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Edito

Ons contacteren
— Adressen 

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

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

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

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

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

Woonloket
woonloket.tervuren@igo.be
enkel op afspraak via www.tervuren.be  
of tel 0476 96 38 23

Sociaal Huis

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

De Warandepoort 
Cultureel centrum en vrijetijdscentrum
tel 02 766 52 03 • ccdewarandepoort@tervuren.be  
en vrijetijd@tervuren.be
ma gesloten (voor zaalreservaties: telefonisch  
bereikbaar 9-12 u en 13-16 u)
di tot vrij 9-17 u
za 10-14 u
zo gesloten

Toerisme
tel 02 766 53 40 • toerisme@tervuren.be
ma gesloten
di tot vrij 9-17 u
za 10-14 u
zo gesloten

Bibliotheek
tel 02 766 52 03 • bibliotheek@tervuren.be
ma gesloten
di en do 9-17 u
woe en vrij 9-19 u
za 10-14 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

Het Park van Tervuren is een van de belangrijkste groendomeinen 

in de Vlaamse Rand en onderdeel van het Zoniënwoud. Ongeveer 

twee derde van het gebied wordt beheerd door het Agentschap 

voor Natuur en Bos. Het overige derde - het drukst bezochte  

deel met het AfricaMuseum - wordt beheerd door de federale 

overheid (Regie der Gebouwen). Nadat een uitgebreid 

beheerplan werd opgesteld en goedgekeurd, ligt nu een 

samenwerkingsovereenkomst op tafel die een herstel en een 

vernieuwend beheer van het park moet realiseren. En dit voor  

een periode van 20 jaar, want tot zover loopt het beheerplan.  

Na elke vier jaar volgt een evaluatie. En na elke vier jaar kan men 

beslissen om de samenwerking te beëindigen of voort te zetten.

Wat opvalt in de samenwerkingsovereenkomst is dat alles wat  

te maken heeft met natuurbeheer wordt overgedragen van de 

Regie der Gebouwen naar het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Ook zou men een bedrag van 20 miljoen euro voorzien om de 

noodzakelijke herstellingen te doen aan bijvoorbeeld de oevers 

van de vijvers. De overeenkomst werd inmiddels goedgekeurd 

door de Vlaamse regering en nu is het wachten op de goedkeuring 

door de federale regering. Als gemeente hopen wij dat deze er 

snel komt. Want de investeringen zijn broodnodig en zullen het 

park weer de uitstraling en aantrekkingskracht geven die het 

verdient. Want we willen niet minder dan van ons park een 

wereldpark maken. Een park waar we met zijn allen apetrots  

op kunnen zijn.  

‘Tervuren wereldpark’

GEWIJZIGDE 

UREN!

GEWIJZIGDE 

UREN!
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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 
• Afgiftekantoor: Tervuren

In dit nummer

53520-1601-1009
www.artoosgroup.eu

Wandelen, fietsen en 10.000 stappen
8

Wonen in Arboreto

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

Oh deer!

 ©mocean2001

#visittervuren #tervuren #groenegordel #toerismevlaamsbrant 
#discoverflemishbrabant #tripsinvlaamsbrabant #tipsvoortrips 
#riebedebie #vlaamsbrabant

70 vind-ik-leuks

Deelrijden in Moorsel
187
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Vernieuwd en veiliger 
Belgisch paspoort
Het internationale Belgische paspoort zit in een nieuw jasje.  
Zowel het design als de beveiliging is vernieuwd en verbeterd.  
De foto’s van de stadhuizen van de provinciehoofdsteden hebben 
plaatsgemaakt voor zestien striphelden van eigen bodem.

Weetjes

Goed om weten

Met de gewone Belgische identiteitskaart kan je 
naar zo’n vijftig landen reizen. En dat zijn niet 
alleen Europese landen. Zo ben je met je 
identiteitskaart ook welkom in pakweg Turkije of 
Egypte. Wie naar een land wil reizen dat de 
Belgische identiteitskaart niet erkent, heeft een 
internationaal Belgisch paspoort nodig. Dat 
paspoort is nu vernieuwd.

Kuifjesraket

Het nieuwe design valt sterk op. Het gaat nog altijd om een bordeauxrood boekje, 
maar aan de binnenkant hebben de foto’s van stadhuizen van Belgische provincie-
hoofdsteden plaatsgemaakt voor Belgische striphelden. Dé blikvanger is de 
bekende raket uit het Kuifje-album ‘Mannen op de maan’. De raket prijkt op de 
eerste pagina van het paspoort.

Naast het design zijn er heel wat extra beveiligingen ingebouwd om te voorkomen 
dat een paspoort makkelijk kan worden nagemaakt. 

Over de grens

Rijbewijs
Hou de vervaldatum van je rijbewijs steeds 
in de gaten. Je wordt niet verwittigd om  
je rijbewijs te vernieuwen.

eID
Heb je een nieuwe elektronische  
identiteitskaart of reispas nodig? Hou er 
rekening mee dat je foto maximaal  
6 maanden oud mag zijn.

18 jaar
Ben je net 18 jaar geworden en heb je een 
elektronische identiteitskaart gekregen 
voor je jarig was? Dan is het belangrijk om 
met je eID, pin- en pukcode even langs te 
gaan bij de snelbalie. De chip op je eID 
moet aangepast worden zodat je zelf 
digitale handtekeningen kan plaatsen.

Kids-ID
Vertrek je op reis met kinderen (-12 jaar)  
in de paasvakantie, vraag dan op tijd de 
kids-ID aan. Maak hiervoor een afspraak 
bij de dienst burgerzaken en kom samen 
met je kind. 

Afspraak of niet?
Een afspraak bij de dienst burgerzaken kan  
je online reserveren via www.tervuren.be.  
Voor de producten aan de snelbalie mag 
je gewoon zonder afspraak langskomen 
tijdens de openingsuren.

burgerzaken@tervuren.be, 02 766 53 53burgerzaken@tervuren.be, 02 766 53 53

Reizen in de paasvakantie
Heb je een nieuw paspoort nodig? Plan online en tijdig jouw 
afspraak bij de dienst burgerzaken. 

> Nestoridis Anastasis ontving als eerste inwoner de nieuwe reispas.
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E-loket in 2021 

• attesten 959
• uittreksel strafregister 895
• adreswijziging 243 
• akte 240 
• pin- en pukcode 122 

Burger

E-loket: jouw  
documenten in een 
klik
Al heel wat personen gebruiken het e-loket van 
de gemeente. Het e-loket is een digitaal loket 
dat jouw gemeentelijke documenten veilig en 
snel aflevert op je persoonlijke e-mailadres. 

