
1November 2020Tervuren Info

Maandelijks informatieblad

gemeente Tervuren

50ste jaargang

November 2020

Corona:  
woonzorgcentrum  
geëvalueerd 
p.12

GROS-nieuwsbrief 
binnenin

Zorgplanning 
voor later
p.6

©
 F

ra
uk

eV
an

d
en

B
ro

ec
k 



2 November 2020Tervuren Info

Edito

Ons contacteren in november
— Adressen 

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

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

— Openingsuren 
Gemeentehuis De Zevenster 
tel 02 766 52 01 • info@tervuren.be 
 
Snelbalie
tel 02 766 52 17
enkel op afspraak via www.tervuren.be 
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.be
enkel op afspraak via www.tervuren.be  
of tel 02 766 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
tel 02 766 52 02
welzijn@tervuren.be
vrije spreekuren eerste bezoek:
ma 16.30-19 u
di, wo, do en vrij 9-12 u
anders 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 13-16 u (telefonisch bereikbaar vanaf 9 u)
di tot vrij 9-16 u
za 9-13 u
zo gesloten

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

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

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

Felicitatie? 
Mail naar info@tervuren.be.

Marc Charlier
Burgemeester

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

We hadden met zijn allen gehoopt om de verspreiding van het 
coronavirus min of meer onder controle te krijgen. Maar dit was 
blijkbaar ijdele hoop. Te snel gingen we nonchalant om met de 
preventiemaatregelen. En kijk, het virus woekert weer in alle 
hevigheid. De wetenschappers hadden in juni al gewaarschuwd 
dat er een tweede golf op komst was. En die golf is er nu. Niet 
alleen in het buitenland of in de grote steden, maar ook in 
Tervuren, in elk dorp.

Ik mag mij recent ook ervaringsdeskundige noemen, tenminste 
wat een weekje quarantaine betreft, en besef dus maar al te 
goed de impact die een (mogelijke) besmetting heeft op het 
dagelijkse leven. Fijn is anders. Het is een enorme verschraling, 
want contacten verrijken ons en laat het nu juist die contacten 
zijn die we moeten mijden. Corona leert ons het gemis ervaren 
van het plezier om samen te werken, studeren, sporten, 
ontspannen of genieten. Maar vrolijk word je hier niet van.

Toch mogen we de moed niet laten zakken. We moeten  
met respect voor de verstrengde maatregelen samen de 
verspreiding van het virus tegengaan. Coronamoeheid,  

hoe begrijpelijk ook, mag niet de bovenhand halen. Integendeel.  
We moeten veerkracht tonen en de discipline aan de dag 
leggen om de regels toe te passen om zo elkaar en vooral de 
risicogroepen te beschermen.  

Dit betekent ook dat elke activiteit die bij de gemeente 
aangevraagd wordt, grondig gecheckt wordt op haar 
conformiteit met de preventieregels. En dat elke gemeentelijke 
toestemming in functie van de gewijzigde situatie 
(kleurenbarometer) steeds herroepbaar is. Ook de controle  
op de naleving in de praktijk door de politie zal streng zijn,  
maar nodig. Want niemand wil een tweede lockdown.  
Zeker niet in de winter, want dat zal dubbel zo hard aankomen.  

We moeten nog even doorbijten en leren leven met het virus, 
tot er een vaccin is dat toelaat ons leven weer op te pikken en 
het herstel in te zetten. 

‘Coronamoeheid, hoe begrijpelijk ook, 
mag niet de bovenhand halen’
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In dit nummer

53520-1601-1009
www.artoosgroup.eu

Zoals  
gewoonlijk

15 Goed Bezig

16 In de bloemetjes

17 Gebeurt nu!

18 Uit in Tervuren

Scholen tegen kansarmoede
5

Naar de begraafplaats
4

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

Stairway to heaven  #visittervuren #tervuren #zoniënwoud 
#toerismevlaamsbrabant 

 @robbuckleyhq, © Rob Buckley/Instagram: i_shoot_the_forest 
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Bronopsporing corona Sociaal Huis
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 4 Burger 

Naar de begraafplaats

4 Wonen 

De huurwaarborglening

5 Centen 

Kansarmoede op school

6 Dossier 

Zorgplanning voor later

11 Leef-ruimte 

Week van de Afvalophaler

12 Mensen 

Zoniën: evaluatie corona

13 Over de grens 

Mabele Eleki Lola!

13 Bruisend 

Welkom Sinterklaas!

14 Veilig 

Bronopsporing corona

15 Onderweg 

Een wereldreis rond bomen

16 Ontspannen 

Start eindejaarsshopping 
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Burger

• Bloempotten of -stukken moet je altijd op de grafsteen  
plaatsen. Je mag een bloempot niet ingraven; het is verboden 
om putten te maken tussen de rijen. Wil je voorkomen dat de 
bloempot omwaait? Bij de bloemenhandel vind je steunen  
om potten in te plaatsen.

• Vanaf 1 december halen de gemeentewerkers bloempotten  
en verdorde bloemstukken van de graven. Wil je je pot of 
bloemstuk behouden, haal dat dan weg vóór 1 december.

• Je mag geen bleekwater (javel) gebruiken bij het poetsen  
van de grafsteen. Bleekwater maakt de plantjes in de  
omgeving kapot en is ook schadelijk voor het milieu. Gebruik 
biologisch afbreekbare en minder schadelijke producten. 

• De gemeente plantte geranium, vetplanten en heide tussen 
de graven. Verwar ze niet met onkruid en laat ze staan.

• Deponeer afval of verdorde bloemen in de groene container. 
Die staat meestal in de buurt van de ingang van de begraaf-
plaats, maar dat alleen tijdens de periode van Allerheiligen.

• Alle begraafplaatsen hebben waterkraantjes. Daarmee kan je 
bloemen gieten of een grafsteen poetsen. In de winterperiode 
zijn de kraantjes afgesloten om bevriezing te voorkomen.

• Wandel op de aangelegde paden of grasstroken. Het is niet 
erg respectvol om tussen de graven door van rij naar rij te 
gaan.

• Een mondmasker dragen is verplicht op alle begraafplaatsen, 
van 24 oktober middernacht tot en met 8 november midder-
nacht.

• Het is niet toegelaten om met een auto, motor of bromfiets  
op de begraafplaats te komen. 

• Uit respect voor de overledenen zijn ook honden niet  
toegelaten op de begraafplaatsen.

Een bezoekje aan 
de begraafplaats
Breng je een bezoek aan de begraafplaats in 
de periode van Allerheiligen? Draag bij aan een 
aangename sfeer.

Woonloket, gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a,  
elke dinsdagnamiddag op afspraak. Afspraak maken via  
www.tervuren.be of 0476 96 38 23. werkenineigenbeheer@tervuren.be, 02 766 53 50

Wonen

Deze lening wordt aangeboden door het Vlaams Woningfonds, 
maar je kan ze ook aanvragen via de woonconsulent in Tervuren. 
De consulent bekijkt dan samen met jou of je in aanmerking 
komt voor de lening.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden? 

• Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in 
het vreemdelingenregister of op een referentieadres.

• Je inkomen mag een bepaalde grens niet overschrijden.
• Je mag geen eigen woning of bouwgrond hebben.
• Je mag geen betalingsachterstand hebben bij een andere 

lopende lening.
• De ondertekening van de huurovereenkomst mag maximaal 

drie maanden geleden zijn op het ogenblik van de aanvraag.

De lening is renteloos en je betaalt geen bijkomende dossier-
kosten. Je moet terugbetalen binnen de 24 maanden. Er is wel 
een maximumbedrag vastgelegd, dat onder meer afhangt van 
het aantal personen ten laste. 

Hoe vraag je een 
huurwaarborglening 
aan? 
Als je een nieuwe woning of appartement gaat 
huren, maar je hebt niet genoeg geld om de 
waarborg in één keer te betalen, dan kan je met 
een huurwaarborglening gespreid betalen. 
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Centen

Linde: “Armoede heeft veel gezichten, maar op school vertaalt 
het zich onder andere in onbetaalde schoolfacturen. Een 
vervelende zaak. Om te beginnen voor de ouders, maar ook voor 
de school zelf. Daarom gaan we in zee met STOS (Samen Tegen 
Onbetaalde Schoolfacturen). Dat is een samenwerkingsverband 
van een aantal verenigingen tegen kansarmoede, de Vlaamse 
overheid, gemeenten en scholen.” 

Incassobureaus

Onderwijsinstellingen signaleren dat het probleem steeds 
prangender wordt. Zo spreekt het publieke onderwijsnet over 
een gat van 9,5 miljoen euro in 2018. Sommige scholen schakelen 
ondertussen incassobureaus in. “Ook in Tervuren gebeurt dat 
helaas”, aldus Linde. “Zowel de gemeentelijke basisscholen in 
Tervuren, Moorsel en Vossem als GO! De KATtensprong, de 
Mariaschool en de Sint-Annaschool stappen mee in het project.“

Armoedevaardig worden

In de genoemde scholen starten dit schooljaar begeleidings-
trajecten. Die moeten enerzijds het schoolpersoneel  
‘armoedevaardig’ maken en anderzijds de financiële stress 
verminderen voor ouders en de school zelf. Linde: “De nadruk 
ligt in de eerste plaats op preventie. Dat betekent dat we 
onderwijs betaalbaar moeten maken en werken aan kosten-
beheersing. Maar het is ook erg belangrijk om een goede 
communicatie te voeren met ouders in kansarmoede.” 

Afbetalingsplan op maat

Maar wordt er ook iets gedaan aan dat fameuze ‘financiële gat’? 
“Jazeker,” repliceert Linde, “de opvolging van de onbetaalde 
facturen krijgt uiteraard ook aandacht, maar we vinden dat dit  
op een menselijke en sociale manier moet gebeuren, door 
bijvoorbeeld afbetalingsplannen op maat te maken. Net daarom 
volg ik dit jaar ook een training van STOS, zodat ik de scholen 
daarin goed kan begeleiden.” 

Daling schoolkosten

Reeds 90 Vlaamse en Brusselse scholen investeerden in zo’n 
training en dat gaf mooie resultaten. Zo kende 29 procent van de 
scholen een daling van de onbetaalde facturen en 39 procent 
noteerde ook een daling van de schoolkosten voor ouders. Ook 
opmerkelijk is dat meer dan de helft van de scholen tijdens 
personeelsvergaderingen aandacht ging besteden aan armoede. 

Kansarmoede bestrijden

Tervuurse basisscholen tegen onbetaalde 
schoolfacturen
Voor veel ouders is de schoolfactuur betalen niet evident. Onbetaalde schoolfacturen zijn een bron 
van stress. Ook voor de scholen, want die zien hun werkingsmiddelen dalen en vrezen voor de  
kwaliteit van hun onderwijs. “We starten een project om de basisscholen te ondersteunen bij de 
aanpak van dit probleem”, vertelt Linde Lim van het Huis van het Kind. 

Linde: “We zijn ervan overtuigd dat we in Tervuren vooruitgang 
kunnen boeken. Vormingswerkers van STOS zullen dit jaar samen 
met mij de basisscholen begeleiden. We hopen om later ook 
secundaire scholen een traject aan te bieden.”

