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Edito

Ons contacteren
— Adressen 

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

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

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

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

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

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

Sociaal Huis

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

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

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

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

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

Felicitatie? 
Mail naar info@tervuren.be.

Marc Charlier
Burgemeester

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

Recent ontstond in de media commotie rond fusiebesprekingen 
tussen gemeenten. Gemeenten worden hiertoe gestimuleerd 
door de Vlaamse regering met het oog op de vorming van sterke 
en bestuurskrachtige lokale besturen. Uit studies blijkt dat 
financiële draagkracht en schaal de twee belangrijkste factoren 
zijn om de lokale bestuursopdracht goed te vervullen. 
Fusiegemeenten vanaf 20.000 en liefst 35.000 inwoners of 
meer, kunnen dan ook rekenen op een financiële tegemoetkoming 
onder de vorm van een schuldovername. Een fusiebonus om de 
schaalvergroting en professionalisering ingang te doen vinden  
op het lokale niveau. Want spontane fusies zonder stimuli blijven 
vooralsnog uit. 

De financiële wortel die de Vlaamse regering voorhoudt is 
substantieel en aantrekkelijk. Hij biedt een gemeente als Tervuren 
een schuldverlichting tussen de 9,1 en 11,4 miljoen euro, 
afhankelijk van het nieuwe inwonersaantal. Weliswaar eenmalig, 
maar toch: 11,4 miljoen euro is meer dan de gemeentelijke 
inkomsten uit de personenbelasting of uit onroerende 

voorheffing. Het doet dromen van extra beleidsruimte, voor zover 
deze er nog zou zijn na de aanzienlijke integratie- en transitiekost 
van een fusie.

Tervuren op zich voldoet aan het minimale bevolkingscriterium, 
slaagt tot op heden behoorlijk goed in zijn lokale opdrachten  
(zie de Gemeentemonitor) en voor zover ik weet is er ook geen 
algemene vraag naar een fusie vanwege de Tervurenaars. Een 
fusie is met andere woorden geen noodzaak maar een 
mogelijkheid, een opportuniteit die onderzocht moet worden als 
daad van behoorlijk bestuur. Maar ook voor gemeentefusies geldt 
dat ‘elk voordeel zo zijn nadeel heeft’. We kunnen dus beter eerst 
grondig ons huiswerk maken, alvorens een uitspraak te doen voor 
of tegen. Wordt vervolgd …

‘Een fusie is geen noodzaak, 
maar een mogelijkheid’
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Het informatieblad verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus
v.u.: Marc Charlier, Markt 7a bus 2, 3080 Tervuren • Contact: communicatie@tervuren.be
• Redactie: gemeentelijke diensten i.s.m. Sofieschrijft.be • Vormgeving en druk: Artoos 
• Afgiftekantoor: Tervuren

In dit nummer

53520-1601-1009
www.artoosgroup.eu

Klasbezoek bij de dienst werken
15

Ondernemersevenement Druivenstreek

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

Heradem in Tervuren!
Download onze wandel- en fietsroutes op  
www.visittervuren.be/wandelen-en-fietsen  
 

 ©Lander Loeckx

#visittervuren #tervuren #lente #wandelen #fietsen 
#toerismevlaamsbrabant

89 vind-ik-leuks

Genieten op de Parkenparade
2110
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Goed om weten

Reispas: vermijd een spoedprocedure
De zomervakantie komt dichterbij. Als je naar een verre bestemming reist, kijk dan de geldigheidsdatum 
van je reispas na. Als je een nieuwe reispas nodig hebt, vraag die dan op tijd aan om een dure spoed-
procedure te vermijden.

Voor welke landen? 
Op www.diplomatie.belgium.be kan je voor elk land zien of een 
reispas nodig is of niet. Soms heb je ook een visum nodig. Dat 
vraag je aan bij de ambassade of het consulaat van het land in 
kwestie. Voor bepaalde bestemmingen zijn ook vaccinaties of 
andere medische voorzorgen vereist.

burgerzaken@tervuren.be, 02 766 53 53

Hoe een reispas aanvragen?
• Maak online een afspraak bij de dienst burgerzaken op  

www.tervuren.be. Doe dit op tijd want net voor de vakantie-
periodes is de afsprakenkalender snel volgeboekt. Zo vermijd 
je een spoedprocedure. Normaal duurt het 7 werkdagen voor 
de reispas op de gemeente toekomt. Via een spoedproce-
dure komt de reispas de volgende dag al toe als deze voor 
15 uur is aangevraagd, maar daarvoor betaal je wel meer.

• Breng je elektronische identiteitskaart en 1 recente pasfoto  
in kleur mee. De pasfoto moet voldoen aan strenge normen. 
Je vindt ze op www.fotopaspoort.be. Breng ook je oude 
paspoort of een politie-attest van verlies of diefstal mee.

• Je moet zelf aanwezig zijn om je paspoort aan te vragen. 
Minderjarigen moeten vergezeld zijn door een van de 
ouders.

• Afhalen van de reispas kan eenvoudig zonder afspraak aan 
de snelbalie. Je kan dit zelf doen of aan iemand anders een 
schriftelijke volmacht geven.

Hoeveel kost een paspoort?
Volwassenen betalen 74 euro en minderjarigen 35 euro. Kies je 
voor de spoedprocedure? Dan lopen de tarieven op tot  
250 euro voor volwassenen en 210 euro voor minderjarigen.

Kids-ID en reistoestemming voor kinderen
• Kinderen onder de 12 jaar moeten een kids-ID aanvragen als 

ze naar een land reizen dat geen reispas vereist. Ook 
hiervoor moet je online een afspraak maken. De aanvraag kan 
gerust nu al gebeuren tot ten laatste 2 weken voor vertrek. 
Meer informatie over de kids-ID lees je op www.tervuren.be. 

• Een minderjarige die naar het buitenland reist zonder reispas 
of zonder een ouder met dezelfde naam, moet een attest van 
toestemming van de ouder(s) kunnen voorleggen. Je kan dit 
document gemakkelijk aanvragen via het e-loket op  
www.tervuren.be.

Belastingaangifte Tax-on-web 
Je belastingaangifte digitaal indienen is eenvoudiger dan je denkt. 

Het digitale aangifteformulier is vanaf begin mei beschikbaar in Tax-on-web. Surf daarvoor 
naar www.taxonweb.be en meld je aan met itsme (mobiele telefoon) of met je identiteits-
kaart, pincode en een kaartlezer. Zodra je aangemeld bent, vind je ofwel een grotendeels 
vooraf ingevulde aangifte ofwel een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’. Deze laatste 
moet je enkel nog controleren. 
Hulp nodig? Contacteer een medewerker van de federale overheidsdienst Financiën op 
het nummer dat op je aangifte vermeld wordt.

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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info@tervuren.be, 02 766 52 01

Burger

Babbelcafés

Over de grens

Oekraïense 
vluchtelingen in  
Tervuren

Om de opvang van de vluchtelingen te coördineren richtte de 
gemeente een taskforce Oekraïne op waarin verschillende 
diensten vertegenwoordigd zijn. De oproep naar huisvesting via 
de gemeentelijke communicatiekanalen kreeg ruime weerklank 
en 161 Tervuurse gastgezinnen meldden zich aan bij de dienst 
welzijn. Ook gaven vele Tervurenaars zich op als vrijwilliger voor 
diverse taken.

Gastgezinnen
In maart kwamen de eerste Oekraïense families toe in Tervuren 
en dat aantal groeide nog aan in april. Bij het ter perse gaan 
verbleven 80 families (193 personen) bij Tervuurse gastgezinnen. 
Het gaat voornamelijk om vrouwen en kinderen. 

Opvangplaatsen
De taskforce startte vervolgens op vraag van de Vlaamse 
overheid een zoektocht naar tijdelijke opvanglocaties voor een 
groter aantal mensen. Zo werden in assistentiewoningen De 
Vlonder twee appartementen voor telkens een vijftal personen  
in orde gebracht. Ook sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn 
Huis biedt vijftien woningen aan in de Ravensteinwijk die omwille 
van renovatie tijdelijk leegstonden. De Regie der Gebouwen en 
het AfricaMuseum stellen de leegstaande conciërgewoning aan 
de Leuvensesteenweg ter beschikking. Na opknapwerken 
kunnen daar 14 à 22 slaapplaatsen aangeboden worden. Als er 
nog meer opvangplaatsen nodig zouden zijn, dan kan ook het 
gebouw van de FOD Financiën in de Museumlaan ingericht 
worden als tijdelijke verblijfplaats.