Het gemeentelijk loket 
in cijfers

Geteld

Aandeel inwoners dat tevreden  
is over de digitale dienstverlening 

78% 

69% 

Tervuren

Vlaams Gewest

burgerzaken@tervuren.be, 02 766 53 53

Aantal verrichtingen (6 maanden): 
2.459

83%

71% 

Tervuren

Vlaams Gewest

Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands bestuur, 2020

Bron: dienst burgerzaken Tervuren

Via het e-loket kan je 24 verschillende aktes, attesten en 
uittreksels thuis aanvragen en ontvangen, zonder je naar het 
gemeentehuis te verplaatsen. Het e-loket is 7 dagen per week 
en 24 uur per dag beschikbaar. Enkele muisklikken volstaan  
om in enkele seconden het gewenste document te krijgen.  
Dat Tervurenaars al goed hun weg vinden naar het e-loket, 
bewijzen de cijfers hiernaast. Een investering die haar vruchten 
afwerpt.

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 eID 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.

Aandeel inwoners dat tevreden  
is over de loketvoorzieningen 

Tervuren

https//gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be: burgerzaken@tervuren.be, 02 766 53 53
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Leren

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

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

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

lagere school willen veranderen
• kinderen die op een wachtlijst staan

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

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

1 april (12 uur ‘s middags) 

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

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

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

Welke scholen?
• GBS Vossem 
• GBS Moorsel De Fonkel 
• gbS TERvuren 
• GO! De KATtensprong 
• Mariaschool 
• Sint-Annaschool 
• Steinerschool Tervuren-Kristoffel
• Basisschool Heilig Hartcollege 
• GBS De Letterbijter Wezembeek-Oppem

www.naarschoolinjebuurt.be

Aanmelding  
secundair onderwijs
Beëindigt jouw kind de basisschool in juni? 
Meld het dan tussen 28 maart en 25 april aan 
voor het secundair onderwijs. 

Wie zijn kind wil inschrijven voor het eerste jaar secundair 
onderwijs voor het schooljaar 2022-2023 in Tervuren, Overijse, 
Wezembeek-Oppem of Zaventem moet zich digitaal 
aanmelden op www.aanmelden.school.

De aanmeldingsperiode loopt van maandag 28 maart (14 uur) 
tot en met maandag 25 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 e-mail met antwoord over de toewijzing op 
donderdag 5 mei. Daarin staan ook de instructies om in te 
schrijven. De echte inschrijving en vrije inschrijvingen gebeuren 
vanaf dan tot donderdag 2 juni.

Welke scholen?
• GITO Tervuren
• GO! atheneum Tervuren
• Heilig Hartcollege
• GISO Machelen Diegem
• GO! atheneum Zaventem
• Sint-Martinuscollege
• ZAVO
• Vonk Hoeilaart

 www.aanmelden.school
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Wonen

Verkoop appartementen Arboreto 

De appartementen komen in vier woonblokken die voorzien zijn 
van een ondergrondse parking, fietsenstallingen en veel groen 
rondom. Ze hebben een hoge woonkwaliteit en beschikken over 
een afgewerkt inpandig terras. Er zijn appartementen voor 
gezinnen of alleenstaanden. Precies 31 appartementen zijn te 
koop tegen de marktprijs en 29 appartementen worden verkocht 
tegen verlaagde prijs en met bijkomende inkomensvoorwaarden.

Algemene voorwaarden voor alle appartementen
• Enkel meerderjarige, natuurlijke personen kunnen zich  

kandidaat stellen.
• Iedere kandidaat kan slechts één appartement kopen.
• De kandidaat beheerst het Nederlands of is bereid om een 

taalcursus Nederlands te volgen. De gemeente zet zich immers 
in voor het behoud van het Vlaamse karakter van de Rand.

Voorrangscriteria voor alle appartementen
Je moet een sterke maatschappelijke of socioculturele band met 
de gemeente hebben. Deze band bewijs je door aan minimaal 
één van deze voorwaarden te voldoen:

• 10 jaar in Tervuren wonen tijdens de laatste 15 jaar 
• tot voor de leeftijd van 18 jaar minstens 10 jaar in Tervuren 

gewoond hebben 
• de laatste 5 jaar in Tervuren wonen 
• minimaal 3 jaar en tot vandaag bijdragen aan het maatschap-

pelijke of socioculturele leven van Tervuren 
• maximaal de leeftijd van 45 jaar bereikt hebben op het tijdstip 

van kandidaatstelling

Per voorrangscriterium scoor je één punt. Je score bepaalt je 
plaats in de rangschikking. 

Voorwaarden appartementen verlaagde prijs
Wie zich kandidaat stelt voor een appartement aan verlaagde 
prijs, moet aan de algemene voorwaarden (zie hiernaast)  
voldoen en ook aan deze bijkomende voorwaarden:

• Je inkomen op jaarbasis bedraagt maximaal (aan te tonen  
aan de hand van het laatst beschikbare aanslagbiljet):

- 51.498 euro voor een alleenstaande zonder persoon  
ten laste

- 77.744 euro voor een gezin of minimaal twee samen- 
wonenden, verhoogd met 4.208 euro per persoon ten 
laste en/of met 20 procent bij de aankoop van een 
driekamerappartement

• Je bent niet in het bezit van een woning of bouwgrond voor 
100 procent in volle eigendom of vruchtgebruik. Als dat wél 
het geval is, ben je verplicht om deze woning of bouwgrond  
te verkopen, uiterlijk binnen drie maanden nadat je je hebt 
gevestigd in het nieuwe aangekochte appartement.

Kandidatuur indienen
Het volledige reglement en de aanvraagformulieren vind je op 
www.arboreto.be of op www.tervuren.be of vraag je aan via een 
e-mail naar arboreto@tervuren.be. 

Vul het aanvraagformulier in, voeg de nodige bijlagen toe en 
stuur alles via e-mail naar arboreto@tervuren.be of via de post 
naar gemeente Tervuren, Markt 7a bus 2, 3080 Tervuren. 

Je aanvraag moet ten laatste op woensdag 3 april toekomen. 
Alleen aanvragen die volledig zijn en aan alle voorwaarden 
voldoen, komen in aanmerking. 

Informatiemoment
De gemeente en ontwikkelaar BPI Real Estate Belgium  
lichten de woonontwikkeling toe. 

wo 9/3 om 19 u
•  cc De Warandepoort (theaterzaal), Markt 7b
•  gratis zonder inschrijving
•   Covid Safe Ticket en mondmasker vereist

www.arboreto.be 

De gemeente start met de verkoop van appartementen op de voormalige GITO-site in het centrum 
van Tervuren. De voorrang gaat naar mensen die een band hebben met de gemeente Tervuren.  
Zo wil de gemeente tegemoetkomen aan de grote vraag naar wonen in eigen gemeente of streek.  
Je kan je kandidaat stellen tot uiterlijk 3 april 2022. 
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Bruisend

10.000 stappen 

Wandel- en  
fietstochten in 2022 

Wandelen en fietsen zijn de makkelijkste en 
goedkoopste manieren van bewegen. En dat het 
goed voor ons is, weten ze tot in Japan. 

