
Vaccinatiecentrum 
Overijse 
p.4Jeugdboekenmaand 

Lezen is een feest!
p.16

Maandelijks informatieblad  
gemeente Tervuren

51ste jaargang
Maart 2021

www.tervuren.be

©
 F

ra
uk

eV
an

d
en

B
ro

ec
k 

Start jij een  
kinderopvang?
p.10



2 Maart 2021Tervuren Info

Edito

Ons contacteren in maart
— Adressen 

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

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

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

Dienst burgerzaken
enkel op afspraak via burgerzaken@tervuren.be  
of tel 02 766 53 53

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

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

Sociaal Huis
eerste bezoek kan zonder afspraak op
ma 13.30-16 u en 16.30-19 u
di en vrij 9-12 u
wo en do 9-12 u en 13.30-16 u
daarna op afspraak via welzijn@tervuren.be of  
tel 02 766 52 02

De Warandepoort 
Cultureel centrum en vrijetijdscentrum
tel 02 766 52 03 • ccdewarandepoort@tervuren.be en
vrijetijd@tervuren.be
ma 13-16 u (telefonisch bereikbaar vanaf 9 u)
di tot vrij 9-16 u
za 9-13 u
zo gesloten

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

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

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

Felicitatie? 
Mail naar info@tervuren.be.

Marc Charlier
Burgemeester

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

Onlangs volgde na een winterprik meteen een zonnige en warme 
lenteweek. De weersomschakeling gaat snel. En dat geldt ook 
voor de omschakeling van het gemeentelijke vrijetijdsaanbod 
voor de zomer. 

Zoals u weet zet de gemeente prioritair in op een snelle 
vaccinatie. Daarom delegeert ze heel wat personeelsleden om 
het vaccinatiecentrum te bemannen. Zij vormen straks de vaste 
kern van de vaccinatieteams. Daarnaast zijn er de vrijwilligers  
die zich in groten getale kandidaat hebben gesteld - waarvoor 
oprechte dank. 

Een aanzienlijk deel van de genoemde personeelsleden komt uit 
onze afdeling vrije tijd. Voor hen is het normale werk als gevolg 
van de coronabeperkingen momenteel (zo goed als) onmogelijk. 
Ondanks alle verzuchtingen naar versoepelingen en ondanks 
het optimisme rond extra vaccins, vrees ik dat deze voor het 
culturele programma van De Warandepoort te laat komen.

Om die reden wordt de cultuurprogrammering tot eind juni 2021 
geschrapt. Maar we rekenen erop dat tegen midden juni 
versoepelingen mogelijk zijn, voornamelijk voor 
buitenactiviteiten. Bijgevolg richten we al onze pijlen op een 
gevarieerd en gespreid zomerprogramma dat zal lopen van 
midden juni tot eind juli. Niet één groot Hee Tervuren- festival, 
maar een gespreid aanbod met meerdere evenementen. Zodat 
aanzienlijk méér mensen kunnen genieten van optredens, 
filmavonden, comedy, openluchttheater, sportactiviteiten of 
picknicks in openlucht in een evenementendorp in de Koninklijke 
Moestuin. Zomersproetjes voor iedereen!

‘Zoals u weet zet de  
gemeente prioritair in op  

een snelle vaccinatie.’
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Goed om weten

Vaccineren is gestart
De vaccinatiecampagne in de eerstelijnszone 
Druivenstreek is van start gegaan. Dankzij de 
samenwerking tussen de verschillende  
gemeenten, de lokale zorgverstrekkers en  
huisartsenkringen zullen alle inwoners in  
verschillende fases gevaccineerd worden.

De vaccinatiecentra van Overijse en Zaventem doorliepen half 
februari een uitgebreide testing. Daarna sprong het licht op 
groen voor de opstart. Ook de gemeente Tervuren schakelde 
haar personeel in om het vaccinatiecentrum operationeel te  
maken. De medewerkers kregen taken toegeschoven op vlak  
van communicatie, personeel en rekrutering van vrijwilligers.  
Ook mobiliteit is een belangrijk aandachtspunt. Er wordt goed 
nagedacht over veiligheid, parkeermogelijkheden, fietsen- 
stallingen, openbaar vervoer en vervoer voor mindermobielen. 
Ook voor mensen met specifieke beperkingen die al dan niet 
een begeleider nodig hebben, zoekt men naar een vlot verloop 
van de vaccinatie.

Gemeentepersoneel ter plekke

Een aantal personeelsleden zal in de komende maanden 
meedraaien als vaste medewerker in Overijse. Kris Cherretté, 
programmator in cc De Warandepoort is een van hen.
Kris: “In een normaal seizoen staat onze agenda vol met school-, 
familie- en avondvoorstellingen en heel wat zaalhuur. Ook doen 
we prospectie en programmeren we het volgende seizoen.  
Dat is nu helaas onmogelijk. Het is heel onzeker wat er qua 
podiumactiviteiten binnenkort toegelaten zal zijn. Daarom werkt 
ons team nu volop mee bij de vaccinatiecampagne. Samen met 
onze drie technici Patrick, Alexander en Yves zal ik meedraaien 
als steward en administratief medewerker. Dat betekent mensen 
ter plaatse ontvangen en toezicht houden in de wachtruimte en 
op de vaccinatieflow. Ook heel wat andere collega’s zetten op 
de een of andere manier hun schouders onder het 
vaccinatiecentrum.” 

 
Vaccinatiecentrum Overijse, Markthal, 

Stationsplein 1 
www.vaccinmarkthal.be  

(binnenkort online)
www.laatjevaccineren.be

Gezocht: vrijwilligers 
vaccinatiecentra
De eerstelijnszone Druivenstreek is nog op zoek 
naar vrijwilligers voor de vaccinatiecentra in de 
Skyhall op Brussels Airport en in de Markthal 
van Overijse. 

Vrijwilligers voeren uiteenlopende taken uit. Zowel mensen met 
als zonder medische achtergrond zijn nodig. Je kan je kandidaat 
stellen als

• medisch medewerker (medische anamnese, vaccinatie,  
bereiding vaccins)

• medewerker onthaal (ontvangst burgers, administratie)
• toezichter/steward (temperatuur meten, controle, toezicht 

wachtruimte en vaccinatieflow)
• medewerker callcenter (afspraken wijzigen, vragen  

beantwoorden)

Ben je discreet, klantvriendelijk en flexibel?  
Registreer je via het vrijwilligersplatform ‘Tervuren Helpt’ op  
www.giveaday.be/nl-be/tervuren. Je krijgt zo snel mogelijk  
een antwoord.

Tervuren Helpt: www.giveaday.be/nl-be/tervuren : 
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Wanneer krijg ik  
mijn spuitje?
Dat valt op dit moment onmogelijk te zeggen. 
De volgorde van wie wanneer een spuitje krijgt, 
wordt door de overheid bepaald. Als het jouw 
beurt is, zal je een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen. Daarmee ga je naar het vaccinatie-
centrum in Overijse. 

In het vaccinatiecentrum zijn meerdere vaccinatielijnen. In elke 
vaccinatielijn wordt één type vaccin toegediend, goed voor  
20 à 25 inentingen per uur. Een vaccinatielijn kan je vergelijken 
met een lopende band. Je komt binnen bij het onthaal. Een  
onthaalmedewerker checkt je identiteitsgegevens en brengt  
je naar de registratie. Daar krijg je informatie over het vaccin  
en worden je medische voorgeschiedenis en gezondheids- 
toestand overlopen. Je krijgt er ook een afspraak voor een 
tweede inenting. Daarna ga je naar de vaccinatieruimte waar 
een verpleegkundige je vaccineert. Tot slot mag je een  
kwartiertje rusten in de wachtruimte onder toezicht van een 
arts. 

Tot honderd mensen per uur

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins wordt er  
vijf dagen per week gevaccineerd, waarvan één dag in het 
weekend. Daarna verhoogt de capaciteit naar zes dagen per 
week. Met vier vaccinatielijnen kunnen er in elk vaccinatie- 
centrum tot honderd mensen per uur een vaccin krijgen.

Feiten en fabels  
over het vaccin
Er circuleert heel wat informatie over het  
coronavaccin. Een aantal beweringen zijn louter 
fabels en berusten niet op waarheid. 

• Kan je van het vaccin Covid-19 krijgen?
• Heb ik een vaccin nodig als ik gezond ben?
• Kan ik anderen nog besmetten als ik gevaccineerd ben?
• Kan een mRNA-vaccin je DNA veranderen?

Ook www.gezondheidenwetenschap.be (dossiers/coronavirus) is 
een betrouwbare website.

Hou de  
coronamaatregelen 
nog even vol
De vaccinatiecampagne is gestart, maar het  
virus is nog overal aanwezig. Er is nog niet  
genoeg gevaccineerd om nu al de voorzorgs-
maatregelen te negeren. Blijf dus de basisregels 
volgen

• Hou afstand.
• Was regelmatig je handen.
• Draag een mondmasker.
• Beperk je contacten. 

Een nieuwe coronagolf zou het vaccinatieprogramma verstoren. 
Het zorgpersoneel moet dan volop zieken verzorgen en kan niet 
vaccineren. Alleen als iedereen samen meewerkt, kunnen we 
deze periode snel achter ons laten. 

Valse phishing-
berichten  
‘coronapremie’
Krijg je een sms of e-mail waarin 
staat dat je een coronapremie 
kan krijgen van de Vlaamse of 
federale overheid? Klik dan niet 
op de link en voer zeker je 
bankgegevens niet in. Het  
gaat om valse e-mails en 
berichten. De link leidt naar een 
valse website waarmee men geld 
van je bankrekening kan halen.

Bescherm jezelf 
en je omgeving.

Blijf de coronamaatregelen volgen.
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KIJK VOOR MEER INFO OVER COVID-19-VACCINATIE OP 
LAATJEVACCINEREN.BE

Je laten vaccineren 
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.

Wil je er het fijne van weten, surf dan naar  
www.laatjevaccineren.be. Je krijgt er een antwoord op  
vragen zoals:
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Geregeld

Nieuwe Blauwe Zak vanaf april
Vanaf april verandert de regeling voor plastic verpakkingsafval. In de Nieuwe Blauwe Zak sorteer je 
voortaan al je verpakkingsafval. De roze zak wordt dan overbodig en verdwijnt.

Heb je nog roze zakken over?

Geen probleem. Losse roze zakken  
kunnen nog gedurende drie maanden 
(april, mei, juni) worden gebruikt als  
Nieuwe Blauwe Zak. Je mag er dus vanaf  
1 april alles instoppen wat in de Nieuwe 
Blauwe Zak mag en je zet je zak buiten op 
de dag van de ophaling van de Nieuwe 
Blauwe Zak. Vanaf juli mag je de roze zak 
niet meer gebruiken. Hij wordt dan niet 
meer opgehaald.

Heb je nog ‘oude’ blauwe 
zakken?

Ook geen probleem. Je ‘oude’ blauwe 
zakken mag je zonder tijdslimiet  
opgebruiken en je mag er alles instoppen 
wat in de Nieuwe Blauwe zak mag. Let wel, 
als je nog roze zakken hebt, gebruik die 
dan eerst op, want die zijn nog maar drie 
maanden geldig vanaf april.

Alvast enkele antwoorden op veelgestelde vragen.
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Verpakkingen in elkaar steken,
een goed idee?

Nee. Verpakkingen 
worden vooral mechanisch 
gesorteerd. Als je ze stapelt 
of je stopt ze in elkaar, of je 
hebt ze in een dichtgeknoopt 
zakje verzameld, dan kunnen 
ze onmogelĳ k worden 
gesorteerd.gesorteerd.

Waarom de folie losmaken
van bakjes?

De bakjes en folie bestaan 
uit verschillende soorten 
plastic die afzonderlĳ k 
worden gerecycleerd. 
Daarom moet je ze van elkaar 
scheiden voordat je ze in de 
Nieuwe Blauwe Zak sorteert.

En wat doe ik met een lege 
fl es ontstopper?

