 
• inschrijven via reservaties.tervuren.be 
 (maximaal 20 inschrijvingen)

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

23 AUGUSTUS

Initiatiereeks bootcamp 

van di 1/9 tot di 27/10, elke dinsdag van 19.15 tot 20.15 u
• grasveld Koninklijke Moestuin, Warandeplein
• € 45 voor Tervurenaars, € 54 voor niet-Tervurenaars 
 (er zijn 25 plaatsen)
• inschrijven via reservaties.tervuren.be

Met de initiatiereeks bootcamp word je gedurende tien weken 
helemaal klaargestoomd voor de zomer. Bootcamp is de meest 
complete vorm van sporten. De groepstraining, die buiten 
plaatsvindt, is een mix van kracht, behendigheid, uithouding, 
doorzettingsvermogen en veel plezier. Verleg je grenzen en 
geef lichaam en geest een oppepper. 

VANAF 1 SEPTEMBER

De dorpsfeesten in Moorsel, Duisburg, Vossem en de Grute 
Plattoo vinden dit jaar niet plaats op de gebruikelijke manier. 
Daar steekt corona een stokje voor. Maar niet getreurd. De vier 
feestcomités staken de koppen bij elkaar op zoek naar oplos-
singen. Krijgen we dit jaar een lightversie van de dorpsfeesten? 
Kunnen sommige activiteiten met wat creatieve inbreng misschien 
toch plaatsvinden? Want één ding is zeker, de dorpscomités 
gaan er 100 procent voor om de Tervurenaren ook deze zomer 
samen te brengen en hen een toffe tijd te bezorgen. Op een 
veilige manier.

In Moorsel waren er eind juni geen feesten, maar er is wel … 
Moorselbier. Het bier werd dit jaar gebrouwen door Brouwerij 
Feniks in Heule. Je kan het nog altijd bestellen via de website 
en de Facebookpagina. In Duisburg hoopt men alleszins de 
Druivententoonstelling te organiseren. En zowel in Vossem 
als Duisburg behoren fiets- en wandelevenementen tot de 
mogelijk heden. Hou de websites of Facebookpagina’s in het 
oog voor meer nieuws.

TUSSEN 7 EN 30 AUGUSTUS

Zijn er dorpsfeesten dit jaar?
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• Moorselbier: www.facebook.be/volksfeestenmoorsel  
• Dorpsfeesten Duisburg: van 7 tot 16/8, www.duisburg.be 
• Dorpsfeesten Vossem: van 21 tot 23/8, www.vossemfeest.be 
• Grute Plattoo: van 28 tot 30/8, www.gruteplatttoo.be
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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 9/8 (activiteiten tussen 1/9 en 11/10)
zo 6/9 (activiteiten tussen 5/10 en 8/11)

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

Start to mountainbike 

van za 5/9 tot za 31/10, 
elke zaterdag (behalve 19/9) van 19.15 tot 21.15 u
• Pachthof Stroykens, Merenstraat 19, Duisburg 
• € 24 (er zijn 15 plaatsen) 
• inschrijven via reservaties.tervuren.be

Altijd al willen bergop en bergaf slingeren op twee wielen? On-
der leiding van een gediplomeerd initiator leer je de kneepjes 
van het vak. In tien lessen kom je alles te weten over de juiste 
techniek en houding. Je krijgt ook tips over fietsonderhoud en 
voeding. Heb je zelf (nog) geen mountainbike? Je kan er een 
lenen. Stuur dan een mail naar evenementen@tervuren.be.

VANAF 5 SEPTEMBER

Kaften in de Bib

wo 9/9 van 13 tot 16 u 
• gemeentehuis De Zevenster (zaal De Plataan), Markt 7a
• € 5, inschrijven via reservaties.tervuren.be 
• bibliotheek@tervuren.be, 02 766 52 03

Vind je zelf je boeken kaften toch nog wat moeilijk of veel te 
saai? Dan ben je tijdens de Boekenkaftdagen op de juiste 
plaats. De Bibmedewerkers en vrijwilligers helpen je graag met 
het kaften van jouw boek. Ze leren je de kneepjes van het vak 
zodat jij helemaal zelf aan de slag kan. De Bib voorziet voor  
iedereen kaftpapier en versiering. Zo heb jij de mooiste,  
coolste, leukste boeken van de klas!

9 SEPTEMBER

Start to aquazumba

van do 10/9 tot do 15/10, elke donderdag van 20.45 tot 21.30 u 
• zwembad De Hoornzele, Paardenmarktstraat 1 
• € 25 (er zijn 15 plaatsen)
• inschrijven via reservaties.tervuren.be 

Hou je van zumba, maar vertoef je ook graag in het water? 
Aquazumba is het antwoord. Op het menu staan lenigheid, 
conditie verbeteren en spieren versterken. De oefeningen  
gebeuren in diep en ondiep water op het ritme van heden-
daagse muziek. De initiatie duurt zes lessen en wordt gegeven 
door een ervaren lesgever.

VANAF 10 SEPTEMBER

Open Monumentendag

zo 13/9 
•  www.visittervuren.be

Op zondag 13 september vindt in heel Vlaanderen weer de 
Open Monumentendag plaats. Het belooft een speciale editie 
te worden met minder opengestelde monumenten maar wel 
een pak leuke (digitale) alternatieven. Ook in Tervuren krijgt 
een uitzonderlijk en coronaproof programma stilaan vorm. 
Meer info vanaf augustus op www.visittervuren.be.

13 SEPTEMBER
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Door lokaal te kopen steunen we de Tervuurse 
handelaars en zorgen we voor elkaar.

Hang deze affiche op en toon dat ook jij bewust kiest 
voor lokaal!

Koop jij ook lokaal? 

www.visittervuren.be/shoppen

© Marc De Keyzer


