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Edito

‘Een traan rolde langzaam vanuit haar ooghoek. Gleed achter 
het mondmasker dat zelfs na enkele weken nog altijd wat vreemd 
aanvoelde. Maar haar ogen weerspiegelden vastberadenheid. 
Om het virus niet te laten winnen. Om de bewoners van het 
woonzorgcentrum, die haar dierbaar waren, meer dan ooit te 
troosten. Hen gerust te stellen en ook in deze extreem moeilijke 
omstandigheden de beste zorgen te geven. De glimlach die ze 
met veel moeite op het gezicht van Jos had weten te toveren, 
verzachtte weer even de toenemende vermoeidheid. Ook het 
enthousiasme en de solidariteit onder collega’s en vrijwilligers 
verdreven de soms opkomende vlagen van moedeloosheid…’

De aanblik van deze zorgkundige in woonzorgcentrum 
Zoniën vervulde me met een zeldzaam verwarrend gevoel 
van machteloosheid, bewondering en hoop. Met bovenal een 

verpletterend besef van beperktheid en relativiteit, ondanks de 
vele goede beleidsmaatregelen die worden genomen. Ik wilde 
haar nog zoveel zeggen en uitleggen, maar ik kwam uiteindelijk 
niet verder dan een bemoedigend knikje en opgestoken duim. 
Ik ben dan stilletjes vertrokken. Onder de indruk en dankbaar 
voor de onwaarschijnlijke inzet van zovele zorghelden. En met 
hernieuwde moed om elke dag weer mijn steentje bij te dragen in 
deze crisis.

 
 

‘De onwaarschijnlijke  
inzet van onze  

zorghelden’

Ons contacteren?
— Adressen 

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

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

— Openingsuren 
Gemeentehuis De Zevenster 
tel 02 766 52 01 • info@tervuren.be 
 
Snelbalie
De snelbalie is tijdelijk gesloten.

Dienst burgerzaken
burgerzaken@tervuren.be
enkel voor hoogdringende afspraken
afspraak maken via tel 02 766 53 53

Dienst omgeving en wonen
omgeving@tervuren.be
enkel voor hoogdringende afspraken
afspraak maken via tel 02 766 53 50

Woonloket
woonloket.tervuren@igo.be
enkel voor hoogdringende afspraken
afspraak maken via tel 0476 96 38 23

Sociaal Huis
tel 02 766 52 02
welzijn@tervuren.be  
enkel voor hoogdringende afspraken 
telefonische permanentie uitgebreid:
elke werkdag 9-12 u en 13.30-16 u  
maandag bijkomend 16.30-19 u

De Warandepoort 
Cultureel centrum en vrijetijdscentrum
tel. 02 766 52 03 • ccdewarandepoort@tervuren.be 
en vrijetijd@tervuren.be  
De Warandepoort is tijdelijk gesloten.

Toerisme
tel. 02 766 53 40 • toerisme@tervuren.be  
Het bezoekerscentrum is tijdelijk gesloten.

Bibliotheek
enkel afhaaldienstverlening: 
telefonisch reserveren via 02 766 52 03
op ma, di, wo en vrij 9-12 u

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

Jan Spooren
Burgemeester

Geen infoblad in de bus gekregen?  
Geef een seintje: communicatie@tervuren.be
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Volg Visit Tervuren op Instagram en deel je mooiste foto’s  
van Tervuren met #visittervuren!

Natuurlijk gaat het AfricaMuseum ooit weer open. En uiteraard zullen 
we weer samen met vrienden of familie kunnen genieten van het park, 
het Arboretum en het Zoniënwoud (en van een frisse pint of een lekkere 
pannenkoek achteraf in een van onze gezellige horecazaken 😉). Maar 
tot het zover is, is het van cruciaal belang om contact zoveel mogelijk 
te vermijden. Zorg dus voor elkaar, heb geduld en blijf alle maatregelen 
plichtsbewust in acht nemen #stayhome #itcouldsavelives #corona 
#visittervuren #tervuren #africamuseum

 @milendimov 

69 vind-ik-leuks

Evenementen geannuleerd tot 5 juli
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Burger

Dienstverlening  
De Zevenster 

Geen zitdagen belastingaangifte, wél telefonische hulp

De dienstverlening van gemeentehuis De Zevenster is tot nader order beperkt tot de hoogst-
dringende zaken en enkel tijdens de weekdagen. We respecteren de sociale afstand van 1,5 meter.

De zitdagen voor de belastingaangifte zijn geannuleerd om de veiligheid te garanderen.  
De federale belastingdienst geeft wel hulp aan de telefoon.

Het gemeentehuis is enkel fysiek toegan-
kelijk voor wie een dringende afspraak 
heeft die niet op een andere manier af-
gehandeld kan worden. Uiteraard kan je je 
vraag telefonisch of online stellen en deze 
vragen krijgen een antwoord.  
• dienst burgerzaken: 02 766 53 53
• dienst omgeving & wonen: 02 766 53 50
• Sociaal huis: 02 766 52 02
Op zaterdagvoormiddag is het gemeen-
tehuis gesloten en kan je geen afspraak 
maken.

Hoe krijg je telefonische hulp?
• Wacht tot je de bruine envelop met de 

aangifte ontvangt of de e-mail met uit-
nodiging om de aangifte in te vullen. 

• Bel naar het nummer dat op de enve-
lop/in de e-mail staat. Je krijgt dan een 
afspraak op een andere datum.

• Op die datum helpt een medewerker je 
per telefoon je aangifte invullen.

• Je krijgt achteraf per post een docu-
ment met de meegedeelde gegevens. 

• Onderteken dat document en stuur het 
terug. 

• Je kan er ook voor kiezen om je aangifte 
digitaal af te werken via www.taxonweb.be.

Aangifte digitaal via Tax-on-web 
Sinds de lockdown gebruiken we meer en 
meer internet. Dien je belastingaangifte 
digitaal in. Misschien is het de eerste keer, 
maar het is eenvoudiger dan je denkt. Je 
digitale aangifteformulier is beschikbaar 
vanaf begin mei in Tax-on-web. Surf daar-
voor naar www.taxonweb.be en meld je 
aan met itsme (mobiele telefoon) of met 
je identiteitskaart, pincode en een kaartle-
zer. Zodra je aangemeld bent, vind je een 
grotendeels vooraf ingevulde aangifte of 
je vindt een ‘voorstel van vereenvoudigde 
aangifte’. Je moet zelf deze aangifte con-
troleren.

Voorstel van vereenvoudigde aangifte
• Als alle gegevens juist en volledig zijn, 

moet je niets doen. Je zal automatisch 
je aanslagbiljet (belastingberekening) 
ontvangen. 

• Als de gegevens onjuist of onvolledig 
zijn, dan moet je ze zelf corrigeren: on-
line in Tax-on-web of via het papieren 
antwoordformulier. 

• Lukt dat allemaal niet, dan kan je een 
afspraak maken voor telefonische hulp. 

dienst burgerzaken, 02 766 52 10, 
FOD Financiën: 02 572 57 57, elke werkdag van 8.30  tot 17 u
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte

Blijf op de hoogte - www.info-coronavirus.be

Zorg voor jezelf en voor anderen.
Blijf de coronamaatregelen strikt volgen.
De politie beboet personen die de regels niet nakomen. 

Actuele informatie over Tervuren
• check de website www.tervuren.be
• vragen over gemeentelijke maatregelen en activiteiten:  

02 766 53 30, info@tervuren.be

Callcenter van de federale overheid:
• vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689 (van 6 tot 20 u)
• vragen over economie: 0800 120 33
• vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02 501 4000

BE-Alert:Covid-19                             
Schrijf je in op BE-Alert, het alarmsysteem van de overheid. Zo word je 
direct verwittigd bij een noodsituatie. www.be-alert.be
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Dikke Merci

# Samen Tegen Corona 
Dank je wel!

Alle Tervurenaars

Dank aan alle Tervurenaars die hun solidariteit tonen en anderen een hart onder de 
riem steken door een wit laken te hangen, bloemetjes te sturen, tekeningen te ma-
ken, beren voor het raam te plaatsen en nog veel meer. 

Kinderopvang

In de strijd tegen het corona-
virus staan de heldinnen van 
de kinderopvang klaar voor de 
allerkleinsten. Heel graag wil-
len we alle Tervuurse kinder-
dagverblijven bedanken voor 
hun inzet en de krachttoeren 
die ze uithalen om beschik-
baar te blijven voor de gezin-
nen die dit echt nodig hebben. 
Bedankt! 

Zorgverleners
De medewerkers van woonzorgcentrum Zoniën en de thuis-
diensten geven zich 200 procent om de best mogelijke zorg 
aan de bewoners te bieden.  Net zoals de apothekers en artsen 
in onze gemeente elke dag hun uiterste best doen. Heel erg be-
dankt daarvoor!

