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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
enkel op afspraak via tel 02 766 52 17
ma 9-12 en 13.30-19 u
di en do 9-12 u en 13.30-16 u
wo en vrij 8.30-12 u en 13.30-16 u
za 9.30-13 u (beperkte dienstverlening)

Dienst burgerzaken
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 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
woe 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

Driejaarlijks bevraagt de Vlaamse overheid de burgers naar hun 
tevredenheid over het lokale beleid en vergelijkt daarbij de 
gegevens over de verschillende gemeenten. Ook in 2020 werd 
de Tervuurse bevolking bevraagd en de resultaten vind je op  
de website gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be.

Samen met mij kan u vaststellen dat onze gemeente over het 
algemeen goed scoort en voor sommige thema’s zelfs de 
betere scores laat optekenen. Dit is het geval voor samenleven, 
ruimte, zorg en gezondheid, cultuur en vrije tijd en ten slotte 
armoede, of beter de beperkte aanwezigheid ervan. 

Maar de Tervurenaars geven ook aan dat er nog verbeteringen 
nodig zijn op vlak van veilig fietsverkeer en kinderopvang en ze 
ergeren zich aan sluipverkeer en hondenpoep. Niet onterecht. 
Precies daarom werden deze bezorgdheden opgenomen in 
verschillende beleidsmaatregelen die al uitgevoerd (recente 
plaatsing hondenpoepbuizen) of nog in uitvoering zijn. Zo komt 

er kinderopvang in woonproject Arboreto en zitten de 
onderhandelingen over de ontbrekende fietsverbinding langs 
de N3 en de fietssnelweg F29 in een eindfase. Voor de 
fietsersbrug over het Vierarmenkruispunt werd de 
omgevingsvergunning afgeleverd en een slagboom in de 
Vlaktedreef zal sluipverkeer ontmoedigen. 

We bouwen verder aan de ideale gemeente en als 
burgemeester ben ik dan ook zeer verheugd te lezen dat de 
score voor vertrouwen in het lokale bestuur substantieel hoger 
ligt dan de gemiddelde Vlaamse score (44 procent tegenover 
gemiddeld 34 procent in Vlaanderen).

Een zeer bemoedigende en motiverende score, waarvoor dank. 

‘Onze gemeente scoort over 
het algemeen goed in de 
Gemeente-Stadsmonitor’ 
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Marc Charlier
Burgemeester

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 group
• Afgiftekantoor: Tervuren

In dit nummer

53520-1601-1009
www.artoosgroup.eu
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Goed om weten

Als inloggen met je 
eID niet lukt
Elektronische identiteitskaarten uitgereikt 
vanaf april van dit jaar blijken vaak moeilijk 
leesbaar met een kaartlezer. De oplossing?  
Je software updaten. 

Je wil je online aanmelden met je elektronische identiteitskaart 
(eID), maar dat mislukt keer op keer. De bank of de huisarts 
krijgt de gegevens op je elektronische identiteitskaart niet ge-
lezen. Lastig, maar hoe komt dat?

Nieuwe chip

De problemen doen zich voor bij elektronische identiteitskaarten 
die sinds april van dit jaar uitgereikt worden. Deze kaarten  
hebben een nieuwe chip om ze beter te beveiligen, maar die is 
minder goed leesbaar. 

Software

De oplossing is eenvoudig. Gebruik je de kaart bij je thuis, 
controleer dan of je de recentste eID-software al hebt  
geïnstalleerd. Bij de eID noemt men deze software ‘middleware’. 
Is dat niet het geval, download dan de laatste versie van de 
software via de website eid.belgium.be.

Persoonlijke gegevens

Vele instanties zoals banken of ziekenhuizen hebben zich nog 
niet aangepast aan de nieuwe chip, waardoor ze er niet in  
slagen de gegevens van nieuwe kaarten uit te lezen. Zij moeten 
die dan handmatig invoeren. De dienst burgerzaken kan hier 
niets aan verhelpen. Het zijn de instanties zelf die moeten  
overschakelen op de nieuwe software.

Blijft er zich een probleem voordoen met jouw kaart, dat niets 
te maken heeft met de software? Dan kan je terecht bij de 
dienst burgerzaken.

Gezond

burgerzaken@tervuren.be, 02 766 53 53: 

Coronatest en  
vaccinatie: nieuwe  
locaties vanaf  
november

2. Coronatest: 

opnieuw in MCH Wezembeek-Oppem

Wie zich wil laten testen op het coronavirus, kan dat in het MCH 
Wezembeek-Oppem. Het MCH bevindt zich in de Hardstraat 12, 
neem de zijingang aan de Mechelsesteenweg. De praktische 
zaken in verband met code voor de test, afspraak boeken en 
resultaat ontvangen blijven ongewijzigd.

www.mchinfo.be
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1. Vaccinatiecentrum Druivenstreek Tervuren: 

op vroegere locatie drive-intestcentrum 

Waar tot nog toe het drive-intestcentrum gevestigd was  
(op de locatie van FOD Financiën), bevindt zich nu het nieuwe 
vaccinatiecentrum voor inwoners van Tervuren, Hoeilaart en 
Overijse. De inwoners van Zaventem, Wezembeek-Oppem  
en Kraainem gaan voortaan naar het vaccinatiecentrum in  
Zaventem. Wie een derde prik krijgt, zal een uitnodiging per 
brief ontvangen met alle nodige aanwijzingen. Volg het nieuws 
op www.tervuren.be voor meer informatie over de praktische 
regeling, mobiliteit en parkeren.

www.vaccintervuren.be, 02 713 87 10
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Burger

3 keuzes bij ontruiming van een graf 
Elk jaar ontruimt de gemeente een aantal graven op de begraafplaatsen. Als het om een van jouw 
verwanten gaat, moet je een beslissing nemen. 

Vanaf eind oktober hangt aan elk graf dat ontruimd zal worden, een bordje 
met een ontruimingsbericht. Het gaat om graven, columbaria en urnenvelden 
zonder concessie waarvan de tienjarige termijn verstreken is en om vervallen 
grafconcessies op alle begraafplaatsen.

Dit zijn de mogelijkheden:

• het graf laten verwijderen: je krijgt tijd tot 31 oktober 2022 om de zerk en 
persoonlijke voorwerpen weg te nemen

• een concessie aanvragen: dat moet schriftelijk bij de dienst burgerzaken, 
uiterlijk tegen 31 oktober 2022

• een bestaande concessie verlengen: dat kan alleen schriftelijk bij de 
dienst burgerzaken, uiterlijk tegen 31 oktober 2022

Als je beslist om het graf te laten verwijderen maar toch een herinnering wil 
behouden, dan kan je een herinneringsplaatje aankopen. Dit blijft aanwezig  
op de herinneringsmuur voor een periode van 20 jaar.

Huwelijken
4/9 Bas Talip & Fomenkova Kristina
11/9 Ploegaerts Gregory & Sélezneff Macha
24/9 Mestri Sonmohan & Coorevits Gwen
25/9 Weiss Vincent & Fourniez Sabrina

Jubilea
Goud 
26/6 Otten René & Hoeylaerts Ghislaine
20/7 Vanaudenhaegen Maurice & De Rijck Simonne
4/9 Vandriessche Raymond & Verhamme Christine
 Goossens José & Felique Brigitte

In de bloemetjes
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www.tervuren.be/meldpunt
Heb je een melding, een opmerking of een klacht voor de gemeente of het OCMW? Gebruik www.tervuren.be/meldpunt om dit te laten 
weten. Je vult je boodschap in en kan ook een bijlage toevoegen. Het voordeel van het digitale meldpunt is dat je boodschap snel bij 
de juiste dienst of schepen terechtkomt en je een adequaat antwoord kan verwachten. De gemeente kan een digitale melding ook  
beter registreren en opvolgen dan een melding via e-mail of een geschreven brief.