Sociale begeleiding
De medewerkers van het Sociaal Huis nemen ook de sociale 
begeleiding van de families op zich en in samenwerking met  
de scholen wordt het onderwijs georganiseerd. 

De gemeente dankt alvast alle vrijwilligers voor hun spontane hulp.

Op verzoek van de hogere overheid bracht de 
gemeente alles in gereedheid voor de opvang 
van Oekraïense vluchtelingen in Tervuren. 

www.tervuren.be/oekraine
www.info-ukraine.be (federale overheid)

De lente is in het land en we kijken uit naar een mooie zomer.  
De burgemeester en schepenen nodigen elke Tervurenaar uit 
voor een gezellig samenzijn bij een lekker drankje. In deze 
informele setting kan je praten over het leven en wonen in 
Tervuren. Vragen en suggesties zijn welkom. Inschrijven vooraf  
is niet nodig, je mag gewoon langskomen.

Waar? Bij jou in de buurt!

• zondag 8 mei van 11 tot 13 u, in De Steenberg in Moorsel
• vrijdag 20 mei van 19 tot 21 u, in Café In den Congo in Vossem
• vrijdag 3 juni van 19 tot 21 u, in Pachthof Stroykens in Duisburg
• dinsdag 28 juni van 19 tot 21 u, in sportcentrum Diependal in 

Tervuren

Europadag
De gemeente nodigt iedereen  
van harte uit op de viering van 
Europadag. Gastspreker  
prof. dr. Steven Van Hecke zal een 
uiteenzetting houden met als 
thema ‘Van vredesproject tot 
oorlog in Oekraïne: quo vadis 
Europa?’ Aansluitend is er een 
receptie. 

zo 15 mei om 11 u
•  gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a (raadzaal)
•  gratis 
•  vooraf inschrijven via www.tervuren.be/europadag2022
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Dossier 

Bio-diversiteit! 
Een moeilijk, wetenschappelijk woord? Of een fladderende vlinder op een pinksterbloem? 
De gemeente wil méér biodiversiteit op het openbaar domein. Maar ook in jouw tuin 
met hulp van de Tuinrangers.
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Gemeente werkt aan groene stapstenen 
De afdeling ruimte van de gemeente werkt aan een 
sterkere biodiversiteit via het idee van de groene 
stapsteen. 

Biodiversiteit slaat op de verscheidenheid van planten- en 
diersoorten en hun leefgebieden. Hoe groter de verscheidenheid 
of variatie, hoe sterker de natuur. Maar de biodiversiteit  
gaat erop achteruit. En dat is nadelig voor de lucht- en 
waterkwaliteit, bedreigt onze voedselproductie en maakt ons 
kwetsbaarder voor natuurrampen. Samen kunnen we echter 
voor meer biodiversiteit zorgen. De groene stapsteen is het 
hulpmiddel.

Gebieden verbinden 
Medewerker Lisa Couck legt uit: “Een stapsteen is een kleine 
oppervlakte die een geschikte leefplek vormt voor een 
bepaalde plant of een bepaald dier. Dankzij stapstenen kunnen 
dieren of planten zich doorheen het landschap verplaatsen. Het 
Zoniënwoud, het Warandepark, de Voervallei of het Hogenbos  
in Moorsel vormen hier bij ons belangrijke stapstenen. Maar ze 
raken versnipperd door allerlei barrières die de mens optrekt 
zoals bebouwing of wegen. Daarom willen we deze gebieden 
versterken én weer met elkaar verbinden via groene stapstenen. 

Zo vinden insecten en zoogdieren het nodige voedsel, schuil- en 
broedplaats en kunnen ze hun voortbestaan garanderen.”

Groot of klein 
Wie eens in het rond kijkt, vindt gemakkelijk de Tervuurse 
stapstenen. Sommige zijn groot en opvallend, andere eerder 
beperkt zoals één enkele grote boom, een lange haag, een holle 
weg, een bloemrijke berm of zelfs een insectenhotel op een 
lapje braakland. En niet onbelangrijk, ook alle particuliere tuinen 
kunnen belangrijke stapstenen vormen.

In heel Tervuren
Een kernzone in dit opzicht is de Voervallei, meer bepaald het 
gebied van de bron van de Voer tot de Warande. De afdeling 
ruimte doet er binnen het samenwerkingsverband Horizon+ tal 
van inspanningen om de biodiversiteit te verhogen. Verder 
plantte de gemeente in samenwerking met inwoners en partner-
organisaties het afgelopen jaar heel wat inheemse bomen en 
struiken aan in Vossem, Moorsel en Tervuren. Ook in woonwijken 
ten slotte zorgt de gemeentelijke groendienst voor aantrekkelijk 
groen, want ook dit soort ministapstenen kan de natuur een 
handje helpen. 

openbaardomein@tervuren.be, 02 766 52 92
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 Euh, wa is da?
 Een broedhoop voor het vliegend 

hert. Deze grote kever legt daar zijn 
eitjes. Op sportsite De Polygoon 
werden alvast 4 broedhopen 
aangelegd. En vonden ook 2.200 
inheemse struiken een plaatsje.  
Realisatie: Regionaal Landschap 
Dijleland en Golf Park Tervuren. 

 Gezoem in de 
insectenhotels

 Op het 
gemeentelijk 
grondgebied 
tel je in totaal 8 
insectenhotels. 
Dit exemplaar 
staat aan de 
Waalsebaan 
in Moorsel. 
Solitaire 
bijen, maar 
ook spinnen, 
oorwormen en 
kevers vinden 
hier een thuis. 
Insecten zijn 
onmisbaar voor 
de bestuiving 
van planten. 

 Holle weg boordevol leven
 Holle wegen zijn hotspots van biodiversiteit. De takkenwal voorkomt 

erosie, maar is ook een fantastische schuilplaats voor vogels en kleine 
zoogdiertjes. Mooi werk van de natuur- en landschapsploegen van IGO! 

 Weg met eentonig gras
 Leve bloempjes en kruiden tussen het hoog opschietende gras.  

De maaimachine van de groendienst komt hier slechts twee keer  
per jaar langs. Met dit prachtige resultaat. 

 Padden in de poel
 Gespot in de Veeweidestraat: 2 kunstmatig aangelegde poelen voor de 

vroedmeesterpad. Wist je dat de vroedmeesterpad de ‘nieuwe man’ is onder  
de amfibieën? Lees er alles over op www.planvliegendhert.be.

 Plant een boom
 Een boom planten brengt het bos 

dichterbij. Jong en oud hielp het 
afgelopen jaar om Tervuren groener 
én klimaatbestendiger te maken. De 
boomplantactie in de Lijsterlaan was een 
samenwerking met Horizon+.

Foto’s: Frauke Van den Broeck
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Dossier 

6 x biodivers

1. De basis: corridors voor plant en dier
 Voor nagenoeg alle dieren en planten zijn corridors of 

groene verbindingsroutes ontzettend belangrijk. De holle 
wegen, de bermen en de Voervallei krijgen extra aandacht 
via extensief maaibeheer en aanplanting met inheems groen.

2. Extensief maaien (lang gras)
 Maai Mei Niet? Dat doet de groendienst al vele jaren. 

Bepaalde graslanden maait men maximaal twee keer per jaar 
met de bosmaaier of kleine klepelmaaier. Madeliefjes, klaver 
of ereprijs mogen hun gang gaan tussen het gras. Bijen  
en zweefvliegen komen in groten getale. Kikkers en  
salamanders worden niet gestoord. Waar kan je dit zien?  
Aan de Vlonderse Hoek bij de assistentiewoningen, in de 
boomgaard aan de Pastoor Vandersandestraat, in de 
Pastorietuin in Vossem. 

