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Edito

Ons contacteren
— Adressen 

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

— Digitaal
www.tervuren.be
www.dewarandepoort.be
www.visittervuren.be 
• facebook.com/gemeentetervuren
• facebook.com/CCDeWarandepoort
• facebook.com/visittervuren
• facebook.com/bibliotheektervuren 
• facebook.com/sociaalhuistervuren
• instagram.com/visittervuren

— Openingsuren 
Gemeentehuis De Zevenster 
tel 02 766 52 01 • info@tervuren.be 
 
Snelbalie
enkel op afspraak via tel 02 766 52 17 
ma 9-12 en 13.30-19 u
di en do 9-12 u en 13.30-16 u
wo en vrij 8.30-12 u en 13.30-16 u
za 9.30-13 u (beperkte dienstverlening)

Dienst burgerzaken
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 9-14 u
zo 9-14 u

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 9-14 u
zo 9-14 u

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

Onze inspanningen beginnen eindelijk resultaat op te leveren. 
Het virus wordt teruggeslagen. Maar is nog niet overwonnen, 
zoals blijkt uit een nog steeds beperkt - weliswaar slinkend - 
aantal coronabesmettingen in onze gemeente. Met dank aan  
het gemeentepersoneel en de vele vrijwilligers die reeds 
geruime tijd grote inspanningen leveren om alle vaccins toe te 
dienen. Elke week worden er ononderbroken een paar duizend 
prikken gezet, waardoor nu meer dan 55 procent van de 
volwassen populatie één keer is ingeënt. Als het zo voortgaat 
kunnen we de ambitie blijven koesteren om tegen 11 juli alle 
18-plussers een eerste maal te hebben ingeënt. Zo kan 11 juli  
niet alleen het feest van de Vlaamse gemeenschap worden, 
maar ook van de bevrijding. 

De aangekondigde versoepelingen komen niets te vroeg, want 
voor sommige mensen is de limiet bereikt. Of werd hij helaas 

overschreden. Vooral voor studerende jeugd is het nog even 
doorbijten. Na een moeilijk jaar met vele beperkingen door 
afstandsonderwijs en nauwelijks ontspanningsmogelijkheden, 
wachten er nu nog een paar cruciale weken van grote mentale 
concentratie en inspanning. Aan de studenten die thuis niet de 
ideale plek vinden om te studeren, biedt de gemeente een 
‘Blokkot’ aan in gemeentehuis De Zevenster. En om tussendoor 
te ontspannen geven we vanaf zaterdag 12 juni de aftrap van 
zomerfestival ’t Hof Tervuren met vele gratis evenementen 
(voorlopig beperkt tot 200 coronaveilige plaatsen). Ga eens 
kijken op www.thoftervuren.be. Het aanbod is ruim en gevarieerd 
en er zit wat leuks tussen voor elke smaak.

‘Aan alle studenten wens  
ik veel sterkte, succes en een 
welverdiende zomervakantie.’
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Het informatieblad verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus
v.u.: Marc Charlier, Markt 7a bus 2, 3080 Tervuren • Contact: communicatie@tervuren.be
• Redactie: gemeentelijke diensten i.s.m. Sofieschrijft.be • Vormgeving en druk: artoos group
• Afgiftekantoor: Tervuren

In dit nummer

53520-1601-1009
www.artoosgroup.eu
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De volgende ‘Tervuren Info’ verschijnt begin september. 
Prettige vakantie!
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Je bent het best volledig gevaccineerd voor je op vakantie 
vertrekt. Probeer je reis dus zo veel mogelijk na (of tussen) de 
twee prikken te plannen. Je kan zelf inschatten wanneer je eerste 
en tweede vaccinatie ongeveer gepland staat. De tweede dosis 
kan je immers niet uitstellen.

Vlaanderen doet er alles aan om iedereen zo snel mogelijk,  
een eerste vaccin te kunnen bieden. Elke week worden  
honderdduizenden mensen uitgenodigd voor een vaccin.  
Dat heeft prioriteit boven alles. Ook de tweede vaccindosis is 
belangrijk voor een volledige en langdurige bescherming. 

Goed om weten

Houd bij het plannen van een vakantie of reis 
rekening met de afspraken voor je vaccinatie. 

www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-en-vakantie,  
www.vaccinmarkthal.be, 02 713 87 10,  
elke weekdag van 9 tot 17 uur

Vraag de kids-ID aan 
Reis je binnen Europa deze zomer? Vergeet dan niet tijdig  
de kids-ID aan te vragen voor je kinderen jonger dan 12 jaar.  
De kaart is verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht 
is. Om een kids-ID aan te vragen maak je een afspraak via 
telefoon 02 766 53 53 of mail naar burgerzaken@tervuren.be. 
Je kind moet meekomen naar de afspraak. 

Vaccinatie en vakantie

Onderweg

Ziek van zakken
In de maand juni startte de campagne ‘Ziek 
van zakken’ van Interrand en de gemeente. 

www.interrand.be, www.mooimakers.be

Zieke vuilnisbakken aanpakken

Je hebt hem ongetwijfeld al in het straatbeeld gezien, de 
sticker ‘Ziek van zakken’. Je vindt hem op bepaalde vuilnis-
bakken en met een bord met meer uitleg ernaast. Blijft die 
vuilnisbak ziek of in gevaar? Dan zal hij tijdelijk weggehaald 
worden. Elke vuilnisbak verdient een tweede kans, maar … als 
inwoners er blijven huisvuil inproppen, zal hij uit het straatbeeld 
verdwijnen. Heb je al een flyer in je bus gekregen? Dan weet je 
dat de vuilnisbak in je buurt ziek is. Er zullen controles komen 
en de politie zal de naleving handhaven. 

De campagne maakt deel uit van het zogenaamde vuilnis- 
bakkenplan dat via Mooimakers een jaar geleden werd  
opgestart. Na de analyse en meting van het afval in de publieke 
vuilnisbakken heeft Interrand een lijst opgesteld met de 
vuilnisbakken die ziek of in gevaar zijn. 

Een zieke vuilnisbak, wablieft?

Ja, helaas zijn er vuilnisbakken in de gemeente die ziek zijn 
omdat ze dagelijks verkeerd gebruikt, zelfs misbruikt worden. 
Bepaalde inwoners gaan ervan uit dat ze hun dagelijks huis-
houdelijk afval in zakjes in of naast de vuilnisbakken mogen 
gooien. Niet alleen zorgt dat ervoor dat deze volgepropt zijn en 
dus normaal gebruik belemmeren. Het dwingt er de gemeente 
en Interrand ook toe om de vuilnisbakken voortdurend leeg te 
maken en het zwerfvuil (blikjes, snoep- of koekjesverpakkingen, 
kauwgom, hondenpoepzakjes) dat er normaal wél in thuishoort, 
overal te gaan oprapen. Dat is tijdrovend en kostelijk. 

Mondmaskerplicht
Dankzij de dalende coronacijfers is sinds  
9 juni de mondmaskerplicht opgeheven in  
de betalende zone van het centrum, het 
Warandeplein en de speeltuin aan de  
Koninklijke Moestuin. Toch is het belangrijk om 
de basisregels zoals afstand bewaren te blijven 
volgen. Ook in winkels, wachtrijen, openbare 
gebouwen en op drukke plaatsen blijft een 
mondmasker verplicht.
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Burger

Nieuw e-loket bezorgt documenten  
direct thuis
Het e-loket van de gemeente is vernieuwd. Gemeentelijke documenten kunnen voortaan veilig en snel 
afgeleverd worden in je mailbox, zonder je naar het gemeentehuis te verplaatsen. 

Al enkele jaren kan je via het 
e-loket (digitale loket) op de  
gemeentelijke website van thuis 
uit attesten en uittreksels  
aanvragen. De aanvragen waren 
echter niet volledig geautomati-
seerd waardoor het een tijdje kon 
duren voor je het gevraagde  
document afgeleverd kreeg of je 
je alsnog naar het gemeentehuis 
moest verplaatsen. 

