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Edito

Tervuren is de 21ste eeuw ingerold op een golf van grote 
investeringen die de aanblik van het centrum van onze 
gemeente aanzienlijk gewijzigd hebben. Een modernisering die 
voornamelijk gestuwd wordt door gemeentelijke of door de 
gemeente geïnitieerde bouwprojecten. Het administratief 
centrum, cultureel centrum De Warandepoort, de ondergrondse 
parking, de bouwprojecten l’Empereur, Lindenhof, Casalta en 
Vandevelde zijn enkele voorbeelden. Ook de laatste nog op 
stapel staande projecten Panquin en Arboreto (voormalige 
GITO-site in de Brusselsesteenweg) naderen de realisatiefase. 
Zeker de ontwikkeling van de Panquin-site zal zeer bepalend 
worden voor de aanblik van het centrum. Van de Koninklijke 
Moestuin tot voorbij de Voer en de Hertenbergstraat zal tegen 
2023 zowat alles nieuw of gerenoveerd zijn. Er zal een mooie 
architecturale en landschappelijke verbinding ontstaan tussen 
hedendaagse en historische gebouwen en de natuur. Openbare 
dienstverlening, woongelegenheid, horeca en handel worden 

evenwichtig verweven. Ook aan de Markt zullen we nog meer 
dan vandaag de horeca ontwikkelen, zodat het terrasleven 
volop tot bloei kan komen.

Dit zal nodig zijn. Want zodra we dit virus overwonnen hebben, 
zullen we hier met z’n allen massaal willen vertoeven. En zullen 
we nog trotser zijn op onze mooie, Vlaamse gemeente. Dan zal 
ook het gemeenschapsleven weer hernemen. Dan krijg ik de 
kans om meer mensen te ontmoeten, want in de huidige 
omstandigheden, met alle beperkende maar noodzakelijke 
veiligheidsmaatregelen, lukt dit niet zo best. Maar als we 
allemaal alert en weerbaar blijven, dan komt het zeker goed. 

Met goede hoop voor de nabije toekomst 

'Van de Koninklijke Moestuin 
tot voorbij de Voer en de 

Hertenbergstraat zal tegen 2023 
zowat alles nieuw of gerenoveerd zijn’

Ons contacteren in oktober
— 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 gesloten
di tot vrij 9-16 u 
za en zo 9-14 u

Toerisme
tel 02 766 53 40 • toerisme@tervuren.be
ma gesloten
di tot vrij 9-16 u 
za en zo 9-14 u

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

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

Felicitatie? 
Mail naar info@tervuren.be.

Marc Charlier
Burgemeester

Geen infoblad in de bus gekregen?  
Geef een seintje: communicatie@tervuren.be
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Het informatieblad verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus
v.u.: Marc Charlier, Markt 7a bus 2, 3080 Tervuren • Contact: communicatie@tervuren.be
• Redactie: gemeentelijke diensten i.s.m. Sofieschrijft.be • Vormgeving en druk: artoos group
• Afgiftekantoor: Tervuren

In dit nummer

53520-1601-1009
www.artoosgroup.eu

Zoals  
gewoonlijk

5 Goed Bezig

8 In de bloemetjes

15 Gebeurt nu!

17 Uit in Tervuren

Kunstgras voor voetbal Moorsel
15

Sterretjesweide
4

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

Wist je dat … de dikste mammoetboom in Vlaanderen in #Tervuren staat?
#visittervuren #parkvantervuren #tervurenpark #sequoiagiganteum

 @Koskilammierkki

77 vind-ik-leuks

Start een kinderopvang
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Sterretjesweide voor rouw

5 Wonen 

Advies woningaanpassing

6 Bruisend 

De muziekverenigingen

8 Ontspannen 

Dag van het Zoniënwoud

 9 Leef-ruimte 

Extra controles op sluikstort

10 Dossier 

Dierenwelzijn: beestig!

 16 Mensen 

# Samen Veerkrachtig

16 Ondernemen 

Start een kinderopvang
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Sterretjesweide als rouwplaats 

 

Burger

dienst burgerzaken, 02 766 53 53, burgerzaken@tervuren.be

Het verdriet van ouders van een doodgeboren 
kindje is groot. Als de zwangerschap geen  
140 dagen duurde, kan er bovendien geen  
geboorteakte worden opgemaakt en lijkt het  
of het kindje nooit heeft bestaan. Het verdriet 
wordt soms een taboe. Men praat er niet meer 
over en ouders riskeren in een zwart gat te  
belanden.

Plek van bezinning 

De gemeente vindt het belangrijk om deze kindjes 
niet te vergeten. De sterretjesweide biedt de  
mogelijkheid om hen op een waardige manier  
te gedenken. Een plek om terecht te kunnen,  
om te bezinnen en stil te staan. Een belangrijk 
element in het rouwproces.

Naam of symbool

Het bestaan van het kindje wordt erkend door 
een sterretje op een ijzeren staafje. De ouders 
kiezen zelf wat er op het sterretje komt. Ze  
kunnen hun kindje een naam geven, een datum 
vermelden, een symbool of een kort woordje  
toevoegen. 

Ontruiming graf: wat nu? 
Elk jaar ontruimt de gemeente een aantal graven op de begraafplaatsen. 

Vanaf midden oktober hangt aan elk graf dat ontruimd zal worden, een bordje met een ontruimingsbericht. Het gaat om graven,  
columbaria en urnevelden zonder concessie, waarvan de 10-jarige termijn verstreken is. Daarnaast gaat het ook om vervallen  
grafconcessies op alle begraafplaatsen.

Dit zijn je mogelijkheden: 

• het graf laten verwijderen: je krijgt tijd tot 31 oktober 2021 om de zerk en persoonlijke voorwerpen weg te nemen 
• een concessie aanvragen: dat moet schriftelijk bij de dienst burgerzaken, uiterlijk tegen 31 oktober 2021
• een bestaande concessie verlengen: dat kan alleen schriftelijk bij de dienst burgerzaken, uiterlijk tegen 31 oktober 2021

Wil je het graf laten verwijderen, maar toch een herinnering behouden? Koop dan een herinneringsplaatje. Zo’n plaatje kost 50 euro 
en blijft aanwezig op de herinneringsmuur voor een periode van 20 jaar.