3. Intensief maaien (kort gras)
 Grasvelden voor sport, spel en recreatie worden wél vaker 

gemaaid. Waar bijvoorbeeld? Alle voetbalvelden en het 
evenementenplein in de Moestuin. Maar ook in meer 
natuurlijke zones wordt hier en daar intensief gemaaid om 
een wandelpad vrij te maken, een picknick- of zitplek of 
vissersstrook langs een vijver te creëren. Een mooie mix 
tussen wildere én toegankelijke natuur is het doel.

4. Inheems plantgoed
 De groendienst plant inheemse, klimaatbestendige soorten 

aan zoals linde, haagbeuk, eik, vlier, hazelaar of sleedoorn. 
Die zijn aangepast aan ons klimaat, minder gevoelig voor 
ziektes en insecten of vogels vinden er makkelijk de weg 
naartoe. Wandel maar eens langs de Flosstraat of de 
Wolvengracht. Soms verwijdert de groendienst ook actief 
uitheemse planten om meer ruimte en licht te geven aan 
inheemse beplanting. Af en toe een uitheemse boom? Dat is 
natuurlijk geen ramp. Zo zorgen platanen in de speeltuin aan 
de Moestuin voor veel schaduw of kan een bloesemende 
Japanse kornoelje een verder boomloze straat opvrolijken.

5. Enkelvoudige bloemen
 Bolgewassen zoals narcissen of krokussen zorgen voor 

insectenvoedsel in de vroege lente. Voor bloemperken en 
-bakken valt de keuze van de groendienst steevast op 
enkelvoudige bloemen. Dat zijn niet-gecultiveerde bloemen 
met meeldraden en stampers waarop stuifmeel en nectar zit. 
Zonnehoed, duizendblad of asters: het oog mag wat, maar 
het beestje mag ook wat! Aan dubbele bloemen, te 
herkennen aan overdadige en felgekleurde bloemblaadjes, 
heeft een insect niks. 

Openbaar domein 

6. On-kruiden of kruiden?
 In een biodivers groenbeleid bestaat ‘onkruid’ niet, omdat dit 

net erg nuttig is in de biologische kringloop. De groendienst 
spreekt dan ook liever van ‘kruiden’ in plaats van onkruiden. 
Uiteraard worden bepaalde zones in de gemeente wél 
onkruidvrij gehouden, denk aan straten en pleintjes. Zonder 
het gebruik van pesticiden; heet water, een onkruidbrander 
en een borstel zijn de enige wapens. Sommige invasieve 
exoten, zoals de Japanse duizendknoop, zijn dan weer 
uitermate schadelijk voor de biodiversiteit en vragen een 
aangepaste verwijderingstechniek.

De groenploeg van de gemeente werkt samen met de natuur- en landschapsploegen van IGO en maatwerk-
bedrijf IJsedal elke dag van het jaar aan meer biodiversiteit in Tervuren. Zo kan zich in elk seizoen een grote 
verscheidenheid van planten- en dierenleven ontwikkelen. Hoe pakken zij het aan?

web@tervuren.be, 02 766 52 71
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Tuinrangers geven gratis tuinadvies 
Tuinen maken minstens 10 procent uit van de totale oppervlakte van Vlaanderen. Al die tuinen samen kunnen 
mits een goede aanpak, de biodiversiteit gevoelig verhogen. Voel je het al kriebelen om van jouw tuin een 
biodivers en klimaatbestendig paradijs te maken? De Tervuurse Tuinrangers helpen je op weg. 

De tuin van de toekomst is biodivers en klimaatbestendig. Hij is 
opgewassen tegen kurkdroge én kletsnatte zomers. Vlinders, 
bijen en vogels vinden er voedsel en een plekje om te schuilen. 
En uiteraard kunnen kinderen er heerlijk spelen. Zo’n tuin is 
makkelijker en goedkoper te realiseren dan je denkt. Want de 
Tuinrangers helpen je op weg. Deze enthousiaste Tervurenaars 
met een hart voor de natuur volgden een intensieve opleiding 
over bloemenweides, tuinbiotopen, (fruit)bomen, geveltuintjes, 
minivijvertjes en nog veel meer.

Frank De Maeyer, Tuinranger Tervuren: “Wist je dat een 
gladgeschoren gazon voor insecten en vogels eigenlijk een 
woestijn is? Kies in je tuin liever voor planten die voedsel 
bieden aan insecten. Zo ondersteun je het biologische  
evenwicht, want die insecten zijn op hun beurt voedsel voor 
vogels. En neen, die plantjes hebben geen extra meststoffen 
nodig. Inheemse planten en kruiden gedijen het best op een 
arme bodem. Ze dragen ook veel meer bij aan biodiversiteit 
dan cultivars of uitheemse planten. Daarnaast ligt waterhuis-
houding mij na aan het hart. Grote oppervlakken verharden 
omdat je geen onkruid wil, is geen goed idee. Zo gaat veel 
water nutteloos verloren. Elke Tuinranger heeft zo zijn of haar 
motieven om Tuinranger te zijn, maar allemaal staan we te 
popelen om aan de slag te gaan.”

Hoe verloopt een tuinbezoek? 
Alles begint met jouw tuinwensen. Waarvoor ga je je tuin 
gebruiken? Heb je een losse smaak of hou je meer van strak en 
netjes? En hoe vaak wil je in je tuin werken? Pas dan komt de 

Boek een gratis advies op  
www.tuinrangers.be.  

Elke deelnemende tuin ontvangt  
een gratis safarikit en twee  

zadenmengsels.

Doe mee met Maai Mei Niet!
Maai de hele maand mei (een deel van) je gazon  

niet of minder. Zo leg je een rijkelijk buffet aan voor bijen, 

kevers, vlinders en hommels. Schrijf in via  

mijntuinlab.be/projects/10/

tuin aan de beurt: wat is de kwaliteit van de bodem, waar is het 
zuiden en waar heb je last van inkijk? Maar ook: hoe blij worden 
de vogels en de bijtjes van deze tuin? Vervolgens wordt het tijd 
om het tuinadvies op te bouwen. Aan de hand van inspirerende 
foto’s toont de Tuinranger wat er allemaal mogelijk is op welke 
plek. Je krijgt advies voor een bloemenweide die meer is dan 
‘lang gras’ en tips voor mooie bodembedekkers die wél groeien 
in de schaduw. Je Tuinranger helpt je ook bij de keuze van de 
juiste boom of struik. Voordat hij of zij weer vertrekt krijg je een 
geschetste plattegrond van je toekomstige tuin en een set 
handige adviesfiches. Daarmee kan je direct zelf aan de slag. 
Of je trekt er mee naar je tuinaannemer of -architect.
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do 9 juni om 19 u
•   cultuurcentrum De Warandepoort, Markt 7b
•  € 30 (hapjes en drank inbegrepen)
•  inschrijven vereist, uiterlijk zo 29 mei via ondernemen@tervuren.be met vermelding van 

naam, onderneming en aantal deelnemers

Ondernemen

Ondernemersevenement  
Druivenstreek

Na de verwelkoming door de burgemeester en de schepen voor lokale economie, 
luister je naar de volgende presentaties:

Crowdlending, een succesverhaal
door Kristien De Smedt (Bolero Crowdfunding) en Frederik Delrue (Au Flan Breton)

Kristien De Smedt is business development manager bij Bolero Crowdfunding. Elke 
onderneming kan door de uitgifte van een obligatielening (crowdlending) via het 
Bolero-platform financiering verkrijgen van particuliere beleggers. Kristien vertelt je er 
alles over.

Frederik Delrue is lokaal ondernemer en eigenaar van Au Flan Breton, een bakkerij die 
staat voor verse artikelen en verwennerij. Frederik doet voor de financiering van zijn 
ambitieuze bedrijfsgroei een beroep op het publiek via Bolero Crowdfunding. Hij deelt 
zijn ervaring.

Kernversterking door De Profploeg
door Toon Dirckx (Quares, de Profploeg)

Toon Dirckx is projectcoördinator bij Quares en specialist van de Profploeg. Het 
Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) selecteerde Tervuren voor een 
begeleiding door de Profploeg om de kernversterking te ondersteunen. Deze ploeg 
bestaat stuk voor stuk uit specialisten op hun domein: onderzoek, stadsontwikkeling, 
economie, cocreatie, data-analyse kleinhandel, communicatie, marketing, rechten en 
procesbegeleiding.