Deze fl es is voorzien van een
kindveilige dop en mag dus 
niet in de Nieuwe Blauwe 
Zak. Verpakkingen met een 
kindveilige sluiting (type 
draai-en-drukdop) breng je 
naar het recyclagepark.

fl es ontstopper?

Steek de
verpakkingen niet 
in elkaar en stop ze 
niet samen in een 
dichtgeknoopte zak. 

WAT NIET IN DE NIEUWE BLAUWE ZAK MAG

OPGELET !

DRANKKARTONSPLASTIC VERPAKKINGEN METALEN VERPAKKINGEN

  Verpakkingen bestaande uit een mix van 
materialen (bv. een laag plastic folie en een 
laag aluminiumfolie) die niet van elkaar 
kunnen gescheiden worden, zoals sommige 
drankzakjes, zakjes fruitmoes of natte 
dierenvoeding, …

  Verpakkingen met kindveilige sluiting

  Verpakkingen met minstens een van de 
volgende pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie, pesticiden, 
siliconenkits

  Verpakkingen met een grotere 
inhoud dan 8 liter

  Piepschuim

  Andere voorwerpen

inhoud dan 8 liter

Niets
vastmaken
aan de 
buitenkant.

Andere voorwerpen

Duw plastic 
fl essen plat, 
zet de dop 
erop.

Flessen of andere 
verpakkingen goed 
leeggieten of 
-schrapen.

Verwijder de plastic 
folie van schaaltjes 
en gooi ze los van 
elkaar in de zak.

Regels voor een goede recyclage

NIEUW

  Verpakkingen met kindveilige sluiting

  Verpakkingen met minstens een van de 

WAT NIET IN DE NIEUWE BLAUWE ZAK MAG

materialen (bv. een laag plastic folie en een materialen (bv. een laag plastic folie en een 

kunnen gescheiden worden, zoals sommige 

Nog twijfels over
juist sorteren?

Raadpleeg dan
www.betersorteren.be

Nog twijfels over
juist sorteren?

www.betersorteren.be

Folies en zakjesFolies en zakjes

Potjes en tubes 

Schaaltjes, vlootjes en bakjes 

Flessen Flacons

Spuitbussen 
voor voedingsmiddelen of 

cosmetica

Deksels Doppen en 
kroonkurken

Drank- en conservenblikkenDrank- en conservenblikkenDrank- en conservenblikken

Bakjes en schaaltjes

Mag een plastic emmer in de 
Nieuwe Blauwe Zak?

Plastic emmers die gebruikt 
worden om het huis 
schoon te maken, zĳ n geen 
verpakkingen. Daarom 
horen ze niet thuis in de 
Nieuwe Blauwe Zak.

Nieuwe Blauwe Zak?
Bloempotjes, ja of neen?

Een grote JA, want dit zĳ n 
plastic verpakkingen! Maak 
ze wel goed leeg en stapel ze 
niet in elkaar.
ze wel goed leeg en stapel ze 
niet in elkaar.

Mogen injectienaalden in
de Nieuwe Blauwe Zak?

Absoluut niet! Injectiespuiten 
en -naalden (bv. voor 
diabetespatiënten) breng je 
veilig verpakt naar
het recyclagepark.

Alvast enkele antwoorden op veelgestelde vragen.
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Verpakkingen in elkaar steken,
een goed idee?

Nee. Verpakkingen 
worden vooral mechanisch 
gesorteerd. Als je ze stapelt 
of je stopt ze in elkaar, of je 
hebt ze in een dichtgeknoopt 
zakje verzameld, dan kunnen 
ze onmogelĳ k worden 
gesorteerd.gesorteerd.

Waarom de folie losmaken
van bakjes?

De bakjes en folie bestaan 
uit verschillende soorten 
plastic die afzonderlĳ k 
worden gerecycleerd. 
Daarom moet je ze van elkaar 
scheiden voordat je ze in de 
Nieuwe Blauwe Zak sorteert.

En wat doe ik met een lege 
fl es ontstopper?

Deze fl es is voorzien van een
kindveilige dop en mag dus 
niet in de Nieuwe Blauwe 
Zak. Verpakkingen met een 
kindveilige sluiting (type 
draai-en-drukdop) breng je 
naar het recyclagepark.

fl es ontstopper?

Steek de
verpakkingen niet 
in elkaar en stop ze 
niet samen in een 
dichtgeknoopte zak. 

WAT NIET IN DE NIEUWE BLAUWE ZAK MAG

OPGELET !

DRANKKARTONSPLASTIC VERPAKKINGEN METALEN VERPAKKINGEN

  Verpakkingen bestaande uit een mix van 
materialen (bv. een laag plastic folie en een 
laag aluminiumfolie) die niet van elkaar 
kunnen gescheiden worden, zoals sommige 
drankzakjes, zakjes fruitmoes of natte 
dierenvoeding, …

  Verpakkingen met kindveilige sluiting

  Verpakkingen met minstens een van de 
volgende pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie, pesticiden, 
siliconenkits

  Verpakkingen met een grotere 
inhoud dan 8 liter

  Piepschuim

  Andere voorwerpen

inhoud dan 8 liter

Niets
vastmaken
aan de 
buitenkant.

Andere voorwerpen

Duw plastic 
fl essen plat, 
zet de dop 
erop.

Flessen of andere 
verpakkingen goed 
leeggieten of 
-schrapen.

Verwijder de plastic 
folie van schaaltjes 
en gooi ze los van 
elkaar in de zak.

Regels voor een goede recyclage

NIEUW

  Verpakkingen met kindveilige sluiting

  Verpakkingen met minstens een van de 

WAT NIET IN DE NIEUWE BLAUWE ZAK MAG

materialen (bv. een laag plastic folie en een materialen (bv. een laag plastic folie en een 

kunnen gescheiden worden, zoals sommige 

Nog twijfels over
juist sorteren?

Raadpleeg dan
www.betersorteren.be

Nog twijfels over
juist sorteren?

www.betersorteren.be

Folies en zakjesFolies en zakjes

Potjes en tubes 

Schaaltjes, vlootjes en bakjes 

Flessen Flacons

Spuitbussen 
voor voedingsmiddelen of 

cosmetica

Deksels Doppen en 
kroonkurken

Drank- en conservenblikkenDrank- en conservenblikkenDrank- en conservenblikken

Bakjes en schaaltjes

Mag een plastic emmer in de 
Nieuwe Blauwe Zak?

Plastic emmers die gebruikt 
worden om het huis 
schoon te maken, zĳ n geen 
verpakkingen. Daarom 
horen ze niet thuis in de 
Nieuwe Blauwe Zak.

Nieuwe Blauwe Zak?
Bloempotjes, ja of neen?

Een grote JA, want dit zĳ n 
plastic verpakkingen! Maak 
ze wel goed leeg en stapel ze 
niet in elkaar.
ze wel goed leeg en stapel ze 
niet in elkaar.

Mogen injectienaalden in
de Nieuwe Blauwe Zak?

Absoluut niet! Injectiespuiten 
en -naalden (bv. voor 
diabetespatiënten) breng je 
veilig verpakt naar
het recyclagepark.

Alvast enkele antwoorden op veelgestelde vragen.
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Verpakkingen in elkaar steken,
een goed idee?

Nee. Verpakkingen 
worden vooral mechanisch 
gesorteerd. Als je ze stapelt 
of je stopt ze in elkaar, of je 
hebt ze in een dichtgeknoopt 
zakje verzameld, dan kunnen 
ze onmogelĳ k worden 
gesorteerd.gesorteerd.

Waarom de folie losmaken
van bakjes?

De bakjes en folie bestaan 
uit verschillende soorten 
plastic die afzonderlĳ k 
worden gerecycleerd. 
Daarom moet je ze van elkaar 
scheiden voordat je ze in de 
Nieuwe Blauwe Zak sorteert.

En wat doe ik met een lege 
fl es ontstopper?

Deze fl es is voorzien van een
kindveilige dop en mag dus 
niet in de Nieuwe Blauwe 
Zak. Verpakkingen met een 
kindveilige sluiting (type 
draai-en-drukdop) breng je 
naar het recyclagepark.

fl es ontstopper?

Steek de
verpakkingen niet 
in elkaar en stop ze 
niet samen in een 
dichtgeknoopte zak. 

WAT NIET IN DE NIEUWE BLAUWE ZAK MAG

OPGELET !

DRANKKARTONSPLASTIC VERPAKKINGEN METALEN VERPAKKINGEN

  Verpakkingen bestaande uit een mix van 
materialen (bv. een laag plastic folie en een 
laag aluminiumfolie) die niet van elkaar 
kunnen gescheiden worden, zoals sommige 
drankzakjes, zakjes fruitmoes of natte 
dierenvoeding, …

  Verpakkingen met kindveilige sluiting

  Verpakkingen met minstens een van de 
volgende pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie, pesticiden, 
siliconenkits

  Verpakkingen met een grotere 
inhoud dan 8 liter

  Piepschuim

  Andere voorwerpen

inhoud dan 8 liter

Niets
vastmaken
aan de 
buitenkant.

Andere voorwerpen

Duw plastic 
fl essen plat, 
zet de dop 
erop.

Flessen of andere 
verpakkingen goed 
leeggieten of 
-schrapen.

Verwijder de plastic 
folie van schaaltjes 
en gooi ze los van 
elkaar in de zak.

Regels voor een goede recyclage

NIEUW

  Verpakkingen met kindveilige sluiting

  Verpakkingen met minstens een van de 
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Bakjes en schaaltjes

Mag een plastic emmer in de 
Nieuwe Blauwe Zak?

Plastic emmers die gebruikt 
worden om het huis 
schoon te maken, zĳ n geen 
verpakkingen. Daarom 
horen ze niet thuis in de 
Nieuwe Blauwe Zak.

Nieuwe Blauwe Zak?
Bloempotjes, ja of neen?

Een grote JA, want dit zĳ n 
plastic verpakkingen! Maak 
ze wel goed leeg en stapel ze 
niet in elkaar.
ze wel goed leeg en stapel ze 
niet in elkaar.

Mogen injectienaalden in
de Nieuwe Blauwe Zak?

Absoluut niet! Injectiespuiten 
en -naalden (bv. voor 
diabetespatiënten) breng je 
veilig verpakt naar
het recyclagepark.

Dit mag in de Nieuwe Blauwe Zak:

In de Nieuwe Blauwe Zak  
mogen naast de klassieke 
pmd-verpakkingen die  
vroeger ook al in de blauwe 
zak mochten, nu ook alle 
plastic verpakkingen die je 
vroeger in de roze zak moest 
steken. Zo heb je dus nog 
maar één zak nodig voor  
al het huishoudelijke  
verpakkingsafval. Sorteren 
wordt gemakkelijker. 

Een voorbeeld: naast plastic 
flessen en flacons, metalen 
verpakkingen en drankkartons 
mogen nu ook yoghurtpotjes 
of botervlootjes, plastic  
zakken en folies, en zelfs 
bloempotjes in de blauwe 
zak. De Nieuwe Blauwe Zak 
wordt om de twee weken  
opgehaald vanaf april. Hij zal 
te koop zijn in de huidige  
verkooppunten. Raadpleeg 
de afvalkalender voor de  
juiste ophaaldata.

Wat met kleine harde plastics?

Kleine harde plastics mocht je in de roze zak steken,  
maar ze mogen niet in de Nieuwe Blauwe Zak. Je mag  
ze vanaf 1 april in beperkte mate gratis naar het  
recyclagepark brengen. Kleine harde plastics zijn  
bijvoorbeeld: plastic speelgoed (zonder elektronica), 
plastic huisraad (bekers, bestek, borden), emmers  
(maximaal 10 liter), enzovoort. Harde plastics herken 
je aan het feit dat ze kunnen breken. 