Ouders van een doodgeboren kindje 
hebben vaak geen fysieke plaats om  
hun kindje te herdenken. De 
sterretjesweide op de begraafplaats  
van Tervuren wil een antwoord bieden.  
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Wonen

Je kan het pad naar je woning laten verharden zodat je minder  
snel struikelt. Of steungrepen plaatsen waar het nodig is, of 
je rolluiken automatiseren. Soms zijn grotere aanpassings-
werken nodig. Denk aan de plaatsing van een inloopdouche 
of een traplift. Wist je dat je hiervoor een ergotherapeut van 
het regionale dienstencentrum van jouw ziekenfonds kan 
contacteren? Deze persoon geeft gratis advies over mogelijke 
aanpassingswerken in jouw woning. 

Bovendien geeft zowel Vlaanderen als de provincie  
Vlaams-Brabant een premie voor het aanpasbaar maken  
van je woning. In een aantal gevallen kan je tot 100 procent 
van je investering terugverdienen. 

Het Woonloket zoekt uit of jouw project in aanmerking komt 
voor premies en of je voldoet aan de voorwaarden. Kom 
eens langs!

Gratis advies  
woningaanpassing
Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven  
wonen? Dankzij kleine aanpassingen in en 
rond jouw woning maak je dat mee mogelijk. 

Woonloket, gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a, elke dinsdag 
van 13.30 tot 16.30 u op afspraak. Afspraak maken via  
www.tervuren.be, woonloket.tervuren@igo.be of 0476 96 38 23. 

Waarom geeft Femma zwemlessen?

Jo: “We doen dat al sinds de jaren 70. Femma is een vereniging die 
mensen, in de eerste plaats vrouwen, maar ook mannen en kinderen, 
sterker wil maken en kansen geven voor ontplooiing. Zo zijn wij ook 
ooit gestart met taallessen voor volwassenen in Tervuren. Deze rol  
is later overgenomen door de cultuurraad en daarna door Crescendo 
CVO. Wij organiseren ook een heleboel sportlessen voor volwassenen.”

En hoe lopen de zwemlessen nu?

“Er is een enorm grote vraag van jonge ouders naar zwemlessen.  
We hebben een lange wachtlijst. Elk seizoen schrijven 80 à 100 
zwemmertjes zich in. We willen deze kinderen de kans geven om  
te leren zwemmen tegen een democratische prijs.” 

Mooiste droom?

“Wij dromen dat jonge mensen de fakkel willen overnemen in onze 
vereniging. We willen blijven bestaan. Hierbij willen we zeker  
Jacqueline Langé bedanken die zich al bijna 40 jaar inzet voor 
zwemmen en sport bij Femma. We hopen ook dat de Sociale  
Kerstmarkt dit jaar in december kan plaatsvinden. En ook naar het 
jaarlijkse kerstfeest voor onze leden kijken we al uit.”

Fantastisch goed bezig:
Femma Tervuren
Judoclub Tervuren geeft Femma een ‘Duim’  
omdat zij zwemlessen organiseren voor kinderen. 
Bestuurslid Jo Rombouts van Femma: “Ook mijn 
kinderen en kleinkinderen hebben hier leren  
zwemmen. Tegenwoordig is Ann Decrop onze 
zwemverantwoordelijke.”

Goed bezig
Tervuren!

www.femma.be

Goed Bezig 

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

Over harmonieën, fanfares en een  
brassband 

“De partiturenbibliotheek is een goede zaak voor de muziek-
verenigingen”, vertelt Jean. “Een partituur kost algauw 150 euro. 
Voor een concert met tien stukken loopt het bedrag dan snel 
op. Vroeger traden harmonieën nog veel meer op bij stoeten 
en kermissen. En hadden dus ook meer inkomsten dan nu  
het geval is. Op vraag van de muziekverenigingen heeft de  
gemeente in 2009 de partiturenbibliotheek in het leven  
geroepen. Plots hadden we een groter budget én konden  
we over veel meer muziek beschikken. Dat heeft de HaFaBra- 
gemeenschap in de streek enorm vooruitgeholpen. Er is niet 
alleen veel meer variatie te horen, elke harmonie heeft ook een 
eigen repertorium kunnen uitbouwen. De nieuwe samenwerking 
met Overijse is positief. Hoe uitgebreider het aantal beschikbare 
muziekstukken, hoe meer de harmonieën kunnen ontlenen.”

Sinds kort kunnen harmonieën, fanfares en brassbands van Tervuren en Overijse muziekstukken van 
elkaar ontlenen via een uitwisseling tussen hun respectievelijke partiturenbibliotheken. Een lichtje 
in de duisternis, eindelijk, want corona trok een lelijke streep door repetities en concerten. Dirigent 
Jean en muzikant Patrick hunkeren ernaar om weer voluit te kunnen gaan spelen. 

Muziek op de pupiter

Patrick is voor zijn harmonie, de Koninklijke Harmonie Eendracht 
Maakt Macht Eizer, de contactpersoon voor de partituren-
bibliotheek. Hij zorgt ervoor dat elke muzikant bij de vrijdagse 
repetitie een net mapje op zijn pupiter krijgt. Daarin zitten alle 
stukken die zullen ingeoefend worden. “Gewoonlijk stuurt onze 
dirigent mij een mail met de gewenste stukken. Ik vraag ze op 
via een digitaal formulier. Elisabeth, de gemeentelijke  
medewerker voor de partiturenbib, koopt de nieuwe stukken 
aan. Of ze laat de ontleende stukken klaarleggen in vrijetijds-
centrum De Warandepoort. Ik maak dan de nodige kopieën 
voor onze zestig muzikanten. Het loopt vlot en we zijn dankbaar 
voor de financiële steun van de gemeente.” 

De Koninklijke Harmonie Sint-Katharina Duisbrug plant een  
winterconcert in januari 2021 met onder meer muziek van de 
musical Daens, Charles Aznavour, The Beatles, The Police en 
filmmuziek van Mulan en Shrek. “Voor het winterconcert kies  
ik altijd typische concertmuziek die bekend is bij het publiek”, 
legt Jean uit. “Het moet tof zijn om naar te luisteren. Ons thema 
dit jaar is ‘All you need is love’, naar de Beatles. In coronatijden 
missen de mensen sociaal contact. We willen met de keuze  
van dit thema een beetje de eenzaamheid verlichten. Als ons  
concert zal kunnen plaatsvinden tenminste, want dat is nog  
niet zeker.”

Coronaprotocol

VLAMO, de Vlaamse koepel van de amateurmuziekverenigingen, 
werkte een coronaprotocol uit voor de HaFaBra-verenigingen. 
De risico’s voor besmetting zijn er wel degelijk: bespelers van 
blaasinstrumenten blazen niet alleen veel lucht de ruimte in, 
vele verenigingen mixen ook verschillende generaties. “Je kan 
het raar vinden, maar het meest risicovolle instrument voor de 
verspreiding van het virus is de kleine dwarsfluit”, vertelt Jean. 