De Japanse onderzoeker Dr. Hatano toonde aan dat 10.000 
stappen gespreid over een hele dag de gezondheid  
fundamenteel verbetert. Je kan dus voldoende bewegen,  
ook al ben je niet klaar of bereid om te sporten. Stappen kan  
je altijd en overal: thuis, op het werk, in je vrije tijd. 

Voor je gezondheid

Zijn 10.000 stappen niet meteen haalbaar voor jou? Ga dan met 
mondjesmaat meer bewegen. Want: élke stap die je zet, is er 
eentje in de goede richting. Elk beetje beweging is beter dan 
niks. Het zijn kleine stappen voor jou, maar grote voor je gezond-
heid. Gemeente Tervuren helpt jou alvast om je stappendoel te 
bereiken. Schrijf je in voor een van de geleide wandel- en 
fietstochten. 

Wandel mee

Elke derde zondag van de maand kan je deelnemen aan een 
geleide wandeling. Van april tot en met oktober staat elke vierde 
donderdag en zondag van de maand een geleide fietstocht op 
het programma. De thema’s zijn divers, er is voor ieder wat wils. 
Zowel natuur, cultuur als architectuur 
komen uitvoerig aan bod. Een overzicht 
vind je op een handige bladwijzer, 
gratis te verkrijgen aan de balie van  
het vrijetijdscentrum.

Vraag je wandel- en fietsbladwijzer aan de balie 
van vrijetijdscentrum De Warandepoort.

vrijetijd@tervuren.be, 02 766 52 03 

De huid is het best ontwikkelde zintuig van jonge baby’s. Door 
lichaamsmassage kan je je baby koesteren en knuffelen. Je 
bouwt er een unieke en warme band voor het leven mee op. 
Babymassage stimuleert bovendien de lichamelijke en emotio-
nele ontwikkeling. Breng een handdoek en reserveluier mee en 
draag gemakkelijke kleding. 

Mensen

Workshop

Babymassage 

wo 23/3 om 10 u
•  gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a (zaal De Wilg,  

bereikbaar met kinderwagen via ingang beneden)
•  gratis, info en inschrijven via  

www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/14236/detail
•  in samenwerking met CM

Een kind kan soms heel 
druk zijn. In het gedrag, of 
druk in het hoofd door veel 
gedachten en gevoelens. 
Inslapen, huiswerk maken 
of samen spelen wordt dan 
moeilijk. Samen met coach 
en orthopedagoog Nele 
De Ganseman ga je op 
zoek naar manieren om 
goed om te gaan met  
overprikkeling en drift-
buien. Je krijgt ook 
technieken aangereikt om 
het zelfvertrouwen van je 
kind te versterken, wat hier 
eveneens belangrijk is.

Infoavond 

Rust in je gezin 

di 29/3 om 20 u
•  gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a
•  gratis, inschrijven via huisvanhetkind@tervuren.be,  

02 766 52 02 of aan de balie van het gemeentehuis
•  in samenwerking met de Gezinsbond
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Ondernemen

Bedrijvenpark Keiberg-Vossem

Te koop: kavels aan Leuvensesteenweg  
Op het nieuwe bedrijvenpark Keiberg-Vossem aan de Leuvensesteenweg (N3) start 
de tweede fase van de uitgifte. Bedrijven die zich hier vestigen, bepalen binnenkort 
het aanzicht van het bedrijvenpark naar de buitenwereld. 

Keiberg-Vossem staat voor een kwaliteitsvol en duurzaam 
bedrijventerrein, met speciale aandacht voor innovatie, energie, 
water, ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en integratie in het 
landschap. Hiermee willen Interleuven en de gemeente Tervuren 
een toekomstbestendig bedrijvenpark ontwikkelen dat een  
goed gelegen economische uitvalsbasis biedt en tevens een 
aangename werkplek is.

Lokale verbondenheid

In een eerste fase werden de terreinen langs de interne  
ontsluiting in de markt gezet. Ze zijn bestemd voor lokale 
bedrijven die er zowel kantoor- als bedrijfsruimte vinden of een 
combinatie daarvan. Bij de verkoop krijgen lokale bedrijven die 
een band hebben met de gemeente voorrang. Is het een 
Tervuurs bedrijf? Stelt het personeel tewerk uit de buurt? Werkt 
het met lokale leveranciers? Is het een lokaal bedrijf dat wil 
verhuizen binnen de gemeente of uitbreiden? Deze criteria 
spelen een rol in de toewijzing van de kavels.

Visitekaartje van het bedrijventerrein

De tweede fase, die nu van start gaat, omvat kavels die gelegen 
zijn aan de inrit, maar ook aan de Leuvensesteenweg. Ze vormen 
het visuele visitekaartje van het bedrijventerrein. Daarom zal  
in deze fase extra rekening worden gehouden met het  
architecturale en esthetische aspect. Zichtbaarheid langs de 
belangrijkste steenweg van Tervuren zorgt niet enkel voor 
naambekendheid maar laat ook letterlijk toe een imago op te 
bouwen door middel van de architectuur van het bedrijfspand. 
De percelen hebben een oppervlakte van minimaal  
2.500 vierkante meter.

Wedstrijdformule

Ondernemers kunnen zich kandidaat stellen voor fase 1 (met  
nog enkele loten beschikbaar) of fase 2. Voor de eerste gronden 
van fase 2 is besloten om te werken met een wedstrijdformule.

Kandidaatstelling

De volledige voorwaarden en een overzicht van de deelname-
procedure vind je op de projectwebsite  
www.keiberg-vossem.be/kandidaat-ondernemer of vraag je  
op via ondernemen@interleuven.be. Voorstellen worden ten 
laatste op 29 april verwacht.

www.keiberg-vossem.be/kandidaat-ondernemer,  
ondernemen@interleuven.be
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Dossier 

Vrienden voor het leven 
Vriendschap schenkt plezier en vertrouwen. Vrienden zorgen voor elkaar. De band  
tussen deze Tervuurse vrienden maakt hun engagement voor de gemeenschap des  
te sterker.

“De Sportweken voelen niet als werken” 
Ze zijn monitor op de Tervuurse Sportweken, sporten  
samen bij De Maskess en zijn allebei leerkracht.  
Charlotte en Aurelie beleven hun vriendschap op een 
sportief ritme. “Het is Charlotte die me aangemoedigd 
heeft om sportmonitor te worden”, aldus Aurelie.

“Helpt vriendschap om beter samen te werken? Ik vind van wel”, 
steekt Aurelie van wel. “Ik zal aan Charlotte makkelijk al eens tips 
vragen voor de Sportweken. En we kunnen fijn babbelen en dat 
is een extra motivatie om ertegenaan te gaan.” 

Groep van monitoren

“Dat klopt,” zegt Charlotte, “de Sportweken, dat is eigenlijk  
werken, maar daar lijkt het niet op, omdat we ons zo goed  
amuseren. We maken deel uit van een vaste groep van een  
15-tal monitoren en het is altijd leuk om elkaar weer te zien in de 
paas- of zomervakantie. We zijn ondertussen ook geroutineerd 
in het entertainen van de kinderen.”

