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Edito

Ons contacteren in mei
— Adressen 

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

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

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

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

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

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

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

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

Toerisme
tel 02 766 53 40 • toerisme@tervuren.be
ma 13-16 u (telefonisch bereikbaar vanaf 9 u)
di tot vrij 9-16 u
za 9-14 u
zo 9-14 u

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

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

Felicitatie? 
Mail naar info@tervuren.be.

Marc Charlier
Burgemeester

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

Graag had ik met u even stilgestaan bij de verjaardag van het 
algemeen gemeentelijk stemrecht voor vrouwen. Dat werd in 
België pas in 1920 ingevoerd en voor het eerst toegepast bij  
de gemeenteraadsverkiezingen van 1921. Voor de jongere 
generaties lijkt 100 jaar letterlijk en figuurlijk een eeuwigheid. 
Nochtans is dit stemrecht een belangrijke recente 
verworvenheid van de moderne geschiedenis. De laatste stap 
naar volwaardige democratische gemeentelijke verkiezingen, 
nadat in 1919 reeds voor de mannen het algemeen enkelvoudig 
stemrecht werd ingevoerd.

Het was het begin van een langzame, maar brede 
maatschappelijke kentering waarbij de vrouwen geleidelijk hun 
rechtmatig gelijke positie met de mannen zijn gaan invullen.  
En zelfs na 100 jaar zijn er nog steeds ongelijkheden in het 
nadeel van de vrouwen. Toch ben ik ervan overtuigd dat deze  
in de nabije toekomst zullen verdwijnen. Wel moeten we met  

zijn allen waakzaam blijven. Ervoor zorgen dat vrijheden 
waarvoor menig feministe gestreden heeft, niet teruggedraaid 
worden omwille van hardnekkige tradities en sociale modellen. 

In Tervuren zijn een derde van de verkozen gemeenteraadsleden 
en vier van de zeven collegeleden vrouwen. Vrouwen 
vertegenwoordigen in totaal meer dan twee derde van het 
gemeentelijke organogram. Vier van de vijf afdelingen worden 
bovendien geleid door vrouwen. 100 jaar emancipatie heeft 
gewerkt. Geen glazen plafonds in de gemeente Tervuren, 
vrouwen aan de top. Daarom in deze meimaand, moedermaand, 
maar vooral vrouwenmaand, aan alle vrouwen mijn welverdiende 
felicitaties!

‘In deze meimaand, moedermaand, maar  
vooral vrouwenmaand: aan alle vrouwen  

mijn welverdiende felicitaties!’
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Gezond

“70 procent van de bevolking  
vaccineren is ons doel”

Huisarts Ann Dercon is als voorzitter van de  
Tervuurse huisartsenkring het medisch  
aanspreekpunt voor COVID-19 in Tervuren.  
Voor de eerstelijnszone Druivenstreek is ze  
ook actief in het vaccinatiecentrum in 
Overijse. Zij benadrukt: “Als we 70 procent 
van de bevolking kunnen vaccineren, zou 
dat ons als maatschappij een behoorlijk 
stuk vrijheid teruggeven.” 

Welke rol speel jij als arts in het 
vaccinatiecentrum?

Ann Dercon: “Ik draai mee als superviserend arts bij het  
toedienen van de vaccins. Vele huisartsen van de eerstelijnszone 
waaronder ook gepensioneerde artsen hebben zich vrijwillig 
opgegeven om deze verantwoordelijkheid op te nemen.  
Het houdt in dat we kijken of er bijwerkingen of medische  
verwikkelingen optreden. We beantwoorden ook vragen van  
de patiënten en van de mensen die vaccineren.” 

Wie mag allemaal het vaccin toedienen?

“Zowel verplegers, vroedvrouwen als artsen mogen vaccineren.  
Tot hier toe loopt alles heel vlot. Mensen zijn opgelucht dat  
ze eindelijk gevaccineerd worden. Er waren tot hier toe ook  
nog geen bijwerkingen waarbij we moesten ingrijpen.” 

Met het vaccin ben je 
zeer goed beschermd 
tegen wat toch een 
zware ziekte is’

  Ann Dercon, voorzitter huisartsenkring en aanspreekpunt voor COVID-19 in Tervuren 
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Is de angst voor het AstraZeneca-vaccin 
terecht?

”De polemiek rond AstraZeneca heeft veel vragen doen  
rijzen waardoor mensen terughoudend zijn. In het begin dacht 
men dat dit vaccin 65-plussers niet goed zou beschermen.  
Dat bleek fout te zijn. Uit onderzoek in Schotland is gebleken 
dat ouderen die het AstraZeneca-vaccin kregen, net zeer goed 
beschermd waren. Vervolgens was er de angst voor hersen-
trombose. Het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft  
bevestigd dat er een mogelijk verband bestaat tussen trombose  
(bloedklonter) in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes 
en het AstraZeneca-vaccin. Het gaat nog steeds om een zeer 
zeldzame bijwerking die eerder bij jonge mensen kan optreden. 
Op dit moment heeft men in ons land beslist om dit vaccin 
voorlopig enkel vanaf 41-jarige leeftijd nog toe te dienen.” 

Patiënten mogen hun vaccin niet zelf kiezen?

“Neen, patiënten kunnen het vaccin niet zelf kiezen. Dit is  
gewoon niet haalbaar.”
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Twijfels over vaccinatie?

Bespreek het met je huisarts. Die is het best geplaatst 
om een advies op jouw maat te geven. Meer info en het 
antwoord op veelgestelde vragen vind je ook op  
www.laatjevaccineren.be en op www.info-coronavirus.be.

Wanneer krijg ik de 
uitnodiging voor 
vaccinatie?
Twee weken voordat je verwacht wordt,  
krijg je een brief in de bus. 

Afhankelijk van de levering van de vaccins duurt de volledige 
vaccinatiecampagne enkele maanden. Als je aan de beurt 
bent, krijg je een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus. 
Als je ziekenfonds over je e-mailadres beschikt, krijg je ook 
een e-mail.

Bevestig je afspraak

In de uitnodiging staan een datum en een uur waarop je naar 
het vaccinatiecentrum kan komen. Het is heel belangrijk om je 
afspraak ofwel te bevestigen, ofwel te verplaatsen, ofwel te 
annuleren. Dat doe je online via de QR-code in de brief, via  
de website www.laatjevaccineren.be of via de link in de e-mail. 
Je kan ook telefoneren naar het nummer dat in de brief of 
e-mail vermeld staat. Heb je hierbij hulp nodig? Zoek dan  
iemand uit je omgeving die je kan helpen of bel de infolijn. 

Blijf de maatregelen volgen

Het blijft het belangrijk om de coronamaatregelen te volgen, 
ook nadat je een vaccin gekregen hebt. Het lichaam  
ontwikkelt pas na 10 à 14 dagen voldoende antistoffen om  
je te beschermen. Pas wanneer 70 procent van de bevolking 
gevaccineerd is, hebben we betere controle over het virus en 
de verspreiding ervan. 

www.laatjevaccineren.be

Vragen? 

Surf naar www.vaccinmarkthal.be of bel de infolijn op 
02 713 87 10, elke weekdag van 9 tot 17 uur.

Wat zeg je aan mensen die twijfelen?

“Dat ze zich moeten laten vaccineren om zichzelf te beschermen. 
Met het vaccin ben je zeer goed beschermd tegen wat toch 
een zware ziekte is. Bovendien ben je minder besmettelijk voor 
anderen, je zal het virus minder verspreiden. Dat vind ik erg  
belangrijk, want zo kunnen we groepsimmuniteit bereiken. 
Groepsimmuniteit betekent niet dat het virus helemaal verdwijnt, 
maar wel dat we het indijken en het zich minder verspreidt. 
Daarvoor is het nodig dat minstens 70 procent van de  
bevolking zich laat vaccineren. Ik merk dat als je mensen goed 
informeert, ze vaak overtuigd geraken. Als huisarts is het onze 
taak om voldoende uitleg te geven, om de vragen en twijfels 
rond vaccinatie te beantwoorden. Een andere reden waarom 
vooral oudere mensen twijfelen, is omdat ze bang zijn om niet 
tot in Overijse te geraken.”

Wat als je inderdaad moeilijk vervoer kan 
vinden?

“Als je niemand hebt om je te begeleiden naar het vaccinatie-
centrum, dan kan je contact opnemen met de infolijn op het 
nummer 02 713 87 10. Je legt je situatie uit en dan helpen ze  
je om vervoer te regelen.”

Vaccineer jij ook mensen bij hen thuis?

“Ja, maar wij mogen als arts maar een heel beperkt aantal  
mensen thuis vaccineren. Daarover zijn strikte richtlijnen vanuit 
de overheid. Het is namelijk zo dat een thuisvaccinatie heel  
arbeids- en tijdsintensief is. Thuisvaccinatie kan alleen voor  
wie bijvoorbeeld bedlegerig is, zware dementie heeft, ernstige 
psychiatrische problemen of een groot risico op infecties  
loopt. Ik mag dus niet zomaar al mijn oudere patiënten thuis 
vaccineren. Als ik de vraag krijg, antwoord ik meestal dat als  
je in staat bent om naar de kapper te gaan, je ook naar het  
vaccinatiecentrum kan gaan.” 