Netwerkmoment
Tijdens het netwerkmoment maak je bij een hapje en een drankje kennis met andere 
ondernemers en is er tijd om na te praten en ideeën uit te wisselen. Drankproducenten 
uit de Druivenstreek Kathleen Van den Berghe, AD Brewing en Ghost in a Bottle bieden 
een heerlijk assortiment wijn, bier, non-alcoholische en sterke dranken aan.

Oproep  
standhouders  
Sociale  
Kerstmarkt
Op zaterdag 17 december 
2022 vindt de 15de Sociale 
Kerstmarkt plaats. De  
organisatie is nog op zoek 
naar nieuwe standhouders 
met een sociaal project. 
Neem je graag deel? Laat  
het snel weten.

De Sociale Kerstmarkt biedt een 
podium aan wie in de regio Tervuren 
actief is met een sociaal project. Je zet 
dit project of je bredere werking in de 
kijker en krijgt de kans om fondsen te 
werven via de verkoop van een 
zelfgekozen gamma van (kerst)artikelen. 
De Sociale Kerstmarkt vindt plaats op 
17 december van 15 tot 20.30 uur op 
de Markt van Tervuren. 

Wie kan deelnemen?

• vrijwilligersverenigingen actief op 
sociaal, sportief of sociocultureel vlak 

• privépersonen / vriendenkringen / 
scholen / clubs 

• professionele diensten uit de 
welzijnssector

Initiatieven uit de regio Tervuren  
krijgen voorrang. Als er standplaatsen 
overblijven, kunnen ook initiatieven uit 
een ruimere regio worden toegelaten. 
Wie al eerder deelnam aan de Sociale 
Kerstmarkt, hoeft niet te reageren op 
deze oproep. Je krijgt automatisch een 
uitnodiging.

Ondernemers, handelaars en vrije beroepers van de Druivenstreek 
zijn op 9 juni van harte welkom op het ondernemersevenement 
Druivenstreek. Ook wie overweegt om in de nabije toekomst een 
zaak op te starten, noteert de datum best in de agenda.

welzijn@tervuren.be, 02 766 52 02

Interesse? Stuur tegen uiterlijk  
31 mei een e-mail naar  

socialekerstmarkt@gmail.com  
om het inschrijvingsformulier  

te ontvangen. 
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Gebeurt nu 

2de forum over adviesraden
Op 15 maart vond de eerste inspiratiesessie over de heroriëntering van de adviesraden 
plaats. Ondertussen kwamen enkele deelnemers samen om de verzamelde ideeën te 
verdiepen. Tijdens het tweede forum op 14 juni worden de denkpistes voorgesteld  
(gemeentehuis De Zevenster van 19 tot 22 uur). Ben je benieuwd? Denk je graag mee 
na over de (her)organisatie van de adviesraden? Schrijf je snel in. 

Schrijf je in: info@tervuren.be

Ontwikkel je talent

www.crescendo-cvo.be,  
info.tervuren@crescendo-cvo.be,  
02 766 53 89

Zin in een taalcursus, een onderdom-
peling in informatica, kooklessen of een 
cursus mode maken? Het aanbod van 
Crescendo CVO dat start in september 
staat vanaf 15 mei online op de website. 
Op 2 juni ben je welkom op de (digitale) 
infodag. Kom je liever naar het  
secretariaat om je in te schrijven? Maak 
dan vooraf een afspraak via de telefoon 
of de website.

Nee tegen holebi- en transfobie 
17 mei is de Internationale 
Dag tegen Holebi- en  
transfobie. Ook de gemeente 
steunt de regenboogactie. In 
Tervuren krijgen discriminatie 
en onverdraagzaamheid  
op basis van seksuele  
oriëntatie of genderidentiteit 
geen plaats. 

welzijn@tervuren.be, 02 766 52 02 

Wat vind je van het cultuurcentrum?

Je hebt vast je mening over het aanbod, de infrastructuur of de communicatie van  
cc De Warandepoort. In een grootschalig publieksonderzoek in samenwerking met  
Cultuurconnect peilt het cultuurcentrum naar noden, wensen en ervaringen van de  
gebruikers. Vul de online-enquête in tegen 31 mei. Je maakt kans op een Bongobon  
ter waarde van 250 euro. En je redt meteen een vierkante meter bedreigd regenwoud. 

Surf naar: www.dewarandepoort.be/programma/wat-vind-jij-van-ons-cultuurcentrum

Ben jij een  
Mooimaker?
Dan dump je geen grasmaaisel of  
gesnoeide takken in de natuur of op een 
braakliggend terrein. Hoewel organisch 
afval minder schadelijk is dan plastic, 
duurt het toch even voor het volledig 
afgebroken is. Ook groente- en fruitresten 
horen niet thuis in het park of bos. Ze 
beginnen te stinken en trekken vogels  
en ongedierte aan. Gooi ze op de  
composthoop of bij het gft-afval. 

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

ArTiesTenToer wordt 20 jaar!
ArTiesTenToer mag dit jaar twintig kaarsjes uitblazen. Gevestigde waarden, jong talent en gepassioneerde 
kunstliefhebbers tonen in het hemelvaartweekend op feestelijke wijze hun kunst aan het grote publiek. 
Dimfy Boers van de afdeling vrije tijd en Johan Geelen, deelnemer en lid van de werkgroep, stomen de 
aankomende twintiger klaar voor een spetterend verjaardagsfeest.

Wat kunnen jullie al vertellen over deze  
ArTiesTenToer?
Dimfy: “Met tachtig kunstenaars komen we aan het hoogste 
aantal deelnemers ooit. En het bezoekersaantal is door de 
jaren heen mee gestegen.” Johan: “Kunst ontdekken op 
plaatsen en bij personen bij wie men het niet had vermoed, is 
iets wat mensen blijft aanspreken. Sommige bezoekers maken 
er een daguitstap naar Tervuren van. Of een weekend, want het 
aanbod is te groot geworden voor één dag.” 

We zien tegenwoordig ook een samenwerking 
met handelaars en winkels?
Dimfy: “Als een evenement groeit, moet je logischerwijs gaan 
samenwerken. We zien vandaag een succesvolle wisselwerking 
tussen artiesten en handelaars met een etalage, horeca met 
expositieruimte of andere openbare locaties.” Johan: “Lang niet 
elke kunstenaar heeft thuis de faciliteiten om pakweg honderd 
mensen te ontvangen. Voor de bezoeker kan het uiteraard fijn 
zijn om binnen te stappen in een echt atelier. Maar de artiest 
wil natuurlijk geen bezoekers mislopen omwille van een kleine 
of ongeschikte locatie.” 

Wat heeft deze feesteditie in petto?
Dimfy: “Naast een fantastische onderdompeling in de wereld 
van de kunstenaars, organiseren we workshops en enkele 
artiesten zullen het publiek trakteren op bijzondere verras-
singen. Verder stimuleren we het publiek om via de hashtag 

‘artiestentoer 2022’ ervaringen te delen via sociale media. We 
gingen ook op zoek naar artistiek talent bij het gemeentelijk 
personeel, en met succes.”

Hoe kijken de artiesten zelf uit naar deze editie?
Johan: “De afgelopen coronaperiode heb ik heel sterk het 
contact met andere kunstenaars gemist. Ik zit echt op mijn 
honger op dit vlak. Ik kijk ernaar uit om collega’s dit jaar wél  
te ontmoeten.” Dimfy: “Op de officiële opening zijn alle  
kunstenaars uitgenodigd. Sommige artiesten sluiten tijdens 
ArTiesTenToer zelfs even hun deuren om bij collega’s op 
bezoek te kunnen gaan.” 

Maakt kunst dan echt gelukkig?
Johan: “Kunst is meer dan een mooie tekening maken. Het is 
een expressie van jezelf. Hoewel ik nog altijd plankenkoorts  
heb als ik aan iets nieuws begin, geeft kunst maken een 
geluksgevoel. Merken dat je daarmee ook anderen gelukkig kan 
maken, geeft je plezier in hart en nieren. Te midden van de 
ellende die ons overspoelt via de media zoals corona of de 
huidige oorlog in Oekraïne, is kunst bovendien een uitlaatklep 
voor ontzettend veel frustraties.” 