Vuilnisophaliers

De vuilnisophalers van Interrand blijven de dienstverlening  
verzekeren. Ook winkelpersoneel, postbodes en andere cruciale 
dienstverleners verdienen een bloemetje voor hun volgehouden 
inzet.
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Mensen

Buurtwerking,  
dat smaakt naar meer
Een buurtgroep is plezierig en brengt mensen samen. Maar er schuilt veel meer achter. Voor het 
Sociaal Huis is het een prima manier om sociale samenhang te bevorderen en armoede op te 
sporen. Diensthoofd Sandra Donnay en kersvers projectmedewerker Janne Geers vertellen over de 
buurtwerking in de toekomst.

Sinds 2015 is in Groenveld in Moorsel 
een buurtwerking mét buurthuis actief. 
Het ‘Groenhuis’ kwam er dankzij sociale 
woningmaatschappij Elk Zijn Huis en het 
Sociaal Huis. In februari van dit jaar wierf 
de gemeente projectmedewerker Janne 
aan voor de buurtwerking. “We hebben 
lang samengewerkt met een externe vzw 
om Groenveld te ondersteunen”, vertelt 
Sandra, “maar onze ervaring met buurt-
werking is ondertussen gegroeid. De tijd 
was rijp om het project op eigen kracht 
voort te zetten.”

Koffieklets
Janne werkte eerder in een wijkgezond-
heidscentrum in Anderlecht. “Tijdens mijn 
eerste werkdagen in Tervuren brak de co-
ronacrisis uit”, vertelt ze, “maar ik heb toch 
kunnen kennismaken met het buurtcomité. 
Zodra de coronacrisis achter de rug is, 
houden we weer elke dinsdagochtend een 
Koffieklets. Iedereen van de buurt kan er 
vrij langskomen om een babbeltje te doen 

of vragen te stellen. Zo leren mensen el-
kaar en mij kennen en weten ze dat ze bij 
het Sociaal Huis en de gemeente terecht-
kunnen.”  

Ideeën genoeg
Janne zal een brug vormen tussen de ge-
meente en het Sociaal Huis enerzijds en 
de buurt anderzijds. Ze ondersteunt acti-
viteiten en coacht de vrijwilligers. Toch is 
het niet de bedoeling dat zij zelf activitei-
ten opzet. Sandra: “Er is een goed buurt-
comité met geëngageerde vrijwilligers die 
dat heel goed doen. En zo blijft het ook.”  

“We laten de ideeën voor activiteiten zo-
veel mogelijk vanuit de buurt zelf komen”, 
vult Janne aan. “Wat ik wél ga doen is 
bepaalde gemeentelijke activiteiten zoals 
bijvoorbeeld de Buitenspeeldag naar de 
wijk toebrengen. Dat is nuttig, want een 
aantal mensen in Groenveld behoort tot 
een kwetsbare groep. De wijk ligt ook vrij 
afgelegen.”

Ook in andere wijken
Maar de ambities reiken verder. Want wie 
zegt dat ook andere wijken in Tervuren, 
Vossem, Moorsel of Duisburg geen baat 
zouden hebben bij een buurtwerking? 
Sandra: “We merken dat de dienstverle-
ning van de gemeente en het Sociaal Huis 
soms te veraf ligt voor mensen. Ze gera-
ken er niet. Ook figuurlijk. De dienstverle-
ning moet toegankelijker worden. Voor ou-
deren, voor andersvaliden, voor kwetsbare 
groepen. Ook andere wijken hebben hier 
misschien nood aan. Dat willen we gaan 
exploreren.” 

Janne: “We gaan niet noodzakelijk buurt-
huizen oprichten. Wél onderzoeken of 
een buurtwerking interessant kan zijn. Dat 
kan vele vormen aannemen. Een ontmoe-
tingsplek, een loket voor dienstverlening, 
een plek om samen van een maaltijd te 
genieten. Kortom, een plaats waar jong 
en oud, arm en rijk elkaar kan ontmoeten. 
Dat kan ook in al bestaande gemeentelijke 
infrastructuur.”

Voortbouwen op wat er is 
Tervuren heeft een rijk buurtleven. Daar-
van getuigen de vele buurt- en straat-
feesten die elk jaar plaatsvinden. Welke rol 
zullen zij spelen in dit verhaal? Janne: “Zij 
zullen bij voorkeur onze partners zijn en 
we zullen hun input waarderen en voort-
bouwen op het werk dat zij al geleverd 
hebben. De noden kunnen ook verschil-
len per buurt. Daar zullen we oog voor 
hebben. Op dit moment kan het nog alle 
kanten uit.”

02 766 52 02,  
info@sociaalhuistervuren.be,  
www.facebook.com/ 
buurthuismoorselgroenveld

 Janne Geers zal de 
buurtwerking ondersteunen
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Onderweg

Vlaktedreef weert sluipverkeer 
De Vlaktedreef ondervindt veel last van bovenlokaal sluipverkeer tijdens de avondspits. Daarom sluit 
de gemeente de dreef op bepaalde tijdstippen af voor autoverkeer.

Vanaf 1 mei wordt de Vlaktedreef tussen 
de Arboretumwandeling en de grens met 
Overijse afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer 

• van maandag tot vrijdag van 15.30 tot 
19.30 uur 

• op zondag van 9 tot 21 uur 

Betere leefbaarheid
De dynamische afsluiting zal de leef-
baarheid van een aantal buurten in Ter-
vuren-centrum sterk verbeteren, zonder 
de mobiliteit van de Tervurenaars zelf al 
te zeer in het gedrang te brengen. De 
verkeersveiligheid verhoogt ook, onder 
meer voor schoolgaande jeugd op de 
fiets van en naar Overijse. Daarnaast heeft 
de maatregel een positieve impact op het 

milieu en de veiligheid van mens en dier 
in de wijdere omgeving. Ook de gemeente 
Overijse was hiervoor vragende partij in 
het kader van hun Masterplan Jezus-Eik. 

Mobiliteit garanderen voor 
Tervurenaars
De afsluiting geldt voor auto’s, vrachtwa-
gens en bromfietsen. De dreef blijft op elk 
ogenblik toegankelijk voor voetgangers 
en fietsers, en dit in beide richtingen. 
Daarnaast blijft De Vlaktedreef tijdens de 
week overdag open voor gemotoriseerd 
verkeer richting Overijse tot 15.30 uur en 
heropent ze opnieuw ‘s avonds na 19.30 
uur. Op zaterdag is de dreef de hele dag 
toegankelijk. Op zondag is ze toegankelijk 
in de ochtend tot 9 uur en in de avond na 
21 uur. Dit geeft de bewoners van Tervu-

ren-centrum de mogelijkheid om zich vlot 
te blijven verplaatsen, onder meer naar 
Overijse en in het bijzonder op zaterdag. 

In een voorbereidende periode werd sig-
nalisatie aangebracht aan het Vierarmen-
kruispunt en op andere plaatsen waar het 
sluipverkeer de hoofdwegen verlaat.

Deze maatregel kwam er in samenspraak 
met de gemeente Overijse en de politie-
zones Vodi en Druivenstreek. Wie het ver-
bod negeert, kan een boete krijgen. 

Na eind oktober vindt een evaluatie plaats. 
Mogelijk wordt de maatregel in de toe-
komst uitgebreid. 

dienst openbaar domein, ruimte@tervuren.be, 02 766 53 50 
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In de bres

Vrijwilligersplatform coronacrisis
Tervuren Helpt. En dat werkt!

Half maart breekt de coronacrisis uit. De maatregelen dwingen iedereen om thuis te blijven. De 
gemeente zet in allerijl het digitale vrijwilligersplatform ‘Tervuren Helpt’ op. De solidariteit en de 
wil om te helpen onder Tervurenaars blijkt meteen groot. Een gesprek met zorgconsulent en 
platformcoördinator Anja Michiels.

Vertel nog eens kort hoe 
Tervuren Helpt werkt.

Anja: “Door de gedwongen isolatie heb-
ben kwetsbare groepen zoals ouderen en 
mensen met een zwakke gezondheid hulp 
nodig. Tegelijk willen veel mensen hun so-
lidariteit tonen en daadwerkelijk iets doen. 
Tervuren Helpt is een digitaal platform 
gecoördineerd door de gemeente dat vrij-
willigers in contact brengt met mensen en 
instanties die hulp nodig hebben. Of dat 
nu gaat om boodschappen doen, de hond 
uitlaten of helpen bij een organisatie die 
handen te kort komt.” 

Het platform ging vrijwel 
meteen online bij de aanvang 
van de maatregelen. Hoe kon 
dit zo snel?

“We speelden al een tijdje met het idee 
van een digitaal vrijwilligersplatform, los 
van de coronacrisis. Zowel de gemeente 
als het Sociaal Huis schakelt veel vrijwil-
ligers in bij de dagelijkse werking. Een 
centrale vrijwilligersdesk leek ons toen al 
een goed idee. Toen bleek welke serieuze 
impact de maatregelen zouden hebben 
op het leven van veel mensen, stelde Give 
A Day, een bedrijfje waarmee we al eerder 
contact hadden, zijn softwarepakket gratis 
ter beschikking aan gemeenten tijdens de 
duur van de crisis. We zijn direct op de kar 
gesprongen en met hulp van de gemeen-

telijke dienst IT & communicatie konden 
we al snel operationeel zijn.”

Wie bemant het platform?