02 766 52 02, huisvanhetkind@tervuren.be,  
www.aanpakschoolfacturen.be

Wie is Linde Lim? 

• werkt voor de dienst welzijn van het OCMW Tervuren/
Sociaal Huis.

• is projectmedewerkster welzijn en coördinator van het 
Huis van het Kind. 

 
Huis van het Kind? 

• 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. 

• heeft een (preventief) aanbod voor (aanstaande)  
gezinnen met kinderen en jongeren.

• ondersteunt gezinnen bij opvoeding en gezondheid.
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Dossier 

Zorgplanning voor later

‘Vier jaar geleden begon ik te merken dat papa minder goed voor 
zichzelf kon zorgen. Hij was dikwijls verstrooid en had moeite om 
dingen te onthouden. Ik zei hem dat ik ongerust was, maar hij zag 
geen probleem, hij besefte het niet. We praatten er niet meer 
over. Ik durfde er niet meer over te beginnen, omdat hij zich  
dan boos maakte. Op een avond ging ik op bezoek en hij was 
helemaal in de war. Hij kon geen normaal gesprek meer voeren. 
We zijn dadelijk naar mijn huisarts gegaan, hoewel papa dat  
helemaal niet wilde. Kort daarna kwam de diagnose: de ziekte  
van Alzheimer. Door die ziekte gaat je geheugen snel achteruit.  
Ik voelde me machteloos. Papa was een gezonde man geweest, 
iemand die geen eigen huisarts had. Daarom had hij de eerste 
tekenen van verwarring genegeerd.

Eigenlijk hebben we nooit over de toekomstige zorg van papa 
gesproken. Met de huisarts praten deed hij niet, omdat hij geen 
huisarts had. Met mij spreken over later wou hij niet. Nu lukt het 
niet meer, zelfs niet in een helder moment. Sinds enige tijd weet 
hij niet meer waar hij is, hij herkent me niet meer. Hij is net terug 
uit het ziekenhuis na een operatie en weigert nog te eten. De 
artsen hebben me correct uitgelegd wat er nog mogelijk is.  
Ofwel krijgt papa vloeibaar voedsel via een sonde. Het doet geen 
pijn en hij kan zo nog jaren leven, maar zonder te kunnen praten, 
nadenken of te begrijpen er gebeurt. De artsen stelden me ook 
een tweede mogelijkheid voor. Ze kunnen ook geen sonde  

Nu ben je nog gezond, maar toch kan het ook voor jou nuttig zijn om na te denken 
over je levenseinde. Om voor jezelf een aantal zaken op een rijtje te zetten. Om erover 
te praten met mensen in je omgeving. Dat heet vroegtijdige zorgplanning. 

De vraag wat papa 
had gewild, blijft me 

achtervolgen’

Foto’s: Frauke Van den Broeck 

Inge over haar vader Erik… 

plaatsen. In dat geval zou papa geen voeding krijgen, zonder 
honger of dorst te voelen. Daar kunnen zij voor zorgen. Nu voel 
ik me nog machtelozer ... Want ik moet deze beslissing nemen, 
zonder te weten wat papa zou gewild hebben.

Ik heb lang met de huisarts en de andere artsen gepraat over 
wat er nu met papa moet gebeuren. Ze begrijpen heel goed hoe 
moeilijk dit voor me is. Ze hebben me uitgelegd waarom ik over 
papa’s behandeling moet beslissen. Maar de vraag wat papa had 
gewild, blijft me achtervolgen. Hoe hadden hij en ik dit samen 
kunnen vermijden? Hoe hadden we ervoor kunnen zorgen dat  
ik nu beslis zoals papa het zou gewild hebben?’

Uit de brochure ‘Ook de laatste reis wil je samen bespreken’, Manu Keirse, 

Paul Vanden Berghe, Senne Mullie, Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
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Wat is vroegtijdige 
zorgplanning? 
Vroegtijdige zorgplanning is nu al nadenken, 
spreken en beslissen over de zorg die je wenst 
in het geval je ernstig ziek wordt. ‘Vroegtijdig’ 
betekent dat je dat doet voordat het echt 
nodig is.

Hoe begin je eraan?

1. De eerste stap is: nadenken en praten. Geen gemakkelijke 
klus. Je kan je deze vragen stellen:
• Wat is belangrijk voor mij?
• Wat zou er kunnen gebeuren als ik ziek word of een ongeval 

heb?
• Wat zou ik zeker nog zelf willen doen, meemaken, afwerken?
• Hoe sta ik tegenover afhankelijkheid?

2. Een volgende stap is beslissen over wat er met je mag gebeuren.
• Wat met behandelingen en onderzoeken: weigeren of niet?
• Wil ik palliatieve zorg en welke levenskwaliteit wil ik op het 

einde?
• Ga ik iemand aanduiden die ik vertrouw om in mijn plaats  

beslissingen te nemen?
• Wil ik euthanasie of niet?

Vooraleer je zulke beslissingen kan nemen, is het belangrijk om 
erover te praten. In de eerste plaats met je familie en naasten. 
Zo kennen zij jouw mening en kunnen met een gerust hart en 
geweten afscheid van je nemen. 

Praat ook met je huisarts. Je huisarts kent je gezondheids-
toestand en weet met welke problemen je zit. Bovendien  
hebben jullie een vertrouwensband. Alles wat je wil weten over 
vroegtijdige zorgplanning, kan je vragen aan je huisarts. Hij kan 
je inlichten over mogelijke behandelingen, het stopzetten  
daarvan, euthanasie, sedatie, palliatieve zorg en nog veel meer.

Als je op tijd met je huisarts praat, heb je nog de tijd om na  
te denken over wat je huisarts vertelt over de verschillende  
situaties waarin zieke mensen terecht kunnen komen. En zo  
kan je er ook over praten met de mensen die je dierbaar zijn.

Meer weten?

www.delaatstereis.be 
www.leif.be (Levens Einde Informatie Forum)
LEIFlijn: 078 15 11 55
Vraag het LEIFblad bij je apotheek. 

Waarom is het belangrijk?

Als je ongeneeslijk ziek wordt, word je afhankelijk van je  
naasten en je zorgverleners. Het wordt ook moeilijk om je  
eigen wil kenbaar te maken of je eigen beslissingen te  
nemen. Anderen moeten dat dan in jouw plaats doen: familie, 
artsen, zorgverleners. Daarom is het beter dat zij op de hoogte 
zijn van je wensen over de zorg aan het levenseinde. Op deze 
manier kan je toch nog inspraak hebben wanneer het je niet 
meer lukt om het te zeggen. 

3. Dan kan je de papieren in orde brengen.

De derde stap is om dat wat je wil vast te leggen of neer te 
schrijven. Niks is verplicht, maar het vergemakkelijkt de dingen 
wel. Er bestaan verschillende documenten en procedures:.
• negatieve wilsverklaring
• wilsverklaring euthanasie
• verklaring voor orgaandonatie
• laatste wilsbeschikking (over teraardebestelling)
• schenken van het lichaam aan de wetenschap 

Al deze documenten zijn op zich rechtsgeldig. De registratie 
ervan bij de gemeente is optioneel en niet verplicht.
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Dossier 

“Wat je ook op papier zet, je kan altijd 
je beslissing herzien” 

Waarom is vroegtijdige zorgplanning zo 
belangrijk?

Katrien: “Als de wensen in verband met het levenseinde duidelijk  
zijn, maak je het je nabestaanden een stuk makkelijker. Het 
ontlast hen van zorgen en van moeilijke keuzes maken. Ook het 
rouwproces na het overlijden wordt makkelijker.” Inès: “Je hoeft 
helemaal niet oud te zijn om dit onderwerp bespreekbaar te 
maken. Iedereen kan erover praten. Hier in het woonzorgcentrum 
vinden wij het belangrijk om met elke bewoner daarover een 
gesprek te voeren vrij snel na de opname. Snel, omdat de  
bewoners dan vaak nog cognitief in staat zijn om hun wensen 
duidelijk te maken.”

Rust op dit onderwerp nog een taboe?

Katrien: “Het is niet meer zoals vroeger. Tegenwoordig wil bijna 
iedereen dit gesprek aangaan. Bij vroegtijdige zorgplanning 
denken mensen nogal snel aan euthanasie. Terwijl vroegtijdige 
zorgplanning veel ruimer is. Vroegtijdige zorgplanning start al 
als er nog geen problemen zijn. Je kan als persoon aangeven 
wat voor jou belangrijk is en wat je nog wil of niet. Euthanasie is 
natuurlijk een thema dat veel in de media komt, veel meer dan 
bijvoorbeeld comfortzorg in de palliatieve zorg.” 

We leggen ons oor te luisteren bij twee personen die vaak met het levenseinde worden 
geconfronteerd. Katrien Vanhole, maatschappelijk werker en Inès De Meyer-Ghekiere, 
hoofdverpleegkundige en verantwoordelijke voor het palliatief supportteam vertellen hoe  
zij in woonzorgcentrum Zoniën omgaan met vroegtijdige zorgplanning.

Maar zijn mensen ook goed op de hoogte van 
wat mogelijk is?

Inès: “Er is vaak verwarring rond termen als palliatieve sedatie, 
euthanasie, negatieve wilsverklaring, vertrouwenspersoon,  
vertegenwoordiger of DNR-code (‘do not reanimate’ of reanimeer 
niet). We leggen dan ook dikwijls uit wat ze precies inhouden.” 
Katrien: “Over de wilsverklaring euthanasie bestaat een veel 
voorkomend misverstand. Mensen denken dat als ze zo’n  
verklaring tekenen, ze dan euthanasie kunnen krijgen als ze  
dement worden. Maar dat is niet zo. Deze wilsverklaring is  
alleen voor als je in een onomkeerbare coma zou belanden. 
Om euthanasie te krijgen moet je immers nog alert zijn op het 
moment dat de euthanasie wordt uitgevoerd. Op voorhand op 
papier zetten dat je euthanasie wil bij dementie is onmogelijk.”

Hoe kaarten jullie dit thema aan in het 
woonzorgcentrum?

Katrien: “Het gesprek met de bewoner plannen we tussen de zes 
en twaalf weken na de opname, in aanwezigheid van de familie 
en de huisarts. Het is de bedoeling om samen het wensblad in te 
vullen. Dat is ons interne document over de gewenste gezond-
heidszorg en het levenseinde. Het is opgesteld met het palliatieve 
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supportteam en is ook door de huisartsen aanvaard. “ Inès:  
“We bewaren het wensblad in het medisch dossier, zodat al  
het zorgpersoneel op de hoogte is van wat de wensen van de  
bewoner zijn. Wel belangrijk om te weten, vind ik, is dat wat je  
ook op papier vastlegt, je later altijd vrij bent om je beslissing  
te herzien of te veranderen.” 

Hoe reageren bewoners op dit gesprek? 

Katrien: “Als we dit aankondigen, dan vallen mensen vaak uit de 
lucht. Maar als ik uitleg dat een crisissituatie altijd onverwacht 
komt en dat het de beslissingen vergemakkelijkt, dan groeit er 
wel begrip. Op het gesprek zelf reageren de meesten positief. 
Natuurlijk krijgen mensen de tijd om na te denken vooraleer ze 
het wensblad invullen en ondertekenen. Anderen hebben er al 
eerder over nagedacht en bij hen gaat het sneller.”