Hoe zal ArTiesTenToer ook in de toekomst 
relevant blijven? 
Johan: “Aan de buitenwereld tonen wat je doet is voor een 
kunstenaar niet zo evident. Zeker voor wie jong en beginnend is. 
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Je kan schilderen op je zolderkamer in Moorsel of beeld-
houwen in je kelder in Vossem, maar het lef en de centen  
om daar als individu ook mee naar buiten te treden, dat is een 
ander paar mouwen. De media-aandacht en uitstraling van 
ArTiesTenToer bieden een enorme opportuniteit.”  
Dimfy: “Als de gevestigde namen onder de artiesten hun 
kunstminnende achterban tot in Tervuren krijgen, is dat mooi 
meegenomen. Maar bovenal krijgt het publiek hier iets te zien 
dat het nergens ánders te zien krijgt. En dat zal altijd het  
opzet van ArTiesTenToer blijven.” 

ArTiesTenToer 2022

Op bezoek bij de kunstenaars
Van do 26 tot zo 29 mei: do, za en zo van 11 tot 18 u, vrij van  
14 tot 22 u (nocturne) in ateliers, handelszaken en openbare 
locaties in groot-Tervuren 
• gratis routeplan verkrijgbaar in vrijetijdscentrum  

De Warandepoort

Expo’s 
EXPO 1: van di 26 april tot za 7 mei 
EXPO 2: van di 10 mei tot zo 22 mei 
Overzichtstentoonstelling alle kunstenaars: van do 26 tot  
zo 29 mei 
• cc De Warandepoort, Markt 7b, tijdens de openingsuren
• gratis

Deel jouw ArTiesTenToer-ervaring!
Een mooie foto gemaakt van je bezoek aan een deelnemende 
kunstenaar? Of een filmpje van hoe jij ArTiesTenToer hebt 
beleefd? Deel jouw ervaringen op Instagram of Facebook met 
de hashtag #artiestentoer2022. Wie weet verschijnt jouw foto 
of video wel op de Facebookpagina van de gemeente.

Geleide fietstocht
Je bezoekt enkele kunstenaars in groot-Tervuren terwijl de gids 
meer uitleg geeft. Een combinatie van sport, ontspanning en 
cultuur (25 kilometer).
• do 26 mei van 14 tot 17 u, vertrek aan Pachthof Stroykens, 

Duisburg
• 5 euro/ kansentarief UiTPAS: 1 euro (drankje inbegrepen)
• tickets via reservaties.tervuren.be of 02 766 52 03,  

www.visittervuren.be

www.artiestentoertervuren.be 

Wonen

Investeer in een 
warmtepomp 
Een warmtepomp is tegenwoordig populair. En 
met de huidige energieprijzen is ze rendabeler 
dan ooit. Het Woonloket informeert je met  
plezier over de premies voor warmtepompen  
of warmtepompboilers. 

Wie in 2021 al investeerde in de energiezuinige warmtepomp, 
blijkt vandaag ook financieel de goede keuze te hebben 
gemaakt. 

Goedkopere energie
In een gemiddelde woning met standaardverbruik is de 
verbruikskost van een warmtepomp van het type ‘lucht-water-
warmtepomp’ nu goedkoper geworden dan een gasketel. Een 
lucht-waterwarmtepomp is herkenbaar aan de airco-installatie 
buiten. Het type ‘geothermische warmtepomp’ kost in zijn 
verbruik zelfs 20 procent minder door zijn goede rendement. 
Dit soort warmtepomp kenmerkt zich door een grondboring.

Duidelijke opmars
In nieuwbouwwoningen is de warmtepomp aan een echte 
opmars bezig. In 28 procent van de recente nieuwbouw- 
woningen (met vergunningsaanvraag in 2019) plaatsten de 
eigenaars een warmtepomp. Maar ook bij bestaande woningen 
zit de warmtepomp in de lift. In de laatste drie maanden van 
2021 ontving Fluvius 11 procent meer premie-aanvragen voor 
een warmtepomp in een bestaande woning dan in dezelfde 
maanden van 2020. 

Woonloket, gemeentehuis De Zevenster, donderdag enkel op  
afspraak via www.tervuren.be of woonloket.tervuren@igo.be of 
0476 96 38 23 

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

Nieuw politiekantoor Voer en Dijle
Op 25 april keurde de politieraad het voorontwerp van het nieuwe politiegebouw op het bedrijvenpark 
Keiberg-Vossem goed. De nieuwbouw zal het sluitstuk vormen van de fusie van Tervuren, Bertem,  
Huldenberg en Oud-Heverlee tot één politiezone Voer en Dijle. Vanaf januari 2025 trekt de politie in het 
gebouw.

Het politiekorps telt momenteel een honderdtal personen. Bij 
de fusie in 2017 bleek er nood te zijn aan een gebouw waar alle 
medewerkers, met uitzondering van de wijkposten, samen 
zouden gebracht worden. De centralisatie van de politiediensten 
in één gebouw zal immers de interne en externe communicatie 
ten goede komen. Bovendien is een functioneel hoofdkantoor 
een bijkomende troef voor de rekrutering in een krappe 
arbeidsmarkt. Het bedrijvenpark Keiberg-Vossem bood een 
unieke kans om op een terrein van 40 are een modern en 
praktisch politiegebouw op te richten.

Doordachte inrichting
Het gebouw heeft een gebruiksoppervlakte van 4.000 
vierkante meter en is opgedeeld in zones die wel of niet 
publiek toegankelijk zijn. Belangrijk daarbij is dat de privacy van 
slachtoffers en verdachten gegarandeerd blijft. Bovendien zijn 
er voorzieningen voor medewerkers en bezoekers met een 
fysieke beperking. In het ontwerp is verder ook aandacht voor 
welzijn op het werk. Zo wordt er met natuurlijk daglicht gewerkt, 
vermijden logische routes nodeloos heen-en-weergeloop en is 
gezorgd voor een goede ventilatie. Het geheel is ingekleed in 
een eigentijds, maar ook tijdloos gebouw.

Duurzaamheid als extra troef
Bedrijvenpark Keiberg-Vossem is een duurzaam bedrijventerrein 
en ook op dat vlak is het ontwerp van het politiegebouw 
vooruitstrevend. Zo is er de bewuste keuze voor warmte-
pompen, zonnepanelen en intelligente systemen om de 
verwarming, koeling, verlichting en verluchting te regelen.  
Ook het beschikbare water wordt maximaal gebruikt met ter 
plaatse gezuiverd regenwater, ideaal voor het wassen van de 
politievoertuigen bijvoorbeeld. Tot slot zet de politiezone ook 
sterk in op de overgang naar elektrische voertuigen.

Stand van zaken
Na een aanloopperiode waarbij onder meer de medewerkers 
bevraagd werden, zijn alle noodzakelijke stappen gezet om de 
omgevingsvergunning in te dienen. De werf start in het voorjaar 
van 2023 en de politie zal vanaf januari 2025 zijn intrek nemen 
in het gebouw.

www.politie.be/5908/ 
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Mensen

Ontmoetingsavond 
mantelzorgers 

Mantelzorg kan soms zwaar zijn om te dragen. Ze wordt dan 
ook vaak bekeken als een belasting. Tegelijk kan je in een 
mantelzorgsituatie net veerkracht ontwikkelen. Zo kan je de 
zorg beter aan. Deze gedachte is het uitgangspunt van de 
ontmoetingsavond. Na een verhelderende toelichting door een 
gastspreker, krijg je een beeld van de hulp en dienstverlening 
die bestaat. Er is ook tijd om ervaringen uit te wisselen en 
contact te leggen met elkaar.

Vanuit veerkracht
In mantelzorg ontmoeten draaglast en veerkracht elkaar. Maar 
veerkracht ontwikkelen, hoe doe je dat? Door op zoek te gaan 
naar je sterke kanten en persoonlijke capaciteiten. Naar wat jou 
helpt of energie geeft.

Verloop van de avond
Gastspreker Erna Claes, doctor in de psychologie, gaat dieper 
in op jouw rol als mantelzorger. Welke factoren versterken jouw 
veerkracht zodat je moeilijke omstandigheden het hoofd kan 
bieden? Je krijgt een beter inzicht in wat je zelf kan doen om je 
veerkracht op peil te houden. In je eentje of samen met andere 
mantelzorgers of professionele hulpverleners.