Nuttige data

De laatste ophaling van de roze zak: 19 maart
De eerste ophaling van de Nieuwe Blauwe zak: vanaf 12 april 

Heb je geen roze zakken meer om toe te komen tot 19 maart of heb je er juist 
teveel? Praat met je buren, familie of vrienden om zakken uit te wisselen. 

www.interrand.be, info@interrand.be, 02 658 95 41: Alvast enkele antwoorden op veelgestelde vragen.
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Verpakkingen in elkaar steken,
een goed idee?

Nee. Verpakkingen 
worden vooral mechanisch 
gesorteerd. Als je ze stapelt 
of je stopt ze in elkaar, of je 
hebt ze in een dichtgeknoopt 
zakje verzameld, dan kunnen 
ze onmogelĳ k worden 
gesorteerd.gesorteerd.

Waarom de folie losmaken
van bakjes?

De bakjes en folie bestaan 
uit verschillende soorten 
plastic die afzonderlĳ k 
worden gerecycleerd. 
Daarom moet je ze van elkaar 
scheiden voordat je ze in de 
Nieuwe Blauwe Zak sorteert.

En wat doe ik met een lege 
fl es ontstopper?

Deze fl es is voorzien van een
kindveilige dop en mag dus 
niet in de Nieuwe Blauwe 
Zak. Verpakkingen met een 
kindveilige sluiting (type 
draai-en-drukdop) breng je 
naar het recyclagepark.

fl es ontstopper?

Steek de
verpakkingen niet 
in elkaar en stop ze 
niet samen in een 
dichtgeknoopte zak. 

WAT NIET IN DE NIEUWE BLAUWE ZAK MAG

OPGELET !

DRANKKARTONSPLASTIC VERPAKKINGEN METALEN VERPAKKINGEN

  Verpakkingen bestaande uit een mix van 
materialen (bv. een laag plastic folie en een 
laag aluminiumfolie) die niet van elkaar 
kunnen gescheiden worden, zoals sommige 
drankzakjes, zakjes fruitmoes of natte 
dierenvoeding, …

  Verpakkingen met kindveilige sluiting

  Verpakkingen met minstens een van de 
volgende pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie, pesticiden, 
siliconenkits

  Verpakkingen met een grotere 
inhoud dan 8 liter

  Piepschuim

  Andere voorwerpen

inhoud dan 8 liter

Niets
vastmaken
aan de 
buitenkant.

Andere voorwerpen

Duw plastic 
fl essen plat, 
zet de dop 
erop.

Flessen of andere 
verpakkingen goed 
leeggieten of 
-schrapen.

Verwijder de plastic 
folie van schaaltjes 
en gooi ze los van 
elkaar in de zak.

Regels voor een goede recyclage

NIEUW

  Verpakkingen met kindveilige sluiting

  Verpakkingen met minstens een van de 
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Bakjes en schaaltjes

Mag een plastic emmer in de 
Nieuwe Blauwe Zak?

Plastic emmers die gebruikt 
worden om het huis 
schoon te maken, zĳ n geen 
verpakkingen. Daarom 
horen ze niet thuis in de 
Nieuwe Blauwe Zak.

Nieuwe Blauwe Zak?
Bloempotjes, ja of neen?

Een grote JA, want dit zĳ n 
plastic verpakkingen! Maak 
ze wel goed leeg en stapel ze 
niet in elkaar.
ze wel goed leeg en stapel ze 
niet in elkaar.

Mogen injectienaalden in
de Nieuwe Blauwe Zak?

Absoluut niet! Injectiespuiten 
en -naalden (bv. voor 
diabetespatiënten) breng je 
veilig verpakt naar
het recyclagepark.

Alvast enkele antwoorden op veelgestelde vragen.
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Verpakkingen in elkaar steken,
een goed idee?

Nee. Verpakkingen 
worden vooral mechanisch 
gesorteerd. Als je ze stapelt 
of je stopt ze in elkaar, of je 
hebt ze in een dichtgeknoopt 
zakje verzameld, dan kunnen 
ze onmogelĳ k worden 
gesorteerd.gesorteerd.

Waarom de folie losmaken
van bakjes?

De bakjes en folie bestaan 
uit verschillende soorten 
plastic die afzonderlĳ k 
worden gerecycleerd. 
Daarom moet je ze van elkaar 
scheiden voordat je ze in de 
Nieuwe Blauwe Zak sorteert.

En wat doe ik met een lege 
fl es ontstopper?

Deze fl es is voorzien van een
kindveilige dop en mag dus 
niet in de Nieuwe Blauwe 
Zak. Verpakkingen met een 
kindveilige sluiting (type 
draai-en-drukdop) breng je 
naar het recyclagepark.

fl es ontstopper?

Steek de
verpakkingen niet 
in elkaar en stop ze 
niet samen in een 
dichtgeknoopte zak. 

WAT NIET IN DE NIEUWE BLAUWE ZAK MAG

OPGELET !

DRANKKARTONSPLASTIC VERPAKKINGEN METALEN VERPAKKINGEN

  Verpakkingen bestaande uit een mix van 
materialen (bv. een laag plastic folie en een 
laag aluminiumfolie) die niet van elkaar 
kunnen gescheiden worden, zoals sommige 
drankzakjes, zakjes fruitmoes of natte 
dierenvoeding, …

  Verpakkingen met kindveilige sluiting

  Verpakkingen met minstens een van de 
volgende pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie, pesticiden, 
siliconenkits

  Verpakkingen met een grotere 
inhoud dan 8 liter

  Piepschuim

  Andere voorwerpen

inhoud dan 8 liter

Niets
vastmaken
aan de 
buitenkant.

Andere voorwerpen

Duw plastic 
fl essen plat, 
zet de dop 
erop.

Flessen of andere 
verpakkingen goed 
leeggieten of 
-schrapen.

Verwijder de plastic 
folie van schaaltjes 
en gooi ze los van 
elkaar in de zak.

Regels voor een goede recyclage

NIEUW

  Verpakkingen met kindveilige sluiting

  Verpakkingen met minstens een van de 
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Mag een plastic emmer in de 
Nieuwe Blauwe Zak?

Plastic emmers die gebruikt 
worden om het huis 
schoon te maken, zĳ n geen 
verpakkingen. Daarom 
horen ze niet thuis in de 
Nieuwe Blauwe Zak.

Nieuwe Blauwe Zak?
Bloempotjes, ja of neen?

Een grote JA, want dit zĳ n 
plastic verpakkingen! Maak 
ze wel goed leeg en stapel ze 
niet in elkaar.
ze wel goed leeg en stapel ze 
niet in elkaar.

Mogen injectienaalden in
de Nieuwe Blauwe Zak?

Absoluut niet! Injectiespuiten 
en -naalden (bv. voor 
diabetespatiënten) breng je 
veilig verpakt naar
het recyclagepark.

Alvast enkele antwoorden op veelgestelde vragen.
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Verpakkingen in elkaar steken,
een goed idee?

Nee. Verpakkingen 
worden vooral mechanisch 
gesorteerd. Als je ze stapelt 
of je stopt ze in elkaar, of je 
hebt ze in een dichtgeknoopt 
zakje verzameld, dan kunnen 
ze onmogelĳ k worden 
gesorteerd.gesorteerd.

Waarom de folie losmaken
van bakjes?

De bakjes en folie bestaan 
uit verschillende soorten 
plastic die afzonderlĳ k 
worden gerecycleerd. 
Daarom moet je ze van elkaar 
scheiden voordat je ze in de 
Nieuwe Blauwe Zak sorteert.

En wat doe ik met een lege 
fl es ontstopper?

Deze fl es is voorzien van een
kindveilige dop en mag dus 
niet in de Nieuwe Blauwe 
Zak. Verpakkingen met een 
kindveilige sluiting (type 
draai-en-drukdop) breng je 
naar het recyclagepark.

fl es ontstopper?

Steek de
verpakkingen niet 
in elkaar en stop ze 
niet samen in een 
dichtgeknoopte zak. 

WAT NIET IN DE NIEUWE BLAUWE ZAK MAG
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DRANKKARTONSPLASTIC VERPAKKINGEN METALEN VERPAKKINGEN

  Verpakkingen bestaande uit een mix van 
materialen (bv. een laag plastic folie en een 
laag aluminiumfolie) die niet van elkaar 
kunnen gescheiden worden, zoals sommige 
drankzakjes, zakjes fruitmoes of natte 
dierenvoeding, …

  Verpakkingen met kindveilige sluiting

  Verpakkingen met minstens een van de 
volgende pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie, pesticiden, 
siliconenkits

  Verpakkingen met een grotere 
inhoud dan 8 liter

  Piepschuim

  Andere voorwerpen

inhoud dan 8 liter

Niets
vastmaken
aan de 
buitenkant.

Andere voorwerpen

Duw plastic 
fl essen plat, 
zet de dop 
erop.

Flessen of andere 
verpakkingen goed 
leeggieten of 
-schrapen.

Verwijder de plastic 
folie van schaaltjes 
en gooi ze los van 
elkaar in de zak.

Regels voor een goede recyclage
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  Verpakkingen met kindveilige sluiting
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Mag een plastic emmer in de 
Nieuwe Blauwe Zak?

Plastic emmers die gebruikt 
worden om het huis 
schoon te maken, zĳ n geen 
verpakkingen. Daarom 
horen ze niet thuis in de 
Nieuwe Blauwe Zak.

Nieuwe Blauwe Zak?
Bloempotjes, ja of neen?

Een grote JA, want dit zĳ n 
plastic verpakkingen! Maak 
ze wel goed leeg en stapel ze 
niet in elkaar.
ze wel goed leeg en stapel ze 
niet in elkaar.

Mogen injectienaalden in
de Nieuwe Blauwe Zak?

Absoluut niet! Injectiespuiten 
en -naalden (bv. voor 
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veilig verpakt naar
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Verpakkingen in elkaar steken,
een goed idee?

Nee. Verpakkingen 
worden vooral mechanisch 
gesorteerd. Als je ze stapelt 
of je stopt ze in elkaar, of je 
hebt ze in een dichtgeknoopt 
zakje verzameld, dan kunnen 
ze onmogelĳ k worden 
gesorteerd.gesorteerd.

Waarom de folie losmaken
van bakjes?

De bakjes en folie bestaan 
uit verschillende soorten 
plastic die afzonderlĳ k 
worden gerecycleerd. 
Daarom moet je ze van elkaar 
scheiden voordat je ze in de 
Nieuwe Blauwe Zak sorteert.

En wat doe ik met een lege 
fl es ontstopper?

Deze fl es is voorzien van een
kindveilige dop en mag dus 
niet in de Nieuwe Blauwe 
Zak. Verpakkingen met een 
kindveilige sluiting (type 
draai-en-drukdop) breng je 
naar het recyclagepark.

fl es ontstopper?

Steek de
verpakkingen niet 
in elkaar en stop ze 
niet samen in een 
dichtgeknoopte zak. 
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  Verpakkingen bestaande uit een mix van 
materialen (bv. een laag plastic folie en een 
laag aluminiumfolie) die niet van elkaar 
kunnen gescheiden worden, zoals sommige 
drankzakjes, zakjes fruitmoes of natte 
dierenvoeding, …

  Verpakkingen met kindveilige sluiting

  Verpakkingen met minstens een van de 
volgende pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie, pesticiden, 
siliconenkits

  Verpakkingen met een grotere 
inhoud dan 8 liter

  Piepschuim

  Andere voorwerpen

inhoud dan 8 liter

Niets
vastmaken
aan de 
buitenkant.

Andere voorwerpen

Duw plastic 
fl essen plat, 
zet de dop 
erop.

Flessen of andere 
verpakkingen goed 
leeggieten of 
-schrapen.

Verwijder de plastic 
folie van schaaltjes 
en gooi ze los van 
elkaar in de zak.

Regels voor een goede recyclage
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Bakjes en schaaltjes

Mag een plastic emmer in de 
Nieuwe Blauwe Zak?

Plastic emmers die gebruikt 
worden om het huis 
schoon te maken, zĳ n geen 
verpakkingen. Daarom 
horen ze niet thuis in de 
Nieuwe Blauwe Zak.