All you need is love,  
en zeker in coronatijden’

Jean 

Jean Donnay

• al 14 jaar dirigent bij de Koninklijke Harmonie 
Sint-Katharina Duisburg

• bespeelt de bastuba
• van bij het begin voorstander van een  

partiturenbibliotheek 
 

Patrick Depré

• bestuurslid bij de Koninklijke Harmonie  
Eendracht Maakt Macht Eizer

• speelt klarinet sinds zijn 12de

• musiceert ook bij de Koninklijke Harmonie  
Vossem’s Voerezonen
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 Vlnr: Patrick Depré, Jean Donnay en Wendy Craps 

Partiturenbibliotheken in Tervuren en Overijse 
Wat voorafging…

Zeven muziekmaatschappijen van Tervuren hadden door de jaren heen elk een partiturenbibliotheek opgebouwd die zij zelf beheerden. 
In 2009 nam de gemeente het initiatief om met een gemeentelijke partiturenbibliotheek van start te gaan. De gemeente financiert de 
aankoop van de partituren voor de aangesloten maatschappijen. Een aangekocht werk kan achteraf ontleend worden door de anderen.

Zij nemen sinds het begin deel:

•  Koninklijke Harmonie Eendracht Maakt Macht Eizer
•  Koninklijke Fanfare Sint-Rochus Eizer
•  Koperensemble Bravoer
•  Koninklijke Harmonie Sint-Jozef Moorsel
•  Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden van ’t Recht Vossem
•  Koninklijke Harmonie Vossem’s Voerezonen
•  Koninklijke Harmonie Sint-Katharina Duisburg

In 2020 richtte ook de gemeente Overijse een partiturenbibliotheek op voor haar drie muziekverenigingen. Door een samenwerking met 
Tervuren kunnen de tien verenigingen uit beide gemeentes nu grasduinen in een uitgebreide collectie partituren. 
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 We missen het  
sociale contact’

Patrick

“Dat komt door de manier waarop je de fluit bespeelt. De regels 
verplichten ons om uit te wijken naar een veel grotere repetitie-
ruimte. We zijn nog op zoek naar een oplossing. Sinds maart 
hebben we niet meer gerepeteerd. Grote muzikale ensembles 
hebben personeel, ze beschikken over grote repetitieruimtes. 
In tegenstelling tot fanfares of pakweg amateurkoren, die zijn 
vaak de pineut.”

“Ze zijn allemaal geannuleerd: onze optredens op Eizerkermis, 
bij de Druivenfeesten, het Gemeentelijk Muziekfestival”, zegt 
Patrick. “De repetities zijn opnieuw opgestart in juli, maar  
met maximaal vijftig personen, zoals VLAMO voorschrijft.  

We oefenen nu in een ruimere zaal, want de minimumafstand 
tussen de muzikanten moet twee meter zijn. We zijn blij dat met 
de heropstart ook het sociale contact weer een beetje hersteld 
is. We oefenen momenteel voor het winterconcert. Ook als dat 
niet zou plaatsvinden wegens corona, dan hebben we toch een 
doel om te repeteren. En dat motiveert om te komen.”
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Ontspannen

Huwelijken
6/6     Nolet de Brauwere van Steeland Carl-Ivan &  

Houtart Virginie
20/6    D’Hondt Dieter & Buonocore Marianne
           Stockmans Xavier & Lennartsson Kristin
3/7      Pepers Frank & Cochez Elena

Jubilea
Goud 
18/4  Marcel Vandenplas & Nicole Dekelver  
16/5  Ludovicus Laureys & Greta Vercaeren 
6/6    Guy Sterckx & Jeannine Thenaerts  
27/6  Julien Briers & Marie-Ange Deventer 
         Eric Sabbe & Josiane Bauwens  
4/7 Urbain De Becker & Francine Loockx 
         Edwin Robeet & Viviane Trappeniers 
6/7    Victor Käller & Gerda Grass

Diamant
24/5  Roger Verhulst & Christiane Cornelissen 
4/6    René Vandenwaeyenbergh &  

Irène Vanbinnenbeek 
11/6  René De Cock & Anna Taverniers  
2/7   Maurits Cloetens & Bertha Dierickx 
9/7    Prosper Cayman & Agnes Burnet  

Briljant
6/7    Nestor Wauters & Marguerite Koekelbergh 

Platina
1/7  Robert Durinckx & Esther Scheys  
       Ferdinand Kumps & Gilberte Delvoye

Sinds maart zijn er geen jubileavieringen meer  
geweest. De gemeente zal de koppels later en  
op een andere wijze huldigen. Deze lijst werd  
afgesloten op 15 juli.   
  
 

De verschillende toegangspoorten zorgen voor een brede waaier aan 
activiteiten: themawandelingen, ontmoetingen met de boswachters, een 
bezoek aan het ecoduct van Groenendaal of andere ecotunnels voor 
wilde dieren en nog veel meer.

In Tervuren start je de dag met een sportieve noot en haspel je een van 
de twee voor de gelegenheid bewegwijzerde loopparcours af in het Park. 
Onderweg leer je wat bij over de rijke geschiedenis van dit natuurgebied. 

Ontdek 
het bos  
en het  
laat je 
nooit  
meer  
los

Op zondag 18 oktober wordt voor de vierde keer de 
Dag van het Zoniënwoud georganiseerd. Fervent 
boswandelaar of groentje, piepjong of levenswijs:  
dit is een topdag voor het hele gezin. 
 
 

Het Arboretum

In het Arboretum van Tervuren worden maar liefst vijf nieuwe en  
bewegwijzerde wandelingen ingewandeld. Onder de deskundige  
begeleiding van een natuurgids kom je alles te weten over deze unieke 
bomenverzameling. Opgelet: vooraf inschrijven voor deze activiteit  
is verplicht, want de plaatsen zijn beperkt. De wandelingen vertrekken 
om 14 uur.

Gratis kaart

Wie liever op eigen houtje het mooie Zoniënwoud verkent, kan van  
9 tot 16 uur terecht in het toeristisch bezoekerscentrum aan de Markt. 
Je kan er niet alleen je kennis testen over het woud via een digitale 
quiz, maar ook een gratis kaart van het Zoniënwoud oppikken om zelf 
een fiets- of wandeltocht langs de mooiste wegen uit te stippelen. 