Via het vernieuwde e-loket kan je 
24 aktes, attesten en uittreksels 
thuis aanvragen en ontvangen. 
Zelfs een attest van goed gedrag 
en zeden. Behalve als dit een 
‘model 2’ is, dan moet de politie 
nog tussenkomen en zal je een 
aantal dagen moeten wachten. 
Het e-loket is 7 dagen per week 
en 24 uur per dag beschikbaar. 
Enkele muisklikken volstaan om 
binnen enkele seconden het  
gewenste document te krijgen.

burgerzaken@tervuren.be, 02 766 53 53

Moeite met itsme?
Itsme is een digitale identificatie-app waarmee Belgische  
burgers kunnen inloggen bij de overheid, banken, verzekeraars 
en andere privébedrijven. De app is beschikbaar voor Android 
en iOS. Met itsme is het mogelijk om identiteitsgegevens te  
delen, betalingen te bevestigen en digitaal te ondertekenen.  
Op YouTube vind je een filmpje met instructies hoe itsme werkt. 
Zoek het op door ‘start met itsme’ in te tikken.

Hoe werkt het? 

1. Op de thuispagina van www.tervuren.be staat onder de rubriek ‘populair’ een link naar het e-loket. Als je hierop klikt  
kom je op de website terecht met de volledige lijst van beschikbare producten. Je kan ook meteen surfen naar het  
gewenste document, bijvoorbeeld ‘uittreksel strafregister’.

2. Je klikt op het gewenste product en vervolgens op de knop ‘online aanvragen’.

3. Je meldt je aan, bijvoorbeeld met je e-ID of itsme.

4. Je vervolledigt het aanvraagformulier. 

5. Je kan het document onmiddellijk downloaden. Lukt dat niet? Dan kan het ook later nog, want je krijgt ook een link  
per e-mail.

Moet ik me aanmelden?
Je kan je documenten ook aanvragen zonder aan te melden. 
Die optie staat helemaal onderaan. Dan kan je je document  
helaas niet onmiddellijk digitaal ontvangen. Je krijgt wel een  
link in je mailbox met het document erbij. Om dit te downloaden 
moet je je veilig moeten aanmelden met je e-ID of via itsme.
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Gezond

Naar een asbestveilig Tervuren

Zoals iedereen ondertussen wel weet is asbest erg 
schadelijk voor de gezondheid. Als de vezels in de lucht 
en in onze luchtwegen terechtkomen, kan dit longvlies-
kanker veroorzaken. Asbest levert vooral gevaar op als 
het op de verkeerde manier verwijderd of bewerkt 
wordt.

Tot de overheid het gebruik van asbest in 1998 en 2001 
verbood, werd de stof tientallen jaren lang verwerkt in 
meer dan 3.500 bouwmaterialen. Zulke materialen zijn 
onder meer gebruikt in sporthal De Steenberg, op de 
site van de voetbalclub KV Tervuren-Duisburg en in de 
gemeentelijke werkplaats in de Oppemstraat.

Hier ging het asbest weg:

De dienst gebouwen vatte de koe bij de horens en liet 
in sporthal De Steenberg 700 vierkante meter asbest-
gevelbekleding verwijderen. In één klap werd ook  
1.100 vierkante meter dak geïsoleerd en vernieuwd. openbaardomein@tervuren.be, 02 766 52 92

Jouw premie voor 
asbestverwijdering 

Let op:
• Je kan de premie alleen aanvragen als je meteen ook isolatie 

plaatst in je dak of muur. 
• De aannemer die het asbest verwijdert moet over de juiste attesten 

beschikken om de asbestverwijdering uit te voeren. Hij moet daarbij 
de regels bepaald door OVAM en de codex welzijn op het werk volgen. 

• De facturen van de asbestverwijdering 
 en van de isolatie moeten opgemaakt  

zijn vanaf januari 2021 en mogen niet 
meer dan twaalf maanden uit elkaar  
liggen. 

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

Ook in woningen is nog altijd veel asbest aanwezig. 
Denk aan golfplaten en leien op het dak of asbest in 
gevelbekleding. Sinds dit jaar geeft Fluvius een premie 
aan particulieren die asbesthoudende materialen in 
het dak of in de gevel van een buitenmuur laten  
verwijderen. 

De gemeente moet niet alleen de burgers beschermen tegen asbestrisico’s, 
maar ook haar eigen werknemers. Het asbestdak van de gemeentelijke 
werkplaats, goed voor 550 vierkante meter, ging eraf en er kwam een 
nieuwe dakbekleding in de plaats. 

Voetbalclub KV Tervuren-Duisburg zat in hetzelfde schuitje. In totaal  
360 vierkante meter asbesthoudend materiaal werd afgevoerd uit  
kleedkamers, kantine en tribune.

In de zomervakantie is Villa Fonkel van de gemeentelijke basisschool  
in Moorsel aan de beurt. Daar zullen 160 vierkante meter asbestleien  
verdwijnen. 

Voor de nieuwe bekleding van de gebouwen viel de keuze op duurzame 
dak- en wandpanelen waarin ook een laag isolatiemateriaal is verwerkt. 
Bijkomend voordeel is het strakke en rustige uiterlijk. Een gespecialiseerde 
firma heeft de werken uitgevoerd en gezorgd voor de veilige afvoer van 
het gevaarlijke afval.
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  De Steenberg is nu vrij van asbest.   

De overheid wil Vlaanderen tegen 2040 helemaal asbestveilig maken. De gemeente geeft het goede 
voorbeeld en heeft in enkele publieke gebouwen de intenties alvast omgezet in daden.
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Leef-ruimte

Groepsaankoop stookolietanks
Online infoavond

Met de groepsaankoop stookolietanks kan je een buiten gebruik gestelde stook-
olietank laten ledigen en verwijderen tegen een interessante prijs. Je verneemt 
er alles over op de online infoavond op dinsdag 22 juni om 20 uur. Vanaf die 
dag verschijnt op www.interleuven.be/tankslag ook meer informatie over de  
gekozen firma, prijzen en voorwaarden. Past 22 juni niet, dan kan je ook kiezen 
voor de infoavond op 24 of 28 juni om 20 uur. Heb je geen internet? Contacteer 
de afdeling ruimte in het gemeentehuis via 02 766 53 50 of ruimte@tervuren.be.

Inschrijven online infoavond: https://extranet.interleuven.be/tankslag info-avond 

ruimte@tervuren.be, 02 766 53 50

Je ziet het niet meteen, maar de Duisburgsesteenweg is 
een dierensnelweg. Elk jaar steken er meer dan tienduizend 
kikkers, salamanders en padden over. Om de diertjes veilig 
te laten oversteken, kwamen er twee extra amfibieëntunnels. 
De realisatie op het terrein gebeurde door Regionaal 
Landschap Dijleland vzw in het kader van het samen- 
werkingsverband Plan Vliegend Hert. De gemeente  
Tervuren en een projectsubsidie van het agentschap  
Natuur en Bos zorgden voor de financiële middelen.

33 zwaluwnestjes
Het INL-team (intergemeentelijke natuur- en landschapsploeg) 
plaatste op 3 mei het laatste zwaluwnestje van een actie waarmee 
inwoners een kunstnest onder hun dakgoot konden laten plaatsen  
Er kwamen heel wat aanvragen binnen. Telkens ging men na of de  
locatie geschikt is en of er een kolonie zwaluwen in de buurt zit. In 
totaal werden 33 nestjes opgehangen op 23 locaties verspreid over 
Tervuren. 

laure.agten@igo.be 

www.tervuren.be/meldpunt
Heb je een melding, een opmerking of een klacht voor de gemeente of het OCMW? Gebruik www.tervuren.be/meldpunt om dit te laten 
weten. Je vult je boodschap in en kan ook een bijlage toevoegen. Het voordeel van het digitale meldpunt www.tervuren.be/meldpunt is 
dat je boodschap snel bij de juiste dienst of schepen terechtkomt en je een adequaat antwoord kan verwachten. De gemeente kan een 
digitale melding ook beter registreren en opvolgen dan een melding via e-mail of een geschreven brief.

Aarzel niet, doe je melding via www.tervuren.be/meldpunt.

Meld het aan de gemeente
Wil je ons een probleem melden of heb je een 

opmerking, een klacht of een suggestie?