Aarzel niet, doe je melding via www.tervuren.be/meldpunt.

Meld het aan de gemeente
Wil je ons een probleem melden of heb je een 
opmerking, een klacht of een suggestie?

Briljant
6/6   Luppens Robert & Anthoon Leontina
14/7 Schoonjans François & Flamey Erna
1/9 Struelens Paul & De Prins Ghislaine

Platina
7/9  Vanderfaeillie Lodewijk & Meny Betty

burgerzaken@tervuren.be, 02 766 53 53 
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Wat is OKRA Tervuren?

Lieve Beckers: “Typisch voor OKRA Tervuren is dat veel van de 
leden 80-plussers zijn en tot de oudste inwoners van Tervuren 
behoren. De oudere senioren beleven samen met de iets 
jongere leuke momenten. Een korte wandeling, een kaartspel of 
een busreis, daaraan kan iedereen deelnemen. We koesteren 
het samenhorigheidsgevoel en leren veel van elkaar.” 

Mooiste droom?

“De dynamische 60-plusser denkt er in de eerste plaats 
misschien niet aan om in een vereniging als OKRA te stappen. 
Toch hopen we om jonggepensioneerden gemotiveerd te 
krijgen. Want we willen nog heel lang bestaan.” 

Eerstvolgende activiteit?

“We ronden het jaar af met een kerstfeest op 16 december, 
altijd een hele leuke bedoening. Maar ook onze maandelijkse 
ledenbijeenkomsten zijn wereldberoemd! De pensenkermis en 
de pannenkoekendag waar ook niet-leden welkom zijn, werden 
voorlopig uitgesteld door de pandemie.”

Fantastisch goed bezig:
OKRA Tervuren
“Wij zetten ons in voor het jonge geweld,  
maar alle leeftijdsgroepen verdienen activiteiten 
en vertegenwoordiging”, mailt de jeugdraad 
Tervuren. “Onze duim gaat daarom naar OKRA 
Tervuren. Wij kijken er als jongvolwassenen  
al naar uit om als we oud zijn zoals OKRA te 
blijven genieten van het leven.”

 
Goed bezig
Tervuren!

www.okra.be/trefpunt/tervuren

Goed Bezig 

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

©
 F

ra
uk

eV
an

d
en

B
ro

ec
k 

Bruisend

Verenigingen herleven
13 maart 2020. Het normale leven viel  
onverwacht stil. ‘Blijf in uw kot’ duurde veel  
langer dan we ooit hadden kunnen vermoeden. 
 Ook in Tervuren kwamen verenigingen lange tijd niet meer  
fysiek samen. Het was vaak schipperen tussen hoop en  
wanhoop, tussen koppig voortdoen en opgeven. De hoop en 
creativiteit overheersten, maar er was ook moeheid en twijfel 
bij sommige vrijwilligers. 

Maar nu hervinden verenigingen hun tweede adem. Ze  
wakkeren het vuur weer aan en willen iedereen aan boord  
krijgen. Samenwerking is hierbij cruciaal. Daarom wil de  
gemeente Tervuren de heropstart van het lokale verenigings- 
leven maximaal ondersteunen. 

#samenverenigen! 

 
Verenigingen vinden goede voorbeelden  
en tips voor de heropstart in de inspiratiekit 
op www.defederatie.org/dossiers/inspiratiekit- 
lokaal-verenigen-tijdens-en-na-coronatijden.

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

Zijn jouw rookmelders 
nog in orde? 
Rookmelders zijn sinds vorig jaar verplicht 
in alle woningen. Een rookmelder maakt een 
scherp geluid als de rookconcentratie in de 
lucht een bepaalde drempel overschrijdt.  
Zo kan een rookmelder je leven redden. 

Hoe sneller je een brand opmerkt, hoe meer tijd je hebt om de 
woning te verlaten en dus hoe groter je overlevingskansen zijn. 
Dat is ook ’s nachts belangrijk. Tijdens je slaap ruik je niet en 
rook verspreidt zich razendsnel. 

Wat is belangrijk?

• Op elke verdieping van je woning moet je minstens één 
rookmelder plaatsen, ook op de zolder en in de kelder als 
die rechtstreeks toegankelijk zijn en als er een technische 
installatie aanwezig is.

• Plaats de detectoren op minimaal 30 centimeter van de 
hoeken tussen de wanden. 

• De rookmelder moet CE gemarkeerd zijn en voldoen aan 
de norm NBN EN14604.

• Een model met niet-vervangbare batterij met een levens-
duur van 10 jaar is aan te raden.

• Kies een toestel met een testknop en test de rookmelder 
een keer per maand.

Verhuur je een woning? Als jouw huurwoning niet voldoet  
aan de rookmeldersverplichting, kan de woning geen  
conformiteitsattest krijgen. Bovendien riskeer je sancties.

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

Meer informatie vind je op www.speelnietmetvuur.be of op  
www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/rookmelders-zijn-verplicht-woningen-om-conform-te-zijn.

Gooi in november met
extra veel complimenten
naar jouw afvalteam
#houhetnet

GOED
BEZIG
WIM
THX!
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Dossier 

Jong en goed/slecht in je vel 
Foto’s in dit dossier: Frauke Van den Broeck

Over Rode Neuzen en blauwe William
Werken aan mentaal welzijn met jongeren gebeurt bij uitstek op school, want daar brengen  
ze veel tijd door. De gemeentelijke basisschool Vossem zette enkele jaren geleden zijn 
feelgoodproject op de rails en is sinds 2019 ook een Rode Neuzenschool. “Weliswaar loopt 
niemand hier rond met een rode neus, maar we hebben wel warme William, een blauwe  
knuffelbeer waartegen kinderen alles kunnen vertellen”, aldus feelgoodjuf Machteld. 

Vlaamse jongeren kampen met psychische problemen. Ze voelen 
zich ook vaak lichamelijk niet goed in hun vel. Hierdoor verlaten 
ze vroegtijdig de schoolbanken, spijbelen ze of komen ze in een 
depressie terecht. Op school spelen leerkrachten een belangrijke 
rol. Ze vormen voor leerlingen een houvast en kunnen perspectief 
geven bij sombere gedachten.

Feelgood als begrip

“Sommige kinderen lijden aan faalangst, ze rouwen om het  
verlies van een vriendje of dierbare of ze worden gepest”, steekt 
juf Machteld van wal. “Alles begint voor ons leerkrachten met het 
observeren van de leerlingen en alert zijn voor signalen die we 

van ouders krijgen. Elk kind heeft ook een zorgdossier. ‘Feelgood’ 
is ondertussen een bekend begrip in onze school, zowel bij het 
schoolteam als bij de leerlingen en ouders.”

Gezellig klasje

Met de opbrengst van de eerste Rode Neuzendag in 2019 richtte 
de school een feelgoodklas in. Een gezellige ruimte met poefs, 
een ligplekje, een knutsel- en tekentafel en boekjes over thema’s 
als eenzaamheid, angst of rouw. Kinderen kunnen er hun hart 
luchten, een verhaal lezen of knutselen en er is altijd een juf of 
meester aanwezig. En natuurlijk ook de knuffel warme William, 
waar ze zo gek op zijn. 
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Uit de gemeentelijke Beleidsverklaring  
2019-2025: 

‘Gemeente Tervuren hecht belang aan het welzijn van  
kinderen en jongeren en een veilig klimaat om op te  
groeien. Ze werkt daarvoor een geïntegreerd beleid uit in 
samenwerking met scholen, het CAW en andere partners.’