In de bloemetjes

In de bloemetjes

zo 18/10 van 9 tot 16 u
• toegangspoorten: Arboretum Tervuren, Park van Tervuren, Rood 

Klooster, Renbaan Bosvoorde, Groenendaal, Middenhut, Jezus-Eik, 
Domaine Régional Solvay

• gratis, groepsactiviteiten verplicht reserveren via  
www.dagvanhetzonienwoud.be

• mondmasker meenemen is verplicht, alle activiteiten in open lucht, 
respecteer de afstandsregels

• een organisatie van Stichting Zoniënwoud met steun van de  
bosbeheerders en de gemeenten
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Leef-ruimte

Affichecampagne

Sluikstorten of zwerfvuil achterlaten aan een glasbol, op een stoep, in een park of 
berm? Huisvuil dumpen in en rond publieke vuilbakjes? Tervurenaars aanvaarden 
dat niet! In de week van 5 tot 11 oktober zullen affiches vragen om respect op te 
brengen voor Jurgen. Jurgen is de man die bij Interrand elke dag zwerfvuil opruimt. 
Die week zal de politie ook extra controles uitvoeren, zowel anoniem als in uniform. 
Zij zullen lichte overtreders aanspreken. Bij zwaardere overtredingen wordt er beboet. 

Boetes

De gemeentediensten, Interrand en de politie gaan voor een strenge, maar ook 
voor een positieve aanpak. Wie zijn afval correct in de vuilbak gooit, mag rekenen 
op een complimentje. De sluikstorter krijgt een boete. 

Extra controle op  
zwerfvuil en sluikstort
5 - 11 oktober
De gemeente zorgt samen met Interrand en vele  
bereidwillige inwoners voor een nette openbare ruimte.  
In de Week van de Handhaving, een actie van Mooimakers, 
komen er extra controles op sluikstort aan glasbollen en 
vuilbakjes.

Sluikstort gezien? 
Meld het via www.interrand.be/sluikstort.

Zwerfvuilmeter of -peter 
worden? 
Stuur een mail naar gp@tervuren.be. 

afvalcoach  
marianne.verbraeken@interrand.be, 
02 658 95 41 

JJuurrggeenn  hhoouuddtt  hheett  hhiieerr  vvoooorr  iieeddeerreeeenn  nneettjjeess..  
RReessppeecctteeeerr  zziijjnn  wweerrkk  

WWeeeekk  vvaann  ddee  hhaannddhhaavviinngg  22002200

eenn  llaaaatt  NNIIEETTSS  aacchhtteerr  !!

SSlluuiikkssttoorrtt  ==  GGAASS--bbooeettee

Miniveegacties 
De dienst werken in eigen beheer van de gemeente pakt het hele jaar door straten grondig aan. 
Dat gebeurt telkens op een dinsdag in een miniveegactie. In oktober en november zijn deze  
straten aan de beurt:

Dinsdagen in oktober

6/10  Hulststraat, Roelandsheide
13/10  Beukenlaan, Eikestraat
20/10  Populierenlaan, Dennenlaan,  
 Elzenlaan, Cypressenlaan
27/10  Weidelaan, Merellaan,  
 Koekoeklaan, Capuynstraat

werkenineigenbeheer@tervuren.be, 02 766 53 50 

Vele inwoners doen hun uiterste best om de omgeving netjes te houden. De 
gemeente en Interrand maken de gemeentelijke straatvuilbakjes leeg en ruimen 
sluikstort op. Ook de medewerking van de politie zorgt ervoor dat iedereen 
zich goed voelt in een proper Tervuren.

Dinsdagen in november

3/11  Hertenbergstraat, Vossenlaan
10/11  Bleuckeveldlaan, Tiendagwandstraat
17/11  Schapenstraat, Grootveldlaan, 
 Hulstpoellaan, Veldlaan
24/11  College van Luxemburglaan, Ropoortbos, 
 Kleine Ham, Heilige-Geestbos

Er is een parkeerverbod tussen 7 en 16 uur. Haal je auto op tijd weg van de straat.
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Dierenwelzijn: beestig! 

Veel brood eten is niet gezond voor eenden, zwanen en andere 
watervogels. Brood bevat te weinig mineralen en vitamines, het  
is eenzijdig voedsel. Daardoor worden de vogels gevoeliger  
voor ziekten. Ze riskeren groeistoornissen en misvormingen aan 
vleugels en botten. 

De gemeente Tervuren onderschrijft de beginselverklaring voor een 
diervriendelijke gemeente. Ook vele inwoners dragen dieren een warm hart toe. 
Reden te meer om viervoeters en vleugelvrienden eens in de kijker te plaatsen.

agentschap voor Natuur en Bos, brabantsewouden.anb@vlaanderen.be, www.vogelbescherming.be 

Eendjes voederen: niet doen
De eendjes voeren in het park, vaak leren we het aan als kind. Toch is brood heel slecht voor de  
gezondheid van watervogels. Eenden eten in de winter vooral gras, waterplanten en kleine waterdiertjes. 
En die vinden ze zelf in overvloed.

“Schattige jonge zwaantjes”
De 17-jarige Ruben is natuurliefhebber en amateurfotograaf. 
Hij trekt graag de natuur in om foto’s te schieten. “Jonge 
zwaantjes zijn heel erg schattig, maar geef ze alsjeblief geen 
brood”, is zijn boodschap.

“Ik kreeg een tijdje geleden de kans om mooie beelden te maken van zwanen-
jongen bij de vijver in het Park. Terwijl ik foto’s maakte, kwamen verschillende 
mensen brood voeren. Ik heb hen gezegd dat dit geen goed idee is. Brood is 
slecht voor de gezondheid van eenden en zwanen. In een half uur tijd heb ik  
wel vier personen moeten aanspreken. Zowel in het Nederlands, Frans, Engels 
als in gebarentaal. Het viel ook op hoe dicht men de jonge dieren benaderde. 
Een veilige afstand bewaren is belangrijk bij wilde dieren, zeker als ze jongen 
hebben. Ik hoop dat mensen begrijpen dat, als we willen blijven genieten van 
mooie watervogels, we ons gedrag moeten aanpassen.” De foto’s van Ruben 
vind je op www.instagram.com/wildlife_birds_bel.

Vijverwater
 
Bovendien gaan broodresten in een vijver gemakkelijk gisten.  
Dat vervuilt de bodem en vogels krijgen er darmproblemen door. 
De waterkwaliteit wordt slecht en dat is ongezond voor alle dieren 
in het water, ook voor vissen of kikkers. Er kunnen dan ziektes  
uitbreken, zoals botulisme. Dat is een soort van voedselvergiftiging 
waardoor de spieren verlammen. De broodresten kunnen ook  
algengroei bevorderen.