Nieuwe Blauwe Zak?
Bloempotjes, ja of neen?

Een grote JA, want dit zĳ n 
plastic verpakkingen! Maak 
ze wel goed leeg en stapel ze 
niet in elkaar.
ze wel goed leeg en stapel ze 
niet in elkaar.

Mogen injectienaalden in
de Nieuwe Blauwe Zak?

Absoluut niet! Injectiespuiten 
en -naalden (bv. voor 
diabetespatiënten) breng je 
veilig verpakt naar
het recyclagepark.

Regels voor een  
goede recyclage

Flessen of andere  
verpakkingen goed 

 leeggieten of -schrapen.

Duw plasticflessen plat,
zet de dop erop.

Verwijder de plastic folie  
van schaaltjes en gooi ze 
los van elkaar in de zak.
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De gft-containers
hebben een volume van 40, 140 of  
240 liter

… zijn niet verplicht 
Je mag ook de groene zak blijven  
gebruiken. Een combinatie van zak en  
container is ook mogelijk. 

… zijn groen
De groene container gebruik je voor het 
aanbieden van je groente-, fruit-, keuken- 
en tuinafval. Hij is een alternatief voor de 
groene zak. Ook de groene zak blijft geldig.

… moet je bestellen
Je kan de gft-container bestellen vanaf  
1 maart in de afmeting die je wenst. Je doet 
dat online via www.interrand.be of via het 
gratis nummer 0800 20 255. Je kan  
maximaal 3 containers reserveren per adres. 

… worden aan huis geleverd
Je krijgt alle info over de levering na je  
bestelling. Voor de levering betaal je  
eenmalig 10 euro per container.

… werken met een jaarabonnement
Het jaarabonnement is een vaste 
vergoeding en bedraagt:
• 57 euro voor een container van 40 liter
• 127 euro voor een container van 140 liter
• 197 euro voor een container van 240 liter
Je jaarabonnement start in de maand waar-
in de container wordt geleverd bij jou thuis. 
In de prijs is inbegrepen: de lediging, de 
verwerking van het afval, de huur en  
eventuele herstellingen te wijten aan  
normaal gebruik. 

… zijn aangepast aan de hoeveelheid 
afval die je aanbiedt
Met behulp van deze regel bepaal je welke 
container het meest geschikt is voor jou: 
• 40-litercontainer: komt overeen met  

1 gft-zak van 40 liter
• 140-litercontainer: komt overeen met  

2,5 gft-zakken van 60 liter
• 240-litercontainer: komt overeen met  

4 gft-zakken van 60 liter
Heb je meer nodig? Dan kan je een tweede 
of derde container bestellen of kiezen voor 
een combinatie van een container met 
gft-zakken. www.interrand.be, info@interrand.be, 02 658 95 41: 

De rolcontainer voor gft-afval

… worden wekelijks aan huis 
leeggemaakt
De gft-container wordt vanaf 1 april  
geledigd op dezelfde dag als de ophaling 
van de gft-zak.
De data vind je op de ophaalkalender  
en op www.interrand.be.

… zijn uniek en horen bij de woning
Dat wil zeggen dat als je verhuist je de 

container in onderling overleg kan  
doorgeven aan de familie die de woning 
overneemt. Als dat niet het geval is, moet je 
de container terugbezorgen aan Interrand.

… zijn bestemd voor groente-, fruit-,
keuken- en tuinafval 
Ben je niet helemaal zeker van wat er juist 
in de gft-container of -zak mag? De  
sorteerregels staan op www.interrand.be.

Bied je je gft-afval liever aan in een container dan in een zak? Vanaf april biedt Interrand naast de 
gft-zak ook de gft-container aan. Een handig alternatief voor wie veel tuinafval heeft.
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Gezond

Iedere dag verliezen vijf families in Vlaanderen een  
dierbare aan darmkanker. Dokter Luc Colemont van de  
vzw Stop Darmkanker vertelt meer over de ziekte en de  
opsporing tijdens een webinar op woensdag 31 maart.

Vijf families die elke dag een dierbare aan darmkanker verliezen, dat maakt  
150 sterfgevallen per maand. Nochtans is darmkanker volgens alle criteria van de 
Wereldgezondheidsorganisatie de ‘ideale ziekte’ om vroegtijdig op te sporen.  
Als de ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt, is de kans op genezing meer  
dan 90 procent.

Symptomen

Wat zijn de symptomen van darmkanker? Hoe kan je de ziekte vermijden? Wat is  
de rol van een gezonde levensstijl? Hoe vaak komt darmkanker voor? Is het altijd 
erfelijk? Wat is het prijskaartje van de behandeling? Hoe zit het met het Vlaamse 
bevolkingsonderzoek? Wat zijn de complicaties van een kijkonderzoek van de  
dikke darm of coloscopie? 

Antwoord in mensentaal

Op deze en vele andere vragen geeft dokter Colemont een duidelijk en helder 
antwoord. Dokter Colemont was bijna 28 jaar maag-darmspecialist in het  
Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen. Hij is een veel gevraagd spreker in  
binnen- en buitenland. 

Geef darmkanker geen kans
Online infoavond

De geluksdriehoek inspireert en 
informeert over geluk. Surf naar 
de website van Logo Zenneland 
en leer de geluksdriehoek op 
een leuke manier kennen via een 
digitale rondleiding.

Ken jij de  
geluksdriehoek 
al?

Een gelukkig leven: dat wensen we elkaar  
allemaal toe. Maar je gelukkig voelen of  
gelukkig zijn: wat is dat precies? Het Vlaams 
Instituut Gezond Leven verzamelde in de  
geluksdriehoek alle belangrijke wetenschap-
pelijke kennis over geluk. Wat is het? Hoe 
kan je eraan werken? De geluksdriehoek 
helpt je om je bewuster te worden van geluk. 
En om je gelukkig en goed in je vel te  
voelen. Want dat is iets wat je voor een stuk 
zelf kan beïnvloeden.

E-learning: digitale rondleiding

Leer de geluksdriehoek van dichtbij kennen. 
Ontdek de bouwblokken van geluk en kom 
meer te weten over de ‘oranje bol’. Die bol 
brengt ons soms uit evenwicht. Maar daar 
valt gelukkig wat aan te doen! 

Met vraagjes en korte opdrachtjes helpt  
de digitale rondleiding je op weg om je  
geluksgevoel vast te houden of te  
versterken. Surf naar https://logozenneland.be 
en klik door naar geestelijke gezondheid, de 
geluksdriehoek. De digitale rondleiding heeft 
als titel ‘E-learning: Geluk zit in een klein 
driehoekje’.

Sociaal Huis Tervuren,  
https://logozenneland.be, geestelijke  
gezondheid, de geluksdriehoek

wo 31/3 om 20 u
•  gratis 
•   inschrijven via welzijnsraad@tervuren.be, via 02 766 52 02 of aan de balie van 

het gemeentehuis of Sociaal Huis. Je ontvangt een weblink om deel te nemen.

Gratis onderzoek voor mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar. 
Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker geeft mannen en vrouwen van 50 tot en met  
74 jaar de kans om elke twee jaar een stoelgangstaal te laten onderzoeken. Het bevolkings- 
onderzoek maakt het mogelijk om dikkedarmkanker te voorkomen of al in een vroeg stadium 
op te sporen. Voor meer informatie kun je terecht op het gratis nummer 0800 60 160.

Ontdek hoe ook jij  
kan deelnemen op  
www.bevolkingsonderzoek.be

TIJDIG  
OPSPOREN IS 
BELANGRIJK

WIJ DOEN HET. 
EN WAT DOE 

JIJ?
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Leren

Ouders van kinderen geboren in 2019 kunnen hun kind vanaf  
1 maart 2021 elektronisch aanmelden voor inschrijving in een  
Tervuurse basisschool of in de basisschool van het Heilig 
Hartcollege of van De Letterbijter in Wezembeek-Oppem.

Meld je kind aan voor  
de lagere school

Welke kinderen?
• alle kinderen geboren in 2019 die voor de 

eerste keer naar school mogen, ook al is 
dit pas op 1 september 2022

• alle kinderen die vanaf volgend schooljaar 
van kleuter- of lagere school willen  
veranderen

• kinderen die op een wachtlijst staan

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

Wanneer aanmelden?
• vanaf 1 maart (9 uur ’s morgens) tot en met 

31 maart (12 uur ‘s middags) 

Waarom?
• om kans te maken op een plaats in de school van je voorkeur

Voordelen van aanmelding
• je kan meerdere scholen aanduiden in de volgorde van je voorkeur
• je wordt gerangschikt op basis van afstand thuis-school of werkplek-school
• je hoeft niet aan te schuiven aan de school

Welke scholen?
• GBS Vossem, GBS Moorsel De Fonkel,  

gbS TERvuren, GO! De KATtensprong,  
Mariaschool, Sint-Annaschool,  
Steinerschool Tervuren-Kristoffel,  
Basisschool Heilig Hartcollege en  
GBS De Letterbijter Wezembeek-Oppem

www.naarschoolinjebuurt.be

Aanmelding 
secundair 
onderwijs
Beëindigt jouw kind de  
basisschool in juni? Meld het 
dan tussen 29 maart en  
26 april aan voor het  
secundair onderwijs. 

Wie zijn kind wil inschrijven voor het  
eerste jaar secundair onderwijs voor  
het schooljaar 2020-2021 in Overijse, 
Tervuren, Wezembeek-Oppem en  
Zaventem moet zich digitaal aanmelden 
op www.aanmelden.school.

De aanmeldingsperiode loopt van  
maandag 29 maart (14 uur) tot en met 
maandag 26 april (14 uur). 

Het systeem maakt gebruik van je 
schoolvoorkeur(en) en van een  
toevalsfactor om de plaatsen toe te  
wijzen. Broers en zussen van leerlingen 
en kinderen van personeel van een 
school hebben voorrang in die  
specifieke school. 

Je krijgt een antwoord over de  
toewijzing op donderdag 6 mei. De  
echte inschrijving en vrije inschrijvingen 
gebeuren tussen maandag 10 mei en 
vrijdag 4 juni.

Maak kennis met het GITO in tien korte filmpjes.

Maak kennis met GITO Tervuren

Door de coronamaatregelen is er geen informatieavond in het GITO dit jaar. De school 
plaatste wel tien informatieve filmpjes online op www.gito-tervuren.org.

Ook een opendeurdag is voorlopig niet mogelijk. De school onderzoekt de mogelijkheid 
om ouders in kleine bubbels rond te leiden op school. Dat zou ten vroegste kunnen  
vanaf 29 maart, als de coronamaatregelen het toelaten. Blijf je graag op de hoogte?  
Geef een seintje aan de school. 

www.gito-tervuren.org, secretariaat@gito-tervuren.be, 02 766 53 62: 

https://www.aanmelden.school

 www.aanmelden.school
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Werken

Huis van het Kind zoekt kinderopvang 
Er zijn te weinig kinderdagverblijven en onthaalouders in onze gemeente. Voor toekomstige ouders 
is dat een reëel probleem. Heb jij interesse om een kinderdagverblijf te starten of aan de slag te 
gaan als onthaalouder? Het loket kinderopvang van het Huis van het Kind voorziet ondersteuning. 

Er zijn momenteel acht kinderdagverblijven in Tervuren.  
Onthaalouders zijn er niet meer. Het loket kinderopvang krijgt 
signalen dat ouders meer en meer stress ervaren als ze zoeken 
naar opvang voor hun spruit. Tijd voor actie, dacht men bij het 
Huis van het Kind.

Eind vorig jaar organiseerde het Huis van het Kind een  
informatieavond voor starters in de kinderopvang. Een 20-tal 
geïnteresseerden nam deel aan de onlinesessie. Er werd  
uitvoerig stilgestaan bij de opstart, de organisatie, de  
pedagogische kant, veiligheid, vergunningen en het financiële 
aspect. 