Gloednieuwe
amfibieëntunnels
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Elke 65-plusser en mindervalide inwoner van Tervuren kan een 
beroep doen op de dienst maaltijden aan huis. Ook wie jonger 
is, maar een minder goede fysieke of mentale gezondheid heeft, 
of zich in bijzondere sociale omstandigheden bevindt, kan er 
terecht. Het inkomen is geen voorwaarde om geholpen te worden,  
maar bepaalt wel de kostprijs van de maaltijd.

Kant-en-klaar geleverd

De maaltijd bestaat uit soep, een hoofdschotel en dessert. Alles 
wordt kant-en-klaar geleverd. Het enige wat je zelf nog moet 
doen is de maaltijd opwarmen in de microgolfoven. Heb je geen 
microgolfoven? Dan stelt de traiteur er eentje ter beschikking 
tegen een kleine vergoeding. De microgolfovens zijn gemakkelijk 
in gebruik, ook voor mensen met een zorgnood. Naast de 
gewone maaltijden kan je ook dieetmaaltijden of vegetarische 
bereidingen bestellen. Je kan bovendien vragen om de maaltijd 
te mixen of te malen. 

De traiteur levert aan huis van maandag tot zaterdag. Op 
zaterdag kan je extra maaltijden bestellen, die je dan zondag 
opeet.

Maaltijden aan huis 
krijgen nieuw sausje 
De thuiszorgdiensten werken samen met  
een nieuwe traiteur voor de levering van  
maaltijden aan huis. Het team van traiteur 
Claessens André staat garant voor versbereide 
en smaakvolle gerechten. 

kVraagetaan

Het zebrapad is tijdelijk, maar ligt op een zeer zichtbare plaats 
in het centrum. Een druk punt waar wandelaars, busreizigers, 
leerlingen en klanten van de lokale handelaars elkaar kruisen. 
De ideale plek om te benadrukken dat Tervuren een gemeente 
is waar discriminatie en onverdraagzaamheid geen plaats 
hebben. Maar waarom een zebrapad? Het is een laagdrempelige 
manier om diversiteit zichtbaar te maken. Het valt op en kan 
mensen doen praten. En het ziet er ook nog eens leuk uit. Ga  
jij het gesprek aan? Elk jaar wapperde ook al de regenboogvlag 
op het marktplein op 17 mei, de Internationale Dag tegen 
Holebi- en Transfobie. Het regenboogzebrapad gaat een stapje 
verder. Het toekomstplan is dat de gemeente een blijvend 
regenboogsymbool heeft. 

Mensen

Elke geaardheid welkom
Wie onlangs in de Broekstraat in Tervuren 
kwam, heeft zeker het regenboogzebrapad 
opgemerkt. De gemeente geeft hiermee  
een duidelijk signaal van solidariteit met de  
holebi- en transgendergemeenschap.

welzijn@tervuren.be, 02 766 52 02 

Hoe een aanvraag doen? 
Telefoneer naar de thuiszorgdienst op 02 229 52 22.  
Bel je vóór 12 uur ’s middags, dan geniet je al de dag  
daarna van een maaltijd aan huis.

thuisdiensten@tervuren.be, 02 229 52 22 

‘De smaak van goede zorgen’

Traiteur Claessens André is een familiebedrijf uit Zaventem. 
André had een jarenlange loopbaan in de ouderenzorg. Zo 
werkte hij ook twee jaar als verzorgende voor de dienst gezins-
zorg van de thuiszorgdiensten. Het bedrijf heeft een diëtiste in 
dienst die ervoor zorgt dat de maaltijden niet alleen lekker maar 
ook gezond zijn. Bovendien zet het zich in voor goede doelen 
en gaan de voedseloverschotten naar de Voedselbank. 

Crescendo CVO 
Neem je toekomst in eigen handen en volg vanaf september 
een cursus bij Crescendo CVO. Er zijn taalcursussen voor 
beginners en gevorderden: Nederlands voor anderstaligen, 
Duits, Engels, Frans en Spaans. Je kan er ook terecht voor 
informatica-, mode- en kookcursussen. Nieuw in september 
2021 is de cursus Juwelen maken. 

Ook kan je vanaf nu een online niveautest afleggen voor alle 
talen behalve Nederlands. Je krijgt onmiddellijk je resultaat 
waarna je online kan inschrijven. Inschrijven op het secretariaat 
kan ook. Maak dan vooraf een afspraak, telefonisch of via de 
contactpagina op www.crescendo-cvo.be.

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

Spelen tot je erbij neervalt
Blijf jij ook thuis deze zomer? De gemeente wil kinderen volop laten genieten van hun vakantietijd. 

Wip of schommel 
De dichtste speeltuin in je buurt ken je vast wel. Tervuren telt 
zomaar eventjes 10 speeltuinen. Hier kunnen kinderen veilig en 
vrijuit spelen, ravotten of sporten. 

Zomerschool 
Deze zomer is er in Tervuren voor het eerst een zomerschool. 
Kinderen van de lagere school krijgen er in augustus 10 dagen 
les als voorbereiding op het nieuwe schooljaar. Er is natuurlijk 
ook tijd voor sport, spel en plezier. Meer info vind je in de  
UIT-kalender op pagina 20.

NIE
UW

!

Jouw eigen speelstraat 

Tijdens de zomervakantie en in september kan je een 
speelstraat organiseren in jouw straat. Zo kunnen kinderen 
veilig en zorgeloos buiten spelen. Lees alles over een 
speelstraat aanvragen op  
www.tervuren.be/vrije-tijd/zelf-organiseren/speelstraten.

Speelkriebels op het plein 

Net zoals in de paasvakantie reist een batterij speeltoestellen van 
deelgemeente naar deelgemeente. Klimparcours, pannakooi,  
trampoline: pret voor elk kind!. Hou de Facebookpagina  
www.facebook.com/gemeentetervuren in het oog voor data en 
locaties.

Ping en pong 
“Ping en Pong gingen pingpong spelen. Pang zei de 
pingpongbal. Ping die zei dat Pong het was, maar …” Tervuren 
telt vier pingpongtafels voor iedereen. Wel zelf bats en balletjes 
meebrengen. Waar? Moestuin Tervuren, Pastorie Vossem,  
De Steenberg in Moorsel, Pachthof Stroykens in Duisburg.
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Dossier 

Warme dagen 

Op plaatsen waar de bodem verhard is, neemt 
de hitte bovendien aanzienlijk toe. Je hebt het 
vast zelf al ervaren tijdens een zomerwandeling. 
In je straat of woonwijk is het net ietsje warmer 
dan in het bos of het park. Dat komt door 
verharding en bebouwing. En door een gebrek 
aan groen en verkoelend water. Bij een 
hittegolf ontstaat bovendien gevaar voor de 
gezondheid van kwetsbare groepen zoals 
kleine kinderen, zieken en ouderen. Daarom 
kiezen we in de toekomst voor meer blauw  
en meer groen. Want water, bomen en planten 
maken het koel en aangenaam.

Door de klimaatverandering wordt het warmer. De voorbije zomers kenden we 
hittegolven en bleef het soms lang kurkdroog. Als het dan toch regent, is dat 
vaak kort en heel hevig. 