Ook niet op de oever

Brood op de oever gooien is geen oplossing. Het beschimmelt 
snel. Vogels die beschimmeld brood eten krijgen last van  
ademhalingsproblemen. Het trekt bovendien ongedierte aan 
zoals ratten en muizen. Die dragen dan weer allerlei ziekten met 
zich mee, zoals listeria of salmonella. 
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Help de zwaluwen aan een nest 
Zwaluwen hebben het moeilijk in onze regio. Er is 
een gebrek aan geschikte locaties waar ze hun 
nest kunnen bouwen. Maar jij kan helpen. Laat 
een kunstnest voor zwaluwen plaatsen onder je 
dakgoot.

De huiszwaluw metselt zijn nest met modder onder de dakgoot 
van een huis of schuur. Zwaluwen zijn honkvast en keren het 
liefst elk jaar terug naar hetzelfde nest. Door de hedendaagse 
architectuur, de bebouwing en een steeds ‘nettere’ omgeving, 
ontstaat een gebrek aan geschikte locaties en aan modder. 
Kunstnesten zijn een oplossing. Ze zorgen ervoor dat de  
vogels minder lang aan hun nest moeten bouwen en sneller 
eieren kunnen leggen.

Jaarlijkse zwaluwactie
 
De gemeente Tervuren organiseert al sinds 2007 een jaarlijkse 
zwaluwactie. Het INL-team (intergemeentelijke natuur en  
landschapsploeg) komt bij geïnteresseerde inwoners een 
kunstnest en mestplankje ophangen én de mestplankjes  
proper maken. Op die manier zijn al op meer dan honderd  
locaties in Tervuren nesten geplaatst. Het afgelopen jaar  
organiseerde Regionaal Landschap Dijleland bovendien  
‘Zwaluwen in Nesten” met de steun van de provincie 
Vlaams-Brabant. Ze plaatsten aan geschikte huizen in  
Vossem achttien kunstnestjes en verschillende mestplankjes. Interesse? Geef een seintje aan laure.agten@igo.be 

Beestige weetjes
Wist je dat …

• Tervuren de provinciale beginselverklaring voor een  
diervriendelijke gemeente ondertekend heeft? Je vindt de 
verklaring op www.tervuren.be.

• de gemeente lichtspektakels verkiest boven vuurwerk, 
omdat dieren erg schrikken van vuurwerk?

• de gemeente een zwerfkattenbeleid voert?
• je in het gemeentehuis een gratis sticker kan afhalen om 

je huisdier tegen woningbrand te beschermen?
• we elk jaar op 4 oktober wereldwijd Werelddierendag  

vieren?
• er dit jaar uitzonderlijk geen dieren zullen gezegend  

worden op de Sint-Hubertusviering. De viering is  
geannuleerd omwille van corona. Jammer!

• enkele Tervuurse gastgezinnen een assistentiehond in 
huis hebben? Een assistentiehond krijgt een training  
om mensen met een ziekte of een handicap bij te staan.

• aan de gemeentezaal in Vossem dit jaar zeker drie  
zwaluwkoppeltjes hun intrek namen in een kunstnestje?

Vraag een kunstnest 
 
Als je een kunstnest wil laten plaatsen, zijn er twee voorwaarden. 
Er moeten bewoonde zwaluwnesten in de buurt zijn en je moet 
een brede, lichtgekleurde dakoversteek hebben. Het kunstnest 
wordt geplaatst met een hoogtewerker vanaf de straat. Dat  
gebeurt in het voorjaar van 2021. Doe je ook mee? 
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1. Spreek de eigenaar aan

Vraag beleefd om een degelijke schuilplaats, voldoende drinkwater en 
aangepaste voeding te voorzien. Een schuilplaats hoeft echt niet duur 
te zijn: de dieren moeten kunnen schuilen tegen koude, gietende  
regen, hagelbuien, gure wind of felle zon.

2. Verwittig de politie 

Ken je de eigenaar van de dieren niet of is de situatie dringend? Dan 
verwittig je het best de politie. Een melding bij de politie kan je zo 
doen:

• via het nummer 016 55 13 55 
• via het contactformulier op www.politie.be/5908
• via e-mail: pz.vodi.onthaal@police.belgium.eu 

De politie behandelt elke melding in alle discretie en anonimiteit. 

3. Dien een klacht in bij het Meldpunt Dierenwelzijn 

Je kan ook een melding doen via het onlineformulier op de website 
dierenwelzijn.vlaanderen.be. Dat kan enkel als je de eigenaar van het 
dier kent. Ga vooraf wel even na of er wel echt sprake is van mishandeling 
of verwaarlozing. Bijvoorbeeld: is er sprake van verwaarlozing als een 
paard onbeschut in een weide staat in de winter? Is het toegelaten  
om een slang als huisdier te houden? Meer info daarover vind je in de 
handige ‘Huisdierwijzers’ op de website www.huisdierinfo.be.

Wat kan je melden?

• dierenmishandeling in woningen, kwekerijen, dierentuinen, asielen, 
weides, pensions, kermissen

• aankoop van zieke dieren bij erkende kwekers
• katten en honden die door particulieren te koop worden aangeboden 

op sociale media of zoekertjeswebsites

Meld dierenmishandeling of verwaarlozing
Vele inwoners zijn bekommerd om het welzijn van dieren. Helaas loopt het soms mis. Bij de politiezone 
Voer en Dijle lopen geregeld klachten binnen over dierenverwaarlozing of mishandeling. Wat kan je  
zelf doen?

Mogen dieren 
bij extreme kou 
en regen buiten 

blijven staan?

Bij extreme koude en hevige sneeuw- of regenval moeten eigenaars hun dieren voldoende 
beschutting en vers voeder en water aanbieden. Dieren die altijd buiten staan, moeten over 
een droog schuilhok beschikken waar ze eventueel kunnen gaan neerliggen. Als dat er niet 
is, moet de eigenaar de dieren bij slecht weer binnenhalen of verplaatsen naar een meer  
geschikte plek.

Niet alle dieren zijn even onderhevig aan de gevolgen van koude. Runderen en paarden  
zijn goed tegen kou bestand en hebben bij droog weer weinig last van extreem lage  
temperaturen. Dat wordt anders als er ook neerslag en wind in het spel zijn. Dan is  
beschutting ook voor hen nodig. Andere dieren zoals schapen en geiten zijn iets minder 
koudebestendig en haalt men bij extreem lage temperaturen het best binnen.