Je sprak over comfortzorg? Wat houdt dat in 
hier in woonzorgcentrum Zoniën?

Inès: “De bedoeling is om bewoners in de laatste fase nog zoveel 
mogelijk levenskwaliteit te bieden. We gaan ons dan niet meer 
zozeer richten op het behandelen van een ziekte, maar op het 
comfort van een bewoner. We proberen ervoor te zorgen dat een 02 767 84 88, woonzorgcentrumzonien@sociaalhuistervuren.be

bewoner zich comfortabel voelt, geen pijn heeft en dat hij niet 
angstig is. Gewoon al eens extra binnenspringen en een praatje 
maken, kan ook al wonderen doen.” Katrien: “We streven ernaar 
dat bewoners bij ons kunnen sterven. De bewoner blijft op de 
eigen, vertrouwde kamer en de familie kan altijd langskomen. 
Naar mijn aanvoelen blijven de meesten liever in hun vertrouwde 
omgeving, omringd door familie en door personeel dat ze goed 
kennen.”

Waar heeft de familie vooral nood aan op dat 
moment?

Katrien: “De vraag die ik het vaakst krijg, is om ervoor te zorgen 
dat hun geliefde familielid geen pijn lijdt. We zijn ook altijd bereid 
tot een gesprek met de familie, als iemand daar nood aan heeft. 
De familie kan ook blijven slapen.” Inès: “Ik denk dat het  
belangrijk is om de families te begeleiden in dit proces. Wat dat 
precies inhoudt, verschilt van familie tot familie. Sommige families 
hebben meer nood aan uitleg, andere families vinden het  
belangrijk dat ze hun gevoelens kunnen ventileren. Gewoon ‘er 
zijn’ voor de familie is erg belangrijk.” 
 
 

Dit is óók zorgplanning 
De thuiszorgdiensten van het Sociaal Huis en het centrum voor dagverzorging De Den  
kunnen een hulp zijn bij het levenseinde. Bovendien is het personeel opgeleid om op een 
correcte manier om te gaan met zorgbehoevende mensen én met personen die terminaal 
ziek zijn.

Thuiszorgdiensten
Wat houdt het in?

• gezinszorg: huishoudelijke hulp, persoonsverzorging  
en sociale ondersteuning 

• warme maaltijden aan huis
• schoonmaakhulp
• mindermobielencentrale voor vervoer

Ruth Deumens, medewerker: “Wij komen ook aan huis bij  
mensen die terminaal ziek zijn. Sommigen hebben ervoor 
gekozen om het ziekenhuis te verlaten om zich thuis te laten 
verzorgen. We werken dan samen met mantelzorgers, met  
PANAL (Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven) en  
thuisverplegers. Verpleegkundige handelingen mogen wij  
niet doen. Wel mogen wij een bad of douche geven. Wij kunnen 
met de thuiszorgdiensten in zulke situaties een belangrijke  
rol spelen door praktisch werk uit handen te nemen en een 
luisterend oor te zijn.”

02 766 53 15, thuisdiensten@tervuren.be

Centrum voor dagverzorging  
De Den
Het centrum voor dagverzorging De Den biedt dagopvang  
aan thuiswonende ouderen die minder zelfredzaam zijn en  
daarom nood hebben aan verzorging, reactivering of hulp in  
het dagelijkse leven. Op die manier is het centrum ook een  
steun voor de mantel- en thuiszorg. 

 Vanessa Corbeel, coördinator: “Steeds meer mensen die bij ons 
aankloppen voor hulp, hebben al nagedacht over vroegtijdige 
zorgplanning. Ze zijn vaak ook beter geïnformeerd dan vroeger. 
Wie er nog niet heeft over nagedacht, kan bij ons terecht voor 
een gesprek. Wij bieden graag een luisterend oor en hebben 
ook een informatieve rol. Ook de mantelzorgers betrekken we  
erbij. Want vaak merk ik dat het de mantelzorgers zijn die het 
ergst schrikken als je hierover begint. Toch merk ik dat als 
mensen zelf kunnen beslissen over hun levenseinde, hen dat 
gemoedsrust schenkt.” 

02 785 01 06, dagverzorgingscentrum@tervuren.be
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Dossier  

Wettelijke documenten voor het  
levenseinde 
Er bestaan vijf wettelijke documenten voor het levenseinde. Sommige kan je registreren bij 
de dienst burgerzaken, maar dat is niet verplicht. Ook zonder registratie zijn ze rechtsgeldig. 
In dat geval hou je zelf het formulier bij en bezorg je de nodige kopieën aan de betrokkenen.

Wilsverklaring euthanasie
Wat is het?
Met dit document kan je euthanasie 
aanvragen voor het geval dat je ooit in 
een onomkeerbare coma terechtkomt. De 
wilsverklaring is dus enkel geldig als je in 
een onomkeerbare coma komt door ziekte 
of ongeval. In andere omstandigheden 
is deze wilsverklaring niet geldig (bij-
voorbeeld bij dementie). Bespreek deze 
verklaring vooraf met je arts. Dat vermijdt 
dat men later je verklaring verkeerd zou 
interpreteren.

Geldig?
De verklaring afgelegd na 2 april 2020 is 
onbeperkt geldig. Oudere wilsverklaringen 
moeten nog één maal hernieuwd worden 
vooraleer ze onbeperkt geldig worden. 
Je kan wél je verklaring op elk moment 
herzien of intrekken.

Wie heb je nodig?
Je hebt twee meerderjarige getuigen  
nodig die de verklaring mee onderteke-
nen. Zij bevestigen dat je de verklaring 
vrijwillig en volledig bewust hebt ingevuld. 
Eén van de getuigen mag geen materieel 
belang hebben bij jouw overlijden.

Vertrouwenspersoon
Je kan in de wilsverklaring euthanasie een 
vertrouwenspersoon aanduiden, maar dat 
is niet verplicht. De vertrouwenspersoon 
kan jou, als je zelf nog handelingsbe-
kwaam bent, bijstaan om je wil aan de  
behandelende arts te communiceren en 
om je patiëntenrechten te doen respecteren. 
Hij of zij kan echter niet in jouw plaats 
beslissen. Een vertrouwenspersoon heeft 
niet dezelfde rol als een wettelijke  
vertegenwoordiger (zie bij negatieve  

wilsverklaring), maar je kan voor beide 
rollen wel dezelfde persoon kiezen.

Registreren? 
Je kan de wilsverklaring laten registreren 
bij de dienst burgerzaken, maar dat is niet 
verplicht. Ze is ook geldig als je dat niet 
doet. Maak een afspraak via www.tervuren.
be of 02 766 53 53. Breng je identiteits-
kaart en het ingevulde en ondertekende 
document mee. Je vindt het op  
www.tervuren.be/geboorte-en-overlijden. 
De registratie is gratis.
  

Negatieve wilsverklaring

Wat is het?
Als patiënt heb je het recht om een medi-
sche handeling of onderzoek te weigeren. 
Met deze verklaring bepaal je wat je niet 
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LEIF, www.leif.be, LEIFlijn: 078 15 11 55. 
Vraag de LEIFkaart aan. Ze verwijst naar 
je wilsverklaringen en brengt artsen en 
hulpverleners snel op de hoogte.

meer wenst te ondergaan, als je later 
wilsonbekwaam zou worden door  
bijvoorbeeld dementie, coma of een  
hersentumor. Voorbeelden van onderzoeken 
en behandelingen die men kan weigeren 
zijn: geen reanimatie, geen kunstmatige 
voeding, geen beademing. Artsen zijn 
wettelijk verplicht om je wensen te  
respecteren. Bespreek deze verklaring 
vooraf met je arts om te vermijden dat 
men later je verklaring verkeerd zou  
kunnen interpreteren.

Geldig?
Deze wilsverklaring blijft onbeperkt geldig. 
Je kan ze wel op elk moment herzien of 
intrekken.

Wie heb je nodig?
Je hebt voor deze wilsverklaring geen 
getuigen nodig, maar je stelt ze best op in 
aanwezigheid van een arts, zodat er geen 
discussie is over de wilsbekwaamheid.

Vertegenwoordiger
Je kan in de negatieve wilsverklaring een 
vertegenwoordiger aanduiden die voor je 

rechten opkomt, wanneer je zelf wilsonbe-
kwaam bent geworden. Dit kan dezelfde 
persoon zijn als de vertrouwenspersoon, 
maar het kan ook iemand anders zijn.

Registreren?
Je kan de negatieve wilsverklaring niet 
registreren. Ook dáárom is het belangrijk 
dat er een arts aanwezig is. Vraag het  
document aan je arts, het ziekenfonds of 
via www.leif.be. Je bewaart één ingevuld 
en ondertekend exemplaar van het  
document zelf en een ander exemplaar geef 
je aan je arts voor in je patiëntendossier.
 

Laatste wilsbeschikking

In een laatste wilsbeschikking verklaar 
je hoe je wil begraven of gecremeerd 
worden. Maak een afspraak met de dienst 
burgerzaken via www.tervuren.be of  
02 766 53 53. Breng je identiteitskaart 
mee en je eventuele uitvaartcontract.  
De medewerker vult samen met jou het 
document in. De registratie is gratis.  
Meer info op  
www.tervuren.be/geboorte-en-overlijden. 

Orgaandonatie

Met een verklaring voor orgaandonatie 
bevestig je of je wel of niet bereid bent 
organen af te staan na je overlijden. Maak 
een afspraak met de dienst burgerzaken 
via www.tervuren.be of 02 766 53 53. 
Breng je identiteitskaart mee. De  
registratie is gratis. Meer info op  
www.tervuren.be/geboorte-en-overlijden 
en op www.beldonor.be. 

Lichaam schenken aan  
de wetenschap
Na je overlijden kan je je lichaam  
schenken aan een universiteit voor  
wetenschappelijk onderzoek. Dat doe  
je via een eigenhandig geschreven,  
gedateerd en ondertekend testament. 
Meer informatie vind je bij de universiteit 
van je keuze. 

Leef-ruimte

Week van de  
Afvalophaler en  
recyclagepark- 
wachter
Dit jaar zet de campagne voor afvalophalers en recyclageparkwachters 
ook elke Tervurenaar in de bloemetjes. Interrand bedankt alle  
inwoners die hun afval correct sorteren en aanbieden.  
Merci Tervuren, doe zo voort!

Week van 23 tot 29 november

Toon je respect voor afvalophalers en recyclageparkwachters.

• Toon het met een strik rond je afvalzak. 
• Of laat je kind een tekening maken. Hang die achter je raam, 

plak ze op je zak of geef ze aan de recyclageparkwachter. 
• Nog een ideetje: deel een foto van je tekening of strik met 

#houhetnet.

AFVALOPHALERS EN RECYCLAGEPARKWACHTERS  
VERDIENEN ONS RESPECT

DANKJEWEL OM JE AFVAL TE SORTEREN  
EN OP DE JUISTE MANIER AAN TE BIEDEN

MERCI
VLAANDEREN
SCHOON GEDAAN

en recyclageparkwachter

23-29 november 2020

#houhetnet

www.interrand.be, 02 658 95 41
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Mensen

Woonzorgcentrum Zoniën evalueert  
corona-aanpak
In het voorjaar werd woonzorgcentrum Zoniën geconfronteerd met een uitbraak van het coronavirus. 
De afgelopen maanden viel de werking stilaan terug in haar normale plooi. Maar er ging ook aandacht
naar een grondige evaluatie van de corona-aanpak. Die had als doel een tweede golf maximaal voor  
te bereiden. 