Daarna geeft een medewerker van het Sociaal Huis een korte 
toelichting over de verschillende mogelijkheden binnen de 
sociale zorg. 

Tot slot krijg je tijd om ervaringen uit te wisselen en contacten 
te leggen met andere mantelzorgers. Het belooft een  
inspirerende avond te worden.

Onderweg

Aanleg  
glasvezelnetwerk 

Proximus start met de aanleg van een glasvezelnetwerk in 
Tervuren. De werken zullen vanaf mei zichtbaar worden in het 
straatbeeld. Een glasvezelnetwerk biedt heel snel en stabiel 
internet. Het vermijdt onderbrekingen of vertragingen bij het 
downloaden, uploaden, streamen of gamen. Ook scherpere 
beelden op je tv, tablet of mobiele telefoon zijn het resultaat.

Zorg jij voor iemand uit je omgeving? Heb je  
iemand die voor jou zorgt? Is mantelzorg een 
thema dat je interesseert of nauw aan het hart 
ligt? Dan ben je van harte welkom op deze  
ontmoetingsavond op 7 juni.

di 7 juni om 19.30 u
•   Sociaal Huis, Markt 7a
•   gratis, info en inschrijven via zorgconsulent@tervuren.be of  

02 229 52 22 
•   een initiatief van de welzijnsraad en de sociale dienst zorg
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Heb je vragen over de werken? Bel het gratis nummer 
0800 11882 of stuur een e-mail naar  
glasvezel.tervuren@proximus.com.  

Meer informatie over glasvezel op www.proximus.be/fiber.

Les fysica bij de  
gemeente
Twaalf leerlingen van 6B van het Heilig Hartcollege kregen in 
het atelier van de dienst werken in eigen beheer een praktische 
les over hefboomtechnieken. Ze gingen actief aan de slag 
samen met de gemeentelijke schrijnwerkers. Via eenvoudige 
proefjes zoals een nagel uit een plank trekken met hamer en 
koevoet of een kruiwagen met last tillen, maakten ze het 
hefboomprincipe aanschouwelijk. Maar ook de grotere 
middelen werden niet geschuwd, want zelfs de graafmachine 
van de wegenploeg kwam eraan te pas. Een leerrijke  
voormiddag!

web@tervuren.be, 02 766 52 71: 
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Typisch Tervuren

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

De oude Kerkeweg 

Tip van Jean-Pierre 
Smit, Schapenstraat 32

“De oude Kerkeweg, nu 
Pachthofstraat, werd tot het 
begin van de 20ste eeuw 
door de bewoners van 
Moorsel gebruikt om naar 
Sterrebeek naar de kerk te 
gaan. In Moorsel was toen 
nog geen kerk. Deze weg 
werd ook opgenomen in  
een aantal wandelingen in 
Moorsel die ik als lid van  
de Heemkundige Kring  
Sint-Hubertus heb 
beschreven.”
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Leef-ruimte

Afgelopen maand startte de gemeente met 
de aanleg van een grote belevingstuin aan 
woonzorgcentrum Zoniën. De hele gemeen-
schap kijkt reikhalzend uit naar deze nieuwe 
verpozingsplek. Het ontwerp kwam tot stand 
met medewerking van bewoners en personeel 
van het woonzorgcentrum. Wordt vervolgd …

Eik, linde, zwarte els, …
Het gemeentelijk openbaar domein werd opgefleurd met zestien 
duurzame bomen geschonken door Rotary Club Overijse-Zoniën.
Met de actie ‘Wandel en fiets voor meer groen en natuur in de Druivenstreek’ 
zamelde de Rotary Club Overijse-Zoniën fondsen in voor de aankoop en 
aanplanting van een zestigtal half volgroeide duurzame bomen in de vier 
Druivenstreekgemeenten. In Tervuren gaf de groendienst de bomen een plaatsje 
aan de Vlonderse Hoek, op begraafplaats Kisteveld, bij het GITO en aan de kerk 
van Duisburg. 

openbaardomein@tervuren.be, 02 766 52 92

Belevingstuin  
woonzorgcentrum 
Zoniën 

 Vroeger

 Nu
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Gezocht

Hou jij van diversiteit? De gemeentelijke basisschool van Tervuren is op zoek naar  
een dynamische vrijwilliger voor de begeleiding van anderstalige kinderen waaronder  
Oekraïense vluchtelingen. Je helpt bij het leren van de taal en de integratie op school. 
Een opleiding is niet vereist. Meerdere talen spreken is een pluspunt.

  digitaal platform Tervuren helpt • www.tervuren.be/welzijn-en-zorg/tervuren-helpt
 of bel naar de vrijwilligerscoach van de school op 02 767 62 76.

Ondersteuning voor anderstalige  
leerlingen gezocht

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

Ben jij een sportkampioen?

Wie komt in aanmerking? 

• alle eerste plaatsen behaald op gewestelijke, provinciale, nationale of  
internationale kampioenschappen, Olympische Spelen inbegrepen 

• tweede of derde plaatsen behaald vanaf provinciaal niveau
• Belgische records
• bekerwinnaars (minstens vanaf gewestelijk niveau)

Ook uitzonderlijke sportprestaties (voettocht, bergbeklimming) worden aanvaard. 

Als individuele kampioen moet je ofwel lid zijn van een Tervuurse sportclub, ofwel 
in Tervuren wonen. Het volledige reglement vind je op www.tervuren.be.

vrijetijd@tervuren.be, 02 766 52 03
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Individuele sportievelingen en ploegsporters kunnen zich kandidaat stellen voor de huldiging van de 
sportkampioenen op vrijdag 14 oktober. 

Huwelijken

In de bloemetjes

Goud
3/3  Smets Julien & Rottiers Julia
7/3  Vanmeerbeek Etienne & Dekelver-Vandenwaeyenberg Rita
20/3  Morris Willy & Degreef Marie-José
25/3  Vandenbemden Walter & Moerenhout Irene

Staaf je prestaties met artikels en foto’s en breng je kandidatuur vóór maandag 12 september  
binnen bij de dienst vrije tijd of mail ze naar vrijetijd@tevuren.be.

Jubilea

19/3 Mihai Onila & Laura Onila
26/3 Olivier Stevens & Gwennaëlle Gorlier

Briljant
2/3  Verdeyen Willy & Baesens Jeannine

Diamant
24/2 Claudio Panzani & Denise Lewkowitch 
27/2 Daniel Hosten & Francine Pieters
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Uit in
Tervuren

Mei 2022
www.tervuren.be

Da’s al 43 jaren dat zij in het vak zitten. Ze hebben getoerd,  
rondgetrokken, gereisd. Van Nederland tot Zwitserland. En maar 
liefst acht keer een half jaar Parijs. Ze hebben zalen doen  
vollopen, ze hebben zalen doen overlopen. Ze hebben succes 
gekend, … En nu is er Troppo Maturo. Twee tenoren, één cello,  
één vleugelpiano en hopen humor.

Troppo Maturo
DE FRIVOLE FRAMBOOS THEATER

za 7 mei om 20.30 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 22, vvk € 20, abo € 18, kansentarief € 4,4
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

©
 J

o
ha

nJ
ac

o
b

s

Ze speelden al in Buckingham Palace en op privéfeesten van 
Paul McCartney en Sir Elton John. Twee uur lang nemen ze het 
publiek mee terug in de tijd met de allerbeste muziek uit de jaren 
60. De Beatles, de Rolling Stones, The Who, Simon & Garfunkel, 
The Animals, The Moody Blues en nog meer legendarische na-
men op het podium van cc De Warandepoort!

The Bootleg Sixties
IN CONCERT MUZIEK

ma 30 mei om 20.30 u 
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 22, vvk € 20, abo € 18, kansentarief € 4,4
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03
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Haal je dansschoenen van onder het stof en kom de sombere 
coronatijd uit je lijf dansen. Doran won de Soundmixshow en Ellis 
‘De muziekklas’ van Radio 2. En ken je Ellis’ liedje ‘Dat hemels ge-
voel’? Beide artiesten brengen een totaal verschillend repertoire, 
maar komen elkaar tegemoet in prachtige duetten. De dansvloer 
is voor jou!