Een kudde schapen staat voortdurend buiten in de vrieskou. De  
drinkbak van een groep pony’s blijft leeg. Een koe is graatmager en 
zakt bijna door haar poten. Het zijn taferelen die mensen met afschuw  
vervullen. Merk je dat dieren verwaarloosd of mishandeld worden? 
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Bescherm dieren, 
hou je hond aan de 
leiband 
Dat honden op het openbare domein aan de  
leiband moeten, is gekend. Wandelaars, joggers 
en fietsers stellen het niet op prijs als een  
loslopende hond hen ongevraagd benadert  
of achtervolgt. Wandel je in een bos of natuur-
reservaat, dan is je hond aan de leiband houden 
ook noodzakelijk voor het welzijn van in het wild 
levende dieren. 

Vele Tervuurse hondenbaasjes wandelen graag met hun viervoeter  
in het Park, het Zoniënwoud of in de velden. Zo’n wandeling 
houdt zowel baasje als hond in een goede conditie en is vaak 
een heerlijk moment van ontspanning. In een bos of natuurreservaat 
kan een loslopende hond echter een gevaar vormen voor andere 
dieren. Vooral in de lente is de natuur heel kwetsbaar. 

Jonge diertjes 
 
Een groot deel van het leven in de natuur speelt zich laag tegen 
de grond af. Daar vind je broedende vogels, kleine zoogdieren, 
fazanten en ook reekalfjes. Die liggen tijdens hun eerste levens-
dagen stil in het gras of tussen bladeren en struiken in het bos. 
Rondsnuffelende honden die van het pad gaan, kunnen hen  
dan in hun rust opschrikken. Sommige dieren lopen zich uit angst 
letterlijk te pletter, raken gekwetst of worden zelfs gedood.  
Het geurspoor dat een hond achterlaat, maakt dieren angstig 
waardoor een ouderdier niet (tijdig) terugkeert naar het jonge 
dier. Ook volwassen dieren zijn kwetsbaar. Een hond kan makkelijk 
een volwassen ree doodbijten. 

Niet zwemmen in plassen
 
Je hond laten spelen of zwemmen in poelen en plassen mag niet, 
omdat het watervogels opschrikt. Die rusten, vooral tijdens de 
trekperiode, graag uit op een waterplas om weer op krachten te 
komen. Als een hond hen verstoort, vliegen ze met grote groepen 
tegelijk op en verliezen ze onnodig veel energie. Net die energie 
is noodzakelijk om hun lange reis tot een goed einde te brengen.

Je hond beschermen 
 
Ook voor je hond zelf kan loslopen gevaarlijk zijn. Niet alleen 
andere honden, maar ook everzwijnen of opgeschrikte paarden 
kunnen je viervoeter verwonden. Ook autowegen die langs de 
rand van het bos liggen zijn gevaarlijk als je hond te ver weg 
loopt. Een ongeluk is snel gebeurd. Bovendien zijn loslopende 
honden die lustig de natuur in trekken vatbaarder voor ziekten  
en vreemde beestjes, zoals teken.

agentschap voor Natuur en Bos, brabantsewouden.anb@vlaanderen.be

Boetes mogelijk
 
Loopt je hond toch niet aan de leiband in een bos of  
natuurreservaat? Dan kan een boswachter van het agentschap 
voor Natuur en Bos een verslag of proces-verbaal opstellen, 
waardoor je een boete kan krijgen. Deze gaat van 70 tot  
350 euro bij herhaalde vaststelling. In Tervuren gaat het meer 
precies om het gebied van het Park, het Zoniënwoud, het  
Kapucijnenbos en het Arboretum.
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Hondenlosloopzones
In Tervuren zijn twee hondenlosloopzones. Je hond kan er vrij ronddartelen onder toezicht van het 
baasje. Je vindt ze op dit kaartje aangeduid in het donkergroen.
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Een gewond of dood dier gevonden?
Een aangereden hert langs de weg. Of een vos of eekhoorn die gewond raakt in je tuin. Wat doe je 
daarmee?  

Schat eerst en vooral de situatie in. Als het dier een gevaar voor 
de veiligheid vormt, contacteer je het best meteen de politie via 
het noodnummer 101. Is er geen gevaar voor de veiligheid? Dan 
kan je zelf ingrijpen. Maar doe dat nooit met je blote handen. 
Daar kan je ziek van worden. Een gewond dier kan bovendien fel 
uithalen en je verwonden.

Leeft het dier nog, maar is het ziek of gewond?
 
Als het om een huisdier gaat, contacteer je de lokale politie. Die 
vindt het baasje wel terug. Is het een noodlijdend wild dier zoals 
een konijn, vos, ree of een vogel? Dan mag je het dier naar een 
erkend opvangcentrum brengen. Elke provincie heeft er eentje, in 
Vlaams-Brabant is dat het Vogelopvangcentrum Malderen  
(opvang van vogels en wilde dieren).

Is het dier dood?

Is het een wild dier, verwittig dan het meldpunt Wegen Vlaanderen 
via het nummer 1700 of online via www.meldpuntwegen.be. Als 
het om een kleinere gemeenteweg gaat, kan je ook de gemeente 

verwittigen. Bij een dier volstaat het soms om het karkas zelf in 
de berm te leggen, als voedsel voor aaseters.

Een dood huisdier? Dan verwittig je het best de gemeente.  
Die kan de eigenaar dan inlichten.

Speciale gevallen

• Een dode marterachtige – bever, bunzing, das of wolf?  
Neem contact op met het Marternetwerk dat het dier zal  
onderzoeken. www.inbo.be/marternetwerk

• Als je een dode roofvogel vindt en je vermoedt kwaad opzet, 
laat de vogel dan liggen en meld het bij de Natuurinspectie  
van het agentschap voor Natuur en Bos. Zie  
www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurinspectie/contact 

• Meld een dood of ziek everzwijn altijd bij het erkende  
vogelopvangcentrum

•  Meldpunt Wegen Vlaanderen: 1700 of www.meldpuntwegen.be 
•  Vogelopvangcentrum Malderen, Boeksheide 51, 1840 Malderen, 

www.vogelopvangcentrum-malderen.be 
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Gebeurt nu 

Kunstgrasveld voor  
voetbalclub Moorsel

Op zaterdag 5 september was het groot feest 
bij FC Moorsel. Aan de Vinkenlaan speelden 
de jeugdspelers de eerste wedstrijden op het 
gloednieuwe kunstgrasveld. De gemeente liet 
niet alleen een kunstgrasveld aanleggen, maar 
ook een nieuwe omheining plaatsen, een  
betonpad en een wadi aanleggen en het  
regenwater ontkoppelen. Binnenkort komt er ook 
nog een nieuwe tribune. De totale uitgaven van 
de gemeente bedroegen 475.928 euro. 