Meer blauwgroen voor het klimaat 
Vlaanderen is erg dichtbebouwd en de bodem is op steeds meer plaatsen verhard. Met  
wateroverlast, maar tegelijk ook verdroging van de bodem als gevolg. Veel verharding bevindt  
zich op het openbare domein in de vorm van straten, pleinen en voetpaden. Maximilien  
Fontaine, afdelingshoofd ruimte, legt uit hoe de gemeente klimaatgericht werkt. 
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  Bloemetjeswijk Moorsel

Een deel van het beton in de Bloemetjeswijk in Moorsel ging op de schop. In de plaats kwamen er plantenperken. 
De dienst openbaar domein maakte een beplantingsplan en de medewerkers van de dienst werken in eigen beheer 

zorgden voor de aanleg. Een mooi voorbeeld van een meer klimaatvriendelijke aanpak.
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Maximilien: “Tien jaar geleden werd energiebesparing een 
belangrijk thema. Nu staan klimaatverandering en bewust 
omgaan met verharding en regenwater hoog op de agenda. 
Naar aanleiding van een heraanleg van een straat, riolering of 
voetpad, vervangen we bijvoorbeeld beton door planten-
perken waar het kan. Dat is niet alleen aangenamer voor de 
bewoners. De zachte bodem met daarop de juiste planten 
houdt het regenwater vast en trekt vogels vlinders en bijen 
aan wat de biodiversiteit ten goede komt. We kunnen er voorts 
voor kiezen om een straat minder breed te maken of om 
halfverhardende materialen te gebruiken voor parkeervakken. 
Waterdoorlatende grasdallen of klinkers met brede voegen  
zijn een mogelijk alternatief op plaatsen waar we een verharde 
ondergrond moeten behouden. We overwegen ze bij de 
nakende heraanleg van de Oudergemseweg in Moorsel en 
Plantsoendal in Duisburg.”

Water, bomen en planten houden de openbare ruimte 
koel en aangenaam’

“Regenwater mag niet meer onnodig wegvloeien naar de 
riolering, maar sijpelt bij voorkeur ter plaatse in de ondergrond. 
In wijken waar wateroverlast een probleem vormt, bekijken we 
de mogelijkheid om straten aan te leggen volgens een 
zogenaamd blauwgroen concept. Blauw verwijst dan naar 
regenwater afkoppelen van de riolering om overstroming te 
beperken. Groen betekent dat we enkel verharden op plaatsen 
waar het echt nodig is. Zo kan het regenwater voldoende in  
de grond dringen in plaats van overlast te veroorzaken. In  
de omgeving van De Steenberg in Moorsel werken we in 
partnerschap met de provincie en Aquafin een blauwgroen 
pilootproject uit.”

openbaardomein@tervuren.be, 02 766 52 92

Bescherm je bij warm weer 
We verlangen met z’n allen elk jaar naar het warme weer. Maar extreme warmte heeft soms 
minder prettige gevolgen. Want elk jaar sterven honderden mensen aan de gevolgen van 
warmte. Vaak gaat het om alleenwonende ouderen of chronisch zieken. 

Zorg voor anderen

Ken je alleenstaande ouderen of zieken? Of vermoed je dat er  
zo iemand in je straat woont? Geef deze kwetsbare groep extra 
aandacht. Ga op warme dagen eens kijken of ze zich  
goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen. Help ook  
jonge kinderen voldoende te drinken. Laat kinderen nooit  
achter in een geparkeerde auto, ook niet voor twee minuten.

Wees voorbereid

Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou de weersvoorspellingen  
in de gaten. Smeer op tijd zonnecrème. Verbouw en bouw 
hittebestendig.

Wanneer hulp zoeken?

Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid kunnen de 
eerste symptomen zijn van ernstige problemen. Drink dan 
meteen meer water, zoek een koele plek en rust. Als je toch 
twijfelt, bel je huisarts. Reageer jij of iemand anders abnormaal? 
Dat kan bijvoorbeeld braken zijn of overvloedig zweten,  
kortademigheid of een hoge lichaamstemperatuur. Bel dan 
meteen de spoeddienst. Koel de persoon in moeilijkheden  
af en pas eerste hulp toe als dat nodig is. 

Drink voldoende
• Drink meer dan gewoonlijk, ook als je geen dorst hebt.

Hou jezelf koel
• Zoek koele plekken op en vermijd de zon. 
• Verplaats inspanningen naar een koeler moment.
• Draag lichte kledij en een hoofddeksel.
• Koel je lichaam af (lauwe douche, (voeten)bad).

Hou je huis koel
• Verlucht op momenten dat het buiten koeler is dan 

binnen.
• Hou de zon buiten.

www.warmedagen.be 
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Dossier 

Vergroen je oprit
Gebouwen en bestrating warmen snel op. Wie zijn voortuin en oprit onthardt, helpt de hitte 
bestrijden en voorkomt wateroverlast en uitdroging van de bodem. 

Ontharden heeft heel wat voordelen. Door te ontharden 
kan het water in de bodem sijpelen en vermijd je water-
overlast. Tegelijk help je de grondwatertafel op peil  
te houden, wat de uitdroging van de bodem en de 
biodiversiteit ten goede komt.

Welke materialen gebruiken?

De tuinzone ontharden kan door terras, tuinpaden en 
voortuin aan te leggen in waterdoorlatende verharding 
zoals steenslag, dolomiet, grind, bestrating met brede 
voegen of grasbetontegels. Ze zorgen voor hetzelfde 
genot van je tuin en zijn beter voor het milieu.

Vergunning of niet?

Zoals de term waterdoorlatende verharding al doet vermoeden, gaat 
het hier volgens de stedenbouwkundige regels nog steeds om 
verhardingen. Je kan het best bij de gemeente informeren of je een 
vergunning nodig hebt of niet. Het is namelijk zo dat in een voortuin 
een maximale verharding van 50 procent van de oppervlakte is 
toegestaan en dat minimaal 50 procent groenaanleg moet zijn. 

Voor strikt noodzakelijke toegangen tot de woning – het pad naar de 
voordeur en de garage – is onder bepaalde voorwaarden geen 
vergunning nodig. Maar hou er rekening mee dat de aanleg van extra 
parkeerplaatsen in de voortuin altijd vergunningsplichtig is. Omdat 
waterdoorlatende verhardingen, zoals hierboven genoemd, steden-
bouwkundig wél als verharding tellen, worden ze meegerekend in de 
maximaal toegelaten 50 procent verharding. Dat neemt niet weg dat 
deze materialen een meer klimaatbestendige keuze zijn dan klassieke 
verharding.

Meer tips: 
https://blauwgroenvlaanderen.be/bewoners/maatregelen/onthard 

je oprit en terras

02 766 52 91, omgeving@tervuren.be
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Een heerlijk koele tuin
Plaats maken voor 
water en groen loont 
al op kleine schaal. 
Wil jij je steentje 
bijdragen aan het 
blauwgroene verhaal? 
Deze tips maken jouw 
tuin klimaatbestendig.

Vang regenwater op 
Zet een regenwaterton die het water van dak, 
tuinhuis of garage opvangt. Zo stroomt niet alles 
direct het riool in, maar leg je een waterreserve  
aan voor droge periodes. Wist je trouwens dat 
planten beter groeien met regenwater dan met 
kraantjeswater? Verbouw je je huis? Installeer een 
regenwaterput en gebruik regenwater voor toilet, 
wasmachine of poetsen.

Plant een boom
Een boom is een zegen voor de waterhuishouding  
in je tuin. In de zomer is het prettig vertoeven in  
de koele schaduw. Daarnaast zorgt de boom  
voor extra koeling door verdamping. Inheemse  
boomsoorten hebben de voorkeur, want die geven 
de biodiversiteit een boost.

Breng water in je tuin
Leg een regenwatervijver, gracht of wadi aan en beplant die met veel planten. Regenwater dringt 
zo lekker door in de bodem. De waterplanten doen er nog een verkoelend schepje bovenop 
doordat ze water verdampen.

Een haag in plaats van een schutting
Gebruik een haag of klimplanten in plaats van een houten of stenen schutting als erfscheiding. 
Ze zijn beter voor de biodiversiteit en hun wortels zorgen voor een bodem die nog meer 
regenwater kan opnemen. Ook de verdamping door de bladeren draagt bij aan een koelere tuin.

Groendak of groengevel
Leg een groendak aan of als dat niet kan een 
groengevel. Het sponseffect zorgt voor een trage 
doorsijpeling van regenwater naar de riolering.  
De planten op het dak of de gevel verdampen water, 
wat de omgevingstemperatuur doet dalen. En als 
ook vlinders, vogels en bijen de weg naar je 
groendak of -gevel vinden, dan is dat een plus  
voor de biodiversiteit. 

Tip: 
Doe mee met de  

groepsaankoop voor een  
regenwaterton op  

www.interleuven.be/regenwatertonnen.

Meer tips: 
https://blauwgroenvlaanderen.be/bewoners/maatregelen

Tip: 
 De gemeente geeft een subsidie  

voor de afkoppeling van hemelwater 
met of zonder hergebruik en voor  

een groendak. Meer info op  
www.tervuren.be.