“De Sportweken zijn bovendien goed georganiseerd”, valt  
Aurelie bij. “Dat maakt dat de kinderen weinig kans krijgen  
om zich te vervelen of ruzie te maken. Want ook bij hen is 
vriendschap belangrijk.”

Respect

De twee jongedames kennen elkaar sinds hun middelbare 
schooltijd in het Heilig Hartcollege, maar geraakten later pas 
beter bevriend via gemeenschappelijke kennissen. “Onze band  
is nog sterker geworden doordat ik op school samenwerkte met 
Aurelies mama”, vertelt Charlotte. “Voor mij is respect heel 
belangrijk in een vriendschap. Aurelie en ik lachen veel met 
elkaar, maar dat is nooit uitlachen of kwetsend bedoeld. En 
natuurlijk voeren we ook wel eens een serieus gesprek.” Voor 
Aurelie is steun vinden bij elkaar een voorwaarde voor vriend-
schap. “Ik denk dat Charlotte mij zou steunen als er iets ergs  
zou gebeuren met mijn mama”, zegt ze. “En omgekeerd zou ik  
dat ook doen.”

De Maskess

Bij de Maskess, een Tervuurse sportvereniging alias vriendinnen-
groep, zien Charlotte en Aurelie elkaar heel regelmatig. “We 
sporten er louter voor het plezier, zonder competitie”, vertelt 
Charlotte. “Elke twee weken kiezen we een andere sport. 
Volgende keer is het frisbee, soms is het badminton, volleybal, 
lopen, … We zijn al heel lang een vaste groep en na het sporten 
gaan we steevast iets drinken. Onlangs vertrokken we nog samen 
op weekend.” 

Intense band

Charlotte: “De sfeer bij de Maskess is heel positief, ik kan er echt 
mezelf zijn. Er wordt niet geroddeld of slecht over elkaar gepraat. 
Door sport leer je elkaar ook beter en op een andere manier 
kennen, vind ik.” 

“De band die je hebt als je samen sport is intenser dan bij andere 
vriendschappen”, vult Aurelie aan. “Ook al breng je niet zo heel 
veel tijd samen door of loop je elkaars deur niet plat, toch sta je 
heel dicht bij elkaar. Bewegen geeft ook een leuk gevoel en 
misschien maakt het feit dat je dit gevoel kan delen het zo 
speciaal?” 

Tervuurse Sportweken 
• voor jongeren tussen 7 en 16 jaar
• in de paas- en zomervakantie 
• activiteiten volgens leeftijd en niveau
• ervaren en gediplomeerde monitoren 

02 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be 
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Buurtwerking Groenveld 
• beter samenleven in de wijk
• activiteiten voor en door buurtbewoners 
• een samenwerking tussen het buurtcomité, de 

dienst welzijn van de gemeente en Elk Zijn Huis

In de loop van dit jaar komt er ook een buurthuis in de 
Ravensteinwijk in het centrum van Tervuren. Meer info 
volgt.

02 766 52 02, welzijn@tervuren.be, 
www.facebook.com/buurthuismoorselgroenveld

De ‘engelkes’ van buurtwerking Groenveld 
In de wijk Groenveld in Moorsel wonen Lut, Peggy en Ann. Alle drie zijn ze sterk sociaal bewogen en 
geven het beste van zichzelf in de lokale buurtwerking. “Vriendschap is wat ons bindt. Anderen helpen 
is onze tweede natuur. Als men ons dan ‘engelkes’ noemt, doet dat veel deugd.” 

Ze zijn het er volmondig over eens: vriendschap betekent een 
luisterend oor, elkaar aanvaarden, maar ook leuke én moeilijke 
momenten met elkaar delen. Kortom, er zijn voor elkaar. En dat 
warme gevoel willen ze niet alleen met z’n drieën, maar ook met 
het buurtcomité en alle bezoekers van het buurthuis delen. 

Nood aan een babbel

“Er zijn best veel mensen in de wijk die eenzaam zijn”, vertelt 
Ann, “en we vinden het belangrijk om hen te benaderen en een 
gesprekje te voeren. Als zij vervolgens naar het buurthuis 
komen, is dat vaak omdat ze ons willen weerzien. Ze hebben 
nood aan een babbel of hebben hulp nodig bij iets. Zonder dat 
eerste contact vinden mensen de stap naar het buurthuis vaak 
te groot. Twee keer per week is er een brei- en haakcafé. Op 
dinsdagvoormiddag organiseert buurtwerker Wendy vanuit de 
dienst welzijn van de gemeente een koffieklets. Ze beantwoordt 
dan vragen van de bewoners.

Plek voor iedereen

“Toch moeten we het taboe doorbreken dat een buurthuis er 
enkel is voor mensen die het moeilijk hebben”, neemt Peggy  
het woord. “Wij zijn er voor iedereen, arm en rijk, jong en oud. 
Moorsel heeft minder echte ontmoetingsplekken dan de andere 
deelgemeenten. Daarom willen we graag dat ons buurthuis niet 
alleen een ontmoetingsplek is voor de buurt, maar voor alle 
inwoners van Moorsel. Het loont zeker de moeite om onze 
Facebookpagina in het oog te houden om op de hoogte te 
blijven van onze activiteiten.” 

Een bubbel

“Door onze vriendschap zijn we goed op elkaar ingespeeld en 
dat maakt taken verdelen gemakkelijk”, vindt Lut. “We hebben 
elk onze ‘specialiteit’. Ann is heel creatief en Peggy en ik kunnen 
goed luisteren en mensen samen brengen. Zo begon trouwens 
ook mijn vriendschap met Ann. Ik hoorde dat ze graag knutselde 
en gaf haar mijn knutselboekjes cadeau. Maar we vinden elkaar 
ook los van het buurthuis, voor theater of muziek, eens gezellig 
tafelen of samen winkelen. Sinds het begin van corona vormen 
we een bubbel en … we bubbelen ook samen! (lachen)”

Jong en oud

“We hebben hier allerlei speelgoed voor de kleintjes,” vertelt 
Ann, “maar ook pubers hebben het niet altijd makkelijk. Daarom 
waren we blij dat we onlangs een tafelvoetbalspel kregen zodat 
ook jongeren hier samen kunnen ontspannen.” 

Peggy herinnert zich het begin van de pandemie. “Het buurthuis 
moest toen een tijdje volledig sluiten en de vraag om snel te 
heropenen was heel groot. Voor vele bewoners is weten dat ze 
ergens terechtkunnen als het nodig is van enorme psychologische 

betekenis. En als wij hen het gevoel kunnen geven dat ze hier 
thuis zijn, dan is ons doel bereikt.”
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Dossier 

Samana Vossem 

“Samen  
herinneringen 
ophalen” 
Samana Vossem is er voor mensen die ziek zijn 
of zorg nodig hebben. De vereniging staat  
symbool voor vriendschap, verbinding en  
behulpzaamheid. 