In vogelvlucht
Ondanks corona en af en toe vertragingen zijn enkele infrastructuurprojecten nu toch klaar.

Parking Keizerinnedreef klaar
Sinds vorige maand kan je je auto kwijt op de nieuw aangelegde 
(betalende) parking aan de ingang van het park. De parking 
biedt plaats aan een 100-tal auto’s. De dienst werken in eigen 
beheer zorgt binnenkort ook voor beplanting en plaatst  
fietsbeugels. Het betalend parkeren is van toepassing van  
9 tot 18 uur, met inbegrip van zon- en feestdagen. De eerste 
30 minuten van de parkeertijd geldt gratis parkeren. De  
gemeente investeerde hier 360.000 euro.

Verkoop  
appartementen site 
Panquin gestart
De langverwachte ontwikkeling van de site  
Panquin kan eindelijk van start gaan. De bouw-
vergunning voor het project is goedgekeurd.  
In het voorjaar van 2021 starten de bouw- en 
restauratiewerken. Eén van de vier apparte-
mentsgebouwen, goed voor ongeveer een  
derde van de wooneenheden, krijgt de naam 
‘Poort’ en is voorbehouden voor betaalbaar 
wonen voor Tervurenaars. De verkoop van de 
appartementen is ondertussen gestart. Er is ook 
goed nieuws voor het toerisme en de horeca in 
de omgeving. Het bekende Martin’s Hotels heeft 
beslist om een gloednieuwe vestiging te openen 
in de oude Orangerie en het Hoefijzercomplex 
van de site. 

www.panquin.be, www.panquin.be/voorrangsregeling, panquin@tervuren.be
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Mensen 

# Samen Veerkrachtig
Van 1 tot 10 oktober loopt weer de 10-daagse van de Geestelijke 
Gezondheid. Vorig jaar hingen heel wat Tervurenaars een  
bemoedigende spreuk aan hun raam. Dit jaar staat het gevecht 
tegen corona centraal in de campagne: samen tegen COVID-19.

Sinds enkele maanden bepaalt COVID-19 ons dagelijkse leven. De invloed van het 
virus op ons mentaal welbevinden is enorm. Het spreekt onze veerkracht, onze 
moed en ons doorzettingsvermogen aan. De slogan ‘Samen Veerkrachtig’ is dus 
meer dan ooit op zijn plaats. Dit jaar benadrukken we vooral het woord ‘samen’ in  
de slogan. 

Affiche aan het raam
 
Ken je een mooie woordspeling? Een boodschap waarvan je goedgezind wordt? 
Schrijf hem op je raam of hang een zelfgemaakte affiche op. Iedereen kan  
meedoen: inwoners, scholen, winkels, verenigingen.

www.samenveerkrachtig.be, Sociaal Huis, welzijnsraad@tervuren.be

Ondernemen

Infoavond Start een kinderopvang
Heb je zin om onthaalouder te worden of denk je erover om een  
kinderopvangverblijf te openen als zelfstandige? Er is een blijvende 
nood aan kinderopvang in onze gemeente. De gemeente en  
verschillende organisaties - Kind&Gezin, het loket kinderopvang en 
ondersteuningsnetwerk Mentes vzw - geven een toelichting. Zo krijg 
je een zo volledig mogelijk beeld. Je komt alles te weten over de  
pedagogische kant, de organisatie van een kinderopvang en natuurlijk 
ook het financiële aspect. Je kan bovendien al je vragen en twijfels 
kwijt. Hartelijk welkom!

wo 28/10 om 19 u 
• gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a
• gratis
• inschrijven via kinderopvang@tervuren.be
• mondmasker meenemen verplicht

Gratis juridisch 
advies start 
weer op
Vanaf maandag 4 oktober kan je in het 
Sociaal Huis opnieuw gratis een advocaat 
van de balie van Leuven raadplegen voor 
juridisch advies. Omwille van corona werkt 
de dienst nu alleen op afspraak. Meld je 
op voorhand aan de balie van het Sociaal 
Huis, bel naar 02 766 52 02 of mail naar 
welzijn@tervuren.be. Doe dat ten laatste 
de vrijdag van de week vooraf. 

elke 1ste en 3de maandag van de maand,  
van 17 tot 19 u 
• Sociaal Huis, De Zevenster, Markt 7a
• afspraak maken: 02 766 52 02,  

welzijn@tervuren.be
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elke 1ste en 3de maandag van de maand,  
van 17 tot 19 u 
• Sociaal Huis, De Zevenster, Markt 7a
• afspraak maken: 02 766 52 02,  

welzijn@tervuren.be

Uit in
Tervuren

Oktober 2020
www.tervuren.be

Bad Boys for Life 

wo 7/10 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

Marcus (Martin Lawrence) is klaar om met pensioen te gaan, 
maar Mike (Will Smith) is hier nog lang niet klaar voor. Hij 
overtuigt Marcus om mee de strijd aan te gaan tegen Armando 
Armas, de leider van een drugskartel in Miami. De Bad Boys 
hebben hun streken nog niet verloren. Geregisseerd door  
Adil El Arbi & Bilall Fallah. 

FILM  

No-nonsense meditatie

do 8/10 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 Bib Tervuren

Meditatie versterkt je mentale en fysieke gezondheid. Minder 
stress, een betere nachtrust en meer focus zijn enkele bewezen 
effecten. Neuroloog en ‘topdokter’ Steven Laureys doet al 
meer dan 20 jaar baanbrekend onderzoek naar het menselijke 
bewustzijn. In deze vlotte en interactieve lezing geeft hij een 
inzicht in de effecten van meditatie op lichaam en geest. 

LEZING 

Henry 

za 10/10 om 20.30 u 
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  vvk € 16, kassa € 18, abo € 14
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

THEATER 

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 Holebifilmfestival 

Corona
Als de coronaregels strenger worden,  
is het mogelijk dat activiteiten niet meer 
kunnen plaatsvinden. Check regelmatig 
de gemeentelijke website of sociale  
media voor de meest actuele informatie.

Steven Laureys

Peter De Graef 

In een suffig dorp zucht een 
gefrustreerd manneke tegen 
het leven aan. Zijn vrouw  
heeft hij ‘harteloos lief’ en 
het ‘tekstverwerkertje’ Wendy 
begrijpt niets van hem.  
Wankelend tussen ambitie en 
wanhoop geeft de man ruim 
baan aan zijn onderdrukte  
ellende. De afloop is  
catastrofaal. 