“We zijn in deze periode met vijf mede-
werkers, verbonden aan de gemeente, het 
Sociaal Huis of de balie van het vrijetijds-
centrum. Door de gedwongen beperkte 
dienstverlening kregen een aantal me-
dewerkers immers plots tijd in hun taken-
pakket. We zijn telefonisch en via e-mail 
bereikbaar tijdens de kantooruren, ook 
als we thuis telewerken. We plaatsen va-
catures op de site en halen ze eraf als ze 
niet meer nodig zijn. We overleggen met 
diensten en hulpvragers,  briefen vrijwilli-
gers en vragen hun feedback, regelen de 
vrijwilligersverzekering en nog veel meer.” 

 Anja aan de telefooncentrale 
van Tervuren Helpt
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In de bres

Welke hulp kwam er op gang?

“De respons van vrijwilligers was meteen 
overweldigend. Momenteel hebben 305 
vrijwilligers zich geregistreerd. Er kwamen 
tot nu toe een 40-tal hulpvragen binnen, 
vaak voor meerdere vrijwilligers tegelijk. 
Vrijwilligers doen boodschappen voor 
mensen in hun buurt, kinderen maken 
tekeningen voor mensen die dreigen te 
vereenzamen. De hulpvragers zijn zoals 
verwacht vaak ouderen, personen met 
een chronische aandoening of mensen 
die geen kinderen hebben. Hartverwar-
mend om te zien was hoeveel kinderen 
tekeningen of knutselwerkjes maakten. 
Die fleuren nu de gangen op van de as-
sistentiewoningen De Vlonder. Bewoners 
van assistentiewoningen kregen immers 
nog net iets strengere maatregelen op-
gelegd dan anderen. Ook ontvingen we al 

verschillende telefoontjes van bezorgde 
mensen uit het buitenland wiens ouders in 
Tervuren wonen, vaak zonder directe fami-
lie in de buurt. Ook voor hen zullen we er 
zijn als het nodig blijkt.”

Welke vragen vond je 
bijzonder?

“Op een gegeven moment had woonzorg-
centrum Zoniën dringend isolatieschorten 
nodig. Als een rusthuisbewoner vermoe-
delijk besmet is, moet het personeel dat 
voor verzorging op de kamer komt zich 
natuurlijk kunnen beschermen. In een 

mum van tijd werd een naaiatelier opgezet 
in centrum voor dagverzorging De Den. 
De vrijwilligers dienden zich snel aan en 
op een bepaald moment waren meer dan 
twintig vrijwilligers tegelijk bezig met stof 
knippen en schorten stikken. Allemaal met 
respect voor de sociale afstand en de an-
dere maatregelen. Daarnaast maakten ze 
ook mondmaskers voor de poetshulpen. 
Die dienen vooral om anderen te bescher-
men. Om jezelf te beschermen heb je een 
gespecialiseerd masker nodig, dat kan je 
niet zelf maken. We kregen ook een vraag 
van de Tervuurse huisartsenpost waar de 
pretriage gebeurt. Dat is de scheiding van 
patiënten met vermoedelijk corona van 
andere patiënten. De post had nood aan 
poortwachters en onthaalbedienden om 
mensen tot bij de dokter te begeleiden. 
Ook aan die vraag konden we tegemoet 
komen.”

Dus jullie zijn er ook voor 
hulpvragen van organisaties?

“Dat klopt. Elke vraag die vanuit een orga-
nisatie aan ons wordt gesteld, gaat eerst 
ter bespreking naar de taskforce. Dat is de 
groep mensen die binnen de gemeente 
de crisismaatregelen coördineert. Zo kre-
gen we een vraag van Kind en Preventie 
naar vrijwilligers voor het consultatiebu-
reau voor jonge kinderen. Veel van hun 
gebruikelijke vrijwilligers zijn 65-plussers 
en behoren dus tot de risicogroep. Daar-
om zocht de organisatie nieuwe mensen. 
Om bij de consultaties de sociale afstand 
te bewaken, te letten op het handen was-
sen en ervoor te zorgen dat telkens maar 
één ouder met kind binnenkomt.”

De gemeente wordt een 
schakel tussen verschillende 
partijen? 

“Inderdaad, zo verloopt het op dit mo-
ment. We werken in feite ruimer dan alleen 
voor onze gemeentelijke diensten. Maar 
dat is in zo’n uitzonderlijke periode ook 
wel nodig. En het vereist een nieuwe ma-
nier van werken. Zo’n nieuwe aanpak, daar 
werken wij met het hele team natuurlijk 
graag aan mee.”

 Vrijwilligers maken beschermend materiaal 
voor het personeel van het woonzorgcentrum

Hulp nodig? Neem contact op.
tervurenhelpt@tervuren.be, 02 766 52 97,  
www.tervuren.be/welzijn-en-zorg/tervuren-helpt 
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Een nest kittens? 
Verplichtingen voor katteneigenaars
Haal je een jong katje in huis of heb je een nest jonge kittens? Je kat laten registreren met een chip 
en onvruchtbaar maken is wettelijk verplicht. Te veel katten komen in asielen terecht. Die kunnen de 
toevloed van katten nauwelijks nog aan.

1.Je kat registreren
Jaarlijks belanden meer dan twintigduizend katten in een asiel. 
Daarom is het verplicht om je kat te laten registreren of ‘chippen’ 
voordat ze twaalf weken oud is. De dierenarts plaats een elektro-
nische microchip onder de huid. Met die chip kan je kat geïden-
tificeerd worden. Vervolgens wordt de kat ook geregistreerd in 
de centrale databank www.catid.be. Die databank bevat ook jouw 
gegevens als eigenaar. Elke kat die van eigenaar verandert moet 
geregistreerd worden, zelfs als je de kat gratis hebt gekregen. 

Mijn kat in een asiel?

De registratie vermijdt dat jouw kat in een asiel zou terechtkomen 
als ze verloren raakt. De chip bevat immers jouw gegevens en zo 
kan men de eigenaar makkelijk terugvinden. Wist je dat als een asiel 
overbevolkt raakt, er vaak geen andere oplossing is dan de dieren 
te laten inslapen? Een situatie die niemand wil uiteraard. Wanneer 
de zwerfkattenpopulatie niet meer stijgt, kan het beleid worden 
aangepast. Maar tot dan gelden er duidelijke verplichtingen.

Leeft mijn kat nog?

Anderzijds kan je door de chip makkelijker te weten komen of 
jouw kat nog leeft. Als de gemeente bijvoorbeeld een melding 
krijgt dat er een kat overreden is, dan haalt de dienst werken 
in eigen beheer het kadaver op. Als de kat gechipt is, brengt 
een medewerker meteen ook de eigenaar op de hoogte. Voor 
niet-gechipte katten kan dat uiteraard niet. 

2.Je kat onvruchtbaar maken 

Elk kat die van eigenaar verandert, moet ook gesteriliseerd of ge-
castreerd worden voor ze vijf maanden oud is, zelfs als je de kat 
gratis hebt gekregen. Dit kan vanaf een leeftijd van acht weken. 
Wat als je huiskat ouder is dan vijf maanden? Ook die moet je 
steriliseren. Alleen voor katers en kattinnen die geboren zijn vóór 
31 augustus 2014 geldt er een uitzondering. Deze dieren moet 
je alleen steriliseren of castreren als je ze verkoopt of weggeeft, 
anders niet.

Je kat onvruchtbaar laten maken getuigt van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Je vermijdt ongewenste nestjes. Want hoe 
schattig ook als ze klein zijn, lieve kittens worden groot en pas-
sen dan soms niet meer in het gezin. Dan belanden ze op straat 
of in een asiel.

Ocharm, die dieren?

Neen hoor, dit is eerder voordelig voor de gezondheid van de 
kat. Sterilisatie voorkomt melkkliertumoren en baarmoederontste-
king bij kattinnen. Ze vechten ook veel minder met andere katten. 
Dus lopen ze minder wonden en overdraagbare ziektes zoals kat-
tenaids op. Gesteriliseerde kattinnen leven dan ook langer dan 
niet-gesteriliseerde katten.

De gecastreerde mannetjes zijn kalmer, minder vechtlustig en 
meer geneigd om thuis te blijven. Daardoor worden ze ook min-
der vaak aangereden door auto’s. Ze krijgen een rustigere aard 
en een tragere vetverbranding, wat hun kans op overgewicht ver-
groot. Wat minder voer geven, helpt daarbij.

dienst ruimte, 02 766 53 50 
www.huisdierinfo.be
https://dierenwelzijn.vlaanderen.be
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Hoe pakt de gemeente 
zwerfkatten aan?

Zwerfkatten zorgen geregeld voor overlast. 
Lincy Lenaerts, bij de dienst ruimte 
verantwoordelijk voor dierenbeleid, benadrukt 
dat je kat laten registreren en steriliseren 
al een eerste stap in de goede richting is. 
Maar hoe zorgt de gemeente ervoor dat het 
zwerfkattenprobleem onder controle blijft? 