Een laatste vraagje over de sneltest. Waar is 
die goed voor?

“Als je symptomen hebt, kan je het best direct de huisarts  
contacteren. De zelftest daarentegen is handig om super-
verspreiders zonder symptomen te ontdekken. Is de sneltest 
positief, dan is het belangrijk om je huisarts te contacteren,  
zodat die alsnog een PCR-test kan (laten) uitvoeren en de  
quarantainemaatregelen kan uitleggen. Daarna kan ook de  
contactopvolging opgestart worden. Is je test negatief dan is dit 
zeker geen vrijgeleide om de coronamaatregelen niet meer te 
respecteren. Afstand houden, handontsmetting en mondmasker 
blijven cruciaal.”
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Centen

Welke goedkope leningen zijn er voor jou? 
Er bestaan verschillende mogelijkheden  
om een goedkope of sociale lening af te 
sluiten voor de aankoop, de renovatie  
of verbouwing van een woning of  
appartement.

Vlaamse woonlening

Mensen met een bescheiden inkomen die een eigen woning  
willen kopen en/of renoveren, kunnen de Vlaamse woonlening 
aanvragen bij het Vlaams Woningfonds. Deze lening heeft  
verschillende interessante voorwaarden. Zo kan je lenen tot  
100 procent van de kostprijs of de waarde van de woning en  
bespaar je enkele honderden euro’s door de lagere kredietakte- 
en dossierkosten. Je kan deze lening ook aanvragen voor  
het behoud van je woning in geval van een echtscheidings- 
procedure.

Je moet aan de voorwaarden voldoen om deze lening te  
kunnen aanvragen. Je inkomen mag niet te hoog zijn en je mag 
geen eigendom hebben. Je moet ook aantonen dat je over  
voldoende financiële middelen beschikt om de lening af te  
betalen. 

Renovatielening Vlaams-Brabant 

Dankzij de provincie Vlaams-Brabant kunnen gezinnen met een 
laag inkomen een aanvullende renovatielening aanvragen aan 
een rentevoet van 0.5 procent. Met deze lening kan je de  
woningkwaliteit van je gezinswoning verbeteren. Je kan ze  
gebruiken voor het uitvoeren van:

• structurele werken aan de woning
• dakwerken
• afbraak en plaatsing van buitenschrijnwerk
• plaatsing of vervanging van centrale verwarming
• plaatsing of vervanging van elektrische installaties
• vernieuwing van sanitair

Het bedrag van de renovatielening ligt tussen 2.500 en 
20.000 euro. Het maximumbedrag ligt hoger voor gezinnen 
met minstens drie kinderen ten laste of voor gezinnen met een 
persoon met een erkende handicap, namelijk 22.500 euro. 

Vlaamse energielening

Je kan daarbovenop via het Energiehuis van IGO de Vlaamse 
energielening aanvragen. Het doel van deze lening is mensen 
die tot de doelgroep behoren, in staat te stellen om energie- 
besparende werken uit te voeren. Want dat is goed voor het 
milieu en voor je portemonnee. 

Energiehuis IGO behandelt niet alleen de leningaanvragen op 
een vlotte, transparante manier, maar geeft ook advies over  
wat in elke situatie de meest interessante energiebesparende 
maatregel is. Het houdt daarbij rekening met de kostprijs,  
de energiewinst en mogelijke premies. Daarnaast kan het  
Energiehuis ook hulp bieden bij de aanvraag en vergelijking 
van offertes.

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

Voor meer info kan je mailen naar johan.eyben@igo.be.

Surf naar www.vlaamswoningfonds.be en doe de  
sneltest om te zien of je in aanmerking komt. Voor meer  
informatie kan je terecht bij het woonloket.

Meer info over de aanvraag vind je op  
www.vlaamsbrabant.be of via het woonloket.
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Wonen

515 sociale woningen voor Tervuren
De gemeente heeft de afgelopen jaren samen met de huisvestingspartners hard gewerkt 
om meer sociale woningen te realiseren in Tervuren. Het streefdoel voor 2025 komt in zicht.

Een betaalbaar woonaanbod realiseren is een van de 
doelstellingen die in de gemeentelijke beleidsverklaring 
2019-2025 staan. Het woonbeleid in Tervuren valt  
uiteen in twee delen. Enerzijds probeert de gemeente 
betaalbaar wonen in eigen streek mogelijk te maken  
via een gemeentelijke woonregie. Dit betekent dat er  
bij bepaalde woonprojecten en onder bepaalde  
voorwaarden een financiële tussenkomst is en (jonge) 
mensen die een band hebben met Tervuren voorrang 
krijgen. Anderzijds maakt de gemeente sociaal  
wonen mogelijk. Ze heeft hier een stimulerende en 
coördinerende rol en werkt samen met de huisvestings-
partners Elk Zijn Huis, Webra, SWAL, Wonen in de 
Druivenstreek, OCMW, Vlabinvest en de provincie 
Vlaams-Brabant.

Verplichting

De Vlaamse overheid verplicht de gemeenten om een 
bepaald aantal sociale woningen te hebben op het 
grondgebied. Dit aantal heet het bindend sociaal  
objectief en ligt vast in het decreet Grond- en  
Pandenbeleid. Tegenover deze verplichting voor de 
gemeenten, engageert het Vlaams woonbeleid zich  
om de bouw van sociale woningen te financieren. 

Nulmeting als startpunt

Om de vooruitgang te kunnen meten, werd in 2007 
een nulmeting uitgevoerd. In dat jaar waren er in  
Tervuren 371 sociale huurwoningen, wat goed was 
voor een sociaal woonaanbod van 4,53 procent.  
Het doel was om tegen 2025 naar in totaal 515 sociale 
woningen te gaan. Met andere woorden, er moesten 
144 woningen bijkomen. omgeving@tervuren.be, 02 766 52 91 

Goed nieuws

Momenteel zijn al 109 woningen van de 144 woningen gebouwd.  
Het gaat om projecten van de sociale huisvestingsmaatschappij  
Elk Zijn Huis die werden gerealiseerd tussen 2007 en nu.

• Kazerne Lempereur
 De oude legerkazerne in het gebied tussen de Brusselsesteenweg, 

de Peperstraat en de Vander Achterstraat werd verbouwd en  
uitgebreid tot 60 appartementen. 

• Henry van de Velde
 Dit nieuwe wooncomplex bevindt zich tussen de Peperstraat  

en de Vander Achterstraat en bestaat uit 25 gezinswoningen  
en 13 appartementen. 

• Lindenhof 
 Er werden 9 huurappartementen ingericht in de Lindeboomstraat 

114 en 120. 
• Lindepark
 Op de site van het oude Papeblok, in de Wandelaarstraat,  

kwamen 6 sociale appartementen. 
• Kouterstraat Vossem
 Er kwamen 6 appartementen bij op de hoek van de Smisstraat  

en de Kouterstraat in Vossem. 

Doel halen

Om het doel van 515 sociale woningen te halen, zouden er nog  
35 woningen moeten bijkomen tegen 2025. De gemeente bekijkt  
momenteel de mogelijkheden met de huisvestingsmaatschappijen.  
Onder andere huisvestingsmaatschappij SWAL plant een 40-tal sociale 
woningen in Vossem, tussen de Leuvensesteenweg en de Stationsstraat 
nabij het bedrijventerrein Keiberg. De plannen worden momenteel  
uitgetekend door de architect. Als dit project klaar zou zijn, is het  
streefdoel of bindend sociaal objectief voor Tervuren bereikt.
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Wonen

Heb je een klacht over  
woningkwaliteit? 
Dan kan je terecht bij de woningcontroleur van de gemeente. 
Die kan controleren of de woning voldoet aan de minimale 
woningkwaliteitsnormen die vastliggen in de Vlaamse Codex 
Wonen. Na de klacht, komt de woningcontroleur ter plaatse 
voor een onderzoek (conformiteitsonderzoek). Hij beoordeelt 
de kwaliteit van de woning en maakt een technisch verslag. Als 
de woning gebreken vertoont, kan de gemeente stappen 
ondernemen om herstelwerken te verkrijgen. Na het herstel 
wordt er een conformiteitsattest afgeleverd. 

Zelf de kwaliteit van een woning 
testen? Dat kan.
Met de Woningkwaliteitswijzer kan je zelf nagaan hoe het staat 
met de kwaliteit van je woning en bekijken hoe die nog verder 
te verbeteren. Niet alleen de eigenaar, maar ook een huurder of 
koper die een woning op het oog heeft, kan er gebruik van 
maken.

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

: 

Mail je klacht naar woningkwaliteit.tervuren@igo.be.