Tip: 
Bestel dit najaar inheems plantgoed  

via de actie ‘Behaag je tuin’ van 
Regionaal Landschap Dijleland  

in samenwerking met de  
gemeente.



14 Juni-juli-augustus 2021Tervuren Info

Veilig

Voorzichtig met vuur in de natuur

• Maak nooit open vuur in bos- en natuurgebieden.
• Je mag nooit (vrij) open vuur maken, zelfs niet op een afstand van 25 meter van 

bossen en 100 meter van huizen, boomgaarden, hagen, graan of stro, tenzij je 
schriftelijke toelating hebt van de gemeentelijke overheid (burgemeester).

• Rook niet in bos- en natuurgebieden. 
• Gooi geen sigarettenpeuk in de berm of uit je wagen tijdens het rijden.
• Laat kinderen niet zonder toezicht in bos- en natuurgebieden.
• Gebruik liever geen onkruidbranders.
• Plaats je barbecuetoestel op een onbrandbare ondergrond, zodat de hete kolen 

geen grasbrand veroorzaken. Voorzie blusmiddelen zoals emmers, water en zand.

Ga je wandelen in een bos- of natuurgebied? Hou er rekening mee dat tijdens de zomer het risico 
op brand verhoogt. Wees extra alert en voorzichtig.

www.leefbrandveilig.be • www.veiligbarbecuen.be • www.natuurenbos.be

Brandweerpost Overijse 
De brandweerpost van Overijse (Hulpverleningszone Oost) gaat nauwer samenwerken met de andere brandweerzones en -posten  
in de provincie. Zo kan de brandweer sneller reageren op noodoproepen en de gepaste middelen inzetten naargelang de situatie.  
De lokale brandweerpost van Overijse zal daardoor niet meer rechtstreeks bereikbaar zijn voor dringende hulp. Tijdens de kantooruren 
blijven de administratie en de dienst brandpreventie wel bereikbaar. 

 

Check tijdens  
brandgevoelige periodes  

de risicocode op  
www.tervuren.be 

Brandweer of ambulance nodig?
Noodoproep? Bel 112 of gebruik de app 112.be.

Dringend betekent: brand, verkeersongeval, gevaar voor instorting, gevaar op de openbare weg.

Niet-dringende hulp? Gebruik het e-loket op www.hvzoost.be, bel 02 781 18 10 (kantooruren)  
of mail naar brandweerpost.overijse@hvzoost.be.

Niet-dringend: wespenverdelging, vragen over brandpreventie, huisbezoek aanvragen, administratieve vragen.

De Leesjury 

tervuren.bibliotheek.be • druivenstreek.bibliotheek.be • www.deleesjury.be

De juryleden lezen een selectie van boeken en maken in groep een beoordeling en eindklassement  
met hulp van een begeleider. De bibliotheken van de Druivenstreek organiseren bijeenkomsten voor  
vijf leeftijdsgroepen: +6, +8, +10, +12 en +14. Elke groep komt vier keer samen met de begeleider om  
de boeken te bespreken. De bijeenkomsten vinden plaats in de bibliotheken van Bertem, Hoeilaart,  
Huldenberg, Overijse of Tervuren tussen oktober en april. Op het einde bekroont elke groep zijn  
favoriete boek en sluiten we af met een feestje. Alle stemmen van heel Vlaanderen worden verzameld, 
geteld en de winnaars worden bekendgemaakt.

Ben je tussen 6 en 16 jaar en lees je graag? Doe dan mee met de Leesjury.

Deelname aan de Leesjury is gratis. Wil je graag meedoen? Dan is inschrijven de boodschap. Stel dit niet lang uit, want ‘vol is vol’.

Gezocht
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Wat is JoKriMo?

Ellen Tielemans: “Zoals JoKriMo bestaan er geen twee, dat klopt. 
Het staat voor Jongeren, Kristelijk en Moorsel. Onze jeugd- 
beweging bestaat enkel en alleen hier. Ons vaste stek is aan de 
‘gekleurde vierkantjes’ van De Steenberg. Onze leden zijn 
verdeeld in groepen met originele namen: de Snuffels, de 
Joengelen, de Vedetten, de Kastaars, de Barry’s en de Preikes.”

Mooiste droom?

“Het is supertof dat we ondertussen gegroeid zijn naar een 
120-tal leden. We hopen eigenlijk dat de groei blijft duren. We 
hebben ook een echt samenhorigheidsgevoel. En dat moet  
zo blijven. Iedereen kent iedereen. We gaan met de hele groep 
samen op kamp. Hopelijk in niet te veel bubbels deze zomer.” 

Eerstvolgende activiteit?

“Ons kamp staat voor de deur. Daar kijken we het meest naar 
uit. Maar de belangrijkste activiteit van het jaar is de spaghetti- 
avond in maart. Zo verzamelen we centjes om het kamp te 
sponsoren. Door corona werd het dit jaar een takeaway met 
traiteur.” 

Fantastisch goed bezig:
JoKriMo
“JoKriMo is uniek in België!” Met deze straffe 
uitspraak geeft Vossem Sport de Goed  
Bezig-duim door aan jeugdbeweging JoKriMo 
uit Moorsel.

 
Goed bezig
Tervuren!

www.jokrimo.be

Goed Bezig 

De Goed Bezig-duim wordt telkens  
doorgegeven aan een andere  
vereniging of groep. 
Lees volgende maand wie de  
duim krijgt van JoKriMo.
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Jij kan Boekenstoetvrijwilliger worden als je… 
• een gemotiveerde voorlezer bent (18+)
• Nederlandse taalontwikkeling wil stimuleren
• (voor)leesplezier wil overbrengen

Wat is jouw missie? 
• 10 keer een uurtje voorlezen bij je voorleesgezin thuis (tussen 

oktober en april) 
• 1 keer met je voorleeskindje (of het hele gezin) de Bib 

bezoeken
• 1 keer met je voorleeskindje (of het hele gezin) deelnemen aan 

een culturele activiteit in de gemeente 
• deelnemen aan het slotfeest in de Bib

Wat krijg je in ruil? 
• een vrijwilligersovereenkomst
• een kilometervergoeding 
• praktische en inhoudelijke ondersteuning door de Bib

Gezocht

Boekenstoet zoekt 
vrijwilligers

Geef een seintje: bibliotheek@tervuren.be of 02 766 52 03

Vind jouw ideale 
vrijwilligerswerk
Op het digitale vrijwilligersplatform ‘Tervuren helpt’ vind je een 
brede waaier aan vrijwilligersvacatures van Tervuurse organisaties 
en verenigingen. Interesse om jouw talenten in te zetten?  
Meld je aan via www.tervuren.be. Ga via de zoekbalk naar 
‘Tervuren helpt’. Daar kan je klikken op de vacatures die bij jouw 
profiel aansluiten. Alle aanvragen worden strikt vertrouwelijk 
behandeld. Geen internet? Dan ben je welkom voor meer info 
bij de projectmedewerker van het Sociaal Huis, tel 02 766 52 02 
of tervurenhelpt@tervuren.be. 

Vacature in de kijker
Woonzorgcentrum Zoniën zoekt vrijwilligers voor hulp 
bij de ochtend- en avondmaaltijdbedeling. 

Meer info via ‘Tervuren Helpt’, tel 02 767 84 88 of mail  
naar sarah.vermaerke@tervuren.be.