Charlotte Sevenants, voorzitster: “Om de eenzaamheid te  
doorbreken en sociaal contact te bevorderen, brengen onze 
vrijwilligers regelmatig een huisbezoekje bij de leden. Dat zijn 
zowel oude mensen, chronisch zieken als mantelzorgers. Ze 
voeren een gesprekje. Soms heel kort, af en toe wat langer.  
Zo brengen ze een moment van ontspanning. Er worden mooie, 
maar soms ook triestige herinneringen opgehaald. Er wordt 
eens goed gelachen of een koffie gedronken. Zo ontstaan  
echte vriendschappen.” 

Geen oordeel vellen

“We kennen onze leden persoonlijk en luisteren naar hun noden 
met grote aandacht. We zorgen voor afleiding zonder een 
oordeel te vellen of oplossingen op te dringen. De mensen 
voelen dat we hen waarderen. Elk bezoek brengt ons dichter  
bij elkaar. Ook onze jaarlijkse bijeenkomsten, etentjes, optredens 
en geschenkjes zorgen voor verbondenheid.”

Samana is een vereniging van én voor mensen met  
een chronische ziekte of zorgnood, hun mantelzorgers 

en vrijwilligers. Ook in Tervuren, Moorsel  
en Duisburg zijn Samana-afdelingen actief.

www.samana.be

BEZOEKJES  
VOL WARME  

VRIENDSCHAP
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Ouderraad Sint-Annaschool Duisburg 

“Je leert elkaar 
echt wel kennen” 
De ouderraad van de Sint-Annaschool is een 
groep enthousiaste mannen en vrouwen. Ze zijn 
veel méér dan gewoon wat ouders die nauw  
betrokken zijn bij de school. Hoe? Dat vertellen 
ze graag zelf.

“Je leert elkaar in zo’n groep echt wel kennen. Je weet waar 
ieders sterkte ligt en wie wat graag of niet graag heeft. Door 
samen te werken verandert ook je betrokkenheid.”

“ Aangemoedigd door ‘vrienden van de ouderraad’, durfde ik 
uit mijn comfortzone te komen. Ik kwam te weten dat ik meer in 
me had dan ik dacht. Ook dit is een betekenis van het woord 
vriendschap.” 

“Als je alleen bent, wordt een sociaal netwerk om je heen heel 
belangrijk voor je algemene welbevinden. In de ouderraad kan 
je samen met veel fijne mensen vele dingen beleven.”

“Als ‘buitenstaander’ van Oost-Vlaanderen was de ouderraad 
een manier om nieuwe mensen te leren kennen. Ik werd er 
warm onthaald. Na de vergadering praten we soms na bij een 
glaasje cava.” 

“In de werkgroepen werken we heel nauw samen. Met sommige 
mensen heb je zo’n grote klik dat je hen ook begint te zien in je 
privéleven. Zo ontstaan hechte vriendschappen.”

De ouderraad van de Sint-Annaschool Duisburg is een 
groep ouders die zich op vrijwillige basis actief inzet 

voor de school. De ouderraad is georganiseerd in 
kerngroepen en hulpouders.

www.sintannaschool.be/welkom/ouderraad
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VRIENDSCHAP  
IN ELKE  

BETEKENIS VAN  
HET WOORD!
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Vriendenalbum … 
Deze Tervurenaars dragen de vriendschap in hun hart. 

Lily-Jane en Balou 
Balou is mijn allerliefste pony en beste vriend. 
Hij staat in de wei naast ons huis en elke 
morgen ga ik erlangs om dag te zeggen.

Julia en Adiza  
Samen dromen en werken we aan kansen voor de 
vrouwen in het opleidingscentrum Benkan in Mali. 
Adiza ter plaatse in Mali. Ik vanuit Tervuren via Teriya, 
een vzw gesteund door de GROS. Groetjes, Julia 

Woonzorgcentrum Zoniën
Warme sfeer en knuffels in het woonzorgcentrum.

Keano en Mats
Dikke maten! Samen in de scouts van Tervuren,  
in de voetbalclub in Moorsel en sinds kleuter al in dezelfde school.

Speelplein Katapult
Vakantievriendinnetjes op het speelplein. Ravotten, 

grapjes uithalen en elkaar beter leren kennen. ©
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Geregeld

Graag een  
gft-container?
Heb je veel tuinafval? Bied je gft-afval dan aan 
in een handige rolcontainer. Bestel hem vandaag 
nog bij Interrand. 

De gft-container wordt geledigd op dezelfde dag als de ophaling 
van de gft-zak. Na betaling van het jaarabonnement en een 
eenmalige leveringskost, brengt Interrand de container bij je thuis. 

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

Inbegrepen zijn de lediging, de verwerking van het afval, de huur 
en eventuele herstellingen te wijten aan normaal gebruik. Voor de 
levering betaal je eenmalig 10 euro per container.

Welke container is geschikt 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

Het blijft altijd mogelijk om de container te combineren met 
gebruik van gft-zakken. 

Gft-container bestellen
Online via www.interrand.be of via het gratis nummer  

0800 20 255. Je kan maximaal drie containers  
reserveren per adres. 

Afvalton tegen vogels
Rijten vogels of andere dieren jouw vuilniszak open? Bied hem dan aan in een 
plastic of metalen ton. 

TIP

Met een ton vermijd je dat je afval verspreid geraakt en het voetpad of de straat bevuilt. Zo’n ton is 
niet te koop bij Interrand, maar vind je in de handel. Wanneer afval op het openbaar domein terecht-
komt vóór de ophalers langskomen, dan ben je als inwoner zelf verantwoordelijk om het op te ruimen. 
Afval op straat als gevolg van de ophaalronde zelf, wordt door de afvalploeg van Interrand opgeruimd 
met borstel en schop. Als ieder zijn verantwoordelijkheid neemt, blijft Tervuren proper.

Subsidie voor  
composteren

Wie composteert, bespaart op afvalkosten en maakt 
bovendien zelf een nieuw en nuttig product. Interrand  
subsidieert de aankoop van compostvaten, compostbakken 
of wormenbakken 

• ter hoogte van 50 procent van het aankoopbedrag 
exclusief btw 

• met een maximum van 25 euro per subsidiedossier.
• als de inhoud overeenkomt met 

- minimaal 200 liter voor een compostvat
- minimaal 500 liter voor een compostbak
- minimaal 10 liter voor een wormenbak

Vul het formulier in dat je vindt op  
www.interrand.be/minder-afval/subsidies en stuur het 
samen met een kopie van de factuur naar Interrand.  
Doe dat binnen de drie maanden na aankoop.  
Bij goedkeuring ontvang je het subsidiebedrag uiterlijk 
dertig dagen na de beslissing. 

www.interrand.be, info@interrand.be, 02 658 95 41
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Leef-ruimte

Lenteveeg voor propere straten 
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, sleept de politie weg.