Het woonzorgcentrum wilde te weten komen hoe bewoners,  
medewerkers, familieleden, vrijwilligers en andere sleutelfiguren 
de aanpak van de crisis hebben beleefd. Dit enerzijds om de 
sterke punten te onthouden en anderzijds om de aanpak te  
verbeteren. Er werd alvast een aangepast uitbraakplan  
voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn op  
29 september.

De bevraging bestond uit een schriftelijke vragenlijst en  
persoonlijke gesprekken. Dat resulteerde in een lijvig rapport.  
Tijdens de coronacrisis had het woonzorgcentrum ook contact 
gelegd met Artsen Zonder Grenzen. Deze organisatie stelde  
ook een rapport met bevindingen op.

Psychosociale omkadering

De schriftelijke vragenlijst werd ingevuld door medewerkers,  
bewoners, familieleden, vrijwilligers, huisartsen en andere  
sleutelfiguren. Zij gaven hun mening aan de hand van open 02 767 84 88, woonzorgcentrumzonien@sociaalhuistervuren.be 

vragen. De bevindingen werden samengebracht in thema’s zoals 
collegialiteit, psychosociale omkadering, leiding en erkenning, 
algemeen beleid en beschermende maatregelen, medisch beleid, 
communicatie, infrastructuur en persoonlijk beschermings-
materiaal. Familieleden die tijdens de coronaperiode afscheid 
moesten nemen van een bewoner, kregen een aangepaste 
vragenlijst. Daarnaast vonden er individuele gesprekken plaats 
met personeelsleden en familie. Medewerkers namen deel aan 
groepsgesprekken onder leiding van een externe coach.

Woonzorgcentra in de kou 

Als conclusie stelt het rapport dat, net zoals vele andere  
woonzorgcentra, ook woonzorgcentrum Zoniën in snelheid 
gepakt werd door het virus. De medische kennis over Covid-19 
was lange tijd onvoldoende om het virus efficiënt te bestrijden. 
Bovendien was er onvoldoende mogelijkheid tot testen en gaf  
de overheid prioritaire ondersteuning aan de ziekenhuizen. 
Woonzorgcentra hadden het gevoel dat ze in de kou bleven 
staan. Zo ook woonzorgcentrum Zoniën.

Zwaar, maar ook dankbaar

Alle betrokkenen hebben de afgelopen periode als erg zwaar en 
heftig ervaren. Zowel medewerkers als familieleden en bewoners 
blijven met bepaalde frustraties achter. Maar er zijn ook positieve 
punten. Zo zijn families en bewoners de medewerkers van het 
woonzorgcentrum dankbaar voor het harde werk en de goede 
zorgen. De medewerkers hebben deze waardering van ver buiten 
het woonzorgcentrum gevoeld. Dat heeft hen geholpen om  
deze moeilijke periode door te komen. Ook de leiding van het 
woonzorgcentrum gelooft in de medewerkers en deelt de  
overtuiging dat de mens centraal moet staan in het beleid. 

Praatcafé Dementie

di 24/11 om 20 u 
• gratis, inschrijven via zorgconsulent@tervuren.be of 02 766 53 17. Je ontvangt een weblink om deel te nemen.
• in samenwerking met Mozaïek Druivenstreek, www.mozaiekdruivenstreek.be

Online

Hoe organiseer je als mantelzorger de zorg en blijft het ook betaalbaar? Premies en tegemoetkomingen voor personen met dementie 
lijken wel eens op een doolhof. Je ziet door de bomen het bos niet meer. Hilde Weckhuyzen, stafmedewerker bij Ons Zorgnetwerk, geeft 
informatie over professionele hulpverlening, premies, tegemoetkomingen, sociale en fiscale voordelen. Iedereen kan deelnemen aan  
de onlinesessie, mits inschrijving vooraf. Informatie nodig over dementie? Contacteer Mozaïek Druivenstreek via  
mozaiek.druivenstreek@gmail.com of 0474 92 89 51.



2020 zal in ons collectieve geheugen gegrift blijven 
als het jaar van de coronapandemie. Begin februari 
dachten we nog dat dit nieuwe virus in Azië zou 
blijven. Maar toen de situatie snel verergerde,  
werden ook bij ons ongeziene maatregelen  
genomen. Na Azië en Europa sloeg het virus toe  
in Afrika en Noord- en Zuid-Amerika.

De GROS ontving dit jaar meer aanvragen dan  
gewoonlijk voor steun aan kleinschalige initiatieven  
in het Zuiden. De meeste projectvoorstellen 
waren kwaliteitsvol en goed uitgewerkt. Dankzij 
virtueel vergaderen heeft het GROS-bestuur een 
subsidievoorstel kunnen maken dat door de leden 
van de algemene vergadering en vervolgens door 
het gemeentebestuur digitaal werd goedgekeurd. 

We zijn blij dat de financiële steun aan de  
ontwikkelingsprojecten geen vertraging heeft 
opgelopen. We hopen dat ook de uitvoering,  
ondanks de pandemie, vlot kan verlopen. Dat is 
zeker niet evident. De economische gevolgen  
van de coronacrisis zijn veel zwaarder in de  
ontwikkelingslanden dan in België. Die landen 
hebben bijna geen mogelijkheden om de crisis 
te verzachten via sociale maatregelen. Zoals ook 
geldt voor de gevolgen van de klimaatopwarming, 
worden door corona de armsten het zwaarst  
getroffen; als deze mensen niet ‘uit hun kot’  
mogen, hebben ze geen inkomen en geen  
voedsel. Vele landen in het Zuiden hebben  
desondanks toch strenge maatregelen genomen 
of een lockdown ingesteld. In Indië moesten plots 
miljoenen mensen naar hun dorpen terugkeren 
waar ze meer toegang hadden tot voedsel.  
Gelukkig lijkt de sterfte in heel wat ontwikke-
lingslanden mee te vallen, met uitzondering van 
Latijns-Amerika. Dat heeft wellicht te maken met 
de zeer jonge bevolking (zoals in Afrika) en met de 
ervaring opgedaan tijdens eerdere virusinfecties 
(zoals in Oost- en Zuid-Oost Azië). 

Veel leesplezier

Walter Kennes  
Voorzitter GROS

VOORAF

GR S
T E R V U R E N
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De Tervuurse Sophie Camara-Corynen richtte samen met Georges 
Sene in Warang, Senegal een school op die uitgroeide tot een  
succesverhaal. Enthousiast vertelt ze over het nieuwste project  
van Les Cajoutiers: een inclusieve school voor dove kinderen. 
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Sophie: “Een inclusieve basisschool voor doven is een primeur voor Senegal. In september 
zijn we gestart met de eerste twee klasjes. Inclusief, dat betekent dat elke klasleraar 
evenveel dove als horende leerlingen in gebarentaal en in het Frans onderwijst. Een 
voordeel is dat de dove kinderen zo toegang kunnen krijgen tot het staatsexamen om naar 
het secundair onderwijs te gaan. De bouw van de eerste vier lokalen is gefinancierd met 
donaties. We konden bovendien ook aangepast didactisch materiaal aankopen.” 

Het schoolcomplex

“Onze school telt meer dan 740 leerlingen. We hebben een klassieke kleuter- en 
basisschool, een kleuterschool voor dove kindjes en enkele klasjes voor kinderen met 
het downsyndroom. De dove kinderen komen soms van ver en kunnen in ons internaat 
verblijven. In de atelierwerking ontwikkelen ze professionele vaardigheden zoals naaien  
of pottenbakken. Heel wat leerlingen kampen met een tekort aan eiwitten en vitaminen. 
Om die reden legden we een moestuin en een boomgaard aan. De eitjes van onze 
legkippen zorgen voor gezonde maaltijden.” 

Culturele uitwisseling

“Les Cajoutiers is afhankelijk van peterschappen en regelmatig komen peters en meters, 
maar ook stagiaires en vrijwilligers op bezoek. Dat leidt tot een fantastische uitwisseling 
van cultuur en kennis. Het geeft ons ook de kans om de Senegalese ‘teranga’ of 
gastvrijheid te tonen.” ËËË

NIEUWSBRIEF

TOEKOMST AAN DOVE KINDEREN

Info en steun: www.lescajoutiers.com

LES CAJOUTIERS GEEFT 
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Waarom werd Consortium 12-12 opgericht?

Gilles: “Het is vitaal om snel gepaste hulp te bieden bij omvangrijke 
noodsituaties in het Zuiden als gevolg van natuurrampen of 
conflicten. Daarom werd het consortium op het einde van de jaren 70 
opgericht om te helpen met de hongersnood in Somalië en met de 
gevolgen van de genocide in Cambodja. Het wordt dus ingezet voor 
uitzonderlijke en complexe rampen waar veel middelen nodig zijn en 
waarbij expertise en snelheid belangrijk zijn. Het consortium bundelt 
de krachten van zeven humanitaire organisaties. Ze werken samen 
voor hun contacten met de media en ze gebruiken een gezamenlijk  
en eenvoudig rekeningnummer 12-12.”

Welke organisaties werken samen in het consortium?

“Dat zijn op dit moment: het Belgische Rode Kruis, Caritas 
International, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam-
Solidariteit, Plan International België en UNICEF België. Ze hebben 
allen hun sporen verdiend in de humanitaire hulpverlening. Telkens 
als er een gezamenlijke actie wordt opgezet, worden de giften die 
op het centrale rekeningnummer terechtkomen verdeeld onder de 
lidorganisaties op basis van een transparante verdeelsleutel.”

SAMEN MEER LEVENS REDDEN
COVID 12-12: 

hadden, is nog verergerd. Denk aan mensen in vluchtelingenkampen 
of groepen die geen toegang hebben tot basisgezondheidszorg. 
Voedsel is ook duurder geworden. Velen werken in de zogenaamde 
informele sector. Met de strenge coronamaatregelen is hun inkomen 
plots weggevallen. En de overheden hebben nagenoeg geen middelen 
voor sociale uitkeringen. Daarom is een grootschalig hulpprogramma 
essentieel.” Welke organisaties werken samen in het consortium?

Hoe verloopt de Covid 12-12-campagne?

“Onze organisaties bieden vooral steun in sectoren zoals gezondheid 
en hygiëne, voedsel en levensonderhoud, bescherming en opvoeding 
van kinderen. Ze zijn actief in meer dan 40 landen, vooral in Afrika. We 
hebben eind juli een rapport gepubliceerd met een overzicht van al 
de acties op onze website www.1212.be. Enkele voorbeelden: het Rode 
Kruis helpt Burundi met sensibiliserende boodschappen via radio en 
sociale media. Caritas helpt straatkinderen in Kinshasa die door de 
lockdown hun bijverdiensten kwijt zijn. Oxfam-Solidariteit steunt 
quarantainecentra in de dicht bevolkte bezette Palestijnse gebieden.” 