Lincy: “Zwerfkatten leven op ongewenste plaatsen in slechte 
omstandigheden. Ze scheuren soms vuilniszakken open en 
vervuilen de omgeving met hun uitwerpselen en urine.  
Ze krijgen duizenden al even vruchtbare nakomelingen. Een 
probleem dat handenvol geld kost, als je niet op tijd ingrijpt.”

Diervriendelijke aanpak

“De gemeente pakt het probleem op een diervriendelijke ma-
nier aan. We vangen de katten en brengen ze naar de dieren-
arts. Die test de katten op aids en dient ze de nodige zorgen 
toe. Ze krijgen ook een behandeling tegen vlooien, luizen, wor-
men en oormijt. Als de kat geen chip draagt, wordt ze boven-
dien onvruchtbaar gemaakt. Als alles achter de rug is, plaatsen 
we de dieren terug waar we ze gevangen hebben. Dat laatste 
lijkt misschien vreemd, maar het is de beste manier om ervoor 
te zorgen dat andere katten het territorium niet innemen.”

Fantastisch goed bezig:
Furalopers

Goed Bezig 

Goed bezig
Tervuren!

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

Wie zijn de Furalopers?
Bart Tastenoye: “Wij zijn een joggingclub van zo’n 200-tal 
mensen van alle leeftijden die samen gaan lopen in het 
Zoniënwoud. Sommigen doen een start-to-run, anderen 
trainen voor 10, 15 of 20 kilometer. Minstens de helft komt 
heel regelmatig. Mensen worden vooral aangetrokken door de 
fantastische groepssfeer. We doen ook elk jaar mee aan de 
Mutotoloop en de 11.11.11-loop.”
 
Mooiste droom?
“Een vlakker parcours. We starten normaal aan Diependal en 
lopen via de Ringlaan naar het Zoniënwoud. Berg op dus. Het 
zou een verschil maken, ook voor de motivatie, om die eerste 
drie kilometer vlak of naar beneden te kunnen lopen. Ook een 
Finse piste zou fijn zijn.” 

Eerstvolgende activiteit?
“Onze Fura 10 Miles deze maand is geannuleerd omwille van 
de Covid-19-maatregelen. Maar we kijken al uit naar de vol-
gende editie op 15 mei 2021. Elke keer kunnen we bij de orga-
nisatie rekenen op heel veel vrijwilligers. De betrokkenheid van 
onze leden is echt fenomenaal. We zijn er fier op dat mensen 
vrienden maken bij ons.” 

“Ze doen mensen bewegen. En dat is goed 
voor de gezondheid”, verklaart Dorpscomité 
Vossem over de Furalopers. “En laten we 
in deze tijden net dat laatste iedereen 
toewensen!”

www.furalopers.be

Meld zwerfkatten. Bel naar 02 766 53 50  
of mail lincy.lenaerts@tervuren.be 
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Coronacrisis 

Steun de Tervuurse  
handel en horeca

Gemeente steunt lokale handelaars

Makkelijk winkelen in moeilijke tijden? Dat kan bij onze Tervuurse handelaars. Een aantal zaken biedt 
afhaal- en thuisbezorging aan. Steek onze lokale handelaars een hart onder de riem.

De coronamaatregelen zijn een serieuze 
domper voor de lokale handelszaken. Tot 
nader order moeten alle cafés gesloten 
blijven en mag je nergens ter plaatse eten. 
Heel wat Tervuurse horecazaken hebben 
dus de deuren gesloten. Dit is de lijst met 
horecazaken die afhaal- en thuisbe-
zorging aanbieden. Surf voor de meest 
actuele versie naar www.visittervuren.be/
takeway. Ontbreekt er een handelaar of 
ondernemer in deze lijst? Laat het weten 
via ondernemen@tervuren.be.
• Canapé
• Capriccio
• De Linde
• Delicorner
• Forchetta e Vino
• Frituur Bijou
• Gambrinus
• Il Carrettino
• Indian Hut
• Kalf & Cochon
• Koninklijke Moestuin
• Korean BBQ
• Kwong Chow
• La Couscoussière
• Mi Joya en De Buurderij
• Mokkatoff
• Mont Blanc -op vrijdag tussen 9 en 

12.30 uur ook visjes van Spiessens
• Natuurelles
• Obergine
• Pat@Frit

• Pizzeria Di Fiore
• Slagerij Breugel
• The Cacao Tree
• The Place to Bio
• Wip-in

Ook heel wat winkels moesten verplicht 
sluiten. E-commercehandelaars mogen 
hun activiteiten wel voortzetten, als ze 
de sociale afstand respecteren. Een be-
stelling afhalen in de winkel is niet toe-
gelaten, er wordt aan huis geleverd. Dit is 
het overzicht van handelszaken met een 
onlineaanbod. De lijst wordt nog dagelijks 
aangevuld. Surf voor de meest actuele 
versie naar www.visittervuren.be/onli-
neshoppen. Ontbreekt er een handelaar 
of ondernemer in deze lijst? Laat het we-
ten via ondernemen@tervuren.be. 
• @cces Shop
• Babilo
• Belladonna Lingerie 
• de l’autre Rive
• Designhus
• Drukkerij Dieben via info@dieben.be en 

tel 02 767 32 40
• FairyTailors
• F&M Properties
• Fotografie Frauke Van den Broeck
• Happiskin
• HealthCube
• Heidi ER
• Home Consult

• Impress Tervuren
• Ifac Service Immobiliën
• Korteo
• New Generation Shoes
• Optiek De Belser
• Oxfam Wereldwinkel
• Paeps Computers
• Patzio
• Pumido
• Robeet Bikestyle - enkel dringende her-

stellingen voor essentiële beroepen en 
levering aan huis via info@robeet.be 

• Selexion Clix Bert
• Skin Esthetiek
• Stuff Enough.be
• Thuiszorg.shop
• Treasure Trove
• Tricot Elegance
• YDC65
• Zoev Store
• ZUS.

Je steunt de handelaars het beste door 
lokaal te winkelen en dat ook te blijven 
doen wanneer de maatregelen versoepeld 
en zelfs opgeheven worden. Sommige  
Tervuurse winkels en horecazaken kan je 
ook steunen via https://steunmee.be en 
https://horecacomeback.be. Op beide plat-
formen bieden zaken kosteloos tegoed-
bonnen aan waardoor ze nu al inkomsten 
krijgen voor iets wat ze later verkopen.

De gemeente steunt alle Tervuurse handelaars en horeca in deze moeilijke tijden.

De Bloemenmarkt en de Braderie zijn geannuleerd. Op zulke eve-
nementen is het immers onmogelijk om de sociale afstand te be-
waren en te handhaven. De gemeente onderzoekt momenteel of ze 
toch nog in het najaar kunnen plaatsvinden. Zo niet zal ze het vrij-
gekomen budget op een andere manier besteden ten voordele van 

de lokale handel. Handelaars, ondernemers en vrije beroepers zul-
len ook de kans krijgen om deel te nemen aan infosessies over een 
webshop beginnen of online promotie maken. De gemeente zet 
bovendien in de komende weken en maanden een communicatie-
campagne op om het winkelhieren of lokaal winkelen te promoten. 

Ben jij een Tervuurse ondernemer en blijf je graag op de hoogte van lokale steunmaatregelen? 
Laat het weten via ondernemen@tervuren.be. 
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Dakisolatie, werk eraan!
Sinds januari 2020 moeten alle daken in Vlaanderen 
voldoen aan de dakisolatienorm. 

Premies voor gasketels

Je dak moet een minimale Rd-waarde hebben van 0,75 m²K/W. De Rd-waarde geeft aan hoe goed 
isolatiemateriaal van een bepaalde dikte isoleert. 

Een oude centrale verwarmingsketel op aardgas verslindt veel energie.  
Vervang hem door een zuiniger model.  

Wat kan je ook doen? 

• de zoldervloer isoleren. Een geïsoleerde zoldervloer van een 
onverwarmde en onbewoonde zolder geldt als een geïsoleerd 
dak.

• het plafond isoleren. Je voldoet aan de norm als de isolatie 
het hele plafond beslaat en een minimale Rd-waarde heeft van 
0,75 m²K/W. 

• de totale energiescore van je woning verbeteren. Als bewijs moet 
je een energieprestatiecertificaat (EPC) kunnen voorleggen. 

Huurder of appartementsbewoner?
Denk je dat het dak van je huurwoning of (huur)appartement on-
voldoende geïsoleerd is? Dan kan je een woningonderzoek aan-
vragen. Krijgt je woning 15 strafpunten of meer, dan kan de over-
heid de woning ongeschikt verklaren. Dat betekent dat de eigenaar 

werken zal moeten uitvoeren om de woning te laten voldoen. 
Goed om weten: in een appartementsgebouw krijgen alle appar-
tementen evenveel strafpunten, dus niet alleen de appartementen 
onder het dak.

Premies
Netbeheerder Fluvius 
geeft premies voor 
het plaatsen van dak- 
of zoldervloerisolatie. 
Om daar recht op te 
hebben, moet de to-
tale Rd-waarde gro-
ter of gelijk zijn aan 
4,5 m²K/W.

Deze 3 premies mag je combineren.