In Tervuren

maandag 28 maart: Brusselsesteenweg/Kerkstraat/ 
Hoornzeelstraat/Paardenmarktstraat

dinsdag 29 maart: Markt/Nieuwstraat/Gemeentestraat/
Wijngaardstraat/Puttestraat/J. Coosemansstraat/Peperstraat/
Rozendalstraat/Kasteelstraat/Klarastraat

woensdag 30 maart: Vander Achterstraat/ 
Oud-Gasthuisstraat/Peercouriniestraat/Gaystraat/ 
Sint-Jansstraat/Kleine Sint-Jansstraat/Kapellestraat/ 
Tabakbergstraat/Vestenstraat 

donderdag 31 maart: Broekstraat/Leuvensesteenweg/ 
Oppemstraat/de Robianostraat/Hofkensstraat/Vlonderse Hoek

In de deelgemeenten

maandag 4 april: centrum Duisburg
Heidestraat/Merenstraat/Begijnhofstraat/Processieweg/
Kerkplein/Rootstraat

dinsdag 5 april: centrum Moorsel
Moorselstraat: van Groenlaan tot Boslaan/Capuynstraat/
Pachthofstraat/Schoolstraat

woensdag 6 april: centrum Vossem
Kouterstraat/Dorpsplein/Dorpsstraat: tot aan Hondsbergen/
Stationsstraat/Pastorieplein werkenineigenbeheer@tervuren.be, 02 766 53 50 

Wat gebeurt er?

De straten en voetpaden krijgen een veegbeurt. Groenwerkers 
verwijderen onkruid. De kasseien en klinkers worden behandeld 
met heet water tegen onkruid. Tot slot haalt Interrand het vuil 
uit de straatkolken.

Parkeerverbod

Er geldt een totaal parkeerverbod vanaf ‘s morgens in de 
straten waar de ploegen die dag langskomen. Na de veegactie 
is parkeren weer toegestaan. 

Miniveegacties in 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. In de komende periode is dat in deze straten:

1 maart:  Dennenlaan/Beukenlaan
8 maart:  Elzenlaan/Populierenlaan/Vlierboomstraat
15 maart:  Sint-Pauluslaan/Steenputten
22 maart:  Zuerbergstraat/Oliestraat
12 april:  L. Buelenslaan/H. Boulengerlaan
20 en 21 april:  Jezus Eiklaan
26 april:  A. Van Dycklaan/Sint-Hubertuslaan/
 J. Ceuppenslaan
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Typisch Tervuren

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

Pomp aan het Marktplein

Tip van  
Geert Van den Driessche,  
Brusselsesteenweg, 
Tervuren

‘Op dit plekje aan de pomp 
spreek ik af met mijn  
fietsvrienden Piet en Roel.  
Niet toevallig, want het is de 
toegang tot de groene long  
van Tervuren en omstreken.  
De overgang van het  
dagdagelijkse leven in het  
dorp naar de rust van het bos. 
Van hieruit rijden we het park  
in om de streek te verkennen  
op twee wielen.’
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Gebeurt nu 

Inspiratie voor  
adviesraden
De sessie over adviesraden en inspraak 
werd verschoven omwille van corona- 
beperkingen. Ze vindt nu plaats op  
dinsdag 15 maart van 19 tot 22 uur in  
het gemeentehuis. Vertegenwoordigers 
van adviesraden en verenigingen en  
enthousiaste burgers zijn welkom om  
samen met gemeenteraadsleden  
en -personeel na te denken over de  
heroriëntatie van de adviesraden. 

P R A A M E ET
D

Alain Fluyt was 25 jaar lang uitbater van de cafetaria  
in Pachthof Stroykens en medewerker bij de gemeente. 
Op maandag 28 maart is het zijn laatste werkdag.  
Hij trekt niet alleen de deur van de cafetaria achter 
zich toe, maar verhuist ook naar Middelkerke voor een 
nieuwe professionele uitdaging. “Ik mag terugkijken  
op vele toffe jaren. Als echte Duisburgenaar zal ik het 
dorp en mijn vrienden missen”, aldus Alain. De 
gemeente dankt Alain en wenst hem veel succes.

vrijetijd@tervuren.be

Aan de leiband a.u.b. 
In de lente is de natuur heel kwetsbaar. 
Broedende vogels, kleine zoogdieren,  
fazanten of reekalfjes bevinden zich laag 
tegen de grond. Een rondsnuffelende hond 
schrikt hen op in hun rust. Sommige dieren 
raken gekwetst of worden gedood. Hou dus 
je hond aan de leiband in park en woud.

inschrijven bij linse.debroyer@tervuren.be,  
02 766 52 01 brabantsewouden.anb@vlaanderen.be
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Afscheid van Pachthof Stroykens
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Huwelijken 
20/11  Marc Timmermans & Sara Vanden bergh

 Silke Wolf & Dirk Gysels

18/12  Frederic Michelin & Tara Nordick

22/1   Gerrit Feekes & Silvie Kelchtermans

In de bloemetjes

Doe je graag iets met kinderen, hou je van lezen en ben je een 
echt knutselbeest? Word dan een Leesheld van de Bib. Je leest 
en knutselt op woensdagnamiddag met een groepje van vijf  
kinderen van het tweede en derde leerjaar. Zij krijgen meer  
plezier in lezen en jij doet nuttige ervaring op. Je werkt met  
een vrijwilligersovereenkomst van de gemeente.

  digitaal platform Tervuren helpt 
 www.tervuren.be/welzijn-en-zorg/tervuren-helpt
 of bel naar Mieke Praet op 02 766 52 03.

Leeshelden gezocht

Een digitaal platform met een brede waaier 
aan vacatures voor vrijwilligerswerk bij  
Tervuurse of regionale organisaties en  
verenigingen. Interesse om jouw talenten in  
te zetten? Meld je aan via www.tervuren.be  
en ga via de zoekbalk naar ‘Tervuren helpt’. 
Geen internet? Bel naar 02 766 52 02. 

Tervuren 
helpt! 

Wat is  
Tervuren helpt?

Gezocht

Centen

Vlaams Woningfonds 

Renteloze renovatielening 
Koop je een slecht geïsoleerde woning, dan ben je binnenkort verplicht om die 
energiezuiniger te maken. Wie zo’n woning koopt via een Vlaamse woonlening, 
kan vanaf nu gebruikmaken van de nieuwe renteloze renovatielening. 

Om in aanmerking te komen voor deze lening moet de woning of het appartement bij aankoop 
onvoldoende energiezuinig zijn. Dit betekent:

• een woning heeft energielabel E of F
• een appartement heeft energielabel D,E of F

Het energielabel vind je terug op het energieprestatiecertificaat of EPC van de woning of het 
appartement. Let op, het EPC moet dateren van 2019 of later. 

Je bent verplicht om binnen de vijf jaar na de aankoop grondig energetisch te renoveren,  
bijvoorbeeld investeren in isolatie, energiezuinige verwarming of hernieuwbare energie. 