Hoe loopt de Covid 12-12-campagne in vergelijking 
met eerdere campagnes?

“Ondanks de omvang van de pandemie en de enorme economische 
effecten zijn er minder giften dan bij vorige rampen. Een mogelijke 
verklaring is dat de media-aandacht sterk gericht is op de 
coronaproblemen in België en Europa. In ieder geval gaat onze actie 
door tot eind 2020. Naast de steun van het publiek ontvangen we ook 
giften van gemeenten zoals Tervuren, en van bedrijven. De provincies 
West-Vlaanderen en Limburg hebben ook een belangrijke bijdrage 
gedaan.” ËËË

W.K.

Waarom is Covid 12-12 een uitzonderlijke urgentie in het Zuiden?

“De wereldwijde pandemie veroorzaakt door het coronavirus 
is ongezien, zowel op het vlak van gezondheid en sterfterisico 
als wat betreft de economische gevolgen. Ons eigen land deelt 
ook in de klappen. Maar het zijn de armste landen en de meest 
kwetsbare groepen die het zwaarst getroffen worden. Qua directe 
gezondheidsgevolgen in het Zuiden lijkt de situatie op dit ogenblik 
nog redelijk mee te vallen, behalve in Latijns-Amerika. Maar de 
humanitaire situatie van grote bevolkingsgroepen die het al moeilijk 

Donaties voor de slachtoffers van de coronapandemie in  
het Zuiden zijn welkom op rekening BE19 0000 0000 1212.  
Het belastingvoordeel werd dit jaar uitzonderlijk verhoogd  
tot 60 procent. 

Ook Artsen Zonder Grenzen (AZG) is reeds lang actief in de 
hulpverlening bij rampen in het Zuiden.  
Giften voor AZG kunnen op  
rekening BE73 0000 0000 6060.

Op 24 april lanceerde Consortium 12-12 een oproep 
voor solidariteit met de slachtoffers van de coronacrisis 
in het Zuiden. Tervuren is een van de 32 Vlaamse  
gemeenten die reageerden op deze oproep. Maar  
wat weten we eigenlijk over Consortium 12-12?  
Gilles Van Moortel is de coördinator en woont in Tervuren. 

Helpen?
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Judith ijvert met haar burgerplatform voor  
vrouwenrechten in DR Congo. Martin versterkt 
klimaatactie in Bolivia. Kong komt op voor  
veilige arbeidsomstandigheden in Cambodja. 
Jorge komt op voor seksuele rechten in Peru.  
Rouba geeft Syrische vluchtelingen in Libanon hoop.

Zij en vele anderen werken aan een duurzame, 
leefbare toekomst waarin iedereen een plaats 
krijgt. Maar het wordt hen moeilijk gemaakt. De 
vrijheid van meningsuiting staat onder druk en 
de coronacrisis legt de ongelijkheid in de wereld 
pijnlijk bloot. Er is te weinig of ontoegankelijke 
medische zorg, sociale bescherming ontbreekt 
en gemeenschappen worden verscheurd door 
conflict. Daar doen deze changemakers wat aan. 
Daarom verdienen ze onze steun. Jij geeft hen 
de kracht om door te gaan. 

Wat kan jij doen? 

• Ontdek hoopvolle verhalen van changemakers 
wereldwijd. Lees hun verhaal op  
www.11.be/changemakers.

• 11.11.11 en zijn leden steunen changemakers  
in hun strijd voor een duurzame en leefbare 
toekomst. Steun 11.11.11 met een gift. 
Doneer op www.11.be/steunen of op het 
rekeningnummer BE30 0000 0000 1111. Steun 
de geldinzamelingsactie in Tervuren aan de 
Carrefour (31/10) of de huis-aan-huisactie In 
Duisburg (vanaf 31/10). 

• Doe mee aan de solidariteitsjogging (11/11)  
en de quiz (14/11). 

• Zet zelf een actie op touw om geld in te 
zamelen voor 11.11.11 of sluit aan bij een actie.  
Alle info op www.11.be/changemakers. ËËË

CHANGEMAKERS: ZORG MEE VOOR VERANDERING

GROSKalender

11.11.11-CAMPAGNE

Ook in 2020 zet 11.11.11 changemakers op een voetstuk. Changemakers zijn sterke mensen en straffe  
organisaties die actie ondernemen. In alle uithoeken van de wereld voeren ze strijd. Voor mensenrechten, 
voor democratie, voor een planeet die blijft draaien. De GROS en de gemeente Tervuren steunen elk jaar 
11.11.11, de koepelorganisatie van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.  

De GROS-kalender bevat minder activiteiten dan  
gewoonlijk wegens corona. Check altijd de website 
van de organisatoren voor de laatste updates.  
We kijken al uit naar het moment waarop we weer 
volop activiteiten kunnen organiseren. 

Solidariteitsjogging Vossem 
(coronaproof) 

• gemeentelijke basisschool Vossem,  
Dorpsstraat 38

• vvk € 10, vooraf inschrijven verplicht  
op www.11.be/vossem 

• info: elmo.peeters@gmail.com

• De Steenberg, Spechtenlaan 8, Moorsel
• € 20 per team van 4 personen
• vooraf inschrijven verplicht via  

11.tervuren@gmail.com
• info: facebook.com/11.11.11.Tervuren

wo 11/11 vanaf 10.30 u

11.11.11-Vossem verwelkomt je op een 5 of  
11 kilometerloop langs de Voer, in het park en 
Zoniënwoud. Lopers starten in groepjes van  
25 op een gekozen starttijd. Er zijn  
strikte hygiënische maatregelen voor lopers  
en bezoekers: alle info op ww.11.be/vossem. 
Dit jaar helaas geen pannenkoeken en geen bar.

11.11.11 Quiz 

 

za 14/11 om 19.30 u

De traditionele 11.11.11-brunch maakt dit  
jaar plaats voor een quiz! Spannend,  
plezant, toegankelijk én coronaveilig.  
Sfeer gegarandeerd met gastvrouw 
Iris Van Hoof, presentatrice bij Radio 2. 

Onlineverkoop  
kerstpakketten

• bestellen via  
socialekerstmarkt.blogspot.com

• afhalen op za 19/12: Markt Tervuren,  
Kerkplaats Duisburg, Pastorieplein  
Vossem, buurthuis ’t Groenhuis,  
Groenveldwijk, Moorsel   ËËË

za 19/12

De Sociale Kerstmarkt vindt dit keer niet 
plaats in de klassieke vorm. Wel kan je online 
kerstpakketten bestellen bij de verschillende 
sociale, goede doelen. Surf daarvoor naar  
socialekerstmarkt.blogspot.com. Steek de 
goede doelen een hart onder de riem!



een uitgave van GROS en gemeente Tervuren Ë november 2020

Tervuren 
Veelkleurig theater ‘Ubuntu’s Kleine Prins’.  

 Ubuntu Tervuren intercultureel
Steun voor de koepel van 11.11.11: jaarlijks 0,25 euro per inwoner. 

www.11.be

Europa

 Azië

Australië

Noord-Amerika

Afrika

Bangladesh
Opleiding gezondheidswerkers  
voor kwetsbare groepen. 
 Beweging.net 
www.wereldsolidariteit.be

Filipijnen 
Renovatie 
computerlokaal 
voor middelbare 
school in  
Caibiran. Mabuhay

 Jimziel  
Foundation

Cambodja
Fietsen, computers  
en naaimachine  
voor school nabij  
Siem Riep.  
www.soidngo.org

Senegal
Bouw van inclusieve school 
voor dove kinderen in 
Warang.  

www.lescajoutiers.com

Zuid-Amerika

@ HET ZUIDEN IN 2020
TERVUREN

Gambia
Ommuring verpleegpost en garage  
voor ziekenwagen in Kunting.  

 Dimbalma voor Gambia
Lesotho
Renovatie klassen, keuken en lesmateriaal  
voor basisschool in Roma. 
tharitrust.wordpress.comDR Congo

Opvang, vorming en scholing van straatkinderen in Lubumbashi.  
www.mututo.be

Bakkerij, vee- en bijenteelt voor bevolking in Bagata en Bulungu.  
Werkgroep Recht-op Tervuren  
www.broederlijkdelen.be

Matrassen voor internaat middelbare school Masonga nabij Kikwit.  
Parochie Tervuren  
emimulansi@gmail.com

Mali
Steun voor jonge vrouwen bij opstart eigen bedrijfje  
in Bamako.  
www.teriya.be

Beiroet
Noodhulp van 
gemeente Tervuren/
GROS voor de 
slachtoffers van 
de explosie in 
Beiroet (via Caritas 
International).

Mondiaal

Noodhulp van gemeente Tervuren/GROS voor maatregelen 
tegen Covid-19 (via Consortium 12-12, Artsen Zonder Grenzen  
en WeSocialMovements (voorheen Wereldsolidariteit). 
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Over de grens

Voor de eerste tijdelijke tentoonstelling sinds de  
heropening in 2018 nodigt het museum de kunstenaar 
Freddy Tsimba uit voor een dialoog met de museum-
collecties. In deze bijzondere ontmoeting staan  
22 monumentale installaties van Tsimba oog in oog  
met 30 museumobjecten. Zo staan bijvoorbeeld beelden 
gemaakt uit patroonhulzen en ander oorlogsmateriaal 
tegenover de traditionele moeder- en kindbeelden uit  
de collectie.

Gewaardeerd kunstenaar

Freddy Bienvenu Tsimba (Kinshasa, 1967) studeerde aan 
de Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Hij is een 
gekend en gewaardeerd kunstenaar in Kinshasa en op  
de internationale artistieke scene. Hij is onafhankelijk, 
geëngageerd en een fervent aanhanger van de mensen-
rechten.

Mabele Eleki Lola! 
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Waarom een nieuwe aanpak?

Esther Naegels, afdeling vrije tijd: “Dat heeft enerzijds natuurlijk met  
de strenge coronaregels te maken. Maar de intrede was sowieso aan 
herziening toe. De handel en de horeca in het centrum blijven we 
onverminderd in de kijker plaatsen.”

Wat valt er allemaal te beleven?

“De knotsgekke pietenband de Peatles zet de Koninklijke Moestuin  
in vuur en vlam met een spetterende show. Ze spelen allerlei 
bekende liedjes die ze voor de gelegenheid in een sinterklaasjasje 
steken. Het sinterklaasdorp slaat zijn tenten op aan de Markt met 
workshops, spelanimatie en springkastelen. Kindjes kunnen net  
zoals vroeger hun tutje aan de tuttenboom hangen in ruil voor een 
medaille van Piet. De horeca van het centrum verwelkomt iedereen 
met open armen voor een natje en een droogje.”

Hoe coronaproof is het feest?

“We volgen uiteraard alle regels van het Covid-19-evenementenprotocol. 
De show vindt twee keer plaats, telkens voor een bepaald maximaal 
aantal personen. Inschrijven op voorhand is verplicht. Wie het 
sinterklaasdorp binnen wil, moet zich registreren bij de ingang. 
Iedereen ouder dan 12 jaar moet een mondmasker dragen. Speciale 
coronastewards houden toezicht en ontsmetten oppervlakken. Als 
iedereen zich aan de regels houdt, wordt het vast en zeker een 
onvergetelijk kinderfeest.” 