Zowel ondersteuningsnetwerk voor kinderopvang Mentes vzw 
als Kind en Gezin en het loket kinderopvang gaven een  
toelichting. Er leefde duidelijk enthousiasme bij de deelnemers, 
maar wie met kinderopvang wil starten gaat niet over één nacht 
ijs. In de vragenronde kwamen zowel voordelen als struikelblokken 
naar boven. Zo bleek het vinden van een geschikte locatie niet 
evident te zijn. 

Ervaring delen

Sandra Hendrickx, zaakvoerder van de kinderdagverblijven 
Klein Kapoentje, startte haar kinderdagverblijf in 2008. “In de 
opstartfase kon ik voor hulp en advies terecht bij Kind en Gezin, 
bij Unizo en bij mijn sociaal secretariaat. Ik ben ook zelf naar 
een kinderdagverblijf gestapt om te kijken hoe het er in de 
praktijk aan toe ging. Ondertussen heb ik twee vestigingen en 
heb ik zelf al enkele kandidaten rondgeleid. Ik deel dan ook met 
plezier mijn ervaringen met starters.”

Aantrekkelijk beroep

Sandra: “Ik doe mijn job doodgraag. De dankbaarheid van de 
kinderen doet zoveel deugd. Je merkt dat de hele dag. Als ze 
bij je op schoot kruipen, hun armpjes naar je uitsteken of met 
smaak eten. Ik vind het ook enorm boeiend om elk kind te  
zien evolueren van baby tot peuter. Voeg nog het sociale 
contact met de ouders toe en je hebt alles wat dit beroep zo 
aantrekkelijk maakt.”

Woning vinden

“Je moet als starter aan de nodige financiële middelen  
geraken om te huren, te kopen of te renoveren. Als je een 
woning wil huren, moet de huisbaas bovendien akkoord zijn met 
een kinderopvang in de woning. Daar wringt het schoentje soms. 
Eigenaars schrikken terug. Zelf heb ik geluk gehad. De juiste 
mensen hebben mij op het juiste moment gesteund.”

Nuttige websites voor starters
• www.tervuren.be/welzijn:  

Huis van het Kind-loket kinderopvang
• www.mentesvzw.be:  

ondersteuningsnetwerk kinderopvang 
• www.kindengezin.be 
• desterretjes.net: dienst voor onthaalouders 

Maak een goed plan

“Aan starters raad ik aan om vooraf een heel goed ondernemings-
plan te maken. Zorg voor een financiële reserve, want je kan 
tegenslagen meemaken of niet meteen volzet zijn. Bereid je  
ook voor op administratief werk. Eigenlijk moet je een  
manusje-van-alles zijn. Zo werk ik als zaakvoerder ook zelf mee 
met de kinderen. Soms vermoeiend, maar dat veelzijdige maakt 
het juist zo boeiend.”

In de volgende editie schrijven we over starten als onthaalouder. 

Huis van het Kind- loket kinderopvang, 
kinderopvang@tervuren.be, 02 766 52 02 

: 

  Sandra Hendrickx opent de deur van 
haar kinderopvangverblijf. 
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Geef jij kinderopvang een duwtje in de rug?
Er is nood aan panden voor kinderopvangverblijven in  
Tervuren. Heb jij een geschikt pand te huur? Of ken je  

iemand die een geschikte locatie heeft? Laat het weten  
via kinderopvang@tervuren.be.

www.kinderopvanginmijnbuurt.be
Op zoek naar kinderopvang? Meld je aan op  
www.kinderopvanginmijnbuurt.be. Je krijgt een overzicht 
van alle opvangplaatsen in de regio. Meld je zo snel  
mogelijk aan. Zo stijgt de kans dat je op tijd een plaats 
vindt.

Zoek kinderopvang in 3 stappen
1. Doorzoek het aanbod.
2. Registreer je aanvraag voor je baby of peuter.
3. De opvanginitiatieven nemen contact met je op.

Kinderopvang 
in mijn buurt

1 loket voor al je vragen

meld je aan op
www.kinderopvanginmijnbuurt.be

Wonen

De gemeente Tervuren werkt samen met Sociaal Verhuurkantoor 
West-Brabant (SVK Webra vzw). Een sociaal verhuurkantoor  
is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en  
appartementen huurt op de private huurmarkt en die  
vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan 
personen met een bescheiden inkomen. 

SVK Webra huurt woningen van privé-eigenaars voor een  
termijn van 9 jaar. Het ondersteunt de eigenaar bij een  
eventuele renovatie en verhuurt de woning dan verder voor 
een redelijke prijs.

Waarom?

• minder administratieve rompslomp 
• garantie van een stipte huurbetaling, zelfs bij leegstand  

of betalingsmoeilijkheden van de huurder 
• garantie dat je de woning in dezelfde toestand terugkrijgt 

dankzij huurbegeleiding

Huurbegeleiding zorgt ervoor dat het pand met het nodige 
respect wordt bewoond. Op regelmatige tijdstippen brengen 
huurbegeleiders een bezoek aan de onderhuurders.

Financiële voordelen

• renteloze lening tot 25.000 euro om renovatiewerken te  
financieren en Vlaamse renovatiepremie 

• gesubsidieerde uren van klus- en renovatieploegen
• verlaagd btw-tarief (bij nieuwbouw en bij verhuring  

gedurende minstens 15 jaar aan SVK Webra) 
• verlaagd tarief van de onroerende voorheffing 
• gunsttarief op de registratierechten 
•  geen risico op leegstandsheffing 

Sociaal  
verhuurkantoor
De vraag naar comfortabele, betaalbare huur-
woningen neemt toe in onze gemeente. Ben jij 
verhuurder? Verhuur je woning via een sociaal 
verhuurkantoor. Er is nood aan meer betaalbare 
huisvesting voor een grote groep mensen.

•  Woonloket: woonloket.tervuren@igo.be, 0476 96 38 23
•  SVK Webra: www.webra.be, administratie@webra.be, 02 461 24 90 

• 

Kinderopvang 
in mijn buurt

1 loket voor al je vragen

meld je aan op
www.kinderopvanginmijnbuurt.be
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Leef-ruimte

De gemeente krijgt af en toe meldingen van een rattenplaag. 
Wat doe je zelf? En wat doet de gemeente? 

Wees ratten te slim af

Met deze tips hou je de ratten weg:
• Laat geen etensresten rondslingeren.
• Gooi geen gekookte etenswaren bij compost.
• Voeder huisdieren ‘s morgens en niet te veel.
• Voeder geen brood aan eenden en zwanen  

in vijvers. 
• Verzamel afval in gesloten vuilnisbakken of 

containers, niet op hopen of in zakken.

Moet je toch ratten bestrijden? Bestrijdingsmiddelen zijn te verkrijgen in de handel  
zoals in tuincentra. Ze werken op basis van gif in een lokaas, bijvoorbeeld graankorrels 
of paraffineblokjes. Je kan ook een beroep doen op een private firma gespecialiseerd 
in ongediertebestrijding. Ook bij het meldpunt ratten van de provincie kan je terecht: 
tel 016 26 77 90, meldpuntratten@vlaamsbrabant.be

Wanneer grijpt de gemeente in?

Is de rattenplaag erg hardnekkig? Contacteer de gemeentelijke dienst werken in eigen 
beheer. De medewerkers komen bij je thuis langs met tips en goede raad. 

Op het openbare domein is de gemeente verantwoordelijk voor de bestrijding van  
ongedierte. Ze werkt hiervoor samen met de Vlaamse Milieumaatschappij. De werkers 
kunnen bijvoorbeeld lokdozen plaatsen. Rattengif verdelen doet de gemeente niet.  
De wetgeving op pesticiden verbiedt dat. 

Help de 
zwaluw met 
een nest 
Zwaluwen hebben het moeilijk. 
Er is een gebrek aan geschikte  
locaties waar ze hun nest 
kunnen bouwen. Laat jij graag 
een kunstnest plaatsen onder 
je dakgoot? Geef een seintje 
vóór 19 maart.

Zwaluwen zijn honkvast en keren het 
liefst elk jaar terug naar hetzelfde nest. 
Door de hedendaagse architectuur,  
de bebouwing en een steeds nettere 
omgeving, ontstaat een gebrek aan  
geschikte locaties. Kunstnesten zijn een 
oplossing. Ze zorgen ervoor dat de  
vogels minder lang aan hun nest moeten 
bouwen en sneller eieren kunnen  
leggen.

Vraag een kunstnest 

Als je een kunstnest wil laten plaatsen, 
zijn er twee voorwaarden. Er moeten  
bewoonde zwaluwnesten in de buurt zijn 
en je moet een brede, lichtgekleurde 
dakoversteek hebben. Het kunstnest 
wordt geplaatst door het INL-team  
(intergemeentelijke natuur en land-
schapsploeg) met een hoogtewerker 
vanaf de straat. Dat gebeurt dit voorjaar 
en is gratis. Doe mee! 

Aan de snelbalie in het gemeentehuis kan je een gratis huisdier-
sticker afhalen om op je raam of voordeur te kleven Zo kan de 
brandweer in een noodsituatie ook je huisdier redden. 

Huisdiersticker redt dierenlevens

Vlamingen houden van dieren: een op vijf Vlaamse huishoudens 
heeft minstens één hond en een op vier huishoudens minstens 
één kat. Om maar te zwijgen over reptielen, vogels en andere 
huisdieren. Maar dat betekent jammer genoeg ook dat er elk jaar 
tientallen tot zelfs honderden dieren het slachtoffer worden van 
een woningbrand, een CO2-vergiftiging of zelfs wateroverlast. 
Kleef de sticker op een zichtbare plaats zoals het raam van de 
voorgevel of de brievenbus. 

Ratten en 
etensresten:  
geen goede 
combinatie’

Geïnteresseerd? 
Geef een seintje aan laure.agten@igo.be. info@tervuren.be, 02 766 52 10
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www.tervuren.be/afval en milieu/rattenbestrijding, web@tervuren.be, 02 766 53 50 
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Onderweg

Ook dit jaar houdt de gemeentelijke dienst werken in eigen beheer weer grote schoonmaak in  
de straten. Haal je auto op tijd weg, er geldt een strikt en totaal parkeerverbod. Auto’s die er  
’s morgens nog staan, worden door de politie weggesleept.

Propere straten: daar werken we aan!

In Tervuren

• maandag 29/3: Brusselsesteenweg/Kerkstraat/ 
Hoornzeelstraat/Paardenmarktstraat

• dinsdag 30/3: Markt/Nieuwstraat/Gemeentestraat/ 
Wijngaardstraat/Puttestraat/J. Coosemansstraat/Peperstraat/
Rozendalstraat/Kasteelstraat/Klarastraat

• woensdag 31/3: Vander Achterstraat/Oud-Gasthuisstraat/ 
Peercouriniestraat/Gaystraat/Sint-Jansstraat/ 
Kleine Sint-Jansstraat/Kapellestraat/Tabakbergstraat/ 
Vestenstraat/L. Buelenslaan

• donderdag 1/4: Broekstraat/Leuvensesteenweg/ 
Oppemstraat/de Robianostraat /Hofkensstraat/ 
Vlonderse Hoek

In de deelgemeenten

• dinsdag 6/4: centrum Duisburg
 Heidestraat/Merenstraat/Rootstraat/Begijnhofstraat/ 

Processieweg/Kerkplein

• woensdag 7/4: centrum Moorsel
 Moorselstraat: vanaf Groenlaan tot Boslaan/Capuynstraat/

Pachthofstraat/Schoolstraat

• donderdag 8/4: centrum Vossem
 Kouterstraat/Dorpsplein/Dorpsstraat: tot aan Hondsbergen/

Stationsstraat/Pastorieplein

www.naarschoolinjebuurt.be

Trek je er graag met paard (en koets) op uit in de natuur?  
Toerisme Vlaams-Brabant zoekt vrijwilligers die peter of meter  
willen worden van een ruiter- of menroute in de Groene Gordel.  
De ruiter- en menroutes strekken zich uit over 25 gemeenten 
waaronder Tervuren en de gemeenten van de Druivenstreek.