Boekenstoet is een voorleesproject-aan-huis 
voor anderstalige, taalzwakke kinderen tussen  
4 en 9 jaar. Door hen thuis voor te lezen 
genieten ze in hun vertrouwde omgeving  
van verhalen en boeken.
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Jubilea
Goud 
16/1 Zegers Julien & Derom Jacqueline
3/4 Smit René & Goedeweeck Francine
17/4 Sterckx Firmin & Mees Viviane
6/5 van der Weiden Willem & Beijer  

Cornelia
15/5 Godts François & Bruffaerts Lissette 
27/5 Stevens André & Craessaerts Sonia
28/5 Leduc Willy & Wouters Regina
29/5 Simons Roger & Singulé Monica
 Dereymaeker Clement & Mitera Irena 

Diamant
24/2 Vancaudenberg Joris & Dekeyser 

Christiana
8/4 Delmée Pierre & Cumps Amelie
 Cums Jacques & Van Kerckhove 

Christiane 
29/4 Dekelver Joseph & Vancraenendonck 

Anna
1/5  Vanhole André & Debecker Odette
20/5 Friedrich Martin & Deronde Marie
 

Briljant
19/5 Vanlangendonck Edmond &  

De Brouwer Odette
26/5 Depré Georges & Renders Ida
 

Platina
25/4 Van Campenhout Willy & Thuriot 

Georgette

In de bloemetjesBruisend

Relance lokale economie 

Binnenkort gaan de gemeente en de raad voor lokale economie van  
start met een extra steunmaatregel voor de handelaars van Tervuren.  
De vertrouwde geschenkbon, inruilbaar bij heel wat handelaars, zal  
aantrekkelijker gemaakt worden voor de inwoners van Tervuren. Zo wil  
de gemeente de lokale handelaars, ondernemers en horeca een duwtje  
in de rug geven na de moeilijke coronaperiode. Benieuwd? Meer nieuws 
volgt snel. Hou de Facebookpagina van de gemeente in de gaten. 

De gemeente stimuleert de lokale economie met 
30.000 euro aan Tervuurse geschenkbonnen. Koop 
dus massaal de Tervuurse geschenkbon en steun de 
handelaars.

Week van de Markt 

Snuister rond en sla een 
babbeltje met de 
marktkramers. Nog meer 
dan anders zetten zij 
hun beste beentje voor. 
Maak je keuze bij de 
kraampjes vol blozende 
appels of fleurige 
zomerjurkjes. Lokaler 
kan haast niet. En er is 
meer, want je maakt 
kans op een heerlijk 
weekendje weg of een 
cadeaubon van je 
favoriete handelaar. Bij 
elk aankoop die je doet, 
ontvang je een invulbon. 
Meer invulbonnen = 
meer kans op winst.

Wil je eersteklas shoppen? In een gezellige sfeer? Kom 
dan zeker naar de vrijdagmarkt op 2 juli. De gemeente 
zet de markt en de marktkramers extra in de kijker.

vrije tijd@tervuren.be, 02 766 52 03

Koop de Tervuurse geschenkbon aan de balie van  
vrijetijdscentrum De Warandepoort of online via  
www.visittervuren.be/webshop(Geschenkbon).

Ook de Buurderij doet mee. De Buurderij, dat zijn lekkere lokale kwaliteits- 
producten van boerderijen uit de buurt. Naast hun wekelijkse afhaalmoment 
op donderdagavond, zijn ze er ook bij op vrijdagochtend op de markt. 
Meer info op www.boerenenburen.be.

Jij komt toch ook? Meer weten: www.ikkooplokaalinvlaamsbrabant.be



17Juni-juli-augustus 2021Tervuren Info

©
 L

an
d

er
Lo

ec
kx

Uit in
Tervuren

Juni-juli-augustus 2021
www.tervuren.be

Op stap naar De Polygoon

za 19/6 van 19.30 tot 22.30 u
• vertrek aan gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a
• € 3 ter plaatse te betalen
• inschrijven via heemkundetervuren@gmail.com

De Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus organiseert 
opnieuw een wandeling om de zomerzonnewende te vieren.  
Je gaat op zoek naar overblijfselen van de lusttuinen van  
Karel van Lorreinen. Zo bereik je de Duisburgse poort met  
zijn opmerkelijke naam en vervolgens de plek waar ooit een 
bommenwerper is neergestort. Vandaar is het maar een kleine 
stap naar De Polygoon, het voormalige sportcentrum van de 
landmacht.

19 JUNI 

Bierwandeling langs vergeten cafés

zo 20/6 van 14 tot 17 u
•  vertrek aan De Warandepoort, Markt 7b
•  € 5 per persoon (inclusief drankje op terras),  

max. 25 personen
•  reserveren via reservaties.tervuren.be/tickets of 02 766 52 03

De koloniale tentoonstelling in Tervuren (1897) bracht heel wat 
volk op de been. Cafés, restaurants en hotels schoten als  
paddenstoelen uit de grond. Tijdens deze begeleide wandeling 
door het centrum maak je aan de hand van authentieke foto’s 
kennis met de horecaglorie en volkscafés van weleer. Afsluiten 
doe je op een gezellig terras.  

20 JUNI

Tervuren voor beginners

zo 20/6 van 14 tot 17 u
•  vertrek aan Kaffee De Hopnar, Melijndreef 6
•  € 5 per persoon (inclusief drankje op terras),  

max. 20 personen
•  reserveren via reservaties.tervuren.be/tickets of 02 766 52 03

Het Zoniënwoud, het Warandepark en Geografisch Arboretum, 
het AfricaMuseum … Je fietst 25 kilometer onder begeleiding 
van een gids doorheen de natuur en ontdekt de bekendste 
plekjes. Een afsluiter met een streekbiertje zal smaken.

20 JUNI

Podcastwandeling Het bankje

van do 1/7 tot do 30/9
•  vertrek aan het Kerkplein van Duisburg
•  gratis, parcours downloaden van www.visittervuren.be of  

ook verkrijgbaar aan de balie van het toeristisch  
bezoekerscentrum De Warandepoort, Markt 7b

•  in samenwerking met OPENDOEK, Creatief Schrijven en 
Kunstwerkt

Luister naar originele verhalen langs de gekende Oogstwandeling 
in Duisburg. Wandel van bankje naar bankje en scan de  
QR-codes. Onderweg geniet je van prachtige vergezichten. 

DOORLOPEND VANAF 1 JULI
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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 en feestcomités. Activiteiten voor kinderen en gezinnen kregen het Huis van het 

Kind-logo mee. 
 
Check altijd vooraf de coronamaatregelen! 



18 Juni-juli-augustus 2021Tervuren Info

Theaterwandeling 
Een blauwe vogel (4+)

vanaf do 1/7 
• vertrek aan het marktplein, Tervuren
• gratis, parcours (gelijklopend met de School-van-Tervuren-

wandeling) downloaden van www.visittervuren.be of ook  
verkrijgbaar aan de balie van het toeristisch  
bezoekerscentrum De Warandepoort, Markt 7b

• een productie van Aardvork Theaterprojecten

Deze theaterwandeling 
is vrij geïnspireerd op 
de sprookjeswereld van 
Maurice Maeterlinck.  
In de inkomhal van  
cc De Warandepoort 
staat een lege kooi.  
Het deurtje staat open. 
Blauwe pluimpjes  
dwarrelen in het rond. 
Gezocht: Blauwe Vogel. 
Rep je met de mobiele 
telefoon naar het  
vertrekpunt en wandel 
van nest naar nest terwijl 
je het hele verhaal  
ontdekt.

DOORLOPEND VANAF 1 JULI

Jacht op de schat  
van Vlieg

van do 1/7 tot di 31/8
• vertrek in de Bib, vrijetijdscentrum De Warandepoort, Markt 7b 
• gratis 
• info: tervuren.bibliotheek.be

In de Bib is een schat verstopt. Pik de schatkaart op in de Bib  
en volg het parcours met opdrachten door het centrum van 
Tervuren. Goed uit je doppen kijken is de boodschap, want het 
thema is ‘Zie jij wat ik zie?’ Elke deelnemer krijgt een prijs. Voor 
schattenjagers die in de vijf bibliotheken van de Druivenstreek  
de schat vinden, is er een extra beloning. 

DOORLOPEND VANAF 1 JULI

Digitale parcours AfricaMuseum

doorlopend in het AfricaMuseum tijdens de openingsuren
• gratis bij aankoop van een toegangsticket
• info: www.africamuseum.be/zien en doen/permanente  

tentoonstelling

Ga op verkenning in het museum met drie gloednieuwe  
erfgoedapps. In ‘Experts aan het woord’ ga je langs de  
hoogtepunten van de collectie. Kom je graag meer te weten  
over het beheer van collectiestukken, volg dan het  
‘Herkomstparcours’. ‘Uit de collectie’ tenslotte volgt een  
steeds wisselende opstelling met telkens een nieuw verhaal. 