Jezelf blijven

“Soms sturen kinderen me een mailtje met een hulpkreet, maar 
we werken ook met feelgoodkaartjes”, zegt Machteld. “Die hangen 
op in elke klas en daarmee geven de leerlingen aan dat ze een 
gesprek willen. Het volstaat dat ze het kaartje rond hun nek  
hangen, want niet elk kind durft goed om hulp te vragen.  
Sommigen willen praten over een slechte toets, of de juf was 
boos op hen en ze weten niet precies waarom. Soms ligt het 
probleem thuis door scheiding van de ouders of ruzie met 
broers of zusjes. Of er gebeurde een ramp in de wereld die hen 
bezorgd maakt. Als kinderen moeilijk kunnen praten, mogen ze in 
een dagboek schrijven of knutselen. Wat we hen proberen bij te 
brengen komt altijd neer op hetzelfde: je mag anders zijn, maar 
blijf altijd jezelf. En je bent niet de enige die problemen heeft.”

Rustige pauze

Ook op de speelplaats is er aandacht voor welzijn. Een aantal 
kinderen ervaart de pauze als te druk en te lawaaierig. Daarom  
heeft de ouderraad rustige zitplaatsen en picknickbanken 
gemaakt. “De jongere leerlingen hebben bovendien elk een 
‘knubbel’, een leerling uit de hogere jaren bij wie ze op de speel-
plaats terechtkunnen. Voor hulp, een antwoord op een vraag of 
een knuffel, en in coronatijd gebeurt dat in de bubbel uiteraard”, 
vertelt Machteld. “‘s Middags organiseren we activiteiten op een 
aparte plek. Dat gaat van schaken, lezen op de leeszolder tot 
spelen met blokken. Zo zijn de kinderen even weg van de drukte 
op de speelplaats en kunnen ze het hoofd leegmaken. Met de 
hele school volgen we dit najaar trouwens een workshop van 
Rode Neuzen over welbevinden op de speelplaats.”

Koelkastmagneten te koop

Ook dit jaar neemt de school deel aan de Rode Neuzenactie met 
de verkoop van koelkastmagneten tegen 1 euro per stuk. Met de 
opbrengst investeert ze verder in het mentale welzijn op school. 
“Mentaal welzijn mag meer gewaardeerd worden in de samen-
leving”, vindt Machteld. “We proberen met onze school alvast 
een klein steentje bij te dragen. En ik hoop dat ook middelbare 
scholen evenveel aandacht aan dit thema besteden.” 

Rode Neuzendag 

Rode Neuzendag staat sinds 2015 op  
de Vlaamse kalender. In Tervuren scharen  
alvast de gemeentelijke basisschool Vossem  
en het GITO zich dit jaar achter de actie.  
Rode Neuzendag zet zich in voor de  
weerbaarheid van jongeren door geld in  
te zamelen voor projecten die jongeren  
fysiek en mentaal sterker maken.  
Het Rode Neuzenfonds wordt beheerd  
door de Koning Boudewijnstichting. 
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Dossier 

Wieb en Margot van de jeugdraad Tervuren vertellen: “Vorig 
jaar liepen er via onze sociale media schrijnende berichtjes van 
jongeren binnen. De lockdown was té zwaar voor sommigen. 
Daarna waren er in een korte periode een aantal zelfdodingen 
bij jongeren in de gemeente. Ons hart bloedde. Dit was heel 
ingrijpend voor verwanten, vrienden of leerkrachten. We hebben 
daarom met hulp van het JAC een formulier gecreëerd op  
Instagram waar jongeren anoniem hun verhaal kunnen delen. 
Ook in de jeugdraden in de ruimere regio waren er soortgelijke 
initiatieven. Mentaal welzijn ligt ons nauw aan het hart.” 

Wie zijn of haar verhaal wil delen, kan dat doen via  
www.instagram.com/jeugdraadtervuren.

“Ons hart bloedde”

“Praten helpt”

Een meisje getuigt: “Mentale gezondheid is nog steeds een 
groot taboe. Een té groot taboe. Maar praten helpt. Ik kan het 
weten, want ik ben het bewijs. Ik voelde mij niet goed in mijn  
vel zolang ik mij kan herinneren. Ik ga sinds de zomer van 2020 
naar de psycholoog. Er waren lange wachtrijen, maar in het  
JAC in Tervuren was er plaats voor mij. Die wekelijkse gesprekjes 
met een psycholoog doen wonderen en helpen zovele  
jongeren Je kan er alles zeggen, zonder dat je je moet  
schamen of slecht moet voelen. Ik ben nu gelukkiger dan ooit. 
Ik heb mijzelf leren accepteren.”

Fragment uit een anonieme getuigenis op  
www.instagram.com/jeugdraadtervuren

Zelfdoding: (g)een 
taboe
Je wordt geconfronteerd met iemand die aan 
zelfdoding denkt. Een jongere in je omgeving 
pleegde zelfmoord. Hoe reageer je? Wat zeg je? 
Hulpverlener in JAC Tervuren Andrea Rombauts 
deelt haar kennis rond zelfdoding bij jongeren.

Welke signalen geven jongeren die aan 
zelfdoding denken?

Andrea: “Ze trekken zich terug, zijn stiller dan gewoonlijk of 
meer gelaten. Ze eten plots minder, of juist meer. Sommige 
jongeren zeggen het ronduit, andere sturen hints de wereld in.”

Hoe begin je een gesprek over het 
onderwerp?

“Benoem wat je ziet. Zeg ‘Ik merk dat je veranderd bent’ of ‘Ik 
zie dat je het lastig hebt, wat kan ik voor je doen?’ Wees niet 
bang om iemand rechtstreeks te vragen of hij aan zelfdoding 
denkt. Je brengt er mensen niet mee op ideeën, zoals wel eens 
wordt gedacht. Integendeel, zo weten anderen dat ze met jou 
over hun gevoelens kunnen praten. De meeste jongeren willen 
ook niet per se dood zijn. Ze willen simpelweg rust of dat de 
pijn die ze voelen stopt. Zelfdoding is voor hen de allerlaatste 
oplossing om die rust te krijgen.”

Hoe kan je nabestaanden steunen?

“Voor dichte verwanten staat de wereld stil, het rouwproces 
stopt eigenlijk nooit. Maar het is zeker oké om over een 
zelfdoding achteraf nog te praten. Vraag bijvoorbeeld of je met 
iets kan helpen. Zeg dat je ziet dat het loodzwaar is. Het doet 
nabestaanden deugd als ze weten dat mensen in hun netwerk 
hen blijven steunen. Willen ze er niet over praten? Dat geven ze 
dan zelf wel aan. Ook zijn er mensen die wel willen praten, maar 
zelf geen initiatief nemen, omdat ze denken dat ze anderen 
‘lastigvallen’.”

Waar kan je hulp zoeken? 

“Er is de zelfmoordlijn 1813, waar je 24 uur per dag terechtkan 
via telefoon, mail of chat. Die heeft bovendien de apps BackUp 
en On Track Again, die houvast bieden bij zelfmoordgedachten 
of na een zelfmoordpoging. Uiteraard kan je bij ons in JAC 
Tervuren terecht, ook voor een fysieke ontmoeting met een 
hulpverlener. Verder kan je hulp zoeken bij je huisarts, een 
psycholoog of een Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg.” 
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“Hoe krijg ik het stil in mijn hoofd?”
Jongeren tussen 16 en 25 jaar werden  
mentaal hard getroffen door de lockdowns 
in de coronacrisis. Dat merkten ze ook in JAC 
Tervuren. Hulpverlener Andrea Rombauts: 
“Als jongeren in de knoop liggen, kunnen ze 
bij het jongerenadviescentrum JAC gratis en 
anoniem terecht. Want praten is altijd beter 
dan opkroppen.”