Wat doe je als peter/meter? 

Je controleert op regelmatige basis (minimaal twee keer per jaar) 
de bewegwijzering van een menroute of een stukje ruiterroute.  
Je geeft de nodige informatie door via een gebruiksvriendelijk  
online systeem. Op die manier houden we samen de  
bewegwijzering van de ruiter- en menroutes optimaal. 

Geïnteresseerd? Schrijf je in via www.toerismevlaamsbrabant.be/vrijwilligers.

Gezocht

Peter/meter voor ruiter- en menroutes

Miniveegacties maart en april 

De dienst werken in eigen beheer pakt het hele jaar door straten 
grondig aan. Dat gebeurt telkens op dinsdag in een Miniveegactie. 

• 2 maart:  Dupierreuxlaan/Gordaallaan
• 9 maart:  Wandelaarstraat/Bergestraat/Olmenstraat
• 16 maart:  Lindeboomstraat (tot Diependal)/Karblok
• 23 maart: Lindeboomstraat (EZH)/Vlierboomstraat
• 13 april:  Eikestraat
• 20 april:  Jezus Eiklaan
• 27 april: Groenlaan/Streekstraat/Vinkenlaan

werkenineigenbeheer@tervuren.be, 02 766 53 50 
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Veilig

Het aantal fietsdiefstallen in Tervuren 
is het afgelopen jaar drastisch  
gedaald. Een positieve evolutie,  
maar de gemeente roept fietsers  
op om waakzaam te blijven.

Samen tegen fietsdiefstal

Fietsdiefstal in onze gemeente doet zich hoofdzakelijk 
voor in Tervuren-centrum. Ook in winkelstraten en 
aan de tramhaltes is er een licht verhoogd risico.  
Politiezone Voer en Dijle constateert een daling  
van 62 fietsdiefstallen in 2019 naar 35 diefstallen  
in 2020 (maand december niet inbegrepen). 

Patrouilles

Politiepatrouilles van de politiezone Voer en Dijle 
controleren regelmatig of ze gestolen fietsen  
opmerken in de omgeving van fietsenstallingen, 
scholen of parken. Op plaatsen die niet bereikbaar 
zijn met de combi komt de fietspatrouille in actie.  
De criminaliteit is onder de coronamaatregelen fors 
gedaald in ons land. Dat kan ook een deel van de 
verklaring zijn.

Beveiligde stallingen

De gemeente investeert de komende jaren in  
beveiligde fietsenstallingen. Er zijn nu al beveiligde 
fietsenstallingen in de ondergrondse parking aan  
de Markt en in de Koninklijke Moestuin langs het 
fietspad. Een jaarabonnement koop je aan bij Indigo. 

Aan de tramterminus van lijn 44 komen 20 fietskluizen, 
een afsluitbare fietsenstalling en een gewone  
overdekte fietsenstalling met fietsbeugels voor een 
300-tal fietsen. De werken starten binnenkort.

In quarantaine? 
Blijf binnen
Kom niet naar het gemeentehuis als je in quarantaine moet, ook  
al heb je geen ziektesymptomen. Kom ook niet als je hierdoor een 
bepaalde termijn overschrijdt zoals voor de vernieuwing van een 
identiteitskaart.

Veel attesten en documenten kan je opvragen via het digitaal loket 
op www.digilok.be/tervuren. Dat is veilig en gemakkelijk.

Kom je terug uit het buitenland? Dan is quarantaine verplicht voor de 
meeste herkomstlanden. Kijk het na op www.diplomatie.belgium.be.

politiezone Voer en Dijle, 016 55 13 55: 

Laat je fiets merken 
Een fiets laten merken is zoals vroeger je fiets laten graveren. Een  
gemerkte fiets wordt bij verlies of diefstal makkelijker teruggevonden. 
Het maakt de buit ook minder aantrekkelijk voor dieven. Het merken 
beschadigt je fiets niet. Het gebeurt met een speciale sticker met je 
rijksregisternummer op. De sticker kan niet verwijderd worden. 

Wordt je fiets gestolen? Dan seint de politie het nummer in de  
nationale databank. Wil je je fiets laten merken? Neem contact op  
met de politie.

burgerzaken@tervuren.be, 02 766 53 53: 

Door de coronamaatregelen kan je als burger de  
gemeenteraden en gemeenteraadscommissies niet 
fysiek bijwonen. Je kan de zittingen wel online  
volgen en herbekijken via deze link:  
https://www.youtube.com/user/gbtervuren/videos. 

De datums van de gemeenteraden in 2021 zijn:  
30 maart, 27 april, 25 mei, 29 juni, 31 augustus,  
28 september, 26 oktober, 30 november en  
21 december. De zitting start telkens om 20 uur.

info@tervuren.be, www.tervuren.be/gemeente enbestuur: 

Gemeenteraad  
online

  De beveiligde fietsenstalling aan de Koninklijke Moestuin
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info@tervuren.be, www.tervuren.be/gemeente enbestuur

Mensen

Burenliefde!

Tijden van afstand … Eenzaamheid steekt soms de kop op. In 
assistentiewoningen De Vlonder zetten woonassistent Marian 
en zorgconsulent Anja alvast in op verbinding. Bij de aftrap van 
de maand van de Burenliefde verrasten zij alle bewoners met 
een rode roos. Een warm gebaar dat gewaardeerd werd.  
Daarna konden bewoners de hele maand lang deelnemen aan 
activiteiten. Ze haalden hun schrijftalent uit de kast, testten hun 
kennis met een invulquiz of bezorgden elkaar complimentjes. 
Heerlijke liefde!

Februari was de maand van de (buren)liefde in 
assistentiewoningen De Vlonder. 

assistentiewoningen@tervuren.be, 02 766 52 05 

  Huguette, een roosje voor jou!

  Wij houden van jou Eliane!

Wat is jeugdhuis Den Troemel?

Aaron Van Wiele: “Een plek waar jongeren - en ook volwassenen 
trouwens – samenkomen op woensdagavond of in het weekend. 
Er zijn fuiven, evenementen en we werken mee aan de dorps-
feesten. Op ons grote ballenbad zijn we bijzonder trots. Elk 
voorjaar komen kinderen en jongeren zich amuseren in een bad 
met 120.000 ballen in de sporthal van Vossem.”

Mooiste droom?

“Jongeren van ons dorp gaan vaak naar verschillende scholen 
wat verderop, waardoor ze de mensen dichtbij soms minder 
goed kennen. Als jeugdhuis is het onze wens om hen samen te 
brengen. Ook in ons bestuur willen we de inbreng van de 
jongere generatie.”

Eerstvolgende activiteit?

“In coronatijd hebben we niet stilgezeten. Er was een Troemel-
terras in de zomer, toen dat nog mocht. En we organiseerden 
een onlineverkoop van onze limoncello die normaal voor de 
dorpsfeesten bedoeld was. Er staat nu niks speciaals gepland. 
Gewoon weer de deuren mogen openen zal al heel goed zijn.” 

Fantastisch goed bezig:
Jeugdhuis Den Troemel
Koninklijke Harmonie Vossem’s Voerezonen 
geeft een Duim aan jeugdhuis Den Troemel. 
Want wie anders organiseert in Vossem het 
grootste en spetterende ballenbad alias de 
ballenbadfuif? Zoveel creativiteit verdient een 
pluim.

 
Goed bezig
Tervuren!

www.facebook.com/dentroemel

Goed Bezig 

De Goed Bezig-duim wordt telkens  
doorgegeven aan een andere  
vereniging of groep. 
Lees volgende maand wie de duim  
krijgt van jeugdhuis Den Troemel. 
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Dossier 

Lezen is een feest! 

Foto’s in dit dossier: Frauke Vanden Broeck

De Jeugdboekenmaand is een campagne voor kinderen tussen 3 en 15 jaar. Tijdens 
deze maand vraagt de organisatie Iedereen Leest aandacht voor het plezier van lezen, 
voorlezen en naar illustraties kijken aan de hand van een kwaliteitsvol aanbod. Dit jaar is 
het thema ‘Lezen is een feest!’

   Thomas Grootjans 
 10 jaar 
 Leerling in de Sint-Annaschool
 Hobby’s: tennis, scouts, piano, lezen

“Ik schreef een brief  
naar de schrijfster  
van Harry Potter”

Fantasie
Thomas: “Boeken met humor en fantasie, daar hou ik het meest van.  
Zoals de reeks van Harry Potter. Ik heb zelfs mijn oma aangestoken om 
Harry Potter te lezen! En een jongen uit mijn klas, na een boekbespreking 
in het derde leerjaar. Nu lees ik het nieuwste boek van J.K. Rowling, ‘De 
Ickabog’. Over een koning en verraders en een monster. Ik lees ook heel 
graag strips. We hebben een hele kast vol.”

Pannenkoekentaart
“Toen mijn broer en ik kleintjes waren lazen mijn mama en papa voor uit 
‘Pannenkoekentaart’ van Sven Nordqvist. Wel duizenden keren hebben 
we dat verhaal gehoord. Wij verkopen soms oude boeken en strips op de 
rommelmarkt, maar ‘Pannenkoekentaart’ zouden we nooit verkopen. Dat is 
gewoon veel te mooi.”
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Een bijzondere brief
“Ik heb een brief gestuurd naar J. K. Rowling, de schrijfster van 
Harry Potter. Ik schreef dat ik het leuk zou vinden als ook hier in 
Tervuren, in ons kleine dorp, fabeldieren en tovenaars zouden 
rondlopen. Na drie maanden kreeg ik een brief terug. ‘Je moet  
altijd blijven geloven dat het kan’, schreef ze me.” 

Computerspelletjes
“Praten over wat ik lees in boeken doe ik niet vaak. Mijn klasgenootjes 
zijn meer in computerspelletjes geïnteresseerd. Ik denk dat ik een 
beetje anders ben. En ook meer lees dan andere kinderen.” 

Kinder- en Jeugdjury
“Ik heb al twee keer meegedaan aan de Kinder- en Jeugdjury.  
Je moet dan acht boeken lezen en zeggen wat je ervan vindt. Je 
krijgt ook een notaboekje om alles in te noteren. Het is tof omdat 
je nieuwe boeken leert kennen die je anders niet zou lezen. Maar 
ze zijn niet allemaal goed. ‘Podkin Eenoor’ was bijvoorbeeld in het 
begin heel saai, maar het wordt heel spannend op het einde.”

Naar de Bib
“Naar de Bib gaan doe ik met mama of papa. Ik ga ook heel graag 
naar de Stripbib in Vossem. Of naar Gobelijn, een stripwinkel in 
Leuven. Het is zo’n winkel in een oud huis.”

Thomas’ Topboeken

Harry Potter en De Ickabog (J.K. Rowling)
De waanzinnige tandarts (David Walliams)
Strips van de Blauwbloezen (Salvérius-Cauvin)
Strips van Lucky Luke (Morris-Goscinny)

Avonturen
Roos: “Mijn lievelingsboek is ‘Het mysterieuze horloge’ van Davide  
Morosinotto. Een avonturenboek dat zich afspeelt in het verleden, 
in Amerika. Vier vrienden varen er de Mississippi af. Het boek heeft 
ook gewonnen bij de Kinder- en Jeugdjury waaraan ik heb  
deelgenomen. Je stemt dan op je boekentop 3 via een website. 
Door corona was de prijsuitreiking vorig jaar online.”

Zoals in het parlement
“Normaal praat je niet echt over boeken, maar als je meedoet  
aan de Kinder- en Jeugdjury wel. Het is vooral tof als je een  
andere mening hebt. Dan kan je echt discussiëren, zoals ze in  
het parlement doen. Je praat over de cover, het soort boek,  
de tekeningen en of je het goed vond of niet.” 

Historische boeken
“Ik lees het liefst actieboeken en historische boeken. Over de 
Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Fictie of non-fictie, dat maakt 
niet uit. Ik ben net klaar met ‘De oorlog die mijn leven redde’.  
Ik weet graag hoe het leven vroeger was. Of hoe mensen in  
andere landen leven. Anna Woltz is ook een goede schrijfster,  
die heb ik veel gelezen.”