DOORLOPEND

WK en WK-zoektocht

vanaf do 1/7 
• downloaden van www.visittervuren.be/wkzoektocht of haal het 

boekje in het toeristisch bezoekerscentrum De Warandepoort, 
Markt 7b

• gratis

Tijdens het weekend van 24, 25 en 26 september komt met het 
WK Wielrennen een van de grootste sportevenementen ter  
wereld naar Duisburg. Als officieel WK-dorp maken we er samen 
met verenigingen en horeca een groot feest van. Vanaf maandag 
20 september zal de feesttent met groot scherm op het  
kerkplein van Duisburg staan. Het volledige programma kan je 
vanaf eind augustus ontdekken op www.wkwielrennentervuren.be.

Kom tijdens de zomermaanden alvast in de sfeer met een  
familievriendelijke WK-zomerzoektocht. Ga op stap langs het  
officiële WK-parcours en ontdek naast een heleboel wielerweetjes 
ook bekende en minder bekende plekjes. Kroon jij je tot de  
wereldkampioen onder de speurneuzen? Wie op het WK-podium 
belandt, krijgt een leuke wielerprijs.

DOORLOPEND VANAF 1 JULI

©
 F

ra
uk

eV
an

d
en

B
ro

ec
k



19Juni-juli-augustus 2021Tervuren Info

Speelplein Katapult:  
inclusief

van ma 5/7 tot vrij 30/7, van ma 9/8 tot vrij 27/8 
(gesloten op 21/7 en van 2/8 tot 6/8)
• voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar 
• telkens van 9 tot 16.15 u (opvang van 8 tot 17 u)
• Nettenberg, Hertenbergstraat 1 en GBS Tervuren,  

Paardenmarktstraat 1
• € 30/40 per week 
• inschrijven verplicht per week:  

reservaties.tervuren.be/activiteiten
• info: 02 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be

VAN 5 JULI TOT 27 AUGUSTUS

Tienerwerking  
de Quokka’s

do 8/7, 15/7, 22/7 en 29/7 en do 12/8, 19/8 en 26/8 
• telkens van 9 tot 16 u
• jeugdhuis Tram 44, Oppemstraat 57 
• € 7 per dag (extra kosten bij speciale activiteiten)
• inschrijven: via reservaties.tervuren.be of  

evenementen@tervuren.be

Tieners geboren in 2006, 2007 en 2008 kunnen deelnemen 
aan allerlei activiteiten zoals graffiti, lasershooten, een film  
kijken, ...

VANAF 8 JULI

zo 18/7 van 14 tot 16 u
• vertrek aan De Warandepoort,  

Markt 7b
• € 2 per persoon, max. 25 personen
• reserveren via  

reservaties.tervuren.be/tickets of  
02 766 52 03

Tervuren is een plek waar het goed toeven 
is. Dat wisten ook de talrijke hertogen, 
vorsten en prinsen die er gewoond  
hebben. Met tal van architecturale en 
landschappelijke pareltjes drukten ze een 
onuitwisbare stempel op de omgeving.  
Je ontdekt ze allemaal tijdens deze  
geleide architectuurwandeling.

18 JULI

Tervuren voor  
gevorderden 

zo 18/7 van 14 tot 17 u
• vertrek aan Kaffee De Hopnar,  

Melijndreef 6
• € 5 per persoon (inclusief drankje op 

terras), max. 20 personen
• reserveren via  

reservaties.tervuren.be/tickets of  
02 766 52 03

Een geleide fietstocht langs minder voor 
de hand liggende bezienswaardigheden  
in groot-Tervuren. Je komt langs een  
bunker, een koloniaal hotel en zelfs een 
oud tramstation. Na 25 kilometer op de 
teller, sluit je af met een welverdiende  
verfrissing. 

18 JULI

Kom tijdens de zomervakantie de spannendste avonturen  
beleven op speelplein Katapult. Kinderen met en fysieke en/of 
mentale beperking zijn hartelijk welkom. Er is begeleiding door 
bekwame animatoren en de nadruk ligt op samenspelen met  
andere kinderen. Ouders van een kind met een beperking  
kunnen mailen naar evenementen@tervuren.be voor een  
kennismaking. Let op: andere ouders schrijven hun kind online  
in via reservaties.tervuren.be/activiteiten.

Druiventro(t)s

vanaf ma 26/7 
• Tervuren, Overijse, Hoeilaart,  

Huldenberg, Bertem
• gratis 
• www.visittervuren.be en  

www.toerismevlaamsbrabant.be/druif, 
toerisme@tervuren.be,  
02 766 53 40

DOORLOPEND VANAF 26 JULI

Zoals elk jaar zetten de druivengemeenten 
bij de start van het druivenseizoen de  
serristen in de schijnwerpers. Voor de  
fietsliefhebbers is de permanent beweg- 
wijzerde Druivenroute een must. Naar  
aanleiding van het vernieuwde fietsnetwerk 
kan je ook twee nieuwe themaroutes fietsen: 
de Muscatroute en de Royalroute.

Vorstelijke  
aanwezigheid  

©
 Y

ve
s 

B
lo

nd
ee

l



20 Juni-juli-augustus 2021Tervuren Info

Gemeentelijk voetbaltornooi

wo 28/7 om 19 u: FC Moorsel – VK Eizer
  om 20.45 u: FC Greunsjotters Vossem - KVTD 

wo 4/8  om 19 u: wedstrijd voor de derde plaats
  om 20.45 u: finale

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

De lokale voetbalsterren staan te trappelen om te mooiste 
goals te scoren. Op 28 juli worden de eerste twee wedstrijden 
gespeeld. Op 4 augustus kom je supporteren voor de  
finalewedstrijden. Het strijdtoneel bevindt zich in Vossem,  
op het veld van FC Greunsjotters Vossem.

28 JULI EN 4 AUGUSTUS
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Facebookpagina feestcomitéduisburg of www.duisburg.be

Duisburgse feesten 

Dankzij de versoepelingen is er dit jaar opnieuw een aantrekkelijk 
programma. Het thema is ‘Het (ge)zicht van Duisburg’. Kinderen 
maken maskers, je kan fietsen en wandelen langs de mooiste  
vergezichten, de leukste selfies maken en genieten - mits  
voldoende afstand - van een hapje en een tapje. Naast de  
klassiekers zijn er dit jaar heel wat nieuwigheden zoals tv-kok 
Loïc Van Impe, een mini-Montmartre met lokale kunstenaars,  
een wielerwedstrijd aansluitend op de markt, een  
radio-uitzending ‘Grijs maar wijs’ en tal van workshops  
(bier- en chocoladepairing, kleur- en stijladvies of strips  
tekenen om er maar een paar te noemen). Wees er op tijd bij  
om in te schrijven.

VAN 6 TOT 15 AUGUSTUS
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Mututoloop

vrij 6/8 en zo 15/8 om 18 u
• vertrek aan Pachthof Stroykens, Merenstraat 19, Duisburg
• info: www.mutoto.be

Heb jij zin om 5, 10 of 16 km te lopen en een goed doel te  
steunen, trek dan je loopschoenen aan. Na een jaartje  
coronapauze is Mutoto weer helemaal terug met de Mutotoloop 
en de Mutoto kidsloop. Op vrijdag 6 augustus vindt de  
Mutotoloop voor volwassenen plaats. Inschrijven kan online  
of ter plaatse. Voor de kinderen is er de kidsloop op zondag  
15 augustus. Inschrijven kan ter plaatse.