Welke vragen kregen jullie het afgelopen 
anderhalf jaar?
Andrea: “Er waren jongeren die kampten met paniekaanvallen, 
hyperventilatie of sociale angsten. Ook het aantal jongeren dat 
aangaf dat de situatie thuis uit de hand liep, zagen we stijgen. 
Gezinnen waar het vaak al moeilijk ging, kregen nog meer druk 
te verwerken door het wegvallen van school, werk en vrijetijds-
mogelijkheden. Ook de vraag naar crisisopvang ging de  
hoogte in.” 

Wat waren de reacties op de lockdown? 

“Enerzijds waren er jongeren die erg leden onder het gemis 
aan sociale contacten, school en hobby’s om zich te ontladen. 
Ze begonnen meer te piekeren, ze kregen het niet stil in hun 
hoofd. Veel meer dan wandelen of muziek luisteren was er niet 
als afleiding. Anderzijds is er de groep jongeren die sociale 
contacten sowieso moeilijk vindt. Zij die bijvoorbeeld bang zijn 
om over de speelplaats te lopen. Voor hen was de lockdown 
soms een opluchting. Een deel van hun angsten viel weg.”

Welke hulp biedt het JAC? 

“Wij kunnen als hulpverleners een belangrijke steunfiguur zijn. 
Jongeren liggen soms in de knoop met zichzelf, maar kunnen 
hun gevoelens niet altijd benoemen. Dat is waar we hen bij  
helpen. Jongeren vinden het vaak ook moeilijk om met leeftijds-
genoten over hun gedachten te praten. Wij proberen een plek 
te zijn waar ze ongeremd alles kunnen vertellen, een plek waar 
vertrouwen centraal staat en waar geen taboe heerst.” 

Is er iets veranderd nu het ergste van de 
coronacrisis voorbij is? 

“School, jeugdbewegingen en sporten zijn weer opgestart. 
Jongeren hebben terug een normaler dagritme en een zeker 
toekomstperspectief. Maar de impact blijft voor sommige  
jongeren nog altijd groot. Zij zaten de afgelopen maanden in 
hun ‘veilige cocon’ en moeten nu enorm veel moeite doen om 
weer mee te draaien in de drukte en opnieuw alle prikkels te 
verwerken. Deze crisis heeft duidelijk gemaakt dat mentaal  
welzijn bij jongeren nog steeds geen evident thema is. De  

JAC Tervuren

JAC antenne Tervuren 
Brusselsesteenweg 58

Open: maandag van 9 tot 19 uur, dinsdag tot vrijdag  
van 9 tot 17 uur

jac@cawhallevilvoorde.be, 02 613 17 02,  
www.facebook.com/jachallevilvoorde,  
www.instagram.com/jac_hallevilvoorde

overheid doet gelukkig alvast inspanningen om psychologische 
hulp toegankelijker te maken. Zo komt er een terugbetalings- 
regeling voor eerstelijnssessies bij een psycholoog. De  
voorwaarden zijn nog niet helemaal uitgeklaard, maar de  
regeling komt er. Ik vind dit een belangrijke eerste stap.” 

Hoe neem je het best contact op met het 
JAC? 

“Jongeren kunnen gewoon aankloppen bij onze stek in de 
Brusselsesteenweg, maar wel liefst na afspraak. Verder zijn we 
bereikbaar via de telefoon, mail of chat. Meer info staat ook op 
de Facebook- en Instagrampagina van JAC Halle-Vilvoorde en 
op de website www.jac.be vind je informatie over thema’s als je 
goed voelen, gezondheid of relaties. Je kan bij het JAC één of 
meerdere keren langskomen. Zo zijn er jongeren die gedurende 
een langere tijd bij ons in begeleiding zijn.”
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Ontspannen

Voordeelkaart voor verrassende vrije 
tijd buitenshuis
Dit onmisbare kaartje heb je voortaan maar best 
altijd op zak. Ga je naar een voorstelling of  
concert of doe je mee met een wandeling of 
sportcursus van de afdeling vrije tijd? Bij elke 
deelname aan een UiTPAS-activiteit, spaar je  
met de UiTPAS punten die je nadien kan  
omruilen voor iets leuks. 

Punten sparen?

Je kan punten sparen door deel te nemen aan een UiTPAS-activiteit. 
Dat kan een zwembeurt zijn, theater, een bibliotheekbezoek  
of een vakantiekamp voor de kinderen. Heb je voldoende 
UiT-punten gespaard, dan kan je ze omruilen voor een korting, 
een gratis drankje, gratis tickets, een gadget, enzovoort. Vanaf  
vijf punten kan je al een voordeel krijgen, maar je kan ook langer 
sparen voor een groter voordeel. 

Hou de UiTPAS-zuil in het oog

Ga naar een UiTPAS-zuil en hou je UiTPAS tegen de zuil om je 
punt te sparen. Wie de UiTPAS-app op zijn mobiele telefoon 
downloadt, scant de QR-code. Je kan één punt per activiteit  
sparen. Je vindt UiTPAS-zuilen in vrijetijdscentrum  
De Warandepoort, maar ook in de andere vrijetijdslocaties  
in Tervuren en de Druivenstreek. 

Waar koop je de UiTPAS Druivenstreek?

Voor 5 euro koop je een UiTPAS aan de balie van vrijetijds-
centrum De Warandepoort. Een UiTPAS is persoonlijk en blijft 
onbeperkt geldig, je kan er dus een aanschaffen voor elk  
gezinslid. Op je UiTPAS staan meteen een aantal welkomst- 
voordelen, nog voor je één punt hebt gespaard. 

UiTPAS met kansentarief

Inwoners met het statuut verhoogde tegemoetkoming, een  
collectieve schuldenregeling of een laag inkomen hebben recht 
op een UiTPAS met kansentarief. Je betaalt dan 1 euro voor de 
UiTPAS en krijgt 80 procent korting op de UiTPAS-activiteiten in 
de Druivenstreek. Denk je dat je recht hebt op een UiTPAS met 
kansentarief, neem dan zeker contact op met het Sociaal Huis  
via welzijn@tervuren.be of 02 766 52 02. 

UiTPAS digitaal

Registreer je UiTPAS digitaal op www.uitpas.be. Je krijgt meteen 
een mooi overzicht van je gespaarde punten en je ziet welke 
voordelen je kan omruilen. Of download de UiTPAS-app en spaar 
punten via je mobiele telefoon. Zo heb je je UiTPAS altijd op zak 
en kan je overal zien welke voordelen je daar kan verkrijgen.

Koop nu de UiTPAS Druivenstreek 

UiTPAS in andere regio’s

Je kan punten sparen en ruilen in de hele Druivenstreek, maar  
ook in alle andere gemeenten in Vlaanderen en Brussel waar de 
UiTPAS al werd gelanceerd. Vergeet dus zeker je UiTPAS niet mee 
te nemen als je buiten de Druivenstreek naar een evenement,  
museum, activiteit of bibliotheek gaat. Het kansentarief is enkel 
binnen de eigen UiTPAS-regio geldig. 

www.uitpasdruivenstreek.be, 02 766 52 03: 

Een greep uit de voordelen:  
een stripboek, een pennenzak, een filmticket,  

een dagje speelplein, een kopje koffie of thee.  
Een overzicht van alle welkomst- en omruilvoordelen  

vind je via www.uitpasdruivenstreek.be
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Leef-ruimte

Bescherm je tuin tegen everzwijnen
De bosbeheerders krijgen af en toe meldingen van schade aangericht door everzwijnen. Everzwijnen 
zijn al enkele jaren aan een opmars bezig in Vlaanderen. Goed nieuws voor de gezondheid van de  
natuur, maar helaas brengt dit ook vervelende situaties met zich mee. 