Thé Dansant met Ellis en Doran 
SENIOREN DANSNAMIDDAG

ma 6 juni om 14 u
•  Pachthof Stroykens, Merenstraat 19 (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 10, vvk € 8, kansentarief € 2
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03
•  in samenwerking met de seniorenadviesraad

‘Gevaarlijke Namen’ is zó bijzonder dat de New York Times er  
momenteel een documentaire over maakt. Het is de enige wes-
terse theatervoorstelling over de genocide van Srebrenica. De 
hoofdrollen worden vertolkt door een overlevende, Alma Mus-
tafic, en Dutchbat-veteraan Raymond Braat. Zij worden onder-
steund door een topcast van Nederlandse acteurs. 

Gevaarlijke Namen
HET ZUIDELIJK TONEEL EN PAX 

ma 16 mei om 19.30 u 
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 18, vvk € 16, abo € 10, kansentarief € 3,6
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

THEATER
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zo 22 mei van 14 tot 17 u
 • vertrek aan Kaffee De Hopnar, Melijndreef 6, Tervuren
 • € 5, kansentarief UiTPAS € 1 (drankje inbegrepen) 
 • tickets via reservaties.tervuren.be/tickets of 02 766 52 03

Deze fietstocht leidt je naar het prachtige natuurgebied van  
de vijvers van Oud-Heverlee, gelegen in de vallei van de Dijle  
en haar overstromingsgebied. Mei is de ideale maand om  
watervogels te zien. En andere vogels, want leggen in mei niet 
alle vogels een ei? Met wat geluk spot je zelfs bevers vanuit  
de nieuwe uitkijktoren of de kijkhutten.

De vijvers van Oud-Heverlee
GELEIDE FIETSTOCHT
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Heb jij de UiTPAS Druivenstreek al? 
Dé voordeelkaart voor vrije tijd buitenshuis

Na een onderbreking van twee jaar kunnen de cursisten van  
cc De Warandepoort opnieuw hun creaties voorstellen. Ontdek 
de mooie aquarellen, tekeningen en voorwerpen in keramiek die 
ze dit seizoen maakten. 

QUATRO 2022 
TENTOONSTELLING

van zo 5 juni tot zo 3 juli, tijdens de openingsuren van  
cc De Warandepoort
•   cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  gratis
•  vrijetijd@tervuren.be, 02 766 52 03

zo 15 mei van 10 tot 11.30 u
 • vertrek aan vrijetijdscentrum De Warandepoort, Markt 7b
•  € 2, kansentarief UiTPAS € 0,4 
•  tickets via reservaties.tervuren.be/tickets of 02 766 52 03

De Warande beter leren kennen terwijl je rustig jogt? Trek je 
loopschoenen aan en volg de gids voor een toer van 8 kilometer 
langs de vele bezienswaardigheden en geheimen van dit  
prachtige park. 

Lopen door de Warande
SPORT

zo 15 mei van 14 tot 17 u
 •  vertrek aan vrijetijdscentrum De Warandepoort, Markt 7b
•  € 2, kansentarief UiTPAS € 0,4 
•  tickets via reservaties.tervuren.be/tickets of 02 766 52 03

Hoe het was tijdens WOII
GELEIDE WANDELING

Ruim 75 jaar geleden eindigde de Tweede Wereldoorlog. Dankzij 
dagboeken en gesprekken met oorlogsgetuigen, kunnen we ons 
het leven in het toenmalige Tervuren beter inbeelden. Je maakt 
een wandeling door de straten van Tervuren aan de hand van die 
getuigenissen. Bij de verschillende haltes krijg je van de gids te 
horen wat daar toen gebeurd is.
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 van vrij 3 tot zo 12 juni
•  Markt Tervuren
•  info: vrijetijd@tervuren.be, 02 766 52 03

Bij de Braderie hoort natuurlijk … kermis! Zoals vanouds met  
botsauto’s, schietkraam en wafelbak. Zwaai naar je kinderen op  
de draaimolen of schiet een reuzenteddybeer voor je lief.  
Tien dagen plezier en vertier voor jong en oud. Wie kan daaraan 
weerstaan?

Tervuren kermis

Braderie

Op 11 juni organiseert de gemeente een gezellige braderie in het 
centrum van Tervuren. De handelaars, marktkramers en vereni-
gingen zijn present met hun aanbod. Ze verwennen je bovendien 
met hapjes en tapjes. Een streepje muziek brengt een vrolijke 
noot. Ben jij er dit jaar weer bij?

za 11 juni van 11 tot 18 u
 • centrum Tervuren 
•  info: vrijetijd@tervuren.be, 02 766 52 03

 zo 26 juni van 14 tot 17 u
•  vertrek aan Kaffee De Hopnar, Melijndreef 6, Tervuren 
•  € 5, kansentarief UiTPAS € 1 (drankje inbegrepen) 
•  tickets via reservaties.tervuren.be/tickets of 02 766 52 03

Het ecoduct van Groenendaal werd ingehuldigd in juni 2018.  
Bij reeën, vossen en een heleboel andere dieren kent deze brug 
een stijgend succes. Je maakt kennis met het ecoduct en zijn  
gebruikers in het hartje van het Zoniënwoud. De tocht gaat ook 
langs het bosmuseum Jan van Ruusbroec en de koninklijke Loge 
van de gewezen renbaan. 

Zoniënwoud en ecoduct van 
Groenendaal

GELEIDE FIETSTOCHT
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do 23 juni van 14 tot 17 u
 •  vertrek aan De Poledor, Moorselstraat 151, Moorsel
•  € 5, kansentarief UiTPAS € 1 (drankje inbegrepen) 
•  tickets via reservaties.tervuren.be/tickets of 02 766 52 03

Het Witloofmuseum
GELEIDE FIETSTOCHT

De streek van Kampenhout is gekend voor de grondwitloofteelt. 
Je fietst onder begeleiding naar het museum in Kampenhout en 
komt te weten hoe deze wereldbefaamde teelt ontstaan is. Deze 
fietstocht is ongeveer 35 kilometer lang.
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Parkenparade in Tervuren
Toerisme Vlaams-Brabant zet opnieuw de vele tuinen en parken die onze provincie rijk is in de kijker. Tijdens 
twee weekends in juni kan je ook in Tervuren deelnemen aan activiteiten die in het teken staan van geluk.  
Alle activiteiten op 4 en 5 juni zijn gratis. Vooraf inschrijven is altijd nodig.

PROGRAMMA 4 EN 5 JUNI

Ochtendmeditatie
Op zaterdag 4 juni om 7.30 uur in de pastorietuin van Tervuren  
(Pastoor Vandersandestraat 34)

Duur: 1,5 uur, maximaal 12 deelnemers, inschrijven verplicht via  
gfitterer@googlemail.com

Geleide mindfulwandelingen 
Op zaterdag 4 juni om 17 uur en op zondag 5 juni om 11 uur in het Arboretum

Duur: 1,5 uur, maximaal 12 deelnemers per wandeling, inschrijven verplicht via 
gfitterer@googlemail.com

Initiatie innerlijke kracht
Volledige ontwikkeling van lichamelijke en geestelijke kracht door middel van 
qigong, jibengong, aiki-taiso, tai chi en yogic breathing

Op zaterdag 4 juni en op zondag 5 juni om 13 uur in de pastorietuin van  
Tervuren (Pastoor Vandersandestraat 34)

Duur: 1,5 uur, maximaal 20 deelnemers per sessie, inschrijven verplicht via  
aiki-tervuren@mail.be

Introductie tot bosbaden 
Op zaterdag 4 juni om 14 uur en op zondag 5 juni om 11.30 uur en om 13.30 uur 
in het park van Tervuren

Duur: 45 minuten, maximaal 14 deelnemers per sessie, inschrijven verplicht via 
www.boslucht.be/agenda

Workshop Mexicaanse dans
Op zaterdag 4 juni en op zondag 5 juni om 14 uur en om 16 uur in het park van 
Tervuren 

Duur: 50 minuten, maximaal 10 koppels, inschrijven verplicht via  
www.visittervuren.be/parkenparade

Wandeling voor meer vitaliteit
Op zondag 5 juni om 10 uur in het park van Tervuren

Duur: 1,5 uur, maximaal 12 deelnemers per wandeling, inschrijven verplicht via 
https://shop.vitalitybuilders.com/products/parkenparade-met-vitality-walks- 
particulier-max-12-deelnemers

Initiatie yoga met Tree of Life 
Op zondag 5 juni om 10 uur en om 11 uur in de pastorietuin van Tervuren  
(Pastoor Vandersandestraat 34)

Duur: 1 uur, maximaal 20 deelnemers per sessie, inschrijven verplicht via  
yogatervuren@gmail.com (yogamat meebrengen!)