Het energielabel moet evolueren naar minstens: 

• energielabel C,B of A voor een woning
• energielabel B of A voor een appartement

Meer informatie vind je ook op www.vlaamswoningfonds.be. Of vraag advies bij het Woonloket  
in Tervuren.

Het Woonloket wordt ondersteund door Wonen Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant.

Woonloket, gemeentehuis De Zevenster, donderdag enkel op afspraak via www.tervuren.be of woonloket.tervuren@igo.be of 0476 96 38 23 
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Deelwagens en -fietsen voor Moorsel 
Inwoners van Moorsel kunnen een jaar lang gebruikmaken van deelwagens en  
deelfietsen. Dit proefproject van beweging.net in samenwerking met de gemeente en 
verschillende partners wil de mobiliteitsmogelijkheden in Moorsel uitbreiden. 

Onderweg

Op de hoek van de Groenlaan en de Waterhoenlaan staan 
voortaan twee deelwagens (Renault Clio en Renault Twingo).  
In de loop van de maand komen daar ook deelfietsen en een 
bakfiets bij. In februari vond al een eerste informatie- en  
probeersessie plaats. In de komende maanden volgen nog  
meer informatiemomenten.

Hoe werkt het?

Een deelwagen reserveren kan eenvoudigweg met een pasje, 
zonder abonnement of mobiele telefoon. Ook voor de deelfietsen 
is een app niet noodzakelijk. Ophalen en terugbrengen gebeurt 
op dezelfde plek. Voor een deelwagen betaal je 4,5 euro per uur 
en 0,3 euro per gereden kilometer. 

Duurzaam en sociaal

De deelwagens in het centrum van Tervuren worden al enkele 
jaren goed gebruikt, maar nu komt deze vorm van mobiliteit voor 
het eerst naar een deelgemeente. Een auto of fiets staat het 
grootste deel van de dag stil. Met deelmobiliteit wordt eenzelfde 
voertuig vaker gebruikt, waardoor de kostprijs voor de gebruiker 
daalt. Bovendien levert autodelen een bijdrage tot een klimaat-
neutrale provincie. Het vermindert het aantal auto’s, files, de 
CO2-uitstoot en de parkeerdruk.

Verbinding van wijken 

De locatie op de rand van de sociale woonwijk Groenveld is 
bewust gekozen. Zo ontstaat meer verbinding tussen de  
verschillende woonwijken en versterkt de sociale samenhang. 
In de voorbereiding heeft beweging.net de buurtbewoners 
bevraagd. Hoe verplaatsen ze zich? Welke vervoersmiddelen 
willen ze uitproberen? Een vaststelling was dat een auto of fiets 
delen voor velen nog onbekend is. Nu kan elke inwoner van 
Moorsel op een laagdrempelige manier het auto- en fietsdelen 
testen en de voordelen ervaren. 

Vlot van Moorsel naar Tervuren

Het project loopt een jaar en kan een jaar verlengd worden.  
Als het aanslaat, is dit mogelijk een oplossing op lange termijn.  
In Moorsel is immers al langer vraag naar meer mogelijkheden  
om het centrum van Tervuren op een vlotte manier te bereiken. 
Beweging.net werkt voor dit project samen met de gemeente,  
de provincie Vlaams-Brabant, Autodelen.net en Stapp.in. Ook  
de medewerking van de sociale huisvestingsmaatschappij  
Elk Zijn Huis en buurtwerking Groenveld is een extra troef.

Interesse om een voertuig te delen? 
Contacteer sofie.neyens@beweging.net, 0495 56 65 89 of Stapp.in op 013 77 17 68.

Je kan ook terecht in buurthuis ’t Groenhuis, Tortelduivenlaan 4/1 voor meer info.
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Uit in
Tervuren

Maart 2022
www.tervuren.be

Alle activiteiten onder voorbehoud van wijziging in de coronabarometer

za 19/3 om 20.30 u 
 •  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
 • kassa € 18, vvk € 16, abo € 14, kansentarief € 3,6
 • reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

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

Kloot Per W & Jan Hautekiet
IN CONCERT MUZIEK

FILM

Rookie 

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

wo 2/3 om 20.30 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 5, vvk € 4, kansentarief € 1
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

ma 14/3 om 14 u 
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 16, vvk € 14, abo € 12, kansentarief € 3,2
•  reserveren: www.dewarandepoort.be, 

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

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

Luide Liedjes met Loes
NOEN LOES VAN DEN HEUVEL

vrij 25/3 om 20 u
 • Sint-Katharinakerk, Kerkplaats, Duisburg
•  € 15 (volwassenen), € 12 (-18/+65), € 30 (gezin met kinderen), 

€ 3 (kansentarief)
 • tickets via reservaties.tervuren.be
 • info: 02 766 52 03

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

Arte Amanti
KLASSIEK

NIEUWE 

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

do 28/4 om 20.30 u 
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 30, vvk € 28, abo € 26, kansentarief € 6
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

‘Anders dan anders’ is weer een fantastische show van Stan Van 
Samang. In het najaar van 2020 bracht Stan zijn nieuwe album 
uit. Met deze tour wil hij een passend vervolg breien aan zijn  
vorige theatertour ‘Op de Schoot’. Daarmee gaf hij meer dan  
zeventig optredens over heel Vlaanderen.

Stan Van Samang 
ANDERS DAN ANDERS MUZIEK 

FILM

James Bond: No Time To Die 

wo 6/4 om 20.00 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 5, vvk € 4, kansentarief € 1
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

James Bond (Daniel 
Craig) is op een 
nieuwe missie als zijn 
vriend Felix Leiter hem 
nodig heeft om een 
gekidnapte weten-
schapper te redden. 
Ze ontdekken een 
mysterieus experiment 
dat de mensheid in 
gevaar brengt.  
Bovendien speelt  
James’ vriendin  
Madeleine een  
eigenaardige rol in het 
verhaal. Kan de held 
wederom de wereld 
redden?

Les Truttes:  
The 25th Anniversary Tour

MUZIEK 

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

wo 30/3 om 20.30 u 
 • cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 20, vvk € 18, abo € 16, kansentarief € 4
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

do 5/5 om 20 u
•   cc De Warandepoort, Markt 7b 
•  kassa € 5, vvk € 4, kansentarief € 1
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Twee vrienden van de judo. 
De ene heeft een vriendin, 
Chloé, maar er zit een vlieg 
aan de lamp. De andere  
overhaalt Chloé om mee te 
komen op uitstap met de 
tekenklas. Ze stemt toe, maar 
een belangrijke beslissing 
hangt haar boven het hoofd. 
Tervuurse speelfilm naar  
een origineel scenario van  
de makers van ‘Karel van  
Lorreinen’, ‘Blackjack’ en  
‘Waar is mijn kasteel  
naartoe?’: Piet Vandenpoel, 
Jean-Pierre Leonard, Ann 
Vanneste en Walter Lauwers. 

Houd u gedeisd
TERVUURSE SPEELFILM

NIEUWE 

DATUM!