Meer info vind je op woningpas.vlaanderen.be.

Burger

Net zoals vorig jaar zijn er geen zitdagen voor 
de belastingaangifte in het gemeentehuis  
omwille van de coronacrisis. De federale  
belastingdienst geeft wel hulp aan de telefoon.

Hulp bij de  
belastingaangifte

Hoe krijg je telefonische hulp?

• Wacht tot je de bruine envelop met de aangifte ontvangt of 
de e-mail met uitnodiging om de aangifte in te vullen. 

• Bel naar het nummer dat op de envelop of in de e-mail staat. 
Je krijgt dan een afspraak.

• Op de dag van de afspraak helpt een medewerker je per  
telefoon om je aangifte in te vullen.

• Je krijgt achteraf per post een document 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.

Digitale aangifte via Tax-on-web 

Sinds de coronacrisis 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 daarvoor naar www.taxonweb.be en meld je 
aan met itsme (mobiele telefoon) of met je identiteitskaart,  
pincode en een kaartlezer. Zodra je aangemeld bent, vind je 
een grotendeels vooraf ingevulde aangifte of je vindt een 
‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’. Je moet zelf deze  
aangifte controleren.

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: online 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
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Wat is Vossem Sport?

Claudia Wellens: “We zijn een fijne, gezellige en kleinschalige 
sportclub voor jong en oud met een waaier aan sportactiviteiten 
zoals dans, verschillende soorten yoga, stay fit, omnisport. Onze 
thuisbasis is de sportzaal in Vossem. We zijn een recreatieve 
club, er komt geen competitie aan te pas.”

Mooiste droom?

“Voortgaan op hetzelfde elan als voor corona en een aangename 
en ook financieel gezonde club blijven. We zouden in de 
toekomst graag weer kleutersport of Multimove aanbieden vanaf 
2,5 jaar. Multimove is een bewegingsprogramma met de focus  
op algemene ontwikkeling van sportieve vaardigheden.”

Huidige activiteiten?

“We hebben bijna al onze lessen online gegeven onder de  
coronamaatregelen. Thuis vanuit onze woonkamer via YouTube. 
En buiten natuurlijk. Onze leden missen het samen sporten wel. 
Zodra het weer mag, vliegen we er weer in.” 

Fantastisch goed bezig:
Vossem Sport
De Stripbib bewondert hoe Vossem Sport  
zijn werking voortzette onder de coronamaat-
regelen. Zij geven hen een welverdiende pluim 
én de Tervuurse Duim.

 
Goed bezig
Tervuren!

www.vossemsport.be

Goed Bezig 

De Goed Bezig-duim wordt telkens  
doorgegeven aan een andere  
vereniging of groep. 
Lees volgende maand wie de  
duim krijgt van Vossem Sport. 
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Het cursusaanbod
Je kan kiezen uit cursussen Duits, Engels, Frans, Spaans, 
Nederlands als tweede taal (NT2), ICT, mode en koken.  
Meer info op www.crescendo-cvo.be. 

Juiste niveau 
Ben je beginner of heb je al een certificaat van een cursus?  
Dan kan je meteen inschrijven. Wil je liever eerst je niveau 
bepalen? Dat kan op het secretariaat na afspraak en voor een 
aantal cursussen ook online.

Coronaveilig leren
De school neemt de nodige voorzorgsmaatregelen zodat je in 
alle veiligheid kan deelnemen aan de lessen. We bieden in een 
veilige en gezonde omgeving contactlessen of afstandslessen 
aan. Jouw gezondheid staat op de eerste plaats.

Minder betalen
• Wie les volgt in het volwassenenonderwijs kan in bepaalde 

gevallen een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van 
inschrijvingsgeld verkrijgen. Vraag ernaar. 

• Voor bepaalde opleidingen kan je gebruikmaken van  
opleidingscheques of Vlaams opleidingsverlof aanvragen  
bij je werkgever. 

• Jongeren tussen 18 en 25 jaar kunnen onder bepaalde 
voorwaarden het kindergeld behouden en na het behalen 
van het diploma secundair onderwijs een premie aanvragen 
bij de overheid.

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

 

Leren

Digitale informatiedagen 
Crescendo CVO
Interesse om te starten met een cursus in 
september? Kom meer te weten tijdens de  
digitale informatiedagen van Crescendo CVO 
van dinsdag 25 tot donderdag 27 mei. Ook in 
deze onzekere tijden kan je probleemloos je 
talenten blijven ontwikkelen.

Digitale infodagen
• van dinsdag 25 tot donderdag 27 mei, van 10 tot 20 uur 
• infosessies via Teams, chatsessies en telefonisch 

spreekuur
• gratis, inschrijven via www.crescendo-cvo.be, 

 info.tervuren@cvo-crescendo.be

Schrijf in vanaf dinsdag 25 mei
Het secretariaat is telefonisch te bereiken op 

• maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
• van 9 tot 12 en van 18 tot 21 uur
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Dossier 

Leve mama!
Op zondag 9 mei vieren we Moederdag. Deze Tervuurse mama’s zijn elk op 
zich heel gewoon, maar ook heel bijzonder.

“Moeder zijn wordt vaak onderschat”  

“De tweeling vond het wel tof op Warre. Ze zijn ook bij de scouts”, 
steekt Benedicte van wal. “Ze hadden ook interesse in de  
Sportweken, maar het liep niet vlot met de online inschrijving.  
Ik zou graag hebben dat die meer gebruiksvriendelijk was.”

Co-ouderschap
“Moeder zijn is heel fijn, maar het wordt wel onderschat. Zeker als 
je er alleen voor komt te staan. Ik kom uit een moeilijke scheiding 
en een zware, woelige periode met co-ouderschap waarbij de 
kinderen om de twee weken bij mij waren. Pas heel onlangs is daar 
een eind aan gekomen. De kinderen wonen nu heel de tijd bij mij. 
Ze zijn wel vrij om naar hun papa te gaan wanneer ze willen.”

“Enerzijds voel ik me opgelucht met de nieuwe regeling. Voor de 
opvoeding stel ik andere regels dan mijn ex-man. Dat was niet 
eenvoudig en zorgde voor discussies en spanningen. Nu zijn er 
eenduidige regels en dat geeft ons rust.”

Huishouden
“Anderzijds is het natuurlijk zwaar alleen, hoewel ik iemand ben die 
niet snel hulp inroept. Ik werk voltijds op een facturatiedienst, 
momenteel van thuis uit. ‘s Avonds ben ik vaak echt moe. Het 
huishouden is iets dat nooit stopt. Koken, boodschappen, de 
jongsten naar hun hobby’s brengen. Gelukkig helpen de kinderen 
mee. Ze hebben hun taken: de vaatwasmachine leegmaken, de 
keuken opruimen, de badkamer poetsen en nog andere klusjes. 
Mentale steun krijg ik ook van mijn vriendinnen.”

Opvoeding
Opvoeden is niet altijd eenvoudig, getuigt Benedicte. “Vooral als de 
kinderen bekvechten wordt het mij wel eens te veel. Een van mijn 
kinderen heeft een aandachtsstoornis en dat vraagt extra zorg. 
Soms heb ik het gevoel dat ik faal. Misschien zou ik er meer over 
moeten lezen? Of misschien kan het Huis van het Kind mij helpen?”

Benedicte Vyvey is alleenstaande moeder van vier. Ze heeft een zoon van 18 jaar, een dochter van  
14 jaar en een tweeling van 11 jaar. De jongsten komen zich af en toe amuseren op speelplein Katapult 
en bij kinderfestival Warre.

Kinderfestival Warre 
• een superleuk aanbod van workshops, sport, film, crea of toneel 
• elk jaar in de krokusvakantie voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar
• gesubsidieerd door de gemeente, zodat het voor iedereen toegankelijk is

02 766 53 45, vrijetijd@tervuren.be 

  Mama Benedicte met Edward,  
Elisa, Julien en Victoria

Moederdag
Maar Benedicte geniet ook van het moederschap. “Ik ervaar 
enorm veel liefde en warmte van mijn kinderen. Met Pasen 
gingen we een weekje naar zee. Dat is voor mij een moment  
om eens alles los te laten en om te genieten van kleine dingen. 
Moederdag vieren we ook. Toen de kinderen nog kleiner  
waren, keek ik altijd uit naar de zelfgemaakte knutselwerkjes  
of tekeningen. Nu maken ze voor mij een ontbijt of geven  
een boeketje bloemen. Heel fijn, maar geschenken zijn niet  
het belangrijkste. Het mooiste geschenk voor mij zijn lieve  
en respectvolle kinderen die goed studeren.”
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“Ik wil mijn zoon wapenen voor de toekomst” 
“Ik zou heel graag 
Moederdag vieren 
met mijn mama, 
maar door  
corona kan dat niet 
dit jaar.” Aan het 
woord is  
An Peeters, zelf 
mama van Emma 
(18) en Emiel (16). 
Emiel neemt al vele 
jaren enthousiast 
deel aan de  
gemeentelijke 
Sportweek voor 
jongeren met een 
mentale beperking. 