Welkom Sinterklaas!
Alle Tervuurse kindjes mogen al aftellen naar  
28 november, want dan komt de Sint op bezoek.  
Niet met de helikopter zoals vroeger, maar met  
een hele leuke show en een heus sinterklaasdorp. 
Let wel: hou www.tervuren.be in het oog voor de  
laatste updates in verband met de coronamaatregelen.

za 28/11, show om 15 en om 17 u, sinterklaasdorp van 14 tot 17 u
• Koninklijke Moestuin en Markt Tervuren 
• sinterklaasdorp: gratis
• show: € 7 per persoon (inclusief snoep en een Tervuurse  

geschenkbon ter waarde van € 5), inschrijven via  
reservaties.tervuren.be/tickets vanaf di 3/11 (Tervurenaars)  
en di 10/11 (niet-Tervurenaars)

• 02 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be 
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Bruisend

Goed nieuws voor wie een abonnement  
heeft voor het AfricaMuseum. Je kan  
nu ook de tijdelijke tentoonstellingen  
bezoeken zonder bijkomend te betalen. 
Van 29 oktober tot 21 februari 2021 loopt 
“Mabele Eleki Lola! De aarde stralender 
dan het paradijs” van de Congolese  
kunstenaar Freddy Tsimba. 

Koop of verleng je abonnement (20 euro) en bezoek  
een heel jaar lang het AfricaMuseum, inclusief de tijdelijke  
tentoonstellingen. www.africamuseum.be

 © Encore un effort, 2014.  
Coll. Gervanne & Matthias Leridon, Paris, ACA385
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Veilig

Contactopsporing heeft als doel om de contacten op te lijsten van een door het 
coronavirus besmet persoon en die vervolgens te verwittigen. Bij bronopsporing 
spoort men geen contacten op, maar wil men bronnen van besmetting in kaart 
brengen. Met die informatie kan de gemeente snel lokale maatregelen nemen  
om een eventuele broeihaard in te dijken. Een totale lockdown op nationaal  
niveau is immers te vermijden. Een telefoontje van de dienst welzijn krijg je dus 
als je besmet bent en nádat je door de contactopsporing bent opgebeld.

In de praktijk

De medewerkers van de dienst welzijn 
contacteren besmette inwoners en 
peilen eerst en vooral of alles 
duidelijk is in verband met de 
opgelegde quarantaine, of je je 
zorgen maakt en of je hulp nodig 
hebt. Zo nodig schakelt de dienst 
hulp in. Daarna overloopt de mede-
werker een vragenlijst om te weten te 
komen waar en hoe je waarschijnlijk 
besmet bent geraakt. Hij of zij vraagt 
naar de plaatsen of evenementen die 
je hebt bezocht (bijvoorbeeld een 
vergadering, een wedstrijd, een club). 
Bronopsporing wil niet controleren  
of bestraffen. De medewerkers gaan 
vertrouwelijk om met de informatie.

Bronopsporing corona
De federale overheid doet contactopsporing voor corona. 
Maar ook de dienst welzijn van Sociaal Huis Tervuren  
speelt een rol in de strijd tegen het virus. De dienst doet 
bronopsporing binnen het samenwerkingsverband  
Eerstelijnszone Druivenstreek. 

Onderweg

“Tervuren telt, dat is algemeen bekend, vele  
parels aan zijn kroon. En met ‘Geografisch  
Arboretum Tervuren. Een wereldreis rond  
bomen’ krijgt een van die parels een eresaluut 
in de vorm van een definitief naslagwerk. Om  
te koesteren.

Beheerders-schrijvers

In het lijvige boek van ruim 300 pagina’s, 
vertellen de beheerders Patrick Huvenne, 
Wilfried Emmerechts en Kevin Knevels niet 
alleen het complete verhaal van het Arboretum 
(de geschiedenis, de verzamelingen, hoe het 
groeide, rondleiding, vooruitblik), maar wordt 
de lezer ook zeer uitgebreid wegwijs gemaakt 
in de wereldwijde streken waar de bomen- en 
plantencollectie haar oorspronkelijke biotoop 
vond. Van de Rocky Mountains in Colorado tot 
de mythische Appalachen; van het Japanse  
Fuji-gebergte tot de wouden van Noord-Iran; 
van de Himalaya in Nepal tot de Franse Alpen. 
Op wereldreis vertrekken was nooit makkelijker 
dan vanuit Tervuren en vanuit dit boek. Maar 
evengoed ontwikkelen de auteurs een ‘nieuwe 
visie voor het omringende Kapucijnenbos’,  
deel van het Zoniënwoud. Dat alles in geuren 
(figuurlijk) en kleuren (letterlijk, zie de vele 
mooie foto’s en de verhelderende grafieken  
en kaarten) verklaard.

Lofzang op het Arboretum

Zelf ben ik geen kenner van bomen - ik kan 
geen iep van een lork onderscheiden - maar 
wel een gepassioneerd vérkenner van dit grote 
wandelwalhalla genaamd Arboretum, met  
zijn waaier aan paden en zijn betoverende 
uitstraling. 

En als je mij niet gelooft, dan misschien wel 
Marc Didden, gewaardeerd columnist-schrijver  
en tv-praatgast. In zijn jongste boek ‘Een 
redelijk leven’ besluit hij met een lofzang op 
het Zoniënwoud in Tervuren: “… en zo komt u 
moeiteloos in het mooiste deel van het bos 

Een wereldreis  
rond bomen 
Er is een nieuw boek uit over het  
Arboretum. Inwoner Charlie Poel is 
fan en enthousiast verkenner  
van het groengebied. Hij schrijft 
over het schitterende boek, nu  
te koop in bezoekerscentrum  
De Warandepoort.

02 766 52 02, welzijn@tervuren.be 

Taskforce Corona 
Heel wat inwoners houden zich goed aan de coronamaat-
regelen en houden via de nationale media de cijfers in het 
oog. Bij de gemeente ligt het crisisbeleid in de handen van 
de speciale taskforce Corona in samenwerking met de  
Eerstelijnszone Druivenstreek.  

De taskforce bestaat uit de burgemeester, de noodplanningscoördinator, de  
afdelingshoofden van de verschillende afdelingen van het lokaal bestuur en  
de dienst communicatie. Samen zorgen zij ervoor dat nationale en provinciale 
maatregelen doorsijpelen op lokaal vlak. Ze houden ook de lokale cijfers scherp 
in het oog om zo snel mogelijk gepast te kunnen reageren. De taskforce wil alle 
Tervurenaars bedanken voor de geleverde inspanningen. Ook wil ze benadrukken 
dat ieder individu verantwoordelijkheid draagt bij de bestrijding van Covid-19. 
Samen geraken we erdoor!
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Een wereldreis  
rond bomen 

Tip!

Maak kennis met de vijf nieuwe, bewegwijzerde themalussen in  
het Arboretum, te downloaden van www.visittervuren.be of haal de 
gratis kaart in het bezoekerscentrum.

‘Geografisch Arboretum Tervuren.  
Een wereldreis rond bomen’, te koop aan de 
balie van bezoekerscentrum De Warandepoort, 
40 euro, met steun van gemeente Tervuren

Vertel eens wat meer over de jeugdwerking

Koen Sterckx: “De Springband is een instaporkest waar 
momenteel een 15-tal jonge muzikanten samen musiceren. 
Leerlingen van muziekacademie APKO mogen vanaf dit 
schooljaar trouwens de lessen groepsmusiceren volgen bij 
de Springband. In de initiatielessen maken 6- en 7-jarigen 
dan weer op een speelse manier kennis met koper-
blaasinstrumenten en slagwerk.”

Mooiste droom?

“In de eerste plaats: weer kunnen optreden, ondanks 
corona. We zouden ook graag de Springband uitbouwen 
tot een volwaardige brassband. En voor de initiatielessen 
willen we dat zo veel mogelijk kinderen de microbe te 
pakken krijgen en muziekles gaan volgen in APKO.”

Eerstvolgende activiteit?

“Helaas geen podiumoptredens dit jaar voor de Springband. 
We maakten wel enkele toffe YouTubefilmpjes, ook van de 
initiatielessen. Surf op onze website naar de jeugdpagina 
om ze te bekijken. In november 2021 plannen we alvast een 
groot jeugdorkestenfestival in Pachthof Stroykens, in 
samenwerking met VLAMO.” 

Fantastisch goed bezig:
Bravoer jeugdwerking
Femma Tervuren heeft bewondering voor  
Brassband Bravoer, en meer precies voor 
zijn jeugdwerking. Een opgestoken duim 
dus voor de Springband en de initiatielessen 
voor jonge blazertjes en slagwerk.

 
Goed bezig
Tervuren!

www.bravoer.be

Goed Bezig 

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

©
 F

ra
uk

eV
an

d
en

B
ro

ec
k 

terecht, het Arboretum. Dat is een duur woord voor wat eigenlijk een 
boommuseum is. Honderd hectaren schoonheid, bijna vijfhonderd 
soorten bomen te bezichtigen.”

Welaan dan, die ‘honderd hectaren schoonheid’ heeft nu zijn ver-
diende naslagwerk. Koop het en exploreer naar hartenlust, maar niet 
langer onvoorbereid, dit paradijselijke stukje Tervuren.”

Charlie Poel
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Huwelijken
18/7    Deliège Jérôme & Montigny Pauline
31/7 Majdoubi Hamza & Wijnants Sarah
8/8 Brendan Thiecke & Su Taylak
         Mauro Hemeleers & Kimberly Raskin
21/8 Bram Kennes & Liesbet Schoonheydt
28/8 Ewald Ronsmans & Mis Siriyakon Prajuabsuk
           Rodrigo Marin Monsalves & Maria Bernales  

Concha 
19/9 Gemma Vanmarsenille & Ivan Michiels
  Evi De Groodt & Kevin Heyse

Jubilea
Goud 
20/7 Johny Vanmarcke & Arlette Struelens 
29/7 Christian Vandiest & Lydia Gemers  
30/7 Edgard Gillijns & Elza Vanrossum  
 Jesse Haye & Elisabeth Smit 
3/8 Pierre Vandenbroeck & Josee Vandermosten 
7/8     Robert Lodewick & Johanna van Alphen 
8/8 Georges Goossens & Monique Mammerickx  

Dirk Lammens & Godelieve Strauven 
19/8   Willy Willegems & Alida Van Herck  
12/9   Robert Degraef & Magdalena Dehertoghe

Diamant
16/7 Franciscus Trappeniers & Marie-Louise Cumps
20/7 Marcel Cludts & Renée Simon  
29/7  Louis Feyaerts & Lea Vanloock  
30/7 Jules Vander Elst & Christiane Feytens 
4/8 Hugo Paemen & Irma Koninckx  
3/9 Robert Lauwerys & Françoise Biston 

Briljant
16/7   Guillaume Gillijns & Edith Wauters 
10/9   Emile Goossens & Simonne Van Herck 
17/9   Marcel Campens & Anne Vanderstappen 
  

 

In de bloemetjesOntspannen

De coronacrisis is voor de lokale ondernemingen een ongeziene  
en moeilijke situatie. De voorbije maanden heeft de raad voor lokale 
economie samen met de gemeente diverse acties opgezet om hen 
zoveel mogelijk te ondersteunen. Ook tijdens de belangrijke 
eindejaarsperiode zullen zij extra in de kijker staan.