Everzwijnen zijn geen kieskeurige eters, maar  
verorberen alles wat hun pad kruist en energiewaarde 
bezit. Ze woelen in graslanden, plunderen maïs- en 
graanvelden en laten hun eetplek zelden netjes  
achter. Dat zorgt voor schade aan tuinen en land-
bouwgebieden en de dieren kunnen ook een gevaar 
zijn voor het wegverkeer.

Je eigendom beschermen

Wil je schade aan je eigendom vermijden? Dan moet 
je zelf preventieve maatregelen nemen door bijvoor-
beeld schrikdraad te plaatsen. Enkele mogelijkheden:

• Plaats een omheining van minimaal 1 meter hoog 
met stevige palen en gaasdraad.

• Span elektrische draden rond je terrein.

• Gebruik een bewegende pop met licht- en  
geluidseffecten.

• Combineer een elektrische afsluiting met  
geluidssignalen of een ultrasoon apparaat.

Meer informatie over de technische vereisten van  
een everzwijnenafsluiting vind je in de folder op  
www.natuurenbos.be/everzwijnen. 

Jacht 

De bosbeheerders werken nauw samen met land- 
bouwers, natuurbeheerders en jagers om de populatie 
everzwijnen op een aanvaardbaar niveau te houden. 
In de regio Tervuren hanteert men een strategie 
waarbij er in samenspraak met jagers vooral in de 
wintermaanden bestrijdingsacties op everzwijnen op 
touw worden gezet. Dan zijn de meeste gewassen 
van de landbouwgebieden verdwenen. In de zomer-
maanden tracht men de everzwijnen zo veel mogelijk 
binnen de natuurgebieden te houden én weg van 
tuinen, landbouwgewassen en verkeer. Alle jagers in 
deze strategie meekrijgen lukt steeds beter. 

Schadevergoeding

Het klopt niet dat je als particulier voor schade door 
everzwijnen zomaar een schadevergoeding kan  
krijgen van de overheid. Wild en everzwijnen zijn  
niet ‘van’ de overheid of de bosbeheerders. Het is  
juridisch zonneklaar: wild is van niemand. Pas nadat  
je zelf de nodige maatregelen getroffen hebt en er 
eventueel bestrijdingsacties waren, kom je misschien 
in aanmerking voor een schadevergoeding. Alle  
informatie vind je op de website van het agentschap 
voor Natuur en Bos. www.natuurenbos.be/everzwijnen, brabantsewouden.anb@vlaanderen.be: 

Wat als je een everzwijn  
tegenkomt?
Dit is mogelijk, maar de kans is wel  
klein. Moet je schrik hebben?  
In principe niet, want wilde everzwijnen  
zijn van nature schuw en blijven liever uit de buurt van  
mensen. Het dier zal zich meestal snel uit de voeten maken. Een 
dier dat gewond is of jongen heeft, kan zich wél onvoorspelbaar 
gedragen. Je vermijdt een confrontatie door rustig te blijven en 
weg te wandelen. Zorg ervoor dat het everzwijn weet waar je  
bent door je stem te laten horen of in je handen te klappen.  
Lijn bovendien je hond aan, want een everzwijn in paniek kan  
je viervoeter verwonden.
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Ondernemen

Bedrijventerrein Keiberg-Vossem 
schiet uit de startblokken
De realisatie van het bedrijventerrein Keiberg-Vossem, gelegen aan de Leuvensesteenweg 
kan, twee jaar na de oproep tot kandidaatstelling voor ondernemingen eind 2019, eindelijk 
uit de startblokken schieten met de constructie van bedrijfsgebouwen vanaf 2022. 

Met het bedrijventerrein Keiberg-Vossem realiseren de  
gemeente Tervuren en Interleuven een kwaliteitsvol, toekomst-
gericht en innovatief bedrijventerrein in de regio. Van meet af 
aan stond hierbij het belang van de Tervuurse bedrijven  
centraal. Lokaal ondernemerschap moet immers maximale  
kansen krijgen. Enerzijds omdat deze bedrijven lokale tewerk-
stelling genereren, en die houdt men uiteraard graag in de  
gemeente. Anderzijds omdat ondernemingen met uitbreidings-
plannen op die manier hun plek kunnen behouden in Tervuren 
met respect voor het wetgevend kader rond ruimtelijke  
ordening - een aantal bedrijven zou immers zonevreemd  
worden - én de leefbaarheid van de buurt. 

Eerste gebouw

Wie vandaag langs het bedrijventerrein komt, zal merken dat de 
wegenwerken afgerond zijn en dat een eerste constructie in 
opbouw is. In dit technische verzamelgebouw zullen zich de 

technieken bevinden die het bedrijventerrein aansturen zoals 
de elektrische installatie, pompen, kranen en meters die een 
collectief en duurzaam beheer van de site mogelijk maken.  
Het wordt een architecturaal waardevol en in het oog  
springend gebouw aan de inkomzone. Als alles meezit, zou  
de ruwbouw omstreeks de jaarwisseling klaar zijn, waarna kan 
worden gestart met de inrichting.

16 bedrijven

Sinds de eerste oproep, boden zich in totaal 36 ondernemingen 
aan met interesse in een plek op het nieuwe bedrijventerrein. 
Na beoordeling door de selectiecommissie, die is samen-
gesteld uit vertegenwoordigers van Interleuven en van de  
gemeente, en de terugtrekking van een aantal ondernemingen, 
kwamen uiteindelijk zestien hoofdzakelijk Tervuurse onder-
nemingen in aanmerking om zich op het terrein te vestigen. Het 
gaat om firma’s actief in de voedingssector, de bouwnijverheid, 

  Start van de werken technisch verzamelgebouw op bedrijventerrein Keiberg-Vossem 
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maar ook tuinaanleggers, een reparatieservice voor huishoud- 
elektro en een wasstraat. 

KMO-unit of eigen bedrijfsgebouw

Een tiental bedrijven komt in aanmerking om een ruimte te  
huren in een KMO-unit of bedrijfsverzamelgebouw dat  
gerealiseerd wordt door een lokale projectontwikkelaar. Het 
gaat hier om firma’s die genoeg hebben aan een beperkte  
bedrijfsoppervlakte. Een zestal ondernemers koopt een kavel 
aan en realiseert een eigen bedrijfsgebouw. Het ontwerp van 
deze gebouwen houdt rekening met een duurzaam gebruik van 
de ruimte, toekomstgericht energie- en waterbeheer en een 
veilige en vlotte mobiliteit. De gesprekken hierover zijn zo goed 
als afgerond. De dossiers van de bedrijven Au Flan Breton, De 
Keyser, Spegelaere en Isoself werden goedgekeurd en de twee 
andere doorlopen momenteel de laatste checks. Met de  
goedkeuring kunnen de ondernemers de omgevings- 
vergunning aanvragen en kan de aankoopprocedure opgestart 
worden. Zodra dit alles rond is, starten de bouwwerken in  
de loop van 2022. Deze zes ondernemingen stellen samen  
zeventig personeelsleden tewerk en zien dat aantal in de  
toekomst nog stijgen, mede door de goede ligging van het  
bedrijventerrein nabij de steenweg. Ook het idee van een meer 
duurzame bedrijfsvoering sprak hen aan. Op het vlak van  
duurzaamheid zal het bedrijventerrein een van de meest  
vooruitstrevende in Vlaanderen worden.