Sportweek ‘Sport en Crea’ voor jongeren met een mentale beperking 
• voor jongeren met een lichte tot matige mentale beperking (8 tot 21 jaar)
• elk jaar in de zomervakantie (deze zomer van 2 tot 6 augustus)
• aangepaste activiteiten in kleine groepjes
• ervaren en gediplomeerde monitoren 

02 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be 
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  Mama An met Emma en Emiel

“Het is niet eenvoudig om vakantieopvang te vinden voor een 
kind met een beperking”, licht An toe. “Gelukkig kunnen wij een 
beroep doen op deze kwaliteitsvolle en leuke opvang in onze 
eigen gemeente. Een luxe als je het goed beschouwt. Het is 
voor ons als ouders fijn om te zien dat Emiel er ondertussen 
echt bij hoort. Ook bij de jongeren zonder beperking. Dat is 
inclusie in mijn ogen.”

Zelfstandig worden
“Met een dochter die vorig jaar op kot ging en een zoon die al 
echt groot wordt, was het best wennen voor ons. Andere 
jongens van 16 jaar worden nu heel zelfstandig, maar voor 
Emiel verloopt dat anders. Dat is confronterend. Dankzij 
thuisbegeleiding, familie en hulp van een logopediste heeft 
Emiel de afgelopen jaren wel veel bereikt. Ook in Ter Bank waar 
hij schoolloopt, de G-Gym in Tervuren, het Muziekdoosje in 
Vossem en de Akabe-scouts in Heverlee heeft hij het naar zijn zin.”

“We hebben leren omgaan met sommige gedragsproblemen en 
kunnen redelijk goed communiceren. Mijn man en ik zijn hierin 
als koppel sterk gegroeid. Ik ben iets veeleisender in de 
opvoeding dan mijn man en ik stimuleer Emiel zo veel mogelijk 
om dingen zelfstandig te doen. Hij is er niet altijd blij mee, als 
puber. Ik vond het ook belangrijk om hem te leren lezen. En dat 
lukt al aardig.” 
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Uit de thuiscocon
An en haar man plaatsten Emiel op de wachtlijst om deeltijds in 
een leefgroep te verblijven. “Wij vinden het heel belangrijk dat 
hij zelfstandig leert zijn. Dat hij omgaat met leeftijdsgenoten en 
zijn plan leert trekken in de maatschappij. In de thuiscocon 
blijven is op lange termijn geen oplossing. Als het zover is, ga ik 
triest zijn. Het wordt een moeilijke periode, maar het is de enige 
manier om hem te wapenen voor zijn toekomst.” 

“Het is onze droom dat Emiel zich nuttig zou kunnen maken. 
Dat hij ergens aangepast werk kan doen. Bijvoorbeeld  
helpen in een rusthuis of opdienen in een café of restaurant. 
En hopelijk moeten we daarvoor niet naar het verre 
West-Vlaanderen of Limburg rijden. Misschien kan onze 
gemeente hier wel iets toe bijdragen?”

Knuffels en brunchen
“De mooie momenten voor mij als moeder, dat zijn de knuffels, 
de vakanties, de maaltijden samen. Op zondag doe ik meestal 
een fietstocht in de ochtend. Op Moederdag probeer ik op tijd 
thuis te zijn, want mijn gezin versiert dan het huis en maakt een 
heerlijke brunch klaar.” 
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Dossier 

Kata volgde de cursus Nederlands 
als schooltaal 

Kata Tomcsányi is van Hongaarse 
afkomst en woont sinds eind 2019 
in Tervuren. Ze is de fiere mama  
van drie kinderen tussen 7 en  
10 jaar. Ze nam vorig jaar deel  
aan de cursus ‘schooltaal voor  
anderstalige ouders’ van de  
gemeente in samenwerking met  
de basisscholen.

Cursus schooltaal: voor anderstalige ouders
De cursus ondersteunt anderstalige ouders in de dagelijkse communicatie met de school. Ook kinderen kunnen helpen met 
hun huiswerk is belangrijk. De cursus begint in september of oktober en vindt één keer per week plaats. Een lesreeks heeft 
twaalf sessies. 

hannelore.vanloo@tervuren.be

Kata is tevreden over de cursus. “Filip was 
echt een uitstekende leraar”, looft ze.  
“Hij heeft perfect uitgelegd hoe de school 
functioneert in Vlaanderen, zowel vroeger  
als nu. Ik heb ook andere anderstalige ouders 
ontmoet en geleerd hoe ik de kinderen kan 
helpen met hun huiswerk. Dat kwam goed  
van pas toen mijn oudste dochter de klok 
moest leren lezen in het Nederlands.” 

Integreren door de taal
“Mijn kinderen lopen school in de gemeente-
lijke basisschool in Tervuren. Ze hebben er 
Nederlands geleerd en dat was niet altijd 
eenvoudig. De school heeft erg zijn best 
gedaan, de kinderen kregen ook individuele hulp. Zelf vind  
ik het normaal dat je de taal leert van het land waar je woont. 
Zo kan je sneller integreren.”

Moeder vieren
Net zoals Vlamingen, viert het gezin van Kata Moederdag. 
“Traditiegetrouw maak ik iets lekkers klaar. De kinderen dragen 
iets voor of brengen iets mee dat ze zelf gemaakt hebben.  
De tekeningen die ik heb gekregen, heb ik allemaal bewaard.”

“Als ik naar foto’s van vroeger kijk, dan ben ik gelukkig en trots 
op mijn kinderen. Het is toch fantastisch dat je een kind kan 
‘vormen’ tot een volwassene. Dat ze zoveel leren onderweg. 

“Mama zijn is universeel”

  Mama Kata met Julia, Mór en Mátyás

©
 F

ra
uk

eV
an

d
en

B
ro

ec
k 

Mijn jongens spelen trompet en cello en ik speel piano. Het is 
heerlijk om samen muziek te maken. Mijn dochter turnt en 
danst.” 

Regels 
Maar soms is moeder zijn niet gemakkelijk, geeft Kata toe.  
“Ik heb het gevoel dat wij strenger zijn met onze kinderen  
dan Vlamingen. Het lijkt alsof we striktere regels hebben over 
tv-kijken bijvoorbeeld, of over wat ze mogen eten. Waarschijnlijk 
komt het doordat ook onze mama’s streng waren met ons.  
We hebben het van jongs af aan meegekregen. Maar ik ben  
wel blij om Vlaamse mama’s te leren kennen. Mama zijn is 
universeel. We kunnen van elkaar leren.” 
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Sarina kreeg het geboortepakket 

“Met Marcel die juist drie is geworden en Liz van acht maanden is ons gezinnetje compleet”, zegt  
Sarina Laurent. Sarina woont met haar gezin in Vossem en ontving het geboortepakket van de gemeente. 

Geboortepakket
Het geboortepakket is er voor alle Tervuurse 
ouders die een kindje krijgen. Het bevat 
nuttige informatie over de dienstverlening 
voor gezinnen, een geboortepremie in  
de vorm van een cadeaucheque bij een 
Tervuurse handelszaak en een geboorte-
boom om in de eigen tuin te planten.

burgerzaken@tervuren.be, 02 766 53 53

“Mama worden betekende heel veel voor mij. Het is iets heel 
anders dan een stap zetten in je professionele carrière. Ik wilde 
altijd al kinderen op vrij jonge leeftijd. Ik geniet er nu ook heel 
hard van. In onze bubbel.” 

Lindeboompje
“Bij Marcel kozen we voor de geboorteboom als geschenk in 
het geboortepakket”, herinnert Sarina zich. “Omdat we toen aan 
de Lindenberg woonden, werd dat een linde die we in onze 
tuin geplant hebben. In het pakket van Liz stak een waardebon 
van 50 euro die we mochten besteden bij een lokale handelaar. 
We kochten er een onderdeel voor onze bakfiets mee bij 
fietsenzaak Robeet.”

Door corona en de maatregelen beleeft Sarina haar moeder-
schap heel intens. “We zijn meestal thuis in onze bubbel en 
zien weinig andere mensen. Ik merk elke vooruitgang van de 
kinderen heel goed op. De band tussen Marcel en Liz is ook 
heel nauw. Het is fijn dat je nu meer tijd hebt met elkaar. Een 
nadeel is dat je je geluk niet even breed kan delen.”

Consequent blijven
Sarina telewerkt momenteel. “Heel gemakkelijk, omdat je de 
afstand naar het werk niet hoeft af te leggen. Maar het is ook 
vermoeiend. Als de kinderen thuis zijn, zijn er momenten dat je 
met alles tegelijk bezig bent. Dan vind ik het soms moeilijk om 
consequent streng te blijven met Marcel. Hoewel ik vind dat 
iets niet mag, geef ik dan al eens rapper toe.” 