Vanaf zaterdag 14 november maakt sfeervolle verlichting de 
handelscentra en pleinen gezelliger dan ooit. De handelaars  
zetten hun beste beentje voor met de organisatie van de  
eindejaarstombola. Waag je kans bij ruim 80 handelaars en win  
tot 16.000 euro aan Tervuurse geschenkbonnen. Je herkent de 
deelnemende winkels aan de affiche en een verlichte kerstboom  
aan deur of etalage. Veel winkels en horecazaken pakken dit jaar  
ook uit met voordeelacties en diverse vrije beroepers bieden  
met veel zin hun beste diensten aan.

Al op zoek naar een origineel cadeau? Scoor met de Tervuurse 
geschenkbon die inruilbaar is bij heel wat Tervuurse handelaars.  
De bonnen hebben een waarde van 5, 10, 20 of 50 euro. Ze zijn 
verkrijgbaar aan de balie van het vrijetijdscentrum of online via  
www.visittervuren.be/webshop (Geschenkbon). Ben je zelf  
ondernemer en wil je je personeel bedanken? Bied hen dit jaar  
een Tervuurse geschenkbon aan. Daar wordt iedereen beter van.

Eindejaarsshoppen 
doe je in Tervuren
De eindejaarsdagen komen eraan. Tijd dus om de 
versiering boven te halen. Dat gebeurt ook in de 
straten van Tervuren en op de dorpspleinen van 
Duisburg, Vossem en Moorsel. Dit jaar start alles 
nog vroeger om de handelaars, vrije beroepers  
en lokale ondernemers een hart onder de riem te 
steken. 

02 766 52 03, rle@tervuren.be
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Gebeurt nu 

Waterveld voor Blue Lions
De Blue Lions Hockey & Tennisclub nam een nieuw 
hockeyveld in kunstgras in gebruik. Het gaat meer 
precies om een waterveld. Op zo’n veld brengt men 
vóór het spelen eerst een laag water aan. Dat heeft 
spelvoordelen, maar vermijdt ook brandwonden bij 
het vallen. De gemeente investeerde hier een goeie 
651.000 euro exclusief btw. In dit bedrag zijn  
ook afsluitingen, poorten en leidingen voor een 
sproei-installatie voor de tennisvelden inbegrepen. 

In vogelvlucht

Spannende loopweek
De jaarlijkse scholenveldloop verliep dit jaar anders 
door de coronamaatregelen. Geen grote groepsrace 
dit keer, de klassen liepen gespreid over een hele 
week. Alle Tervuurse basisscholen tekenden present. 
Een uitdagend hindernissenparcours in de Koninklijke  
Moestuin zorgde voor de nodige pret. De hele klas 
moest de eindmeet halen. Van teamwork gesproken! 

Schrijfwijzen gelauwerd
De bibliotheken van de Druivenstreek organiseerden op 9 oktober de 
derde editie van De Schrijfwijzen: het groot dictee heruitgevonden.  
Twaalf personen schreven zich in, waaronder twee inwoners van  
Tervuren. Het spel telde twee rondes: een traditioneel dictee en een  
multiple choice. De winnaar, Erwin Delaere, afkomstig uit Zaventem, 
kreeg felicitaties van de jury en ontving een lederen etui met  
een gegraveerde pen en vulpotlood en een waardebon van Standaard 
Boekhandel. Hij wordt uitgenodigd voor de finale in Brussel. Voor alle 
deelnemers voorzag de bibliotheek een troostgedicht. 
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02 766 53 50, gp@tervuren.be

02 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be 02 766 52 03, bibliotheek@tervuren.be: 

Duisburg WK-dorp 2021
Van 24 tot 26 september 2021 is Duisburg  
officieel WK-dorp voor het WK Wielrennen. Na  
de doortocht van de Tour de France in 2019  
in Tervuren, is het nu de beurt aan deelgemeente 
Duisburg om een sportevenement van wereld- 
formaat te ontvangen. Goed is dat zo ook de  
toeristische Druivenstreek in beeld komt. 

02 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be: 
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Uit in
Tervuren

November 2020
www.tervuren.be

Call me by your name 

wo 4/11 om 20.30 u
• cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
• vvk € 4, kassa € 5
• reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Italië, 1983. Elke zomer nodigt de vader van de 17-jarige Elio 
een academicus uit om de zomer in hun huis door te brengen. 
Deze zomer is dat de 24-jarige filosoof Oliver. Elio valt als  
een blok voor hem, maar maskeert dit voor een lange tijd. 
Hartverscheurend drama over een jongen die worstelt met 
zijn ontwakende seksuele gevoelens.

FILM  

Schijn 

vrij 13/11 om 20.30 u 
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  vvk € 18, kassa € 20, abo € 16
•   reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Waar de werkelijkheid schijn wordt, zal er magie ontstaan. Met 
visuele goochelacts, mentalisme en zijn pittige, interactieve 
humor weet Steven Delaere de schijn hoog te houden. En net 
wanneer je denkt iets te doorgronden, maak je de seconde 
daarop ... geen schijn van kans. Een voorstelling voor jong en 
oud.

MAGISCH THEATER 

za 14/11 om 20.30 u 
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•   vvk € 12, kassa € 14, abo € 10
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03
•   in samenwerking met het Sociaal Huis

ma 16/11 om 14 u 
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  vvk € 14, kassa € 16, abo € 12
•   reserveren: www.dewarandepoort.be,  

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

Steven DelaereHolebifilmfestival 

Natuuuurlijk willen we allemaal lekker in ons vel zitten en  
bakken energie hebben elke dag. Maar hoe doe je dat?  
En nog belangrijker: hoe begin je eraan? Met haar  
‘50 - something’ jaren op de teller en een master van  
gezondheids- en voedingscoach op zak laat Mar10, zien  
hoe ze zich staande houdt op dat slappe koord van een  
gezond leven. 

De Gezonde Vrouw 
LEZING 

Geena Lisa,  
Andrea Croonenberghs & 
Sam Verhoeven
‘Houden Van’, bekend van de succesvolle namiddagen in het 
Antwerpse Sportpaleis, brengt je even terug naar de tijd van 
toen. Nu in een wat kleinere versie, maar nog altijd even  
nostalgisch en herkenbaar. Met bekende meezingers en  
ernstige en vrolijke liedjes uit de oude doos. Al die nummers 
waarmee je groot werd, maar die je nooit hebben losgelaten.

MUZIEK Cultuur om 14 uurMartine Prenen
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Corona
Bij het drukken van dit infoblad werden de 
coronamaatregelen strenger. De invloed 
op onderstaande activiteiten was nog niet 
helemaal duidelijk. Check regelmatig de 
gemeentelijke website of sociale media  
voor de meest actuele informatie.
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Alleen in het ruime sop 

vrij 20/11 om 20.30 u 
• cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
• vvk € 18, kassa € 20, abo € 16
• reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Jelle Cleymans stelt zijn vierde soloalbum voor. Persoonlijker 
dan ooit, want in de vijf jaar tussen zijn vorige en zijn nieuwste 
plaat, ontdekte hij de totale vrijheid. Meer dan dertig jaar had 
hij erover gefantaseerd hoe het zou voelen om vrij te zijn.  
En daar stond de zanger op een ochtend plots op straat, met 
in zijn ene hand een koffer en in zijn andere hand de vrijheid.

MUZIEK 

Bahamontes on Tour 

za 21/11 om 20.30 u 
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•   vvk € 25, kassa € 27, abo € 23
•   reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Hét Wielerblad van Vlaanderen vertaald van het papier naar het 
podium. Een avondvullende ode aan de koers in een gezellige 
theaterzetel. Luister naar straffe koersverhalen van geweldige 
wielergasten. Geniet van een prachtige reeks in kettingvet  
gedrenkte filmpjes en radiofragmenten. Het hard doorsjezende 
Bahamontes-peloton trekt alle registers open.

MUZIEKTHEATER Koers

Eind jaren 80, een arbeiderswijk in Dublin. De werkloze Jimmy 
droomt van een soulband. Omdat Jimmy niet kan zingen en 
ook geen instrument kan bespelen, beslist hij om audities te 
houden. Kandidaten dienen zich aan, de band groeit. Na een 
langzaam en bochtig parcours, weten The Commitments zich 
een weg te banen naar het succes.

wo 2/12 om 20.30 u
• cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
• vvk € 4, kassa € 5
• reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

do 10/12 om 14 u 
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•   vvk € 14, kassa € 16, abo € 12
•   reserveren: www.dewarandepoort.be,  

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

Herman Verbruggen, passioneel eigenaar van danspaleis  
OEMPALAPAPERO, engageert de legendarische Eenzaam 
Zonder Jou Band met Jonas Cole, Katy Satyn én grote vedette 
en diva Loes Van Den Heuvel. Een muzikale namiddag met  
allemaal populaire Nederlandse liedjes van de jaren 50 tot 80. 
Je mag naar hartenlust meezingen!

Jelle Cleymans

The Commitments 
FILM 

Eenzaam Zonder Jou Band: 
De allereerste keer

MUZIEK Cultuur om 14 uur



 

 Frozen II
Familiefilm 

Na de gebeurtenissen uit Frozen I heeft er enige tijd  
vrede geheerst in het koninkrijk Arendelle. Maar nu  
moeten Elsa, Anna, Kristoff en Olaf een nieuw avontuur 
aangaan. Ze trekken diep de bossen in. Daar zullen ze 
een eeuwenoud mysterie over hun koninkrijk ontdekken.

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

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

HUID:  
expo en  
onderzoekslabo

Expo (8-12 jaar)

Kan je leven zonder aanraking? Wat vertelt je huid 
over jou? Je huid omhult je als een jas die je  
beschermt. Zij vertelt over je leeftijd, gezondheid en 
voorouders. Het is heerlijk om met je huid de ander 
teder aan te raken en te voelen. Je voelt je  
verbonden, veilig en gelukkig. Hier kan het contact 
in de virtuele wereld niet tegenop. De wereld die 
binnenkomt langs het scherm blijft ontastbaar.

van wo 18 tot ma 30/11
•  tijdens de openingsuren van cc De Warandepoort 
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB Bexit)
•  gratis
•  in samenwerking met Rasa

Laïs 

do 17/12 om 20.30 u 
• Sint-Janskerk, Markt, Tervuren (org. AGB BEXIT)
• vvk € 18, kassa € 20, abo € 16
• reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Laïs brengt liedjes uit andere tijden. Of liedjes die simpelweg 
te goed zijn om ze niet te spelen. Van levende legendes als 
Boudewijn De Groot of Herman Van Veen, maar ook werk van 
de nieuwe generatie - Eefje De Visser en Ellen Schoenaerts 
- wordt voorzien van die unieke Laïstoets. Tom Theuns (zang, 
gitaar), Wim De Busser (keys) en Esther Lybeert (zang,  
altviool, percussie,…) vormen de begeleidende band.