1. Viervangpremie van Gas.be
Voor wie zijn oude ketel vervangt door een condensatieketel of 
een combinatie van een gasketel met hernieuwbare energie. Ook 
voor een toestel voor productie van warm water.

Alleen als
• je oude ketel vóór het jaar 2000 geïnstalleerd werd
• je de nieuwe ketel  binnen de 3 maanden na de premieaan-

vraag installeert
• het nieuwe toestel geïnstalleerd wordt door een erkend instal-

lateur
Bedrag: maximaal  500 euro
Info: www.gas.be of bij het Woonloket

2. Vlaamse renovatiepremie
Voor wie een condensatieketel en/of een nieuwe gasboiler voor 
sanitair warm water installeert. 

Alleen als
• je inkomen onder een bepaalde grens ligt
• je maar 1 woning hebt en daar gedomicilieerd bent
• de woning meer dan 30 jaar oud is

Bedrag: 20 procent van het factuurbedrag (maximum 2.500 euro) 
of 30 procent van het factuurbedrag (maximum 3.333 euro) af-
hankelijk van je inkomen
Info: www.wonenvlaanderen.be of bij het Woonloket

3. Premie van Fluvius voor beschermde afnemers
Voor beschermde afnemers die een condensatieketel laten instal-
leren. Beschermde afnemers zijn mensen die recht hebben op het 
sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas.

Voor
• beschermde afnemers en verhuurders aan beschermde afne-

mers 
• woningen en appartementen
• enkel als geplaatst door een aannemer

Bedrag: 1.800 euro
Info: www.fluvius.be of bij het Woonloket

Woonloket, voorlopig enkel bereikbaar via  
woonloket.tervuren@igo.be of 0476 96 38 23
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Voetpaden voor 
iedereen 
Een voetpad is bij uitstek 
een plaats die elke inwoner 
dagelijks gebruikt. Veilige, 
toegankelijke en goed 
onderhouden voetpaden 
zijn daarom erg belangrijk. 
De gemeente heeft een 
voetpadenplan uitgewerkt. 
Zorg jij ook voor het voetpad 
voor eigen deur?

De komende zes jaar plant de gemeente verschillende nieuwe voetpaden en herstellingen in 
alle deelgemeenten. Ze heeft daarvoor een planning opgemaakt en een budget vastgelegd. Het 
voetpadenplan zorgt voor betere en veiligere voetpaden, legt prioriteiten vast en bewaakt de kostprijs.

1. Wat is een goed voetpad? 
Een goed voetpad is veilig, comfortabel 
en maximaal toegankelijk. Het is duidelijk 
onderscheiden van de rijweg, mooi vlak 
en helt niet te fel. Ook rolstoelgebruikers 
en personen met een fysieke beperking 
kunnen zich er veilig verplaatsen. Het 
voetpadenplan streeft naar goed 
aangelegde voetpaden die er overal zo 
uniform mogelijk uitzien. Een goed voetpad 
heeft bovendien geen obstakels en geen 
onkruid. Voor deze laatste twee zaken ben 
je als inwoner ook zelf verantwoordelijk. 

2. Hoe meld ik een probleem met het 
voetpad?

Is een voetpad beschadigd, verzakt of 
moeilijk begaanbaar, meld het dan aan de 
gemeente via www.tervuren.be/meldpunt. 

3. Welke voetpaden zal de gemeente 
(eerst) aanpakken?

De straten werden verdeeld in twee groe-
pen. Enerzijds de belangrijke straten die 
veelvuldig worden gebruikt door vele 
mensen (prioritaire straten) en de straten 
waar minder druk verkeer is (niet-priori-

taire straten). Het voetpadenplan wil alle 
prioritaire straten uitrusten met voetpaden 
tegen 2026. In de niet-prioritaire straten 
beperkt het plan zich tot herstellingen en 
heraanleg als de kans zich voordoet. 

4. Wat zijn prioritaire straten?
Prioritaire straten zijn:
• dorpskernen (behalve weinig gebruikte 

straatjes)
• straten met scholen, sociale voorzie-

ningen of faciliteiten voor sport en 
verenigingen

• verbindingswegen tussen de dorpen
• straten waar belangrijke haltes van 

openbaar vervoer zijn
• de aanzet van de straat die toegang 

geeft tot een woonwijk
Niet-prioritaire straten zijn: 
• woonwijken 
• kleine straten

De gemeente heeft een lijst gemaakt met 
alle straten volgens groep. Je kan de lijst 
raadplegen op www.tervuren.be. Het plan 
voorziet drie fasen van elk drie jaar tussen 
2018 en 2026. Het beschrijft voor elke 

straat wat er juist moet gebeuren en wan-
neer dat gepland is. Natuurlijk kunnen de 
omstandigheden altijd leiden tot aanpas-
singen in het werkschema. 

5. Ik woon in een prioritaire straat. 
Wat zal er gebeuren? 

Dat verschilt per straat. Alles hangt im-
mers af van de beginsituatie. Zijn de 
voetpaden goed, dan gebeurt er niets. 
In het andere geval kan het gaan om een 
volledig nieuwe aanleg (als er nog geen 
voetpad is), maar ook om heraanleg van 
een slecht voetpad, vervanging van slech-
te stukken of aanvulling van ontbrekende 
stukken. Hou er rekening mee dat het plan 
tot 2026 loopt. Het kan dus dat werken 
in jouw straat pas gepland staan voor 
pakweg 2023. Sowieso krijgen alle be-
woners enige tijd op voorhand een brief 
met informatie over de werken die zullen 
gebeuren. Soms neemt een gemeentelijke 
medewerker persoonlijk contact op met 
een bewoner om een specifieke situatie te 
bespreken. 

14 vragen over het voetpadenplan 
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6. Komen er voetpaden aan beide 
kanten van de straat?

Ook dat verschilt per straat. In sommige 
straten komen er voetpaden langs beide 
kanten, in andere langs één kant. Men 
kiest voor een voetpad aan één kant als 
uit de praktijk blijkt dat mensen voorna-
melijk langs één kant stappen of als de 
straat heel lang is. Soms is een combinatie 
van voetpad met fietspad gepland. 

7. Mijn huis staat in een niet-
prioritaire straat. Krijgen wij geen 
nieuwe voetpaden?

In deze straten beperkt de gemeente zich 
tot de herstelling van bestaande voet-
paden om de veiligheid te garanderen. 
Dat kan allerlei vormen aannemen zoals 
aanleg van een onverharde groene strook 
voor voetgangers, een gelijkgronds voet-
pad of een regulier voetpad. Er is altijd 
overleg met de bewoners vooraf.

8. Mijn straat is aangelegd als 
woonerf. Is dat wel veilig voor 
voetgangers?

Op een woonerf mogen zowel voetgan-
gers als fietsers en auto’s tegelijkertijd 
de beschikbare ruimte gebruiken. De 
gemeente richt de rijbaan dan zo in dat 
het verkeer zo harmonieus en veilig mo-
gelijk kan verlopen. Er zijn normaal gezien 
geen verhoogde boordstenen, maar soms 
plaatst men een gelijkgrondse boord-
steen. Die vormt een soort witte lijn die 
suggereert waar voetgangers kunnen 
stappen en waar auto’s niet over mogen. 

9. Voert de gemeente werken aan 
voetpaden zelf uit?

Externe aannemers voeren grotendeels 
de werken uit. De gemeente schrijft daar-
voor openbare aanbestedingen uit. Toch 
zie je ook de ploeg van de dienst werken 
in eigen beheer aan de slag. De dienst 
beschikt over een technisch bekwame 
wegenploeg en focust zich vooral op her-
stellingen en heraanleg. 

10. Hoe lang duurt het voor een 
beschadigd voetpad hersteld 
wordt?

De afdeling openbaar domein en de 
dienst werken in eigen beheer beoordelen 
elk geval apart om dan te beslissen hoe 
dringend een reparatie is. Ze houdt daarbij 
rekening met de categorie van de straat 
(prioritair of niet-prioritair), de ligging 
(bijvoorbeeld in een schoolomgeving, bij 
jeugdlokalen of op de route naar een bus-
halte) en de omvang van de schade. Hoe 
hoger de schade scoort op de schaal, 
hoe sneller de herstelling gebeurt. Een 
herstelling in een prioritaire straat wordt 
doorgaans sneller aangepakt, omdat er 
meer bewoners passeren.

11. Wie moet de kosten voor herstel 
dragen?

Degene die het voetpad heeft beschadigd. 
Het kan gaan om eigenaars of bewoners 
die een nieuwe oprit aanleggen of bezig 
zijn met (ver)bouwen, nutsmaatschappijen, 
aannemers van bouwwerken of voorbijrij-
dende bussen of vrachtwagens. De ge-

meente voert hierop een strikte controle 
uit en verplicht de verantwoordelijke partij 
om de schade te herstellen en te betalen. 

12. Het voetpad is beschadigd 
of opgebroken door (ver)
bouwwerken aan een privéwoning. 
Bestaan hier regels rond?

Elke (ver)bouwer is verplicht om na afloop 
van de werken (opnieuw) een voetgan-
gersstrook aan te leggen vóór de woning. 
Hij neemt hiervoor de kosten op zich. Het 
is niet verplicht om het voetpad te verhar-
den, wel om een begaanbare, veilige en 
comfortabele strook te maken volgens de 
regels die meegedeeld worden bij de ver-
gunningsaanvraag. 