“Op Moederdag kunnen ze me blij maken met een ontbijtje op 
bed. Vorig jaar kreeg ik een armbandje met de letter M op van 
Marcel. En bloemen natuurlijk. Mijn gezin doet moeite om de 
dag extra leuk te maken.” 

“Ik geniet van elk moment samen. Zoals in de ochtend als we 
de kindjes bij ons in bed nemen. We mogen niet klagen. We 
hebben zoveel geluk.”

“Intens geluk in een bubbel van vier”

  Mama Sarina met Marcel en Liz
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Welkom bij het Huis van het Kind 
Heb je hulp of informatie nodig bij de opvoeding van je 
kind? Wil je graag meedoen aan activiteiten of heb je 
zin om andere ouders te ontmoeten? 

Het Huis van het Kind heeft een (preventief) aanbod voor 
(aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren van  
0 tot 24 jaar. Je kan er terecht voor vragen over  
zwangerschap, vaccinaties, zindelijkheidstraining,  
eetgedrag, pubergedrag en nog veel meer. 

Het Huis van het Kind is een lokale samenwerking tussen 
Kind en Gezin, CAW en Sociaal Huis Tervuren. Ook de 
bib, de huisartsen, de diëtisten, de kinderopvang en de 
scholen werken mee. 

Waar? In het gemeentehuis, Markt 7a,
huisvanhetkind@tervuren.be, 02 766 52 02 
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Ontspannen 

Moederdag in de Bib 
Boekentorens 
voor mama

moeder-dochterrelatie
Een van de beste Booker Prizewinnaars 
aller tijden, Penelope Lively, schreef in 
1987 het boek ‘Moon Tiger’. Deze 
onvergetelijke Britse klassieker beschrijft 
de moeilijke relatie tussen een moeder  
en haar dochter. De moeder kan het niet 
verwerken dat haar dochter zo weinig 
op haar lijkt.

moeder-zoonrelatie
In het boek met als titel ‘Shuggie Bain’ 
van Douglas Stuart groeit een jongen  
op in Glasgow in de jaren 80 van de 
vorige eeuw. Hij is anders, want hij  
speelt met poppen. Zijn leven met een 
aan alcohol verslaafde moeder is niet 
altijd gemakkelijk. Bekroond met de 
Booker Prize.

vader-zoonrelatie
‘Treurzang voor een thuisland’ is het 
verhaal van een vader, een zoon en het 
land dat ze allebei thuis noemen. Ayad 
Akhtar, zoon van moslimimmigranten, laat 
zien hoe de Amerikaanse droom een 
nachtmerrie is geworden.

vader-dochterrelatie
Catherine Keyl haalt herinneringen op aan 
haar jeugd. In ‘Oorlogsvader: een 
herinnering’ beschrijft ze haar zoektocht 
naar de emoties van haar vader. Hij 
overleefde het concentratiekamp  
Sachsenhausen, maar liep een zwaar 
trauma op. 

De boekentorens in de maand 
mei tonen romans en dvd’s over 
de moeder-kindrelatie. Kom 
eens kijken op de eerste  
verdieping. Je vindt vast iets  
dat je interesseert.

Leestips op maat

Lekker achteroverleunen met een boek? Met Mijn Leestipper  
krijg je elke maand persoonlijke leestips recht uit de collectie 
van de Bib. 

Mijn Leestipper helpt je zoeken naar een goed fictieboek. Zo wil de bib jou nog 
beter adviseren en inspireren. Je krijgt gepersonaliseerde tips van Nederlandstalige 
fictie voor volwassenen. De boeken zijn geselecteerd op basis van je leesvoorkeuren 
en wat je tot hier toe hebt uitgeleend. Elke maand krijg je nieuwe tips. Als je dat wil, 
krijg je een e-mail om je te verwittigen. Surf naar mijnleestipper.bibliotheek.be en 
log in met je Mijn Bibliotheek-profiel.
 

Help je kind zijn taal en  
woordenschat te verrijken  
met Fundels

Een Fundel is een interactief, digitaal kinderboek 
met animatiefilmpjes en educatieve spelletjes. In 
Fundels-prentenboeken komen bestaande 
verhalen tot leven. De animatie wordt aangevuld 
met leuke teken-, speel- en doe-activiteiten. De 
boekjes zijn geschikt voor kinderen tussen 3 en  
7 jaar en beschikbaar op Apple, Android en pc.  
In Fundels-AVI-boeken oefenen lezertjes tussen  
6 en 10 jaar hun algemene leesvaardigheden, 
technisch lezen en begrijpend lezen. Er is een 
volgsysteem voorzien voor de leerkracht, zorgjuf 
of logopedist. De AVI-boekjes zijn beschikbaar in 
de AppStore voor tablet en online. Je kan zeven 
Fundels downloaden per lidmaatschap op 
jaarbasis. Ze blijven 4 weken op je toestel staan. 

tervuren.bibliotheek.be, 02 766 52 03 
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Straatverlichting wordt klimaatvriendelijker
Sinds 2016 dooft de gemeente de straatverlichting ’s nachts. De maatregel past in het  
gemeentelijke klimaatactieplan en heeft een bewezen effect: minder energieverbruik,  
lagere kosten, minder CO2- uitstoot. 

Leef-ruimte

2015
1.343 MWh

2020
958 MWh

De gemeente heeft een belangrijke voorbeeldfunctie om minder energie te verbruiken. Daarom wordt sinds de zomer van 2016 de 
straatverlichting gedoofd tussen 12 uur ’s nachts en 5 uur ’s morgens, behalve in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op 
zondag. Ook op gewestwegen (N3) en in straten met grote wegenwerken blijft het licht aan. Na vijf jaar was het tijd voor een evaluatie.

Resultaten na 5 jaar
De resultaten liggen in de lijn van de verwachtingen. Het energieverbruik van de openbare verlichting is gedaald met 380 MWh.  
Dat komt overeen met een verminderde uitstoot van 89 ton CO2 en met een kostenbesparing van 75.000 euro per jaar.

Uit cijfers van de politie blijkt bovendien dat het aantal inbraken niet gestegen is. Integendeel. Waar we in 2015 nog 150 inbraken 
per jaar noteerden, waren dat er in 2019 nog maar 90 en in 2020 zelfs maar 62. De daling van het aantal 
inbraken is een samenspel van factoren, maar bewijst wel dat donkere 
straten niet bijdragen tot meer criminaliteit. 

openbaardomein@tervuren.be, 02 766 52 92

Ter vergelijking:  
een gemiddeld gezin verbruikt 
jaarlijks 3,5 MWh elektriciteit.

Energieverbruik daalt

Omschakeling naar ledverlichting 
De gemeente gaat nog een stap verder en vervangt sinds kort 
versneld een deel van de straatlampen door energiezuinige 
ledlampen. Ledverlichting verbruikt aanzienlijk minder energie dan 
de klassieke verlichting. De omschakeling gebeurt stap voor stap 
en per straat. De meest verbruikende lampen worden het eerst 
vervangen. Netbeheerder Fluvius voert de vervanging uit in 
opdracht van de gemeente. In de meerjarenbegroting is  
500.000 euro voorzien.

CO2

Ter vergelijking: 
 een gemiddeld gezin stoot  

jaarlijks 3,5 ton CO2 uit.

CO2-uitstoot daalt 2015
€ 271.000

2020
€ 196.000

Let op: een afname in verbruik loopt  
niet volledig parallel met een afname  

van de kosten, omdat de  
energieprijzen schommelen.

Kostprijs daalt

2015
 312 ton

2020
223 ton
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Hoe ver staat het met het gemeentelijk 
museum?
Recent heeft de gemeente het architectenbureau aangesteld dat het nieuwe gemeentelijk 
museum zal ontwerpen. Het museum komt in het ‘Hoefijzer’ van de vroegere Panquinkazerne 
en zal waardevolle artistieke en historische collecties herbergen. 

Tervuren is rijk aan kunst en geschiedenis. 
In het voormalige gemeentelijk museum 
Hof van Melijn kon je 19de-eeuwse  
landschapsschilderkunst van de School 
van Tervuren, stukken van gekende  
modernisten zoals Dotremont én een 
waardevolle verzameling over de lokale 
geschiedenis en heemkunde bewonderen. 
Deze collecties worden beheerd door de 
erfgoedverenigingen De Vrienden van de 
School van Tervuren en de Koninklijke 
Heemkundige Kring Sint-Hubertus 
Tervuren. Nadat het museum in 2017  
de deuren sloot wegens stabiliteits- 
problemen, werd alles ondergebracht  
in depot achter gesloten deuren. 