MUZIEK

Vorstelijke aanwezigheid  
in Tervuren

zo 15/11 van 14 tot 16 u 
• vertrek op het Warandeplein 
• € 2 per persoon
• reservatie verplicht via reservaties.tervuren.be/tickets of 

02 766 52 03
• mondmasker verplicht 

Tervuren is een plek waar het goed toeven is. Dat wisten  
ook de talrijke hertogen, vorsten en prinsen die er gewoond  
hebben. Met tal van architecturale en landschappelijke  
pareltjes drukten ze een onuitwisbare stempel op de  
omgeving. Je ontdekt deze mooie plekjes allemaal tijdens 
deze geleide wandeling.

ARCHITECTUURWANDELING

Kleinkunst in de kerk 
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zo 15/11 om 15 u 
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB 

BEXIT)
•  vvk € 9, kassa € 11, abo € 7
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Hanafubuki 
Kunstendag voor kinderen (4+)

DIORAMA

Het verhaal begint op een vreemde ochtend. Plots 
komt er geen ronde, maar een vierkante zon op.  
De dieren beslissen of  
ze voor of tegen die 
nieuwe zon zijn. Ga mee 
op deze fantasierijke, 
poëtische reis. Van in 
de zaal kijk je door een 
verrekijker naar een 
houten minitheater. 
Je kiest zelf wat je wil 
zien, het volledige 
 plaatje of een  
vergroot detail.

En braaf zijn!
Kunstendag voor kinderen (5+) 

HANNEKE PAAUWE & DE STUDIO 

Stel je voor: één middag lang verdwijnen plots 
alle volwassenen. Ook de tv, de computer, de 
hobby- en huiswerkagenda en vooral het zinnetje: 
‘En braaf zijn!’ verdwijnen. Een middag om zot 
en ondeugend te zijn en je vuil te mogen maken. 
Weg met de betutteling, lang leve het wilde kind! 
Een humoristische voorstelling en een pleidooi 
om even ongeremd kind te mogen zijn.

zo 15/11 om 13.30 u (15 en 16.30 u: volzet)
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•   vvk € 9, kassa € 11, abo € 7
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

De Wraak van de Ninja 
Familiefilm (6+)

Alex wordt gepest en is hopeloos verliefd op Jessica, het 
populairste meisje van de school. Wanneer hij voor zijn 
verjaardag een levende ninjapop krijgt, zet dat zijn leven 
op zijn kop. Dankzij vette ninjaskills krijgt hij genoeg  
zelfvertrouwen om zijn pestkop een lesje te leren én de 
aandacht van Jessica te trekken. En dan moet hij ook de 
Ninja nog helpen met zijn missie.

zo 13/12 om 11 u 
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•   vvk € 4, kassa € 5
•   reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Theater (7+)

COMPAGNIE BARBARIE

De tijd …Volwassenen rennen zich rot in de race tegen 
de klok. Minuten en uren volgen elkaar heel snel op. 
Maar voor kinderen duren verjaardagsfeestjes minder 
lang dan een toiletbezoek en kan je in twee tellen twee 
dagen verder zijn. Hun tijdsbeleving hangt nauw sa-
men met hoe leuk of saai de tijd verstrijkt. Een  
voorstelling over de mysterieuze tijd.

Time Goes Bye Bye

vrij 18/12 om 19 u 
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  vvk € 9, kassa € 11, abo € 7
•   reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

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

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

van wo 18 tot ma 30/11
•  tijdens de openingsuren van cc De Warandepoort 
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB Bexit)
•  gratis
•  in samenwerking met Rasa
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Bie-ba-ba-be-lutta 
Kleuters (3-6 jaar)

Rappen, zingen, jodelen, fluisteren, stotteren, 
broebelen, brabbelen en nog meer van dat. 
Spelen met taal staat centraal en dat gaan 
we doen in een fleurig decortje met heel wat 
attributen en kijk-, proef-, voel- en luister-
boekjes.

wo 4/11 om 14 u 
•  Pachthof Stroykens, Merenstraat 19,  

Duisburg
•  € 5, inschrijven via  

reservaties.tervuren.be/tickets
•   bibliotheek@tervuren.be, 02 766 52 03

Lego digital storytelling
Workshop (6+)

Met legoblokjes een verhaal bouwen, ja dat kan! Eerst 
verzinnen de kinderen een verhaal. Een soort script. 
Daarna bouwen ze met honderden kleurige  
legoblokjes enkele scènes uit het verhaal. Op het  
eind maken we er een echte digitale strip van met  
foto’s van de werkjes. Elk kind krijgt zijn strip mee  
naar huis.

do 5/11 om 14 u 
•  Bib Tervuren, De Warandepoort, Markt 7b
•  € 5 (maximaal 18 deelnemers), inschrijven via  

reservaties.tervuren.be/tickets
•  bibliotheek@tervuren.be, 02 766 52 03

How to …YouTubefilmpjes maken
Workshop (8+) 

Surf je graag rond op YouTube en kriebelt het om ook 
zelf filmpjes te maken? Probeer je graag nieuwe dingen 
uit? In deze superleuke workshop ga je een korte,  
flitsende video maken waarin je iedereen laat zien hoe 
iets werkt. Je doet het serieus en hebt er echt verstand 
van (met een vette knipoog!). In samenwerking met  
Villa Basta.

wo 18/11 van 14 tot 16 u 
•  gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a (De Plataan)
•  € 5, inschrijven via reservaties.tervuren.be/tickets
•   bibliotheek@tervuren.be, 02 766 52 03

Nepnieuws
Workshop (tieners)

‘Corona wordt veroorzaakt door straling  
5G-netwerk’, ‘7 redenen waarom chocolade eten 
goed is voor je gezondheid!’ Dit is nepnieuws. 
Nieuws van lage journalistieke kwaliteit en op  
een sensationele manier gebracht. We delen  
en liken nepnieuws vaker dan serieus nieuws.  
Hoe kan je nepnieuws nu écht herkennen? 
Dat leer je tijdens deze workshop.

wo 25/11 om 14 u
•  gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a (De Plataan)
•   € 5, inschrijven via reservaties.tervuren.be/tickets 
•   bibliotheek@tervuren.be, 02 766 52 03
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Jouw activiteit in de kalender?

In deze rubriek kan elke erkende vereniging uit Tervuren tot 4 keer per jaar een activiteit in de kijker plaatsen. 
De activiteit moet openstaan voor iedereen. Surf naar infoblad.tervuren.be en vul het webformulier in vóór:
• zo 1/11 (activiteiten tussen 30/11/2020 en 3/1/2021)
• zo 29/11 activiteiten tussen 29/12/2020 en 14/2/2021)

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

Wijnfestival
Wereldwinkel Tervuren
Heel de maand november 5 % korting op alle (h)eerlijke fairtradewijnen. Rood, wit, 
rosé of schuimwijn: ideaal voor de komende feestdagen. Ook vele mooie  
eindejaarsgeschenken! 

Wereldwinkel, Melijndreef 2, open op vrij van 9.30 tot 13 u, za van 9.30 tot 17 u, 
oww.tervuren@gmail.com

Herstart reeks yoga 
Femma Tervuren Sport
Heb jij ook nood aan vertragen? Yoga is het antwoord. Nu met een nieuwe  
lesgeefster. Leen brengt een traditionele stijl van yoga, met ruimte voor  
ademhalingstechnieken, houdingen en diepe relaxatie. Voor dames en heren.

Gemeentelijke basisschool Tervuren, Oud-Gasthuisstraat,  
elke di van 19.45 tot 21 u, sabine.vanderbracht@outlook.com 

VAN VRIJ 6 TOT VRIJ 27 NOVEMBER

DI 10 NOVEMBER

Kalender
Uit 
Verenigingen

Lezing Samenleven met gezond verstand
NEOS Tervuren
Er gebeuren vandaag veel dingen die samenleven ingewikkeld maken: aanslagen, 
vluchtelingen, populisme. Prof. Patrick Loobuyck gaat op zoek naar een  
verbindend samenlevingsverhaal.

Gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a, 14.30 u, hilde.mellaerts1@gmail.com, 
02 767 29 07

DO 12 NOVEMBER

Goed Geregeld ?!? 
Toneelvereniging Ranonkel 
Als Seppe geschorst wordt van school,  
moet hij op internaat. Maar hij wil liever op  
uitwisseling naar het buitenland. Zijn zus  
Lotte besluit stiekem de plek van haar broer  
in te nemen op het internaat. Een leuke  
komedie voor de hele familie.

Pachthof Stroykens, Merenstraat 19, Duisburg, 
vrij: 20 u, za: 15 en 20 u, zo: 15 u,  
tickets € 8/€ 5 euro (kinderen),  
verkrijgbaar via www.tussenin-ranonkel.be 

VAN VRIJ 20 TOT ZO 22 NOVEMBER

Bestel via: socialekerstmarkt.blogspot.com 

Het team van de Sociale Kerstmarkt was nochtans enthousiast 
om in 2020 een schitterende kerstmarkt te organiseren. Het 
had rekening gehouden met voorzorgsmaatregelen en  
bezorgdheden om de standhouders en bezoekers veilig te  
kunnen laten genieten van een gezellige kerstsfeer. Na veel  
wikken en wegen, besloot de stuurgroep dat de kerstmarkt op 
12 december niet kan plaatsvinden. Maar de standhouders en 
hun goede doelen in de steek laten, daarvan is geen sprake. 
Ook willen de organisatoren op een of andere manier de  
warmte van dit sociale evenement tot bij de Tervurenaar  
brengen.

Bestel je kerstpakket online

Daarom kunnen Tervurenaars nu via een website kennismaken 
met de Sociale Kerstmarkt en online kerstpakket(ten) bestellen 
bij de verschillende goede doelen met sociaal karakter.  
Je bestelling afhalen kan in de 
eigen deelgemeente. Op 19 
december slaat het team van de 
Sociale Kerstmarkt even de tent 
op in Tervuren op de Markt, in  
Duisburg op de Kerkplaats, in 
Vossem aan het Pastorieplein  
en in Moorsel aan buurthuis  
‘t Groenhuis in de Groenveldwijk. 
Iedereen die een bestelling  
heeft geplaatst, kan die daar 
gaan afhalen. Op die manier 
brengt de stuurgroep de  
kerstboodschap én de goede 
doelen dichter bij de mensen. 

Sociale Kerstmarkt 
krijgt webshopeditie
De Sociale Kerstmarkt 2020 vindt door de  
coronamaatregelen niet plaats onder de  
klassieke vorm. Als alternatief kan je online 
kerstpakketten bestellen voor goede, sociale 
doelen via socialekerstmarkt.blogspot.com.
 

 

wo 25/11 om 14 u
•  gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a (De Plataan)
•   € 5, inschrijven via reservaties.tervuren.be/tickets 
•   bibliotheek@tervuren.be, 02 766 52 03
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De Sint komt  
naar Tervuren

Sinterklaasshow  
met optreden van ‘De Peatles’
In de Koninklijke moestuin, om 15 u. en 17 u. 
max 400 toeschouwers per tijdsslot,  
€ 7/pp incl. waardebon van € 5, 
reservaties@tervuren.be of 02 766 52 03

Sinterklaasdorp
Marktplein, van 14 tot 17 u.
gratis

28 november 2020

© Fraukce Van den Broeck

€ 7 
pp

Gratis