13. Hoe moet een (ver)bouwer een 
voetgangersstrook aanleggen?

Hij heeft de keuze tussen inzaaien met 
gras, beton, dolomiet of halfverharding. 
Kiest hij voor inzaaien met gras, dan moet 
hij dat gras ook regelmatig maaien. Elke 
(ver)bouwer informeert best op voorhand 
bij de dienst openbaar domein wat het 
voetpadenplan voorziet voor zijn straat. 
Gaat het om een prioritaire straat waar in 
de komende jaren werken zullen gebeu-
ren, dan is er geen recht op terugbetaling 
als de gemeente een ander soort voetpad 
aanlegt dan de voetgangersstrook die de 
(ver)bouwer had aangelegd.

14. Houdt het voetpadenplan 
rekening met rolstoelgebruikers of 
personen met een beperking?

De gemeente zorgt voor obstakelvrije 
en vlakke voetpaden waar ook de helling 
beperkt blijft. Een verhoogde boordsteen 
langs de kant is echter noodzakelijk om 
voetgangers te beschermen en te ver-
mijden dat auto’s op het voetpad rijden 
of parkeren. Aan zebrapaden voorziet de 
gemeente wel altijd een verlaagde boord-
steen. Ook aan een oprit kan een verlaag-
de boordsteen komen als jouw situatie dat 
vereist. Ben jij of is iemand van je gezin 
andersvalide en heb je vragen over de 
toegankelijkheid, dan neem je best con-
tact op met de dienst openbaar domein. 

dienst openbaar domein,  
ruimte@tervuren.be, 02 766 53 50 

 Vernieuwd voetpad in de 
Vestenstraat, Tervuren
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Dossier 

Wie heeft het mooiste voetpad 
van het land? 
Als iedereen voor zijn deur veegt, zijn alle straten schoon, zegt het spreekwoord. Het voetpad 
proper houden en vrij van obstakels is een verplichting voor elke bewoner.

Het is er proper …

• Veeg je voetpad als het vuil is. Schuren met water en zeep mag 
ook. Doe het regelmatig, want iets dat al proper is, blijft ook 
makkelijker proper.

• Maak het voetpad schoon na werken aan je woning of tuin. 
Verwijder zand, modder, stenen of bouwafval. Overtredingen 
kunnen bestraft worden met een GAS-boete.

• Verwijder regelmatig het onkruid. Dat vraagt maar vijf minuten 
per week. Gebruik een voegenkrabber, onkruidbrander, soda of 
azijn. Meer info: www.zonderisgezonder.be

• Hondenpoep hoort niet op het voetpad. Wie een hond heeft 
moet hondenpoep opruimen in een hondenpoepzakje en in de 
vuilnisbak gooien. Ligt er telkens weer hondenpoep op je voet-
pad, spreek dan de vervuiler aan of plaats een waarschuwend 
bordje.

• Als het sneeuwt of ijzelt, moet je een doorgang vrijmaken op 
het voetpad. Schep de sneeuw aan de kant en/of strooi zout 
tegen gladheid. 

• Snoei struiken, bomen en hagen langs het voetpad. Doe dat 
zeker vóór de winter, zodat (besneeuwde) takken voetgangers 
niet hinderen. Wie niet tijdig snoeit na een eerste verwittiging, 
mag een snoeiploeg van de gemeente én een factuur ver-
wachten.

• Al deze regels gelden zowel voor eigenaars, huurders als  
gebruikers van een woning en ook voor voetpaden vóór een 
onbewoond terrein of huis.

• Zijn je buren ouder of niet meer goed te been? Help hen met 
hun stuk van het voetpad.

Er zijn geen obstakels…

• Iedereen moet vlot voorbij kunnen. Ook rolstoelgebruikers, 
personen met een beperking of ouders met een kinderwagen. 
Zij kunnen niet zomaar even ‘het voetpad afrijden’ om tussen 
het verkeer te laveren.

• Stal fietsen of bromfietsen goed aan de kant of beter nog in je 
garage of op de oprit. 
 

• Parkeer je op je oprit, zorg dan dat je er volledig op staat.  
Als je auto uitsteekt over het voetpad, dan belemmer je de 
doorgang.

• Parkeer nooit je auto op het voetpad. Ook stilstaan om te la-
den of lossen mag niet op het voetpad.

• Plaats je vuilniszak niet midden op het voetpad, maar aan de 
rand. Werd je vuilniszak niet opgehaald, haal hem dan terug 
binnen tot de volgende ophaling.
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In deze straten zijn de werken voltooid.
• Tervuren: Gaystraat, Peercouriniestraat, Vestenstraat, 

Ceuppenslaan 
• Vossem: Sint-Pauluslaan (deel 1), Dorpsplein, Lindenberg, 

Plintveld 
• Duisburg:  Rootstraat, Merenstraat
• Moorsel: Vanfraechemlaan

In deze straten vinden dit jaar werken plaats  
(onder voorbehoud van aanpassingen onder andere  
door de coronacrisis).
• Tervuren: Puttestraat, Sint-Jansstraat
• Moorsel: Waalsebaan, Schoolstraat
• Vossem: Dorpsstraat, Sint-Pauluslaan 

(deel 2)
• Duisburg: Deromstraat

De omwonenden krijgen goed op voorhand 
een brief met informatie over de werken.

Update werken  
voetpadenplan

Het voetpadenplan in cijfers

17.816m² voetpad

240.000   
euro per jaar

1.491.915    
euro over 9 jaar

Plan start in 2018 en 

eindigt in 2026

Dossier 

• Voer je (ver)bouwwerken uit en moet je daarvoor een deel 
van of het volledige voetpad innemen? Doe dan minstens 
een week op voorhand je aanvraag tot inname van het 
openbaar domein bij de gemeente. Meer info op  
www.tervuren.be op de startpagina.
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Leef-ruimte

Koester regenwater in  
je tuin
Voel je wel iets voor een klimaatbestendige 
tuin? Verruil dan het grijs voor groen en 
blauw. Ontharden doe je zo.

Het klimaat verandert. Lange en  droge periodes wisselen 
af met periodes van korte, hevige regenval. Tegelijk raakt de 
bodem meer en meer verhard. Daardoor dringt regenwater 
moeilijk in de grond. Met zowel verdroging als wateroverlast 
als gekende gevolgen. Daarom moeten we met z’n allen ont-
harden. Begin bij jezelf. In je eigen tuin.

Ga voor groen

Gebruik verharding alleen op plaatsen waar het nodig is. 
Daar waar je je voeten proper wil houden of waar je met de 
wagen wil rijden of parkeren. Op alle andere plaatsen kies je 
voor groen. Want groene, zachte bodems en de juiste bomen, 
struiken en planten op de juiste plaats houden niet alleen het 
regenwater vast, maar zorgen ook voor meer comfort voor 
vogels, vlinders, bijen … en jezelf. Waar verharding toch nodig 
is, kies je voor tegels met brede voegen, stapstenen, kiezel of 
een houten plankenpad op een waterdoorlatende fundering 
van bijvoorbeeld gebroken puin.

Kies voor blauw

Of kies voor blauw en vang het regenwater in je tuin op. Een 
regenton is de meest eenvoudige oplossing. Je hebt ze 
tegenwoordig in alle maten, kleuren en modellen. Met het 
opgevangen water giet je de planten tijdens droge periodes. 
Iets ingrijpender is je regenpijp afkoppelen. Nog straffer is 
het natuurlijke reliëf in je tuin benutten om een wadi of een 
natuurlijke poel aan te leggen.(Ver)bouw je je huis? Dan is 
een regenwaterput, waarvan de overloop niet naar de riole-
ring mag, verplicht. 

‘Leve de tuin. Volop genieten van jouw stukje groen’ is een 
campagne van de provincie Vlaams-Brabant. 

omgeving@tervuren.be,  
www.vlaams-brabant.be/koester-regenwater   
www.vlaamsbrabant.be/levedetuin 

Batterij echt helemaal 
leeg?

Het recyclagepark zamelde vorig jaar 1.280 
batterijen in voor recyclage. Maar wist je 
dat je de levensduur van batterijen zelf kan 
verlengen? Test ze met een batterijtester en 
gebruik ze nog even in een ander toestel.

Batterijen zijn kga (klein gevaarlijk afval) dat niet bij het restafval 
thuishoort. Je moet ze dus apart inleveren. Dat doe je in het 
recyclagepark of een ander Bebat-inzamelpunt. De ingezamel-
de batterijen gaan naar het Bebat-sorteercentrum in Tienen. 
Elk onderdeel van de batterijen wordt hergebruikt. Dat is goed, 
want zo moeten we minder nieuwe grondstoffen uit de natuur 
halen. 