Bruisend

Historische locatie

Toen de ontwikkeling van de Panquinsite 
in een stroomversnelling kwam, greep de 
gemeente de kans om op die plek een 
volwaardig nieuw gemeentelijk museum  
te voorzien. De site tussen het handels-
centrum en de Warande is niet alleen  
bijzonder interessant vanuit toeristisch 
oogpunt, maar ook vanwege zijn  
historische betekenis. Het Hoefijzer werd 
in 1750 gebouwd in opdracht van Karel 
Van Lorreinen en deed dienst als  
koetshuis, hovelingenverblijf en stalling 
van het kasteel van de landvoogd van  
de zuidelijke Nederlanden. Zo vertelt  

Piet Vandenpoel van de Koninklijke  
Heemkundige Kring. “Na de sluiting van 
het Hof van Melijn hebben wij bij de  
gemeente steeds aangedrongen op een 
museum. Als heemkundige vereniging  
willen wij immers de kennis over de 
geschiedenis van Tervuren toegankelijk 
maken voor het grote publiek. Meer zelfs, 
het is onze reden van bestaan”, aldus Piet. 

School van Tervuren

In de 19de eeuw werden de prachtige  
natuur en vergezichten rondom Tervuren 
het decor voor een nieuwe lichting  
kunstschilders, de School van Tervuren, 
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Wat zal het nieuwe 
museum tonen? 

1. De historische kunstcollectie 

• drie generaties 19de-eeuwse 
landschapsschilders van de 
School van Tervuren

• werk van modernisten (zoals 
Dotremont) met verwijzing naar 
de Cobra-beweging

• art nouveau in Tervuren  
zoals ten tijde van de wereld-
tentoonstelling in 1897 en  
Henry van de Velde 

2. Heemkunde en geschiedenis

• geschiedenis van de Warande 
en het hertogelijk kasteel 

• geschiedenis, folklore en  
verenigingsleven van Tervuren 
en zijn deelgemeenten 

• natuurlijke rijkdommen zoals 
het Zoniënwoud en het  
Arboretum

3.  Hedendaagse kunst met  
museumwaarde

4. Permanente en tijdelijke  
tentoonstellingen

02 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be

met kunstenaars als Hippolyte Boulenger, 
Lucien Frank of Joseph Coosemans.  
Michel De Brauwer, voorzitter ad interim 
van De Vrienden van de School van  
Tervuren: “Naast beheren, aankopen en 
verwerven van het kunstpatrimonium voor 
de gemeente Tervuren, was de oprichting 
van een museum van bij ons ontstaan in 
1987 een van onze hoofddoelstellingen. 
Met uitzondering van enkele belangrijke 
werken in de Koninklijke Musea voor  
Schone Kunsten in Brussel en in de  
stedelijke musea van Doornik, Sint-Niklaas, 
Elsene en Leuven bestaat nog geen eigen 
representatief museum dat het belang van 
Tervuren schetst in het pleinairisme of 
‘schilderen in openlucht.”

Architectuuropdracht

Nick Janssens, projectleider bij de  
gemeentelijke dienst openbaar domein, 
schetst de weg die al werd afgelegd. 
“Reeds in 2018 richtten we een brede 
werkgroep op om het concept voor het 
museum vorm te geven. We schreven een 
visienota, lanceerden een enquête en er 
kwam ook een structurele samenwerking 
met M-Museum Leuven. In juli 2020 
schreef de gemeente een ontwerp- 
opdracht uit. Drie architectenbureaus  
die onderlegd zijn in dergelijke projecten 
werden uitgenodigd om een ontwerp in  
te dienen. De jury kreeg advies van  
afgevaardigden van de erfgoedverenigingen, 
de cultuurraad en M-Museum Leuven en 
koos unaniem voor architectenbureau 
CRIT. bvba. Hun voorstel, gestaafd met 
beelden, plannen, 3D-projecties en een 
maquette, vertrok vanuit de historische 
context, de situering in de ruimere  
omgeving van het park en een goede  
kennis van de collecties. Dat waren  
onmiskenbare pluspunten. Daarnaast zet 
CRIT. sterk in op een participatief proces 
door regelmatige overlegmomenten met 
de betrokken partijen te voorzien. Dat was 
voor ons erg belangrijk. We vroegen  
immers geen kant-en-klaar pakket, maar 
waren op zoek naar een partner die stap 
voor stap samen met ons een traject zou 
afleggen om uiteindelijk te komen tot een 
gedragen ontwerp. Het is een andere  
manier van werken dan pakweg een  
opdracht geven om een appartementsblok 
te bouwen. De huidige schetsen zullen 
moeten evolueren naar een voorontwerp 
en ten slotte naar een definitief ontwerp. 
Dan pas gaan we op zoek naar een firma 
voor de concrete verbouwing op het  
terrein.”

 
Verwevenheid

Elisabeth Sanders is gemeentelijk mede-
werker vrije tijd en verenigingswerking  
en vertelt meer over de plannen en  
inrichting: “Het museum komt in de  
linkervleugel van het Hoefijzer gezien van 
de poort aan de Kasteelstraat. Samen  
met de multifunctionele ruimtes voor het 
verenigingsleven die in dezelfde vleugel 
een plaats krijgen, gaat het om 1.500  
vierkante meter vloeroppervlakte, gespreid 
over drie verdiepingen. De inkom met balie 
en museumshop komt in het hoekgebouw 
aan de straatkant. Op het gelijkvloers  
is ruimte voorzien voor tijdelijke tentoon-
stellingen en een museumdepot dat  
mogelijk deels publiek toegankelijk wordt. 
Op de eerste verdieping plannen we  
vrijetijdsinfrastructuur voor verenigingen 
zoals vergaderzalen, een polyvalente zaal 
en een keuken. Op de bovenverdieping 
krijgen de permanente tentoonstelling  
en de studieruimte een plaats. Architecten-
bureau CRIT. stelde een gedurfde én  
geslaagde afwijking van het bestek voor en 
plaatste de vrijetijdsinfrastructuur als het 
ware midden in het museum. De jury was 
dat idee zeer genegen. Deze verwevenheid 
kan versterkend werken voor zowel het  
museum als de verenigingen. De erfgoed-
verenigingen werden nauw betrokken  
bij de opmaak van het bestek en zullen 
ook betrokken blijven bij de uitwerking.  
Zij blijven ook zorgen voor de inhoud  
van het museum.”
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Hier zal het museum komen (maquette CRIT. Architecten).
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Een zwerfkat zien 
lopen?

Hoe zit dat?

Loopt er een zwerfkat of een thuisloze kat 
die hulp nodig heeft rond in de buurt? Laat 
het weten aan Cattitude vzw, de organisatie 
waarmee de gemeente samenwerkt voor haar 
zwerfkattenbeleid.

Na jouw melding vangen de vrijwilligers van Cattitude de kat  
in een diervriendelijke, grote kooi en brengen ze naar de  
dierenarts. Die maakt de kat steriel en neemt een aids- en  
leukemietest af. Een verwilderde zwerfkat krijgt een merkteken 
in het oor en wordt terug uitgezet. Dat is de beste manier  
om ervoor te zorgen dat andere katten het territorium niet  
innemen. Kan het katje nog wennen aan een leven als huisdier, 
dan komt het eerst in een opvanggezin terecht. Daarna gaat 
Cattitude op zoek naar een definitieve thuis voor het beestje.

Opvanggezinnen voor katten gezocht

Heb je een hart voor katten en wil je een dier tijdelijk opvangen? 
Word dan opvanggezin. Je biedt de kat een thuis tot ze naar 
een definitief gezin verhuist. Er zijn plaatsen nodig voor  
papfleskittens (ervaring vereist), kittens, volwassen katten en 
zieke katten. Stuur een mail naar info@cattitude.be of vul het 
contactformulier in op www.cattitude.be. 

Wat moet je doen?

• Zwerfkat gezien? Stuur een mail naar  
info@cattitude.be.

• Een dringende melding zoals een aangereden of  
zieke kat of jonge kittens? Bel het noodnummer  
0468 49 15 03 (24 uur per dag, 7 dagen per week). 

• Een dode kat op straat? Bel naar 02 766 52 71  
(gemeentelijke dienst werken in eigen beheer).

Operatie Proper
De gemeentelijke basisscholen in Tervuren, Moorsel en Vossem 
en de Mariaschool in Tervuren doen mee aan Operatie Proper. 
Ze rapen zwerfvuil en organiseren opruimacties in en rond de 
school. Operatie Proper is een actie van Mooimakers.

Mensen

  Kinderen van de gemeentelijke basisschool Tervuren 
maken het voetpad proper. Ook 20 enthousiaste ‘bubbels’ 
van ouders en kinderen staken de handen uit de mouwen 

op de jaarlijkse Lenteschoonmaak. 

Papier samenbinden 
a.u.b.!

Bind je papier en karton goed vast met een stukje natuurkoord 
of stop het in een gesloten kartonnen doos. Zo kan het niet 
wegwaaien. De straat blijft proper en het vergemakkelijkt ook het 
werk van de afvalophalers. 

Je papier samenbinden duurt amper een minuut. Weggewaaid 
papier achteraf opruimen is veel meer werk en duurt veel langer. 
Gemeentepersoneel, buren of zwerfvuilvrijwilligers zijn er uren 
mee bezig. Hoe je papier en karton correct aanbiedt, lees je op 
www.interrand.be.