6 EN 15 AUGUSTUS

Zomerschool met les,  
sport en pret

van ma 9/8 tot vrij 20/8, elke weekdag van 9 tot 16 u
•  GITO Tervuren, Pater Dupierreuxlaan 1b
• gratis, met waarborg die je achteraf terugkrijgt
• opvang mogelijk in de ochtend en avond
• inschrijven verplicht voor de volledige periode
• info: 02 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be

VAN 9 TOT 20 AUGUSTUS

De zomerschool richt zich tot kinderen van de lagere school 
die een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken voor het  
nieuwe schooljaar. De lessen worden gegeven door leerkrachten 
van Tervuurse scholen of lesgevers van vzw Sport en Opleiding. 
De kinderen krijgen in kleine groepjes voornamelijk taalles 
(Nederlands), maar ook rekenen en programmeren (STEAM)  
komen aan bod. Evenveel aandacht gaat naar sociale vaardigheden 
en bouwen aan zelfvertrouwen. Dat allemaal in combinatie met 
sport, spel en veel plezier. 
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Proevertjeswandeling

za 14/8 van 14 tot 17 u 
• vertrek aan de Sint-Katharinakerk, Duisburg
• € 10 per persoon, max. 15 deelnemers per groep 

(1 of 2 groepen)
• reserveren verplicht via reservaties.tervuren.be/tickets of  

02 766 52 03

In de sfeer van de Duisburgse feesten proef je op verschillende 
locaties streeklekkernijen en stap je meteen de calorieën uit  
je lijf. Verwacht je alvast aan smakelijke druivenhapjes. Ook  
de wereldbekende Duisburgse chocolade zal niet ontbreken.  
Je sluit af op een heuse Proevertjesmarkt. 

14 AUGUSTUS 

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 15/8 (activiteiten tussen 1/9 en 10/10) 

• zo 5/9 (activiteiten tussen 4/10 en 14/11)

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

zo 15/8 van 14 tot 17 u
• vertrek aan Kaffee De Hopnar, Melijndreef 6
• € 5 per persoon (inclusief drankje op terras),  

max. 20 personen
• reserveren via reservaties.tervuren.be/tickets of 02 766 52 03

Onder begeleiding van een gids vertrek je in Tervuren en fiets 
je richting Overijse en Hoeilaart. Onderweg bezoek je een  
serrist en proef je de lekkere tafeldruif. Het parcours  
(35 kilometer) is heuvelachtig waardoor een streekbiertje  
na afloop zeker zal smaken.

15 AUGUSTUS 
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Seizoensbrochure  
cc De Warandepoort

Vanaf half augustus kan je de seizoensbrochure met de  
programmatie van cc De Warandepoort in je bus verwachten. 
Want eindelijk, ja eindelijk is er weer een grote kans dat het  
cultureel centrum zijn deuren opent voor het publiek. Theater-
gezelschappen, muziekbands, jeugdacteurs, poppenspelers … 
Ze staan te springen om weer op te treden in de mooie zaal. 
Bestel je abonnement of tickets via www.dewarandepoort.be.

15 AUGUSTUS

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Vleermuizenwandeling 

NATURA Zoniën sluit de (school)vakantie op een boeiende  
manier af met ‘Vroege vogels in de bossen van Tervuren’. Met 
de woordspeling ‘vroege vogels’, of moeten we eerder zeggen 
‘rare vogels’, kijken zij dit jaar naar de vleermuizen in het bos.  
Ze zetten de batdetector aan en jij beleeft het dagelijkse leven 
van de vleermuizen in de praktijk.

28 AUGUSTUS 

za 28/8 van 20 tot 22 u
•  vertrek aan het marktplein, Tervuren
• € 5 (volwassenen), € 2 (min 12 jaar en leden NATURA Zoniën)
• info: naturazonien@hotmail.be
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EK Voetbal

Optredens

• za 12 juni om 21 u: België - Rusland VOLZET
• do 17 juni om 18 u: België - Denemarken VOLZET
• ma 21 juni om 21 u: België - Finland VOLZET
• za 26 - di 29 juni: mogelijke 1/8ste finale Rode Duivels
• vrij 2 of za 3 juli: mogelijke kwartfinale Rode Duivels
• di 6 of wo 7 juli: mogelijke halve finale Rode Duivels
• zo 11 juli om 21 u: finale EK Voetbal

• za 19 juni om 20.30 u: Retroavond: The Covrettes + Cyriel Vinyl 
• do 24 juni om 20.30 u: Soulbrothers
• do 1 juli om 20.30 u: Hiphopavond: DIKKE/JELLE/Yesus/Dj Dysfunkshunal
• za 3 juli om 20.30 u: Frequent Flyer (als de Rode Duivels spelen wordt dit optreden verplaatst naar vrij 2 juli)
• zo 4 juli om 20.30 u: Stef Bos (18 euro)
• do 8 juli om 20.30 u: Dex & Deruytters
• za 10 juli om 19 u: Vlaamse feestdag met 50 Tinten Brijs + Metejoor (organisatie gemeente Tervuren)
• za 17 juli om 20.30 u: Jazzavond: Lupa Gang Gang Quartet + KAU Trio.
• do 22 juli om 20.30 u: Jasper Erkens (15 euro) (organisatie Greenhouse Talent)
• za 24 juli om 20.30 u: Tropicalavond: Camel’s Drop + Johnny Den Artiest + Uphill sound + Sifakah + Heartbeat Movement
• do 29 juli om 20.30 u: Jelle Cleymans (15 euro)

  Camel’s Drop   The Covrettes 

Voor een zalig zomergevoel moet je van 12 juni tot eind juli op het grasveld van de Koninklijke Moestuin zijn. Spreek  
eindelijk weer af met vrienden en bekijk de wedstrijden van de Rode Duivels op het EK Voetbal. Geniet van een 
gevarieerd aanbod van muzikale optredens, theater, film, comedy, hiphop en workshops. Verenigingen en horecazaken 
zorgen voor een hapje en een tapje in een mooi ingekleed evenementendorp.

Het aantal toegelaten bezoekers hangt af van de geldende coronamaatregelen en de maximumcapaciteit van het  
evenementendorp. Reservatie is altijd noodzakelijk, via www.thoftervuren.be. Het evenementendorp opent telkens 
één uur voor de activiteit en sluit één uur na de activiteit of ten laatste om middernacht. De activiteiten zijn doorgaans 
gratis, tenzij anders vermeld.
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Info en reservatie: www.thoftervuren.be, 02 766 52 03

Ook verenigingen krijgen de kans om een activiteit te organiseren in de Koninklijke Moestuin. 

Een volledig overzicht vind je op www.thoftervuren.be.

Film

Theater

• wo 16 juni om 14 u en 15.30 u: illustraties - An Candaele
• wo 23 juni om 14 u en 15.30 u: Bbots - Fablabs
• wo 30 juni om 14 u en 15.30 u: voorleesmomentjes
• wo 30 juni om 15.30 u: jaarlijkse boekenverkoop van de Bib
• do 1 juli om 19 u: literaire wandeling Bib 
• wo 7 juli om 14 u en 15.30 u: boekvoorstelling Karla Stoefs 
• wo 14 juli om 14 u en 15.30 u: goochelen en toveren
• wo 21 juli om 14 u en 15.30 u: familieyoga - Kreakatau 
• wo 28 juli om 14 u en 15.30 u: Lego digital storytelling

• wo 16 juni om 20.30 u: ‘Tenet’
• wo 23 juni om 20.30 u: ‘All of us’
• wo 30 juni om 20.30 u: ‘The Racer’
• zo 4 juli om 11 u: familiefilm ‘Binti’ (Africa Filmfestival)
• ma 5 juli om 20.30 u: ‘Liyana’ (Africa Filmfestival en GROS)
• wo 7 juli om 20.30 u: filmavond (tenzij de Rode Duivels spelen)

• zo 13 juni om 16 u en 20.30 u:  
Dans op Wandel - Nat Gras (10 euro)

• zo 20 juni om 20.30 u:  
In Topform! - De Kolonie MT met  
Warre Borgmans (15 euro)

• do 15 juli om 20.30 u:  
Comedy-avond met Serine Ayari,  
Amelie Albrecht en Thomas Smith (12 euro)

• zo 18 juli om 14 u en 16 u: 
 Liedjes met Wortels II (5+) - Zonzo Compagnie  

(10 euro)

Workshops

  Dans op Wandel - Nat Gras  
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ZOMERSE ACTIVITEITEN OP HET GRASVELD  
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CULTUURCENTRUMORGANISATIE AGB BEXIT

Tickets kopen en reserveren: thoftervuren.be
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