Nieuwe uitgifte

Bij de oproep in 2019 werd 2,5 hectare van het totale  
bedrijventerrein ter beschikking gesteld, waarvan nu meer dan 
de helft is ingenomen. Eerstdaags start de uitgifte van nog 

eens 1,25 hectare gelegen aan de steenweg. Bedrijven die zich 
hier willen vestigen vormen in de toekomst het gezicht van het 
bedrijventerrein naar de buitenwereld. Ondernemingen die  
interesse hebben, kunnen contact opnemen met Interleuven 
via ondernemen@interleuven.be. 

Politiekantoor

Op de 8 hectare die het bedrijventerrein inneemt, zullen zich  
in de toekomst niet alleen ondernemingen vestigen. Ook het 
recyclagepark en het nog te bouwen politiekantoor van politie-
zone Voer en Dijle zullen hun nieuwe thuis vinden langs de 
Leuvensesteenweg. Sinds de fusie van de politiezone Voer en 
Dijle is er immers nood aan een nieuw, functioneel en makkelijk 
bereikbaar centraal politiekantoor. Ook dit dossier gaat met 
rasse schreden vooruit. Afgelopen maand stelde het betrokken 
architectenbureau een eerste ontwerp voor aan de politieraad. 
De plannen worden nu verder verfijnd in samenspraak met de 
politiewerkgroep, het politiecollege en de politiezone Voer en 
Dijle. Het nieuwe gebouw zal alvast een meerwaarde betekenen 
zowel op operationeel als op financieel vlak. De start van de 
werken is ten vroegste gepland in 2023.
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www.keiberg-vossem.be, ondernemen@interleuven.be 

  Blauwdruk van het technische verzamelgebouw
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Mensen

Kruipen Stappen Lopen
Infoavond 

Kinderen groeien 
op in een heel 
andere beweeg- 
en speelcultuur 
dan 20 jaar  
geleden. Ze  
bewegen minder 
door de aan- 
wezigheid van  
televisie of  

computer, te weinig speelplekken of een gebrek aan 
tijd. Toch kan jij als ouder je kind prikkelen en stimuleren 
tot bewegen. Deze infoavond geeft je meer inzicht in 
de motorische en neurologische ontwikkeling. Je krijgt 
ook tips aangereikt om je kind te stimuleren om te  
kruipen, stappen en lopen. 

di 23/11 om 20 u
•  gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a
•  gratis, inschrijven via huisvanhetkind@tervuren.be,  

02 766 52 02 of aan de balie van het gemeentehuis

Derde prik in woonzorgcentrum Zoniën
In woonzorgcentrum Zoniën kregen de bewoners op 7 oktober hun derde prik tegen het  
coronavirus. Dankzij de inspanningen van de coördinerend en raadgevend arts en medewerkers  
van verschillende disciplines verliep alles vlot. Achteraf werden de bewoners op iets lekkers  
getrakteerd. Volg het nieuws uit het woonzorgcentrum ook op de website www.tervuren.be.

Wil jij graag de Speelbieb openhouden en kinderen en hun ouders voorthelpen aan de  
uitleenbalie? Of doe je liever administratief of praktisch werk achter de schermen? De Speelbieb  
is op zoek naar een vriendelijke vrijwilliger voor een viertal uur per week, op woensdagnamiddag  
of zaterdagvoormiddag. 

  digitaal platform Tervuren helpt • www.tervuren.be/welzijn-en-zorg/tervuren-helpt
 of bel naar Linde Lim op 02 766 52 02.

Vrijwilliger Speelbieb gezocht

Wat is Tervuren helpt?
Een digitaal platform met een brede waaier aan vacatures voor vrijwilligerswerk bij 
Tervuurse 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.

Gezocht

Dementie en euthanasie: 
een ethische kwestie
Praatcafé Dementie 

Het ethische debat over euthana-
sie bij personen met dementie is  
volop aan de gang. Steeds meer 
mensen denken na over hun zorg 
als ze het zelf niet meer kunnen 
zeggen. Tijdens dit praatcafé 
brengt gastspreker Chris Gastmans 
in kaart welke waarden en ethische 
normen meespelen bij beslissingen 
rond levenseinde, wilsverklaring  
en euthanasie bij personen met  
dementie. Chris Gastmans is  
professor aan de KU Leuven  

en adviseur van Zorgnet Vlaanderen. Na de uitleg volgt een gedachte-
wisseling met het publiek. 

di 16/11 om 20 u
•   woonzorgcentrum Zoniën, Jezus Eiklaan 37
•  gratis, inschrijven vereist via zorgconsulent@tervuren.be, 02 229 52 22
•  in samenwerking met Mozaïek Druivenstreek
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Gebeurt nu 

Bib op zoek naar 
jouw favorieten
Wat is jouw lievelingsboek of welke film 
wil jij anderen warm aanbevelen? In de 
maand november krijg je de kans om 
de boekentorens in de Bib mee vorm te 
geven. Haal je boek of dvd uit het rek, 
kleef er een hartjessticker op en geef je 
persoonlijke pareltje een plaats op de 
boekentoren. Zo inspireer jij andere  
bibliotheekgebruikers!

Straatkunst met Tour Elentrik
Afgelopen maand kregen twaalf  
elektriciteitskasten in het centrum van  
de gemeente een kunstlaagje opge-
spoten. Een groep Tervuurse artiesten 
ging daarvoor aan de slag samen met 
een professionele organisatie. Dieren en 
planten van het Zoniënwoud en het rijke 
historische verleden van de gemeente 
vormen de rode draad. Je kan het  
geheel bewonderen in een wandelparcours.

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

tervuren.bibliotheek.be

Afspraak maken: www.tervuren.be of 02 766 53 53

www.tervuren.be/tourelentrik

Rijbewijs gehaald in 2010? 
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Leren

De Digidokter is er weer op donderdag
Het coronavirus is bijna verdreven, we hebben minder kans om ziek te worden, maar toch … hebben 
we nog een dokter nodig. Het is de Digidokter in de Bib. Hij beantwoordt al je computervragen.

De Digidokter helpt je niet bij verkoudheid, griep of buikpijn. Wel kan je bij hem terecht in de Bib 
met alle vragen over je computer, tablet, mobiele telefoon of internetaansluiting. 

Altijd een antwoord
Krijg je itsme niet geïnstalleerd? Wil je foto’s opslaan op je tablet, maar vind je ze daarna niet 
meer terug? Hoe verstuur je een foto met WhatsApp? Wat als je virusscan fouten signaleert?  
Op al deze vragen kan de Digidokter een antwoord geven. 

Geen domme vragen
De Digidokter werkt individueel en op afspraak. Voel je vrij om alles te vragen, want voor hem  
bestaan er geen domme vragen. Geeft hij dan een privécursus voor jou alleen? Dat nu ook weer 
niet. Wel helpt hij je op weg, zodat je zelfstandig verder kan. Soms zoekt hij zelf iets op in de  
collectie van de Bib of op het internet om jou een passend antwoord te geven. Samen ga je op 
zoek naar een goede oplossing. Let op, wat de Digidokter niet doet is je laptop of computer ter 
plaatse repareren of depanneren.

Digidokter in de Bib 
Elke donderdag van  
10 tot 13 uur, gratis.  

Maak een afspraak via  
digidokter@tervuren.be.

tervuren.bibliotheek.be 

PS. Voel jij je geroepen om te vrijwilligen als Digidokter? Bekijk de vacature op  
Tervuren helpt: www.tervuren.be/welzijn-en-zorg/tervuren-helpt.