Tijdens de voorjaarsstormen enige tijd geleden 
lagen de straten en voetpaden van Tervuren en 
deelgemeentes bezaaid met papier en karton. 
Een stukje touw had dit makkelijk kunnen  
voorkomen. 

www.interrrand.be, info@interrrand.be, 02 658 95 41 
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Onderweg

Speedpedelec: wat mag en wat niet?
Een speedpedelec, of snelle elektrische fiets, is een fiets met trapondersteuning tot  
45 kilometer per uur in plaats van tot 25 kilometer per uur bij de ‘gewone’ elektrische fiets.

openbaardomein@tervuren.be, 02 766 52 92 

De bestuurder van een speedpedelec 
moet de verkeersregels van bromfietsen 
categorie B volgen. Dat wil zeggen dat men 
verplicht het fietspad moet gebruiken op 
wegen waar de maximaal toegelaten  
snelheid hoger ligt dan 50 kilometer per 
uur. Op wegen waar de snelheidsgrens  
50 kilometer per uur is, kan men kiezen om 
het fietspad te gebruiken of niet. Behalve 
als er verkeersborden (met een symbool 

• Je moet minstens 16 jaar zijn en een 
rijbewijs voor de bromfiets of auto  
hebben. Het dragen van een helm 
(goedgekeurd conform EN1078) die de  
slapen en het achterhoofd beschermt, 
is verplicht. 

• Je moet je voertuig inschrijven bij de 
DIV (Dienst voor Inschrijvingen van 
Voertuigen) en je hebt een Certificaat 
van Overeenstemming (CVC) nodig.  
Je krijgt dit document bij aankoop.  
Het is te vergelijken met het  
gelijkvormigheidsattest nodig voor de 
inschrijving van een wagen.

• Je moet een nummerplaat op de fiets 
bevestigen.

• Als je speedpedelec autonoom, dus 
zonder trappen, een hogere snelheid 
dan 25 kilometer per uur kan bereiken, 
moet je ook een autoverzekering  
burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten.

• Elke speedpedelec moet voorzien zijn 
van een achteruitkijkspiegel. Nieuwe 
modellen hebben sowieso een claxon 
en een remlicht. Oudere modellen zijn  
hiervan vrijgesteld. 

Een speedpedelec 
aanschaffen?

++

41M31M

++

Bestuurder van
de speedpedelec
moet het  
fietspad verplicht  
gebruiken:

Bestuurder van de
speedpedelec  
mag vrij kiezen om
al dan niet op het
fietspad te rijden:

Bestuurder van
de speedpedelec
verboden op het
fietspad:

van een bromfiets en de letter P) staan  
die aanduiden dat een bepaalde weg  
verboden is.

De maximumsnelheid is ook van toepassing 
op gebruikers van de speedpedelec.  
Zo mag de bestuurder bijvoorbeeld niet 
sneller rijden dan 30 kilometer per uur in 
een zone 30. In een voetgangerszone 
moet hij of zij de fiets aan de hand nemen.

Gezocht 

Zelf iets organiseren tijdens het WK wielrennen?
Tijdens het wereldkampioenschap wielrennen op 24, 25 en 26 september  
zullen de renners ook door Duisburg rijden. Er komt een officieel WK-dorp  
met tal van activiteiten die plaatsvinden tijdens maar ook in de aanloop naar  
dit weekend. 

Wil jij in de week van 18 tot 26 september zelf een activiteit organiseren?  
Laat dan voor 16 mei je idee weten door een mail te sturen naar  
evenementen@tervuren.be. Zo kan de afdeling vrije tijd de nodige afspraken 
maken met de WK-organisatie.

Kampeerwagens
Tijdens het WK zal er heel wat volk naar Duisburg afzakken en wellicht ook  
veel mensen met kampeerwagens. Beschik jij over de nodige ruimte om een of 
meerdere kampeerwagens te stallen langs of in de omgeving van het parcours? 
Laat het dan voor 16 mei weten via evenementen@tervuren.be.

evenementen@tervuren.be
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Gebeurt nu 

‘T Hof Tervuren!
Geen Hee Tervuren dit jaar, maar wel een alternatief zomerprogramma. Dat 
kindje kreeg ondertussen ook een naam: ‘T Hof Tervuren! De aftrap wordt 
gegeven op zaterdag 12 juni met de eerste wedstrijd van de Rode Duivels 
op het EK voetbal. De wedstrijd zal live te zien zijn op een groot scherm 
op het grasveld van de Koninklijke Moestuin. Het volledige (coronaveilige) 
programma kan je vanaf juni ontdekken op www.thoftervuren.be.

In vogelvlucht

De eerste rijbewijzen in bankkaartmodel  
werden gemaakt in juli 2010. Ze zijn 
echter maar tien jaar geldig. Kijk 
daarom de geldigheidsdatum van je 
rijbewijs na. Is jouw rijbewijs minder 
dan drie maanden geldig? Maak dan 
een afspraak bij de dienst burgerzaken 
om je rijbewijs te hernieuwen. Het is je 
plicht om zelf de datum te controleren 
en een hernieuwd rijbewijs aan te  
vragen. Je krijgt geen persoonlijke 
brief of mail.

www.thoftervuren.be

Openhartig over eten
Met de coronakilo’s in gedachten maakte de Bib  
een boekentoren ‘Openhartig over eten’. Je vindt er 
informatieve boeken met advies voor een gezondere 
levensstijl. Er is ook een ruim aanbod van dieet- en 
kookboeken. De boekentoren bevindt zich op de 
tweede verdieping van de bibliotheek. 

Rijbewijs gehaald in 2010? 

Afspraak maken: burgerzaken@tervuren.be, 02 766 53 53 tervuren.bibliotheek.be

10.000 stappen.  
Elke stap telt
Zet jij elke dag 10.000 stappen? Dat is het aantal stappen 
dat nodig is om op en top gezond te blijven. De gemeente 
engageert zich voor de Vlaamse campagne ’10.000 stappen. 
Elke stap telt’. Vanaf het najaar zal dat ook zichtbaar  
worden op straat. Een korte afstand wandelen om  
bijvoorbeeld boodschappen te doen of naar school te  
gaan levert al heel wat stappen op. Begin er nu aan!

welzijn@tervuren.be, 02 766 52 02  
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www.tervuren.be

-  expo op vaste locaties: van do 13/5 tot zo 16/5, van 11 tot 18 u
-  expo De Warandepoort, Markt 7b: 

•  deel 1: van ma 17/5 tot zo 30/5
•  deel 2: van za 5/6 tot zo 27/6
•  tijdens de openingsuren

- gratis toegang
- www.artiestentoertervuren.be, vrijetijd@tervuren.be,  

02 766 52 03 

ArTiesTenToer
CORONAVEILIGE EDITIE 2021

Tom Frantzen, gevierd kunstenaar uit Duisburg, heeft heel wat 
plekken opgeluisterd met sprekende beelden. Denk maar aan  
de Bandundu Waterjazz Band, een vrolijke beeldenbende die  
Tervurenaars en bezoekers al jaren verwelkomt op de rotonde  
aan de Tervurenlaan. 

In zijn beeldentuin ‘De Paden van de Waaienberg’ versmelten  
natuur en kunst in perfecte harmonie. Humor is ook nooit ver weg. 

Vele van de ongeveer honderd beelden kan je omschrijven als 
ruimtelijke, bronzen cartoons. In zijn meesterwerk ‘De Opmars van 
de menselijke waanzin’ laat Tom de wereldgeschiedenis defileren  
op een 14 meter lange catwalk. Met dit beeld haalt hij op  
Bruegeliaanse wijze het mensDOM, door de mangel. 

Dit geleid bezoek van een tweetal uur geeft je een unieke kijk in 
de fantasiewereld van Tom waar de verBEELDing aan de macht is. 

De Paden van de  
Waaienberg

GELEID BEZOEK

zo 16/5 om 14.30 u
•  Waaienberg 17, Duisburg 
•   € 14 (volwassenen), € 10 (65+ en studenten), € 5 (kinderen 

onder 12 jaar) 
•  inschrijven via 0485 50 83 60
•  maximaal 25 deelnemers (afhankelijk van de coronamaatregelen 

kan dit minder zijn), aangepast schoeisel is nodig
•  info: www.tomfrantzen.com

De tentoonstellingen vinden dit jaar plaats op een aantal vooraf 
bepaalde locaties. Zo zal je kunst kunnen bewonderen in tuinen, 
in gemeentelijke gebouwen, in winkels en in de kerk van Moorsel. 
Er zijn vele kunstvormen: aquarel, beeldhouwwerk, acryl,  
keramiek, juweelkunst, fotografie, enzovoort. 

Elke locatie kan maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk 
ontvangen. Hoeveel dat er zijn, zal aangeduid zijn aan de ingang. 
De algemene regel is 1 bezoeker per 10 vierkante meter. 