Schaar, fiets of brilmontuur
De batterijen worden gesorteerd en per chemische groep ge-
recycleerd. Zink komt bijvoorbeeld in kruiwagens en gieters te-
recht. Van staal kan men onder andere fietsen maken. Alumini-
um dient dan weer als grondstof voor scharen en brilmonturen. 
Inox wordt in kookpotten verwerkt. Batterijen worden dus niet 
per se opnieuw batterijen, met uitzondering van loodaccu’s. Op 
het eind blijft nog een zwarte massa over, een soort van smout 
en verbrandingsafval. Dat kan dienen in de wegenbouw als iso-
lerende laag onder asfalt.

(Bijna) lege batterijen
Heb je lege batterijen? Test dan eerst thuis of ze wel echt leeg 
zijn. Want vaak kan je batterijen die niet meer werken in een 
toestel dat veel spanning vraagt, zoals een speelgoedauto 
bijvoorbeeld, nog wel een tijdje gebruiken in een ander toestel 
dat weinig spanning nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld de keu-
kenweegschaal zijn, of de afstandsbediening van je tv. Testen 
kan met een voltmeter of een speciale batterijtester. Zo haal je 
echt alles uit je batterij.

www.interrand.be
www.bebat.be 
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Werken

Corona: zorgverlening in de gemeente
“Iedereen doet keihard zijn best”

Het zijn heftige tijden voor alle zorgverleners van woonzorgcentrum Zoniën en de thuisdiensten van 
de dienst zorg. Hoe gaan zij om met de coronacrisis? Wat gebeurde er allemaal? Een terugblik.

Begin maart ontvangt de gemeente de 
eerste richtlijnen van het Vlaams Agent-
schap Zorg en Gezondheid. Woonzorg-
centrum Zoniën gaat dicht voor bezoek 
van familie en het personeel krijgt strenge 
richtlijnen opgelegd. In assistentiewonin-
gen De Vlonder gaan gemeenschappelijke 
ruimtes dicht. Centrum voor dagverzor-
ging De Den moet de deuren helemaal 
sluiten. De vaste bezoekers van het cen-
trum en hun mantelzorgers blijven wel 
steun ontvangen, maar dat gebeurt voort-
aan door personeel van de thuisdiensten. 
Het personeel van het centrum voor dag-
verzorging verschuift op zijn beurt naar 
het woonzorgcentrum, waar op dat mo-
ment extra handen meer dan welkom zijn. 

Taken verschuiven
De gemeente, bij monde van de speciale 
taskforce corona, heeft immers van bij 
het begin besloten dat personeel zo veel 
mogelijk aan het werk moet blijven door 
actief te zijn daar waar het (tijdelijk) nodig 
is. Een tweede constante: niemand wordt 

aan zijn lot overgelaten. Of het nu gaat om 
een persoon met dementie en zijn man-
telzorger of een oudere die een beroep 
doet op gezinszorg. En drie: een grote be-
zorgdheid en zorg voor het personeel zelf. 
Zo naait en stikt een groep vrijwilligers in 
recordtempo een stapel isolatieschorten 
en mondmaskers voor de zorgverleners. 
Dat gebeurt onder meer via het nieuwe 
vrijwilligersplatform Tervuren Helpt.

Ook de thuisdiensten krijgen duidelijke 
richtlijnen over sociale afstand, handen 

wassen en het dragen van mondmaskers 
en beschermingskledij tijdens hun werk 
bij mensen thuis. De werking onderbreken 
is geen optie. Het gaat hier immers om 
een zeer kwetsbare groep mensen. Niet 
alleen hebben zij praktische hulp nodig bij 
boodschappen, poetsen of huishoudelijk 
werk. In deze tijd van gedwongen isolatie 
dreigen zij ook het snelst te vereenzamen. 
Het sociale contact met een medewerker 
van de thuisdiensten is nu meer dan ooit 
broodnodig. 

Skype in het woonzorgcentrum
Ondertussen gaan in het woonzorgcen-
trum personeel, bewoners en familieleden 
zo goed mogelijk om met het bezoekver-
bod. Al snel zorgt het animatieteam voor 
een Skypeverbinding met familie en doet 
iedereen zijn best om het leven van de 
bewoners zo aangenaam mogelijk te hou-
den. Poetspersoneel, onthaalbedienden, 
verzorgenden, verpleegkundigen, het ani-
matieteam, kinesisten en ergotherapeuten 
doen wat ze kunnen. Het woonzorgcen-
trum ontvangt ook veel blijken van sympa-
thie van de Tervurenaars: een bloemetje, 
koffiekoeken, postkaartjes of tekeningen.

Outbreakplan
Begin april testen enkele bewoners posi-
tief op Covid-19. Het outbreakplan treedt 
in werking. Alle bewoners moeten op de 
kamer blijven en de verschillende afdelin-
gen worden van elkaar afgescheiden. Er 
komen bijzondere richtlijnen voor maaltij-
den en verzorging. De druk op het perso-
neel wordt extra zwaar door onder meer 
het verplicht dragen van de bescher-
mingskledij. Gelukkig is dat in voldoende 
mate aanwezig, inclusief kwaliteitsvolle 
chirurgische en FFP2-mondmaskers. Alle 
medewerkers worden ingezet om de be-
woners voldoende individuele kamerbe-
zoekjes te brengen. Kinesitherapeuten en 
ergotherapeuten werken nu ook mee in de 
zorg. Zij kunnen immers maar beperkt hun 
normale werk doen en dan alleen via oe-
feningen op afstand. Maar tijd maken voor 
een praatje kan natuurlijk wel. 

 Chatten via Skype in 
woonzorgcentrum Zoniën

Sociaal  
contact is nu 

meer dan ooit 
broodnodig’ 
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Hang de affiche op

Geef zorgverleners parking
Help zorgverleners aan een parkeerplaats in deze coronatijd. Hang de affiche op de achterzijde van dit 
infoblad aan je garage of raam en laat zorgverleners kort parkeren op jouw oprit of voor je garage.

Zorg- en welzijnswerkers in de regio rond Tervuren verliezen 
soms veel tijd met het zoeken naar een parkeerplaats. Nu veel 
mensen thuis zijn, is dat niet abnormaal. Doe daarom mee aan de 
actie ‘Kort parkeren in de zorg’ van Eerstelijnszone Druivenstreek.

Zorgverlener aan het werk
“Een zorgverlener die de affiche ziet hangen, weet dan dat hij 
daar mag parkeren als hij in de buurt zorg moet verlenen”, licht 
Sandra Donnay van het Sociaal Huis van Tervuren toe. “Elke 
zorgverlener krijgt een speciale parkeerkaart ‘Zorgverlener aan 
het werk’. Hij of zij moet deze kaart zichtbaar in de wagen leggen 
als hij gebruikmaakt van een privéparkeerplaats met affiche. Moet 
jij als bewoner toch dringend weg, dan vind je op de parkeerkaart 
het telefoonnummer van de zorgverlener.”

Solidair zijn
De actie van Eerstelijnszone Druivenstreek, een regionaal net-
werk van zorg- en welzijnsorganisaties, wordt gesteund door 
de gemeenten Tervuren, Hoeilaart, Kraainem, Overijse, Wezem-
beek-Oppem en Zaventem. Ook de verschillende politiezones 
gaven positief advies. Zorgverleners krijgen dus geen boete als 
ze parkeren op een plaats waar de affiche hangt.

Affiche op de achterzijde van dit infoblad of downloaden van 
www.elzdruivenstreek.be of Facebook ELZ Druivenstreek

Zorgverleners
WELKOM!

Beste zorgverlener
 
U bent WELKOM om uw wagen tijdens de
zorg hier te parkeren.
 

Een initiatief van

ELZ

Druivenstreek

200 procent inzet
Eind april worden alle bewoners en personeelsleden van het 
woonzorgcentrum getest op Covid-19. Op basis van die test-
resultaten wordt gekeken hoe de organisatie vanaf dan het best 
kan verlopen. 

Ondertussen zijn we alweer enkele weken verder en kan de situa-
tie er al weer anders uitzien. Maar zeker is dat de diensten prima 
samenwerken en de medewerkers zeer betrokken zijn. Kortom, 
iedereen doet 200 procent zijn best. 

 Isolatieschorten gemaakt 
door vrijwilligers

woonzorgcentrum Zoniën, 02 767 84 88,  
www.facebook.com/sociaalhuistervuren

Sociaal Huis, 02 766 52 02

Heb je nood aan gezinshulp, warme maaltijden, poetshulp of 
heb je vragen? 
Bel • dienst gezinszorg: 02 766 53 15
  • poetsdienst: 02 766 53 16
  • warme maaltijden aan huis:  02 766 53 17
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Blijf in uw kot 
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www.tervuren.be

Geen gemeentelijke evenementen  
tot 5 juli

De gemeente annuleert of verplaatst alle gemeentelijke evenementen tot en met 5 juli. Dat in de 
strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. 

De huidige coronamaatregelen worden 
wellicht heel geleidelijk afgebouwd. Het is 
onzeker of de evenementen die in de pe-
riode mei tot begin juli gepland staan, zul-
len mogen plaatsvinden. Om duidelijkheid 
te scheppen, heeft het gemeentebestuur 
de knoop doorgehakt. De organisatie van 
evenementen vraagt immers veel voorbe-
reiding en verloopt ook moeizamer door 
de coronamaatregelen. Daarnaast is het 
risico groot om onzekere financiële en-
gagementen aan te gaan. 