Initiatie tai chi
Op zondag 5 juni om 11 uur in het park van Tervuren

Duur: 1 uur, maximaal 15 deelnemers, inschrijven verplicht via  
leen.deleenheer@telenet.be

Initiatie yoga met Vossem Sport
Op zondag 5 juni om 14 uur en om 14.30 uur in de pastorietuin van Tervuren 
(Pastoor Vandersandestraat 34) 

Duur: 30 minuten, maximaal 20 deelnemers per sessie, inschrijven verplicht  
via info@vossemsport.be



22 Mei 2022Tervuren Info

De Croods 2 -  
Een nieuw begin 
FILM (6+)

In hun zoektocht naar een nieuwe woonplek stuiten 
de Croods op een idyllisch, door 
muren omringd paradijs. Daar woont 
al een andere familie: de Betermans. 
Met hun luxeboomhut, geweldige  
uitvindingen en geavanceerde  
systemen zijn zij een stuk verder 
in de evolutie dan de Croods. Er 
ontstaan al snel irritaties die bijna 
escaleren.

zo 8 mei om 11 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 5, vvk € 4, kansentarief UiTPAS € 1
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Speelplein Katapult 
ZOMERVAKANTIE

•  van ma 4 tot vrij 29 juli en van ma 8 tot vrij 26 augustus 
(sluitingsdagen: 21 juli en 15 augustus)

•  telkens van 9 tot 16.15 u (opvang vanaf 8 en tot 17 u)
•  GBS Tervuren, Paardenmarktstraat 1 en De Nettenberg, 

Hertenbergstraat 1
•  per week: € 35 voor Tervurenaars, € 45 voor  

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

•  inschrijven vanaf wo 11 mei om 13 u via  
reservaties.tervuren.be 

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

In de zomer beleven kinderen weer de gekste avonturen 
op speelplein Katapult. Het speelplein is er voor alle 
kinderen tussen 2,5 en 12 jaar die in Tervuren wonen of 
naar school gaan. Meer info over de voorwaarden op 
www.tervuren.be.

INSCHRIJVEN  
VANAF

wo 11 mei

www.visittervuren.be/parkenparade, vrijetijd@tervuren.be, 
02 766 53 40 

PROGRAMMA 18 EN 19 JUNI

Geleid bezoek aan de beeldentuin van Tom 
Frantzen
Op zaterdag 18 en zondag 19 juni om 10 uur en om 14 uur

Duur: 2 uur, maximaal 30 personen per rondleiding, inschrijven verplicht via 
www.tomfrantzen.com/contact

Deelnameprijs: volwassenen: 14 euro, senioren (65+) en studenten: 10 euro, 
kinderen onder 12 jaar: 5 euro

Optioneel: ontbijt- of picknickmand, meer info op  
www.visittervuren.be/parkenparade

Geleide wandeling: Biodiversiteit en duurzaam 
beheer van onze parken en bossen
Op zondag 19 juni om 10 uur en om 14 uur (telkens twee gidsen), vertrek aan het 
onthaalpaviljoen van het AfricaMuseum

Duur: 2,5 uur, maximaal 25 deelnemers per wandeling, inschrijven verplicht via  
https://sites.google.com/site/naturazonien/

Gratis deelname

Geleide wandeling: Beeldig Tervuren in de  
Warande
Beelden van guitige ventjes, stoere leeuwen, sfinxen of bevallige mythische go-
dinnen. Bekijk ze geamuseerd en bewonderend tijdens deze geleide wandeling 
in de Warande. We komen langs dramatische scènes, fonteinen met musicerende 
dieren en herdenkingsmonumenten voor bekende en onbekende figuren. Stap jij 
mee langs al dat fraai marmer, gietijzer en steen? 

Op zondag 19 juni om 14 uur, vertrek aan vrijetijdscentrum De Warandepoort

Duur: 3 uur, maximaal 25 deelnemers, inschrijving verplicht via  
reservaties.tervuren.be/tickets of 02 766 52 03

Deelnameprijs: 2 euro, kansentarief UiTPAS: 0,4 euro

Peuters in actie: doe-sessie peuterbewegen 
door CM
Op zaterdag 18 juni om 10.30 uur in het park van Tervuren

Duur: 1 uur, maximaal 15 peuters, inschrijven verplicht via  
www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/14494/detail

Gratis deelname



Jouw activiteit in de kalender?

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

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

• zo 15 mei (activiteiten tussen 20 juni en 31 augustus)

• woe 10 augustus (activiteiten tussen 1 september en 9 oktober)

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

WO 4, 11, 18 EN 25 MEI

Start2Volley 
Volley Thor Tervuren 

Gratis start to volley-trainingen op woensdagen voor wie wil leren volleyballen.

Sportcentrum Diependal, Lindeboomstraat 30, van 16 tot 17.30 u,  
www.volleythortervuren.be, info@volleythortervuren.be 

WO 11, 18 EN 25 MEI 

Initiaties voetbal
KV Tervuren-Duisburg

Is je kind geboren tussen 2014 en 2017 en wil het volgend seizoen graag  
voetbal spelen? Deelnemen aan een initiatiesessie is vrijblijvend. Ook oudere 
kinderen mogen zich aanmelden. 

Voetbalterrein Schonenboomstraat, Duisburg, van 16 tot 17.30 u, gratis,  
www.kvtervuren.be/initiatie, communicatie@kvtervuren.be 

VRIJ 13, ZA 14 EN ZO 15 MEI

Feestweekend 150-jarig 
jubileum 
Koninklijke Harmonie Vossem’s 
Voerezonen

Volksfeest op het pastorieplein in  
Vossem met gratis toegang tot de tent 
en foodtrucks. Vrijdag start met een 
muzikale rondgang, receptie en doop 
van de nieuwe reus. Op zaterdag is er 
het galaconcert met afsluitend een 
optreden van De Romeo’s. Op zondag 
zijn er gastoptredens met onder meer 
Brassband Willebroek.

Pastorieplein Vossem, vrij vanaf 19 u, za vanaf 14.30 u, zo vanaf 11 u, gratis,  
www.vossemsvoerezonen.be 

Uit
Verenigingen Kalender
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ZA 14 MEI

Vrijwilliger worden in de Wereldwinkel  
Oxfam-Wereldwinkel Tervuren

Bij een hapje en een drankje kom je op ongedwongen manier te weten wat vrijwilliger 
zijn zoal inhoudt. Een unieke kans om toe te treden tot een toffe groep.

Oxfam-Wereldwinkel, Melijndreef 2, van 9.30 tot 17 u, oww.tervuren@gmail.com, 
0496 59 10 03 

ZO 15 MEI

Amfibieën in een biodivers 
landschap 
NATURA Zoniën

De natuurgidsen laten je kennismaken met 
onze inheemse kikkers, padden en salamanders, 
op een bijzondere biodiverse plek. Kom jij 
mee speuren in het bos, op weilanden en  
aan de oevers van poeltjes? 

Start in de Vlaktedreef, van 14 tot 17.30 u,  
€ 5 (volw)/ € 2 (ki en leden NATURA Zoniën) 
naturazonien@hotmail.be, 0471 77 07 12

ZA 18 JUNI

Midzomerwandeling: Het verdwenen  
Kapucijnenklooster 
Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus 

In 1626 werd in het Zoniënwoud begonnen met de bouw van een klooster. Het 
was echter geen lang leven beschoren en het woud heeft weer bezit genomen 
van de gewijde plek. We gaan op stap naar de stille getuigen van het klooster. 
Een drankje is voorzien.

Vertrek aan sportcentrum Diependal, Lindeboomstraat 30, van 19.30 tot 22.30 u, 
€ 5, inschrijven via heemkundetervuren@gmail.com

www.visittervuren.be/parkenparade, vrijetijd@tervuren.be, 
02 766 53 40 
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