De overzichtstentoonstelling vindt in twee delen plaats na het 
hemelvaartweekend en gespreid over een langere periode.  
Per deel wordt het werk van 35 kunstenaars getoond.
De eerste periode loopt van 17 tot 30 mei, de tweede periode 
van 5 tot 27 juni.

Tijdens het hemelvaartweekend van donderdag 
13 tot zondag 16 mei kan je al wandelend of  
fietsend kennismaken met het werk van een  
70-tal Tervuurse kunstenaars. De afdeling vrije 
tijd zet alles op alles om er een coronaveilig 
evenement van te maken.
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Parkenparade

In de Parkenparade kan je gedurende drie opeenvolgende weekends tussen 22 mei en 6 juni in het park van Tervuren deelnemen aan 
activiteiten die in het teken staan van geluk. In het eerste weekend gaat het over geestelijk geluk. Tijdens het tweede weekend komt 
relationeel geluk aan bod en in het derde weekend staat familiegeluk centraal. Alles wordt gratis aangeboden, behalve de picknick-
manden. Vooraf inschrijven is meestal verplicht.

Toerisme Vlaams-Brabant lanceert een promotiecampagne die de vele tuinen en parken die onze provincie 
rijk is in de kijker zet. Het park van Tervuren mag in deze campagne uiteraard niet ontbreken.

ZATERDAG 22 MEI

Mindfulwandelingen  
Om 9 u en om 18 u 
Duur: 1.30 u, maximaal 12 deelnemers per 
wandeling, inschrijven verplicht via 
gfitterer@googlemail.com

Wandelingen voor meer  
vitaliteit
Om 9.30 u en 13.30 u 
Duur: 1 uur, inschrijven verplicht via 
https://vitalitybuilders.webhero.be/nl/
onze-activiteiten

Introducties tot bosbaden 
Om 10 u, 11.30 u en 14 u 
Duur: 45 minuten, maximaal  
14 deelnemers per sessie, inschrijven 
verplicht via www.boslucht.be/agenda

Initiatie yoga met Tree of Life 
Om 10 u en om 11.30 u 
Duur: 1 uur, maximaal 25 deelnemers per 
sessie, inschrijven verplicht via  
www.treeoflifeyoga.be/parkenparade

Pilates onder de bomen 
Om 11 u 
Duur: 1 uur, maximaal 25 deelnemers, 
inschrijven verplicht via  
Isabel.horta@healthcube.be

Klankschaalsessie door KWB 
Tervuren
Om 15 u op het grasveld tussen de 
Keizerinnedreef en het Afrikapaleis
Duur: 1 uur

Latino-danssessie 
Om 16 u 
Duur: 1 uur, maximaal 15 deelnemers, 
inschrijven verplicht via  
dancewithpaulo@gmail.com

ZONDAG 23 MEI

Mindfulwandelingen 
Om 9 u en om 18 u 
Duur: 1.30 u, maximaal 12 deelnemers 
per wandeling, inschrijven verplicht via 
gfitterer@googlemail.com

Wandelingen voor meer  
vitaliteit
Om 9.30 u en om 13.30 u 
Duur: 1 uur, inschrijven verplicht via 
https://vitalitybuilders.webhero.be/nl/
onze-activiteiten

Initiatie yoga met Tree of Life 
Om 10 u en om 11.30 u 
Duur: 1 uur, maximaal 25 deelnemers  
per sessie, inschrijven verplicht via 
www.treeoflifeyoga.be/parkenparade

Introducties tot bosbaden 
Om 11 u en om 14 u 
Duur: 45 minuten, maximaal  
14 deelnemers per sessie, inschrijven 
verplicht via www.boslucht.be/agenda

Latino-danssessie 
Om 16 u 
Duur: 1 uur, maximaal 15 deelnemers, 
inschrijven verplicht via  
dancewithpaulo@gmail.com

ZONDAG 30 MEI

Romantische fietstocht in het 
park 
Het park van Tervuren was vroeger het 
jachtgebied van nogal wat chic volk. En 
ook Cupido miste er zijn pijlen niet, nog 
steeds niet trouwens. Onder deskundige 
begeleiding van een fietsgids ontdek je 
alle romantische plekjes in het park. 
Vlinders in de buik gegarandeerd!

Vertrek om 14 u aan toeristisch  
bezoekerscentrum De Warandepoort, 
maximaal 25 deelnemers, inschrijven 
verplicht via toerisme@tervuren.be

Picknick
Stel een picknickmand samen met 
lekkere producten van onze lokale 
handelaars en verrijk ze met een straffe 
streek-box die je kan bestellen via  
www.straffestreekbox.be/parkenparade. 
Vlij je neer in het gras aan de rand van de 
vijvers of aan een van de picknicktafels. 
De locaties vind je ook terug in een 
gratis parkfolder die je kan oppikken in 
het toeristisch bezoekerscentrum.

ZATERDAG 5 EN ZONDAG 6 JUNI

Geocache 
Ga op zoek naar geluk via een geocache 
gelinkt aan de theaterwandeling ‘De vos … 
in het bos’. Meer info op  
www.visittervuren.be/geocachen. Of zoek 
de kleine reuzen die verstopt zijn in het 
park in de wandelzoektocht ‘Reuzen in 
kabouterhuisjes’ (meer info op pagina 23). >
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Jouw activiteit in de kalender?

Elke erkende vereniging uit Tervuren kan tot 4 keer per jaar een activiteit in de kijker plaatsen. De activiteit moet  

openstaan voor iedereen en ofwel met zekerheid doorgaan, ofwel een online alternatief aanbieden ingeval van  

bijkomende coronamaatregelen. Surf naar infoblad.tervuren.be en vul het webformulier in vóór:

• zo 23/5 (activiteiten tussen 21/6 en 31/8)

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

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

WO 12, 19 EN 26 MEI

Initiatie voetbal 
KV Tervuren-Duisburg 

Is voetbal iets voor jouw kind? Kom eens meedoen tijdens een initiatiesessie 
in mei. Op woensdag 12 mei is het bovendien Vriendjesdag! Voor jongens en 
meisjes geboren tussen 2013 en 2016. 

Voetbalterrein Schonenboomstraat, Duisburg, van 15.30 tot 17 u, gratis,  
inschrijven via www.kvtervuren.be/initiatie

VANAF ZA 15 MEI

Reuzen in kabouterhuisjes   
Reuzen Tervuren 

In een wandelzoektocht van 6 kilometer maak je via foto’s en verstopte mini-
reusjes kennis met reuzen als immaterieel erfgoed. Je gaat door het park en 
langs andere mooie plekjes, op goed begaanbare paden met hier en daar een 
pittig hoogteverschil.

Park Tervuren, van 15/5 tot 31/8, gratis, www.reuzen.be

DO 3 JUNI 

Online infosessie Vliegend Hert   
Regionaal Landschap Dijleland

Wil je meer te weten komen over het vliegend hert in onze regio? Ben je op 
zoek naar een broedhoopbouwplan? Je leert er alles over met Arno Thomaes 
van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Online-evenement, 20 u, gratis, inschrijven via www.planvliegendhert.be,  
andreas.baele@rld.be

 

Uit
Verenigingen Kalender

Het aantal toegelaten  
deelnemers kan wijzigen in 
functie van de geldende  
coronamaatregelen. 

afdeling vrije tijd, 02 766 53 40, 
www.visittervuren.be/parkenparade

Lustrumviering erfgoedverenigingen
Vanaf midden september 2021 tot eind januari 2022 vieren de 
Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren en de 
Nederlandse Vereniging met zetel in Tervuren hun jubilea van 
respectievelijk 75 en 115 jaar. Dit doen zij samen met de Vrienden 
van de School van Tervuren en de hedendaagse kunstenaars  
van ART Tervuren. Tentoonstellingen, boek- en filmvoorstellingen 
zullen elkaar afwisselen in cc De Warandepoort en in de lokalen 
van de Nederlandse vereniging. Het volledige programma vind 
 je in de volgende edities van Tervuren Info.

Frank Ruttens, 0496 38 77 78, franco.ruttens@skynet.be

Picknick
Stel een picknickmand samen met lekkere 
producten van onze lokale handelaars en 
verrijk ze met een straffe streek-box die  
je kan bestellen via  
www.straffestreekbox.be/parkenparade.  
Vlij je neer in het gras aan de rand van de 
vijvers of aan een van de picknicktafels.  
De locaties vind je ook terug in een gratis 
parkfolder die je kan oppikken in het 
toeristisch bezoekerscentrum.

>

>

  Paviljoen van de Prins van Oranje in Tervuren



EEN 70-TAL KUNSTENAARS STELLEN HUN WERK TENTOON IN 
EIGEN ATELIER EN OP LOCATIES TIJDENS HET HEMELVAARTWEEKEND

ELKE DAG VAN 11U TOT 18U

EXTRA! OVERZICHTSTENTOONSTELLING IN

|EXPO 1| 17 - 30 MEI 

 DE WARANDEPOORT

|EXPO 2| 5 - 27 JUNI