Wat is geannuleerd?

• Lessenreeks Senpai fit 
• Start to bootcamp, aquagym, volleybal, 

petanque en mountainbike 
• Bloemenmarkt 
• Kijk! Ik fiets! 
• Europadag 
• Gemeentelijk Muziekfestival
• ArTiesTenToer  

• Stratenloop van de scholen
• Braderie 
• EK voetbal op groot scherm
• Hee Tervuren 
• Tervuren Horeca Run 
• WO II-wandeling
• Arboretumwandeling
• Vorming Cohousing VormingPlus
• Café Combinne
• Poppenspel Biebababelutta
• Infoavond Darmkanker
• Lezing Etiketjes Week van de 

Opvoeding

Alternatieven

De gemeente bekijkt momenteel of ze 
bepaalde activiteiten kan verplaatsen naar 
een latere datum. Een andere mogelijk-
heid is om tijdens de tweede helft van 
het jaar een aantal alternatieve en klein-
schaligere initiatieven te nemen, maar dat 
hangt af van de verdere evolutie van de 
coronacrisis.

Voorstellingen 
cc De Warandepoort

De voorstellingen van cc De Warande-
poort zijn ook geschrapt. Alle klanten die 
tickets gekocht hebben, worden persoon-
lijk verwittigd. Sommige voorstellingen 
zullen plaatsvinden op een latere datum, 
tickets blijven dan geldig. Andere zijn vol-
ledig geannuleerd.

Richtlijnen voor verenigingen

Voor activiteiten van verenigingen en pri-
véorganisatoren hanteert de gemeente de 
richtlijnen en termijnen die de Nationale 
Veiligheidsraad oplegt. De gemeente zal 
niet strenger optreden dan de nationale 
richtlijnen voorschrijven. Wel krijgen de 
verenigingen de raad om voorzichtig te 
zijn met eventuele voorbereidingen en 
de financiële en organisatorische risico’s 
grondig af te wegen.

Deze verenigingen lieten weten dat hun 
evenement in mei of begin juni geannu-
leerd is.
• Meiboomplanting. De Meiboomgilde 

plant in alle stilte een kleine boom om 
de traditie in stand te houden.

• Opendeurdag GITO. De school werkt 
aan een digitale voorstelling van de 
school.

• Opendeurdag Kristoffel Steinerschool
• De Vrienden van Flavirama: film De 

Schone en het Beest en Sint-Jansvuur. 
Verplaatst naar latere datum.

info@tervuren.be, 02 766 53 30©
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Digitaal thuisplezier
Cultuur aan huis
‘King Lear’ van William Sha-
kespeare online bekijken 
met podiumaanhuis.be, Bart 
Peeters en Hugo Matthysen 
in ‘Het Leugenpaleis’, de Ra-
dio 1- Sessies van Het Zesde 
Metaal herbeluisteren, een 
virtueel bezoek aan het Gug-
genheimmuseum. Het kan allemaal via de Facebookpagina van 
cc De Warandepoort. Artiesten en kunstenaars delen het beste 
van zichzelf online. En De Warandepoort deelt graag mee.

www.facebook.com/CCDeWarandepoort 

Duik in een boek van de Afhaalbib
Ken je de afhaaldienst van de Bib al? De Bib is nog even gesloten. Maar je kan wel telefonisch  
boeken reserveren en uitlenen.

Nu iedereen zo veel mogelijk binnen moet blijven, kan een goed 
boek helpen om de tijd door te komen. Reserveer telefonisch
• via 02 766 52 03, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 

tussen 9 en 12 uur.

Zodra je boeken reserveert, geeft de bibliotheekmedewerker je 
een tijdslot wanneer je je materialen moet afhalen. Afhalen doe je 
op het gelijkvloers aan de ingang van cc De Warandepoort.  

Er is geen contact met een bibliotheekmedewerker. Boeken  
terugbrengen mag alleen als je nieuwe boeken komt afhalen.  
Er gelden geen boetes tijdens deze periode. De Afhaalbib blijft 
actief zolang de maatregelen tegen corona gelden.

tervuren.bibliotheek.be

Anti-verveeltips voor kinderen
Keihard meezingen met ka-
pitein Winokio op je scherm, 
wegdromen bij een luisterver-
haal van Jip en Janneke, een 
nieuwe 4Hoog-kinderthea-
tervoorstelling gratis online 
bekijken. Ook in coronatijden 
vergeten artiesten hun liefste, 

jonge publiek niet. Cc De Warandepoort post alles op zijn Face-
bookpagina. Snel daar naar toe!

www.facebook.com/CCDeWarandepoort  

Tips & tricks van de Bib
De website van de Bib pakt uit met veel tips & tricks om te ont-
spannen in uw kot. Voor groot en klein. Van luisterboeken en digi-
tale prentenboeken tot opera, ballet en de expo over Keith Haring 
in BOZAR ontdekken. Alles vanuit je zetel.

tervuren.bibliotheek.be
www.facebook.com/bibliotheektervuren  

Wandelen met afstand de leukste sport
Blijven bewegen is belangrijk. Op de 
website van Visit Tervuren staat een 
handige wandelplanner waarmee je 
een gepersonaliseerde trip op het 
wandelnetwerk Zuid-Dijleland kan uit-
stippelen. Je vindt er ook wandel- en 
fietsroutes die je gratis kan downloa-
den. Hou wel voldoende afstand en 
vermijd drukke plekken.

www.visittervuren.be/ 
wandelen-en-fietsen 
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Nieuwe wandelroute Boer en Natuur
Ga op ontdekking door een landschap vol boerennatuur en mooie verge-
zichten in Vossem. Let onderweg op de groene linten van hagen, heggen en 
houtkanten. Zij maken het landschap niet alleen mooier, maar zijn ook van 
onschatbare waarde voor de natuur. Het wandelplan vind je op de website 
van Regionaal Landschap Dijleland. Start aan het Pastorieplein Vossem.   

www.rld.be  ©
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Verenigingen vanuit hun kot
Geen kalender met activiteiten van verenigingen dit keer. Alle evenementen en activiteiten zijn ge-
annuleerd. Maar dat laten de Tervuurse verenigingen niet aan hun hart komen. Hoe komen zij crea-
tief en digitaal uit de hoek? 

Viva La Vida voor hulpverleners

Geen lenteconcert van de Koninklijke Harmonie Vossem’s Voere-
zonen dit jaar in cc De Warandepoort. Toch zitten de muzikanten 
niet stil. Het programma van het lenteconcert voorzag het num-
mer ‘Viva La Vida’ van Coldplay. Een 25-tal muzikanten speelt elk 
afzonderlijk thuis de partituur in en filmt zichzelf. Alle inzendingen 
worden gecompileerd tot een harmonisch geheel in een leuke 
YouTubevideo. De harmonie draagt de compilatie op aan alle 
hulpverleners die dag in dag uit vechten tegen het coronavirus.

Bekijk de video op www.facebook.com/CCDeWarandepoort 

Jeugd speelt in zijn kot
De animatoren van speelplein-
werking Katapult postten elke dag 
in de paasvakantie een filmpje op 
hun Facebookpagina. Geen enkel 
kind hoefde zich te vervelen met 
de vele knutsel- en kookideetjes, 
tekenopdrachtjes of letterspelle-
tjes. Ook jeugdbewegingen zoals 
Chiro Duisburg, Gidsen Tervuren, 
Scouts Vossem, KSA Tervuren 
en Jokrimo vermaken hun leden 
door spelletjes en opdrachten 
te posten op sociale media. Van 
het huis versieren tot een mop 
vertellen voor de camera of een 
infofilmpje over corona maken. 
Zolang iedereen maar in zijn kot 
blijft!

Digitale expo: School van Tervuren 

De expo ‘Groots in het Klein’ door de Vrienden van de School 
van Tervuren in cc De Warandepoort was gepland voor de 
maand april. Uitzonderlijke situaties vereisen uitzonderlijke acties, 
denken de organisatoren. Daarop besluiten ze de tentoonstel-
ling digitaal te delen via dagelijkse updates op Facebook. Een 
première voor de Vrienden van de School van Tervuren! En een 
uitgelezen kans om in de periode van thuisblijven de band te on-
derhouden met alle liefhebbers van de schilderkunst.

Bekijk de schitterende schilderijen voorzien van uitgebreid com-
mentaar op www.facebook.com/vriendensvt©
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Kalender in de volgende maanden

Verenigingen kunnen hun activiteiten in de komende  
maanden blijven doorgeven. Ze worden gepubliceerd zodra 
het weer kan. 

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 web-
formulier in vóór:
• zo 24/5 (activiteiten tussen  

22/6 en 31/8)
• zo 16/8 (activiteiten tussen  

1/9 en 11/10)

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

in Tin TERVURENERVUREN
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Zorgverleners
WELKOM!

Beste zorgverlener
 
U bent WELKOM om uw wagen tijdens de
zorg hier te parkeren.
 

Een initiatief van

ELZ

Druivenstreek