Kruipen Stappen Lopen
Infoavond 

di 23/11 om 20 u
•  gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a
•  gratis, inschrijven via huisvanhetkind@tervuren.be,  

02 766 52 02 of aan de balie van het gemeentehuis

Derde prik in woonzorgcentrum Zoniën
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Uit in
Tervuren

November 2021
www.tervuren.be

ma 15/11 om 20.30 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 16, vvk € 14, abo € 12
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

‘Vriendinnen’ gaat over de levenslange vriendschap tussen Maria 
en Florentine. We volgen de vrouwen vanaf hun jeugd vlak na  
de Tweede Wereldoorlog tot ver in de pensioenjaren. Zoals  
iedereen kennen zij succes en tegenslagen, ruzies en verzoeningen, 
vreugde en verdriet. Een humoristische, ontroerende  
en herkenbare voorstelling over intense vriendschap.

THEATER 

Onheil in Black Creek
Ooit was Black Creek een 
bloeiend Vlaams western-
dorp. Nu moet de zoon van 
de stichter het uit handen 
geven. Black Creek wordt 
immers een Educatief en 
Klimaatneutraal Ervarings- 
gericht Multicultureel  
Ecocentrum. Dit valt onze 
held, vertolkt door Lucas  
Van den Eynde, zwaar.  
Tekst: Hugo Matthyssen en 
livemuziek: Bo Spaenc en 
Bart Van Huyck.

MUZIEKTHEATER DE KOLONIE 

za 13/11 om 20.30 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 14, vvk € 12, abo € 10
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Natuuuurlijk willen we  
allemaal lekker in ons vel  
zitten en ‘bakken’ energie 
hebben. Maar hoe doe je dat, 
en nog belangrijker hoe  
begin je eraan? Met haar 
meer dan 50 jaren op de  
teller en een master  
gezondheids- en  
voedingscoach, laat Mar10 
zien hoe ze zich staande 
houdt op het slappe koord 
van een gezond leven.  
In samenwerking met het  
Sociaal Huis.

De Gezonde Vrouw 
MARTIEN PRENEN

wo 17/11 om 20.30 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 5, vvk € 4
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Call me by your name 

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.

wo 10/11 om 20.30 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 20, vvk € 18, abo € 16
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

LEZING

Vriendinnen
Paljas Producties: Marleen Merckx en Annemarie Picard 

FILM HOLEBIFILMFESTIVAL 
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Luka Bloom Minari L.A.vation -  
Het verhaal van U2

Op 1 februari 1990 bracht Luka Bloom  
‘Riverside’ uit. Voor hem het album  
waarmee alles begon. De 30ste verjaardag 
van dit album kan niet onopgemerkt  
voorbijgaan. Luka nodigt zijn publiek graag 
uit om samen met hem te vieren. Verwacht 
een avond vol fijne anekdotes, extra  
aandacht voor de nummers op ‘Riverside’ 
en het beste uit zijn volledige œuvre. 

Een Koreaans-Amerikaans gezin verhuist 
naar een boerderij in Arkansas om er hun 
Amerikaanse droom te verwezenlijken.  
Alles verandert met de komst van de  
onbeschofte, maar liefhebbende groot-
moeder. Hoe groot ook de uitdagingen  
van hun instabiele nieuwe leven, het gezin 
zal ongelooflijke veerkracht tonen en leren 
wat het betekent om thuis te zijn.

Geen enkele U2-tribute- of coverband 
komt zo dicht bij het echte U2 als L.A.vation. 
Onder leiding van de onvergelijkbare  
Jason Thiesen als Bono brengt de groep 
dé ultieme ode aan de grootste band van 
hun generatie. Gelardeerd met video, foto’s 
en verhalen volgt de show de bijna  
40-jarige groei van de band, van de  
tienerjaren in Dublin tot een van de  
grootste rockgroepen aller tijden.

30 JAAR RIVERSIDE FILM STORIES FOR BOYS 

vrij 19/11 om 20.30 u
•   cc De Warandepoort, Markt 7b  

(org. AGB BEXIT)
•  kassa € 29, vvk € 27, abo € 25
•  reserveren: www.dewarandepoort.be, 

ccdewarandepoort@tervuren.be,  
02 766 52 03

za 4/12 om 20.30 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b  

(org. AGB BEXIT)
•  kassa € 18, vvk € 16, abo € 14
•  reserveren: www.dewarandepoort.be, 

ccdewarandepoort@tervuren.be,  
02 766 52 03

wo 1/12 om 20.30 u
•   cc De Warandepoort, Markt 7b  

(org. AGB BEXIT)
•   kassa € 5, vvk € 4
•   reserveren: www.dewarandepoort.be, 

ccdewarandepoort@tervuren.be,  
02 766 52 03

MUZIEK MUZIEK

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

Jef Neve 
In een wereld vol data en 
nepfeiten heeft Jef Neve 
nood aan het mysterie.  
Aan een diepe buiging voor 
de schoonheid van het  
ongekende, het plezier  
van kinderlijke naïviteit  
en overgave aan het  
alomvattende. De muziek  
die hij componeerde voor 
deze voorstelling is complex 
én verrassend eenvoudig.  
Ultieme schoonheid  
afkomstig uit de diepste 
krochten van zijn ziel. 

MYSTERIUM 

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

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Tot vreugde van velen en met 
frisse zin en grote geestdrift 
nemen de dames van Laïs 
weer hun toevlucht tot het 
Nederlands. Want de  
moedertaal kruipt waar zij niet 
gaan kan en de wereld van 
de Vlaamse en Nederlandse 
kleinkunst is rijk en veelzijdig, 
Kom luisteren naar deze 
wonderbaarlijke stemmen die 
hemels zullen weerklinken in 
de Sint-Janskerk.

Laïs 
KLEINKUNST IN DE KERK

vrij 10/12 om 20.30 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 26, vvk € 24, abo € 22
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

MUZIEK 
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De Koninklijke  
Heemkundige Kring 
Sint-Hubertus Tervuren 
en de Nederlandse  
Vereniging Tervuren 
vieren hun jubilea van 
respectievelijk 75 en  
115 jaar. De inmiddels 
twee laatste tentoon- 
stellingen lopen van  
6 november tot en  
met het weekend van  
12 december (gratis  
toegang): 

zo 21/11 van 14 tot 17 u
•  vertrek aan De Warandepoort,  

Markt 7b
•  € 2 per persoon, max. 25 personen
•   reserveren via  

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

Straatnamenwandeling 

De straatnamen in Tervuren-centrum getuigen 
van een rijk verleden. Wat is de betekenis en de 
historische achtergrond van de Hoornzeelstraat, 
Vestenstraat of Tabaksberg? En wat is het  
verhaal achter verdwenen straatnamen zoals de  
Langestraat, Petersellestraat of Zwette Belle? 
Tijdens deze drie uur durende wandeling kom je 
er alles over te weten. 

Tip: bezoek ook de tentoonstelling ‘Tervuurse 
straatnamen’ in cc De Warandepoort.

Tentoon- 
stellingen  
lustrum- 
viering

CENTRUM TERVUREN

van di 9/11 tot zo 6/3/22, di tot vrij van 11 tot 17 u,  
za- zo- feestdagen en schoolvakanties: van 10 tot 18 u
•  AfricaMuseum, Leuvensesteenweg 13
•  € 12/€ 8/€ 4/ gratis, abo € 20
•  info en tickets: www.africamuseum.be 

Op de koloniale tentoonstelling van 1897 in Tervuren vergaapten 
de toeschouwers zich aan een Congolees namaakdorp. Het  
fenomeen van mensen als levende kijkobjecten is nu het  
onderwerp van een tijdelijke expo in het AfricaMuseum.  
Mensentuinen werden over de hele wereld georganiseerd  
en balanceerden op de rand tussen populair vermaak en  
wetenschappelijke fascinatie. Met bijdragen van kunstenaars  
Teddy Mazina en Roméo Mivekannin.  