In het weekend
“Wij gaan bijna elke week naar de Bib, meestal in het weekend, met 
ons gezin. Boeken, series, strips, je vindt er zoveel. Soms zoek ik er 
dingen op voor school. Voor geschiedenis of een boekbespreking 
ofzo. Dan gebruik ik de pc en de catalogus.”

Een feest?
“Ik lees graag in mijn slaapkamer op mijn bed. En als het mooi 
weer is in de tuin, maar alleen als het niet te hard waait. Soms kan 
je tot rust komen door lezen als je heel druk bent. Ik weet niet 
goed wat ze bedoelen met lezen is een feest. In elk geval is het 
heel erg leuk, net zoals een feest.”

Roos’ Topboeken

Het mysterieuze horloge (Davide Morosinotto)
De oorlog die mijn leven redde (Kimberly Brubaker)
Harry Potter (J.K. Rowling)

“Discussiëren over een boek  
vind ik superleuk”

   Roos Thomas
 12 jaar 
 Hobby’s: hockey, toneel, piano 

Lezen geeft vuurwerk in je hoofd

En nog dit …
“Ik wil ook nog dit 
zeggen. Lezen kan 
leuk zijn, maar je 
moet geen boeken 
lezen waarin je niet 
geïnteresseerd bent. 
Een boek over  
Griekse filosofie, dat 
vind ik bijvoorbeeld 
niet geweldig. Neen, 
je moet gewoon een 
boek kiezen dat je 
graag leest.”
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IN DE BIB

Stem op je favoriete jeugdboek. Via een stembriefje stemmen  
kinderen (en ouders) op hun favoriete jeugdboek. Iedereen krijgt 
een prijsje!

Bib Bingo. Ga in de bib op zoek naar de foto’s die op jouw  
Bib Bingo staan. Kan jij zo snel mogelijk een volledige rij aanduiden? 
(van 4 tot 8 jaar)

Blind Date junior. Durf jij je te laten verrassen door een boek?  
Misschien ontstaat er wel een echte liefde!

Speel Bibster. Met een tablet ga je op zoek naar codes waarmee  
je leuke opdrachten krijgt. Het spel duurt ongeveer 30 minuten.  
Je kan een tablet lenen aan de balie in ruil voor je bibkaartje of 
identiteitskaart. (van 8 tot 10 jaar en van 10 tot 12 jaar)

Ontdekkingstocht. Vraag het blaadje met leuke opdrachten:  
zoek het Alfabet, Rarara…, de 5 verschillen, Jules verloor zijn  
boekentas en nog veel meer. (van 6 tot 8 jaar)

Dossier 

Jeugdboekenmaand met de Bib! 

Zij maken van lezen een feest! 
In 2021 bestaat de Jeugdboekenmaand 50 jaar. Dat is niet alleen een goede reden om het  
lezen te vieren. Het is ook hét moment om dank je wel te zeggen tegen iedereen die lezen  
mogelijk maakt. Applaus dus voor alle auteurs, illustratoren, redacteurs, vertalers, vormgevers,  
uitgevers, drukkers, boekhandelaren, bibliotheken, scholen, juffen en meesters, recensenten,  
leesbevorderaars en voor alle grote en kleine lezers, voorlezers en meelezers. 

tervuren.bibliotheek.be

OP FACEBOOK

Stuur je Selfie. Maak een leuke foto met je favoriete boek en het feesthoedje van de Jeugdboekenmaand  
op je hoofd. Mail de foto naar bibliotheek@tervuren.be en schrijf erbij dat je toestemming geeft voor  
publicatie op Facebook. Het feesthoedje kan je downloaden van tervuren.bibliotheek.be of afhalen in de Bib.

#jeugdboekenchallenge. Elke dag van 1 tot 31 maart verschijnt op onze Facebookpagina een vraag waarop 
je kan antwoorden met een boektitel. Check de pagina en verras ons met jouw antwoorden. 

Iedereen Leest 
presenteert

Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd  
door Literatuur Vlaanderen. — V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen
illustratie Leo Timmers — vorm Kris Demey

www.facebook.com/BibliotheekTervuren
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Larissa (46) en Konstantin (14)
Moeder en zoon houden van lezen!

Larissa Gorbatikh: “Mijn moedertaal is Russisch en ik spreek nu ook Nederlands. Ik 
neem deel aan Café Combinne, een interculturele praatgroep van de gemeente, omdat 
ik mijn Nederlands wil verbeteren. Ik lees ook erg graag. Ik voel me positiever en creatiever 
als ik regelmatig lees. Naast rijke ervaringen in het echte leven is lezen een manier om 
nieuwe kennis te verwerven en jezelf beter te leren kennen.”

Konstantin Ramaekers: “Lezen is voor mij een feest omdat ik mijn volle verbeelding en 
fantasie kan gebruiken en me kan laten meeslepen in een aangrijpend verhaal. Ik vond 
het boek ‘Aan de rand van de stilte’ van Anneriek van Heugten heel leuk. Het gaat over 
een 14-jarige jongen die Adolphe Sax, de Belgische uitvinder van de saxofoon, ontmoet 
en zijn passie voor muziek volgt.” 

Larissa: “In Rusland worden kinderen aangemoedigd om veel boeken te lezen op school 
voor het vak literatuur. Zelfs in de zomervakantie krijgen ze lectuur mee naar huis. Er is 
ook een grote aandacht voor poëzie. De taal van de gedichten en sprookjes in verzen 
van Aleksandr Poesjkin is ongelofelijk mooi. Het lezen van zijn werken is puur genieten.”   Larissa en Konstantin 

Karina (36)

Juf in de Mariaschool

Karina Leduc: “Voorlezen op school is een feest omdat we ons inleven in allerlei  
magische werelden. We praten uitvoerig over het verhaal en de kinderen mogen  
reageren of iets uit eigen ervaring vertellen. Hun fantasie wordt geprikkeld en het is  
een plezierig moment van samenzijn.”

“Onze topboeken? ‘Bob Popcorn’, geschreven door Maranke Rinck met illustraties  
van Martijn Van Der Linden. De serie ‘Tijgerlezen’ is een reeks met eenvoudige en  
korte zinnen en heel veel tekeningen. Makkelijk te lezen voor kinderen vanaf 6 of 7 jaar.  
Ook ‘Het spookt op nummer 113’, deel 1 ‘Ongepast bezoek’, geschreven door Mr Tan  
is een zeer leuke en spannende graphic novel voor kinderen van 8 tot 12 jaar.”

“Mijn eigen lievelingsboek is en blijft ‘De Griezels’ van Roald Dahl. Een geweldig en  
origineel boek over een koppel dat allerlei gemene streken uithaalt. Ik las het zelf  
voor het eerst toen ik 9 jaar was.”

  Juf Karina, Elin en Maxime,  
3de leerjaar Mariaschool

Luk (67)
Leest voor in de Bib

Luk Hermans: “Voorlezen in de Bib is een feest omdat ik dan eventjes terug in een  
magische kinderwereld van tovenaars, feeën en sprekende dieren kan stappen. Even 
kind zijn tussen de kinderen.” 

“Ik weet eigenlijk niets van kinderboeken. In de week voor mijn leesbeurt ga ik in de Bib 
een aantal boeken halen die op basis van mijn buikgevoel interessant zijn. Ze  
moeten mij als het ware raken, mijn fantasie in gang zetten om met mond, lijf en leden 
een boeiend verhaal te vertellen.”

“Wij hadden vroeger thuis geen boeken en we gingen ook niet naar de bibliotheek.  
In mijn kindertijd was (voor)lezen niet echt aan de orde, zeker niet in gewone gezinnen  
zoals het onze. Mijn interesse in boeken is pas in de humaniora begonnen via de  
verplichte literatuur. In die tijd waren bijvoorbeeld Jos Vandeloo en Ward Ruyslinck 
topauteurs.”   Luk is vrijwillig voorlezer
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Dossier 

Tervuurs jeugdauteur: Nadja Van Sever
Nadja Van Sever werd met haar boek ‘Samen op de vlucht’ genomineerd door de Kinder- en 
Jeugdjury Vlaanderen. Het boek vertelt over de vlucht en de vriendschap van twee Afghaanse 
jongens. “De nominatie is een mooie bekroning”, lacht een gelukkige Nadja, “en het was ook  
superinteressant om dit boek te schrijven.” 
 
‘Samen op de vlucht’ is een waargebeurd 
verhaal, Nadja?

Nadja: “Het boek is gebaseerd op het levensverhaal van enkele 
jonge vluchtelingen die in ons land in een asielcentrum verblijven.  
Nieuwsanker en Tervurenaar Wim De Vilder bracht mij in 2018  
in contact met Murtaza en Reza, toen 16 en 17 jaar oud. Zij en 
een paar andere jongens vertelden mij hun persoonlijke vlucht-
verhaal. Als ik een boek schrijf, vertrek ik meestal vanuit een  
thema dat mij boeit. Ik doe dan opzoekingswerk, ga met een  
heleboel mensen praten en zo komt het boek tot stand. Niet  
alles is letterlijk ‘waar’. De vriendschap tussen Murtaza en Reza 
bijvoorbeeld ontstond pas in België, terwijl in het boek de  
jongens al bevriend zijn tijdens hun vlucht. En ik verander ook  
de namen van de personages.”

Waarom boeide dit thema je?

“Naast auteur ben ik halftijds leerkracht in de gemeentelijke  
basisschool van Tervuren. Ik geef er momenteel les aan anders-
talige nieuwkomers. In mijn OKAN-klasje zitten onder andere  
kinderen uit Rwanda, Turkije, Griekenland en Iran. Deze kinderen 
komen in België in een totaal nieuwe cultuur terecht. Met dit 
boek wilde ik niet alleen een spannend verhaal schrijven, maar 
ook tonen dat vluchten woede, angst of verdriet teweegbrengt.”

Wat is de Kinder- en Jeugdjury precies? 

“Een team van nominatielezers stelt een lijst samen van acht 
mooie boeken per leeftijdsgroep. Duizenden kinderen in heel 
Vlaanderen lezen en bespreken de genomineerde boeken.  
In april mag elk kind stemmen voor een favoriet boek. Het boek 
met de meeste stemmen wint. Er zijn ook auteurslezingen in 
scholen en bibliotheken en daarmee ben ik nu druk bezig. Dit 
jaar verlopen de lezingen natuurlijk online.”

Vertel eens over jouw nieuwste boek ‘De rode 
ballon’? 

“’De rode ballon’ gaat over sterrenkindjes en wat het overlijden 
van een baby betekent voor een gezin. Ook nu ben ik gaan  
praten met verschillende personen zoals een vroedvrouw en  
een maatschappelijk werkster in het ziekenhuis van Gasthuisberg. 
Het is trouwens een medewerker van de Bib die mij erop wees 
dat hierover nauwelijks kinderboeken bestaan. Ik trek vaak naar 
de Bib om er documentatie te vinden voor mijn schrijfwerk.  
Hoewel ‘De rode ballon’ over een gevoelig en droevig onderwerp 
gaat, probeer ik toch humor in mijn verhaal te brengen. Humor, 
spanning en avontuur zijn naar mijn aanvoelen de noodzakelijke 
ingrediënten voor een succesvol jeugdboek.”

Hoe kreeg jij de schrijfmicrobe te pakken?  

“Als kind al schreef ik verhaaltjes. Lezen en schrijven waren altijd 

al mijn grote passies en ik schreef jarenlang veel en voor allerlei 
gelegenheden. Ook voor mijn eigen kinderen en voor mijn  
leerlingen. In 2012 kon ik me door een langdurige stage in  
mijn klas toeleggen op een groot schrijfproject op school.  
Zo ontstond ‘De magische pen’, mijn eerste boek dat werd  
uitgegeven door uitgeverij Clavis. Sinds dan heb ik een boek  
per jaar geschreven.”