PREMIÈRE
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zo 20/3 van 14 tot 17 u
 •  vertrek aan de kerk van Moorsel, Moorselstraat 203
 •  € 2, kansentarief € 0,4
 •  tickets via reservaties.tervuren.be/tickets of 02 766 52 03

De broers Coosemans schonken Moorsel een eenvoudige  
neogotische kerk. Langs kapelletjes, hoeven en holle wegen  
wandel je onder begeleiding van een gids naar het mooie  
Hoogbos en Moorselbos.

Geleide Moorselwandeling

WANDELING

Altijd al willen bergop 
en bergaf slingeren 
op twee wielen? 
Onder leiding van 
een gediplomeerd 
initiator leer je de 
kneepjes van het vak. 
In tien lessen kom je 
alles te weten over 
de juiste techniek  
en houding. Je krijgt 
ook tips over  
fietsonderhoud en 
voeding. Heb je  
zelf (nog) geen 
mountainbike? Je kan 
er een lenen bij de 
afdeling vrije tijd.

Start to mountainbike 

van wo 20/4 tot wo 22/6, wekelijks van 19.15 tot 21.15 u
•   Pachthof Stroykens, Merenstraat 19, Duisburg 
•  € 30, kansentarief € 6 (er zijn 15 plaatsen) 
•  inschrijven vanaf wo 2/3 via reservaties.tervuren.be

MOUNTAINBIKE 
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Dit jaar is het thema van de Jeugdboekenmaand ‘Helden en schurken’.  
Dappere helden en bange helden, superhelden en huis-tuin-en-keuken-
helden, helden met wapens en helden met woorden spelen deze maand de 
hoofdrol in de bibliotheek. Maar één ding staat vast: zonder held geen verhaal. 
En wat is een held zonder schurk? Ook verrassende verhalen met gemene 
schurken, stoere bandieten en slimme piraten staan te springen om gelezen  
te worden.

De Bib organiseert tal van leuke activiteiten voor zowel kleine als grote,  
stoere helden en schurken. Ons superheldenteam zorgt alvast voor 

• leuke voorleesfilmpjes 
• gekke spelletjes 
• coole kleurplaten
• spannend leesvoer 

Dit jaar pakt de Bib ook uit met een vrolijk, interactief kleurenwiel. Rara, wat  
zullen we daarmee doen? We verklappen het nog even niet. Kom het allemaal 
ontdekken in de Bib tijdens de (nieuwe) openingsuren. 

Bib Tervuren
•  ma en zo: gesloten
•  di en do: 9-17 u
•  wo en vrij: 9-19 u
•  za: 10-14 u

Jeugdboekenmaand
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Encanto 
FILM (6+)

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

zo 13/3 om 11 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 5, vvk € 4, kansentarief € 1
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

The Addams Family 
op avontuur
FILM (6+)

Ieders favoriete griezelfamilie is terug  
met een nieuwe komische animatiefilm.  
Dit keer raakt de familie verzeild in  
bizarre avonturen wat leidt tot  
hilarische ontmoetingen met allerlei  
nietsvermoedende mensen. Maar  
waar ze ook heengaan, de  
familieleden blijven altijd hun  
griezelige, gekke zelf.

zo 10/4 om 11 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 5, vvk € 4, kansentarief € 1
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

pICcOLo 
SPROOKJES ENZO / PIETRO CHIARENZA
FAMILIE (2,5+)

pICcOLo neemt je mee naar een omgekeerde wereld 
waar de verhoudingen elkaar voor de gek houden, 
waar niets echt is wat het lijkt en alles verandert waar 
je bij staat. Pak je allergrootste sleutel en zoek het 
allerkleinste deurtje van de stad. Sluit je ogen en doe 
maar open (pas op dat je je hoofd niet stoot). Tel tot 
drie, ogen open en… wow!

za 30/4 om 11 u en om 15 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 11, vvk € 9, abo € 7, kansentarief € 2,2
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03
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Jouw activiteit in de kalender?

In deze rubriek kan elke erkende vereniging uit Tervuren tot 4 keer per jaar een activiteit in de kijker plaatsen.  

De activiteit moet openstaan voor iedereen. Surf naar infoblad.tervuren.be en vul het webformulier in vóór:

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

• zo 3/4 (activiteiten tussen 9/5 en 26/6)

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

DO 3 MAART

Voordracht: Hoe China onze toekomst bepaalt 
Neos Tervuren

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

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

ZO 13 MAART

Tweedehandsbeurs  
Gezinsbond Vossem

Tweedehandsbeurs van baby-, kinder-, tiener-, en zwangerschapskledij  
(zomer), babyuitzet, boeken en speelgoed.

Gemeentelijke sportzaal Vossem, van 14 tot 15.30 u, gratis,  
vossem.gezinsbond.be, gezinsbondvossem@hotmail.com 

Uit
Verenigingen Kalender
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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. 

paasvakantie: 4-15 april telkens van 9 tot 16.15 u 
(opvang vanaf 8 en tot 17 u)
•   GBS Tervuren, Paardenmarktstraat 1,  

complex De Nettenberg, Hertenbergstraat 1 
•  € 35 voor Tervurenaars, € 45 voor  

niet-Tervurenaars, kansentarief: € 7 voor  
Tervurenaars, € 9 voor niet-Tervurenaars

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

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

Paaseitjeswandeling
START INSCHRIJVINGEN

Op paaszondag 17 april  
vliegen de paasklokken over 
het park. Vanaf 14 uur kunnen 
kinderen tot 6 jaar op zoek 
naar grote, kleine, bruine of 
witte eitjes. Ouders zijn  
uiteraard ook welkom.  
De wandelingen zijn twee 
kilometer lang en duren  
ongeveer een uurtje.  
Wacht niet te lang met 
inschrijven want het aantal  
deelnemers is beperkt. 

INSCHRIJVEN  
VANAF

16 MAART, 13 u

zo 17/4 om 14 u
•  Park Tervuren
•  € 5 per kind ouder dan  

1 jaar (ouders gratis),  
kansentarief € 1

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

MA 14 MAART

Betaalbaar wonen in Tervuren 
KWB-Tervuren

Hoe ondersteunt de gemeente jonge koppels die minder financiële draagkracht 
hebben? Wie mag bouwen en verbouwen en wat zijn de regels? Wie kan een 
beroep doen op Elk Zijn Huis? Info- en gespreksavond in samenwerking met de 
gemeente, beweging.net, Elk Zijn Huis en het Woonloket.

Gemeentehuis De Zevenster (zaal De Berk), Markt 7a, van 20 tot 22.30 u, € 3, 
dominiek30757@hotmail.com, 0485 595 308

DO 7 APRIL

Voordracht: Als doden een gezicht krijgen 
Neos Tervuren

Joan De Winne was lid van het DIV (Disaster Victim Identification)-team van de 
federale politie en verduidelijkt wat er allemaal komt kijken bij de identificatie 
van dodelijke slachtoffers.

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

 

 