EXPO 

do 11/11 vanaf 11 u
•  Monument van de gesneuvelden, Kerkstraat
•  gratis

Herdenking  
Wapenstilstand

Op donderdag  
11 november herdenkt  
de gemeente  
Wapenstilstand en viert 
ze Allerheiligen. Om  
11 uur is er een plechtig-
heid aan het monument 
van de gesneuvelden in 
de Kerkstraat. Er is geen 
misviering deze dag, 
maar op zondag  
14 november wordt  
de eucharistieviering  
van 11 uur in de 
Sint-Jan-Evangelistkerk 
afgesloten met het  
Te Deum. 

Mensentuin. Koloniale  
tentoonstellingen wereldwijd 

Expo ‘Wat Tervuren en Nederland verbindt’ 
Lokalen Nederlandse Vereniging, Leuvensesteenweg 4a, di en vrij van  
10.30 tot 16 u, za en zo van 10.30 tot 14 u, www.nederlandse-vereniging.be 

Expo ‘Tervuurse straatnamen, hun verhaal’
Cc De Warandepoort (exporuimte), Markt 7b, ma van 13 tot 16 u, di tot vrij van  
9 tot 16 u en za van 9 tot 13 u, www.heemkundetervuren.be
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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 7/11 (activiteiten tussen 6/12 en 9/1/22)

• zo 5/12 (activiteiten tussen 3/1/22 en 13/2/22)

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

VAN WO 3 TOT ZA 27 NOVEMBER

Wijnfestival 
Wereldwinkel Tervuren 

Heel de maand november is er 5 procent korting op alle (h)eerlijke fairtradewijnen. 
Rood, wit, rosé of schuimwijn: ideaal voor de komende feestdagen. Zorg jij mee 
voor een eerlijk inkomen voor de boeren uit het Zuiden?

Wereldwinkel, Melijndreef 2, wo van 14 tot 17 u, vrij van 9.30 tot 13 u, za van 
9.30 tot 17 u, andre.de.clercq3@telenet.be

DO 4 NOVEMBER

Advanced Biomechanics, Internal Body  
Conditioning & Power Development 
Aiki Tervuren 

Wekelijkse training in unieke methodes voor verfijnde samenwerking van 
lichaam en geest, afkomstig uit krijgskunsten, qigong en yoga. Ontwikkeling van 
dynamische stabiliteit, snelheid, kracht, zelfontplooiing en gezondheid.

Sportcentrum Diependal, Lindeboomstraat 30, van 20.30 tot 22.30 u,  
vooraf aanmelden via aiki-tervuren@mail.be is vereist,  
www.facebook.com/aikitervuren 

WO 10 NOVEMBER

Voordracht Lang leve de vergrijzing  
Neos Tervuren

Het thema vergrijzing is niet weg te slaan uit de actualiteit. Politiek en media 
komen er dagelijks op terug. Waarom dat alarmisme, doemdenken en die  
besparingsdrift? Spreker is Patrick Deboosere. 

Gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a, van 14.30 tot 17 u, 02 767 73 55,  
opintelon@skynet.be

ZA 27 NOVEMBER

Steinerschool Kerstmarkt  
Kristoffel Steiner school  

Geniet van lekker hartig en zoet gebak, een kopje glühwein, warme chocolade, 
poppenspel, workshops en werken van de leerlingen of kom inspiratie opdoen 
voor mooie geschenken.

Steinerschool, Oude Leuvense baan 1, Tervuren, van 12 u tot 17 u,  
directie@steinerschooltervuren.be, 02 688 14 80

DO 2 DECEMBER

Beethoven, de grote geweldenaar  
Neos Tervuren 

Verteltheater met korte muziekfragmenten waarin Schubert vertelt over de 
muziek, het leven en de liefdes van zijn idool Beethoven. Ter ere van de 250ste 

verjaardag van Beethoven in 2020, door corona echter met 1 jaar vertraging 
gevierd. 

Gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a, van 14.30 tot 17 u, 02 767 73 55,  
opintelon@skynet.be

Uit
Verenigingen Kalender
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Raya en de  
laatste draak 
FAMILIEFILM

In Kumandra leefden lang geleden mensen en 
draken in harmonie naast elkaar. Maar dan  
offerden de draken zich op om de mensheid te 
redden. Als het kwaad 500 jaar later opnieuw 
terugkeert, moet Raya in haar eentje op zoek 
naar de legendarische laatste draak om het 
verscheurde land en het diep verdeelde volk  
te herenigen..

zo 14/11 om 11 u 
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 5, vvk € 4
•  reserveren: www.dewarandepoort.be, ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Bigfoot Family (6+) 
FAMILIEFILM 

Sinds zijn terugkeer uit de wildernis is Bigfoot een  
echte ster. Hij wil zijn bekendheid inzetten voor het 
milieu en vertrekt halsoverkop naar Alaska waar een 
oliemaatschappij met verdachte boringen de natuur in 
gevaar brengt. Enkele dagen later verdwijnt de harige 
avonturier … Zal hij gered worden door Adam en zijn  
berenvrienden Trapper en Wilbur? 

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

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

AI AI AI (3+)
THEATER FROE FROE

Beer en Tijger wonen nu samen. Tijger moet  
paddenstoelen gaan plukken voor het avondeten, 
maar gaat liever spelen met Biggetje en Varken. 
‘s Avonds is er geen eten in het huis van Beer en 
Tijger. Beer eet dan maar niets en wacht heel lang 
op Tijger. Maar Tijger komt niet thuis …

za 18/12 om 15 u 
•   cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•   kassa € 11, vvk € 9, abo € 7
•   reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03



Kunstendag voor kinderen
Op 21 november is het weer Kunstendag voor kinderen. In Tervuren vieren 
we dit niet alleen met taart, maar ook met theater en gratis workshops  
door Jona vzw.

23November 2021

Sinterklaas komt naar  
Tervuren! 
De Sint komt naar Tervuren en dat doet hij op grandioze wijze! Samen 
met een knotsgekke bende muzikale pieten zet hij het marktplein in 
vuur en vlam en zal hij vanop zijn statige troon elk kinderhartje sneller 
doen slaan. Wees goed op tijd, want zo mis je niets van het spektakel 
en vind je ook nog een parkeerplaatsje in de buurt. Na het optreden 
kunnen alle kinderen traditiegetrouw met de Sint op de foto. Er zal ook 
extra animatie zijn zoals springkastelen en een grimestand. De ‘grote 
kinderen’ kunnen bij de lokale horeca terecht voor een hapje en een 
drankje.

za 27/11 vanaf 13 u, optreden van De Peatles om 14 u 
•  Markt Tervuren
•   gratis
•   info: vrijetijd@tervuren.be, 02 766 52 03
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SNØW (3+) 
K.A.K.

zo 21/11 om 15 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 11, vvk € 9, abo € 7
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

SNØW’ is een kløter- 
voorstelling van K.A.K.  
over de klimaatcrisis.  
Samen met een pinguïn, 
een ijskast, een geschifte 
kok en een koor van  
rochelende vuilniszakken, 
komt K.A.K. in opstand  
tegen alle Grote Mensen 
die niet willen luisteren. ©
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zo 21/11 om 15 u en 16.30 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa € 11, vvk € 9, abo € 7
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

Diorama (4+)
HANAFUBUKI 

Op een ochtend komt er plots geen ronde, maar 
een vierkante zon op. De dieren beslissen of ze voor 
of tegen die nieuwe zon zijn. Hanafubuki neemt je 
in zijn houten minitheater mee op een fantasierijke, 
poëtische reis. Tweedimensionaal wordt drie- 
dimensionaal, geometrische vormen veranderen 
 in dieren. Een nieuwe wereld krijgt vorm.