Welke tip geef je aan ouders van kinderen die 
niet graag lezen? 

“Soms worden kinderen in de richting van een bepaald soort 
boeken geduwd. Niet doen. Mijn advies luidt: het maakt niet uit 
wát je leest, of het nu een stripverhaal is, een informatief boek  
of een graphic novel. Lezen verrijkt de woordenschat en het  
taalgevoel. En dat komt je in het leven goed van pas.”



21Maart 2021Tervuren Info

Tervuurs jeugdboekillustrator: An Candaele
“Soms teken je iets zonder dat je weet waar het vandaan komt. Zoals een maan in een pyjama …” 
An Candaele heeft het over haar illustraties bij ‘Slaap lekker, Rosalie’. Dit prentenboek van  
Brigitte Minne leverde haar voor het eerst internationaal succes op. An heeft meer dan dertig  
titels op haar naam.

Woon je graag in Duisburg, An?

An: “Ja! We kochten er in 1998 een huis met een tuin. Aan het 
eind van mijn dorp begint de verte. Richting Tervuren krijg je het 
Zoniënwoud cadeau en kan je naar het Africamuseum wandelen. 
Dit is echt een prachtige plek.” 

Kom je wel eens in de Bib?

“Ja, regelmatig. De medewerkers sparen tijd noch moeite om je  
te helpen zoeken naar wat je niet kan vinden. Ook zonder lijstje 
wandel ik er graag rond. Dwalen tussen kunst- en prentenboeken, 
romans, graphic novels, de krantenhoek en reisgidsen. Ik heb er 
ook vaak afgesproken met auteur Karla Stoefs toen we samen 
aan het boek ‘Dans me’ werkten.”

Vertel eens over ‘Slaap lekker, Rosalie’

“In de zomer van 1998 tekende ik een maan in een pyjama. Ik zette 
hem op mijn visitekaartje. Dat kaartje kwam bij auteur Brigitte 
Minne terecht. Of die maan uit een van mijn prentenboeken 
kwam, vroeg ze. Neen, uit mijn hoofd was mijn antwoord. De rest 
is geschiedenis.”

Waaraan werk je op dit moment? 

“’Toen een tak me tikte’ is een bonte verzameling sprookjes,  
fabels en poëzie met bomen als rode draad. Riet Wille heeft de 
verhalen bewerkt en vroeg me ze te illustreren. Een geschenk uit 
de hemel, want ik lees sinds mijn kindertijd sprookjes. En ik hou 
van bomen. Het wordt een heel dik boek voor alle leeftijden.”

Las je graag als kind? 

“Ik denk dat ik de liefde voor lezen heb gekregen van mijn groot-
moeder. Niemand kon sprookjes vertellen zoals zij. Over het  
kleine ‘kersteboomke’, bijvoorbeeld. Ze vertelde zonder boek,  
gewoon uit het hoofd. Ik ben heel blij dat Riet Wille dit verhaal 
van Hans Christian Andersen ook heeft opgenomen. Ik had nooit 
gedacht dat ik op een dag het sprookje zou mogen illustreren 
waarmee voor mij alles is begonnen.” 

Veel kinderen vinden lezen helemaal geen 
‘feest’. Hoe maak je hen enthousiast?  

“Er zijn kinderen die graag strips lezen, of griezel of avontuur,  
of echt gebeurd, of sciencefiction, of prentenboeken. Er zijn  
ook kinderen die meer van informatieve boeken houden. Dat is 
allemaal waardevol, zolang ze maar lezen. Een baby die al in zijn 
badje tussen bootjes en eendjes een plastic boekje vindt én zich 
thuis omringd weet door boeken, heeft een voorsprong. Mijn 
moeder heeft mij en mijn vier zussen heel veel voorgelezen.” 

“Toen mijn kinderen nog klein waren was ik lid van het oudercomité 

in de basisschool van het Atheneum. Ik heb er de Jeugdboeken-
week geïntroduceerd. Elk jaar kwamen auteurs en illustratoren op 
bezoek. Bart Moeyaert, Sebastiaan Van Doninck, Kaat Vrancken, 
Gerda Dendooven en nog vele anderen. Zelf ga ik er nog elk jaar 
voorlezen.”

Wat is de leukste reactie die je ooit kreeg?

“Er zijn kinderen die mijn bezoek beschrijven in hun schoolkrant. 
De jongsten omhelzen me en vragen wanneer ik terugkom.  
Vaak keer ik naar huis terug met een knutselwerk dat ze samen 
gemaakt hebben. Zo hangt in mijn atelier nu al meer dan 20 jaar 
een mobiel met figuurtjes uit ‘Pardoes’. Heerlijk. Ik krijg natuurlijk 
ook fantastische reacties van de kinderen aan wie ik les geef in 
de Academie BKO in Overijse. Dat is al vele jaren mijn meest  
inspirerende omgeving.”
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In de bloemetjes

Door de beperkende maatregelen organiseert de gemeente dit 
jaar geen vrijwilligersreceptie. Dat neemt niet weg dat het gevoel 
van dankbaarheid even groot is. Zelfs groter. 

Jij bent nodig

Jouw flexibiliteit om je steeds weer aan te passen aan  
veranderende maatregelen was opmerkelijk. Dat verdient  
bewondering. Geef niet op. En weet dat we je straks meer dan 
ooit zullen nodig hebben. Zodat we met z’n allen weer kunnen 
genieten van samenzijn, cultuur-, sport- of jeugdactiviteiten, 
vorming of advies.

Hartverwarmend

Ook de golf van solidariteit die op gang kwam via het nieuwe 
vrijwilligersplatform ‘Tervuren Helpt’ was hartverwarmend. Meer 
dan 300 personen schreven zich in als vrijwilliger. Daarvan  
werden er 170 gekoppeld aan een hulpvrager. Boodschappen 
doen, de hond uitlaten, naar de apotheek gaan, toezicht  
houden, helpen met maaltijdbedeling. De activiteiten waren 
even divers als broodnodig. 

Nog een beetje geduld. Blijf plezier halen uit de kleine dingen. 
En alles komt goed.

1000 x dank  
Tervuurse vrijwilliger!
De coronacrisis is geen gemakkelijke periode, 
ook niet voor vrijwilligers. De gemeente dankt 
alle vrijwilligers die het afgelopen jaar de handen 
uit de mouwen staken. Dank je wel vrijwilliger. 
Voor wat je gisteren deed, vandaag doet, en 
morgen ook weer.

Vrijwilligersplatform ‘Tervuren Helpt’ vind je  
op www.giveaday.be/nl-be/tervuren.  

02 766 52 97, tervurenhelpt@tervuren.be,  
www.tervuren.be/welzijn en zorg/tervuren helpt 
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Je wereld bloeit open 
dankzij vrijwilligerswerk

Je wereld bloeit open Je wereld bloeit open 
dankzij vrijwilligerswerkdankzij vrijwilligerswerk

Bruisend

De Bib organiseerde naar aanleiding van de Poëzieweek een 
wedstrijd haiku schrijven met als thema ‘Samen’. De Tervurenaars 
reageerden enthousiast. Uit meer dan vijftig inzendingen koos 
de jury Michel Duvivier als winnaar. Hij kreeg een exemplaar van 
‘Het stad in mij’ van Maud Vanhauwaert als geschenk. De haiku 
is een kort niet-rijmend gedicht van Japanse oorsprong. De 
dichtvorm bewijst dat poëzie ook laagdrempelig kan zijn.

Winnaar  
poëziewedstrijd haiku

tervuren.bibliotheek.be

Wind en koud buiten.
Binnen kloppen drie harten.

Hij haast zich naar huis.
Michel Duvivier
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Kalender

Jouw activiteit in de kalender?

Elke erkende vereniging uit Tervuren  
kan tot 4 keer per jaar een activiteit in  
de kijker plaatsen. De activiteit moet  
openstaan voor iedereen en ofwel met 
zekerheid doorgaan, ofwel een online 
alternatief aanbieden ingeval van  
bijkomende coronamaatregelen. Surf naar infoblad.tervuren.be 
en vul het webformulier in vóór:
• zo 7/3 (activiteiten tussen 5/4 en 16/5)
• zo 4/4 (activiteiten tussen 10/5 en 27/6) 

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

in Tin TERVURENERVUREN

Leer waar en wanneer je maar wil 
met het nieuwe online leerplatform 
van de bibliotheken van de  
Druivenstreek. Digitale fotografie, 
tijdmanagement, de pc of mobiele 
telefoon gebruiken, een nieuwe 
taal leren. Er is keuze uit 30  
interactieve cursussen. Het aanbod 
wordt regelmatig vernieuwd en is 
volledig gratis. Je hebt een pc,  
tablet of mobiele telefoon nodig, 
ook toegang tot het internet en 
een Mijn Bibliotheek-profiel. 

Surf naar tervuren.bibliotheek.be/collectie/digitaal aanbod en meld 
je aan met je Mijn Bibliotheek-profiel.

 

Op stap met de pad
NATURA Zoniën 
De amfibieën zijn ontwaakt uit hun 
winterslaap en trekken massaal naar 
voortplantingspoelen en plassen. 
Onder de deskundige begeleiding van 
de natuurgidsen ga je op stap met de 
padden en kikkers. Coronaproof!

Vlaktedreef, Tervuren, van 14 tot 17 u,  
€ 5 volw/ € 2 (-12 jr en leden), 
naturazonien@hotmail.be, 
0471 770 712 

ZO 28 MAART

Uit 
Verenigingen

Online leerplatform BibActiviteiten voor maart
We kondigen enkel activiteiten aan die met zekerheid  
zullen doorgaan of een online alternatief hebben. Volg de 
website van de gemeente Tervuren, de sociale media of  
de digitale infoborden om op de hoogte te blijven van  
nieuwe activiteiten. 

 
 

Speelplein Katapult 
Paasvakantie

In de paasvakantie beleven kinderen weer de gekste 
avonturen op speelplein Katapult. Het speelplein is er 
voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar uit Tervuren, voor 
kinderen van Tervuurse handelaars en voor kinderen die 
in Tervuren naar school gaan of er grootouders hebben. 
We werken met bubbels van maximaal 25 personen  
(exclusief animatoren).

van di 6/4 tot en met vrij 16/4 (Paasmaandag gesloten)
•  telkens van 9 tot 16.15 u. (opvang vanaf 8 en tot 17 u.)
•  GBS Tervuren, Paardenmarktstraat 1 (kleuters),  

complex De Nettenberg, Hertenbergstraat 1  
(lagere schoolleeftijd)

•  inschrijven enkel op voorhand en per week via  
reservaties.tervuren.be 

•  € 30 voor Tervurenaars, € 40 voor niet-Tervurenaars 
•  info: 02 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be

Zomervakantie
Katapult is open van 9 tot 30 juli en van 9 tot 27 augustus 
(gesloten op 1, 2 en 21 juli, van 2 tot 6 augustus, 
op 30 en 31 augustus).

Paaszoektocht
Een leuke, coronaveilige paaszoektocht in Tervuren  
en zijn deelgemeenten. Op elk parcours hangen twaalf  
verschillende afbeeldingen met telkens een andere  
opdracht. Los de opdracht op en je komt op het spoor 
van het woord dat we zoeken. Jouw antwoord geef je 
samen met de ingekleurde kleurplaat af aan de balie van 
De Warandepoort. Als beloning krijg je een zakje met 
heerlijke paaseitjes. Op zondag 4 april (Pasen) huppelt 
er op elk parcours ook een paashaas rond tussen  
14 en 16 uur. Wie hem tegenkomt, krijgt iets lekkers. 

van za 3/4 tot zo 18/4 
•  gratis, zonder inschrijving
•  parcours downloaden vanaf 1 april op  

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

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



Bescherm jezelf 
en je omgeving.

Blijf de coronamaatregelen volgen.
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KIJK VOOR MEER INFO OVER COVID-19-VACCINATIE OP 
LAATJEVACCINEREN.BE

Je laten vaccineren 
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.