“Henry is een voorstelling  
om met open mond en blij  
gemoed naar te kijken en  
luisteren.” 
 De Standaard
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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 

De Gezonde Vrouw 

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

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. 

LEZING Martine Prenen

Geena Lisa,  
Andrea Croonenberghs & 
Sam Verhoeven

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

‘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 

Alleen in het ruime sop 

vrij 20/11 om 20.30 u 
•  c c 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 Jelle Cleymans

Steven Delaere

Cultuur om 14 uur
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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

De Schrijfwijzen 2020

vrij 9/10 om 20 u
•  Bib Tervuren, De Warandepoort, Markt 7b (mondmasker  

verplicht)
•   inschrijven via reservaties.tervuren.be of aan de balie van de 

bibliotheek
•  gratis 

Speel mee met het  
dictee. Wat is juist:  
chocoladecakeje,  
chocoladecakje of  
chocolade-cakeje? De 
Vlaamse bibliotheken, 
Creatief Schrijven vzw 
en De Standaard organi-
seren in heel Vlaanderen 
op dezelfde avond De 
Schrijfwijzen - het Groot 
Dictee Heruitgevonden 
2020. Géén klassiek  
dictee vol hersenkrakers. 
Wél een spannend  
taalspel voor iedereen 
die houdt van taal. De 
prijzenpot bestaat uit 
boeken, pennen en  
eeuwige roem.

TAALSPEL 

Café Combinne Ferrarisfietstocht

di 13/10 van 19 tot 20 u en vrij 30/10  
van 10 tot 11 u
• gemeentehuis De Zevenster (De Wilg), 

Markt 7a (mondmasker verplicht)
• cafecombinne@tervuren.be,  

02 766 52 03
• een initiatief van het Sociaal Huis  

en de Bib 

zo 18/10 van 14 tot 16 u 
• vertrek op het Warandeplein  

(mondmasker verplicht)
• € 2 per persoon (maximaal 25 personen)
• vooraf inschrijven verplicht via  

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

• mondmasker niet verplicht tijdens het 
fietsen

Kan je al een beetje Nederlands, maar  
wil je nog veel oefenen? Of ben je  
Nederlandstalig en leer je graag nieuwe 
mensen kennen? Café Combinne is een 
interculturele praatgroep waar Nederlands 
gesproken wordt. Gezellig samenzijn en 
ontmoeting staan centraal. Inschrijven 
moet niet, behalve als de groep ergens 
naartoe gaat. Koffie, thee en water staan 
voor je klaar. Breng jij een vriend, vriendin 
of buur mee?

Generaal de Ferraris maakte in de 18de 

eeuw uiterst gedetailleerde kaarten van de 
Oostenrijkse Nederlanden. Van landvoogd 
Karel van Lorreinen kreeg hij de opdracht 
een kaart van het Zoniënwoud te maken.  
Is er veel veranderd sinds de Ferrariskaarten?  
Zijn er nog sporen terug te vinden van lang 
verdwenen gebouwen en landschappen? 
Een fietstocht naar een ver vervlogen  
verleden. 

TAALLES GESCHIEDENIS 

Sint- 
Hubertusviering 

De Broederschap van  
Sint-Hubertus Tervuren heeft  
beslist om de Sint-Hubertusviering 
dit jaar niet te laten plaatsvinden. 
De Sint-Hubertusviering vindt  
traditioneel plaats op de laatste 
zondag van oktober. Het is een 
open viering met vrije toegang.  
Dat maakt het erg moeilijk om  
de coronamaatregelen te doen  
respecteren. Jammer, maar helaas. 
De Broederschap kijkt nu al uit  
naar editie 2021.

VIERING

Koers

GEANNULEERD



20 Oktober 2020Tervuren Info

Kinderkampjes in de herfstvakantie 
Coronaproof!

Speelpleinweek ‘Halloween’
Door de coronamaatregelen is er deze herfstvakantie geen Grabbelpas. 
Maar er is wel een heel leuk themaspeelplein. De week staat helemaal 
in het teken van Halloween. Alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar mogen 
komen griezelen en spoken in de Nettenberg. Een tof complex met een 
speels grasveld, bos en avontuurlijke plekjes. Er wordt gewerkt met  
bubbels van maximaal 50 personen. 

van ma 2/11 tot en met vrij 6/11
• telkens van 9 tot 16.15 u (opvang vanaf 8 tot 17 u)
• Nettenberg, Hertenbergstraat 1
• € 30/40, RVT-statuut: korting van 50% per kind 
• inschrijven: vanaf di 6/10 via reservaties.tervuren.be 
• info: 02 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be

Coole Sportweek
Voetbal, handbal, klimmen of dansen? Wat doe  
jij graag? Maakt niet uit, elke dag doe je heel wat 
verschillende sporten. Schrijf je in samen met je 
vrienden en vriendinnen. Dan wordt het superleuk. 
Een team van professionele monitoren staat klaar 
om er een onvergetelijke week van te maken.  
Er zijn bubbels van maximaal 50 personen. Alle 
activiteiten gebeuren de hele week in de bubbel: 
sporten, eten en toiletbezoek. Handhygiëne blijft 
regel nummer één. 

van ma 2/11 tot en met vrij 6/11
• telkens van 9 tot 16 u (opvang vanaf 8 tot 17 u)
• sportcentrum Diependal, Lindeboomstraat 30
• € 50/60, RVT-statuut: korting van 50% per kind
• inschrijven: vanaf di 6/10 via reservaties.tervuren.be 
• info: 02 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be

Musicalstage Muzix
Voor het derde jaar al is er een musicalstage met 
Muzix en Jeugd en Dans vzw in cc De Warandepoort. 
Voor alle kinderen die graag zingen of gek doen op 
een podium. Dit jaar werken we in bubbels en volledig 
coronaproof. Professionele artiesten doen mee de 
begeleiding. Er zijn drie leeftijdsgroepen: 1ste tot 3de 
leerjaar, 4de tot 6de leerjaar en 1ste tot 6de middelbaar. 

van ma 2/11 tot en met do 5/11
• telkens van 9 tot 15.30 u (opvang vanaf 8.30 tot 16 u)
• cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
• € 150, RVT-statuut: korting van 50% per kind 
• inschrijven via www.dewarandepoort.be
• info: 02 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be
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zo 11/10 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

KIER 
Theater (4+)

HETPALEIS/ KIM KARSSEN & HENDRIK KEGELS 

Wat is er spannender dan wat achter de deur zit?  
In KIER tasten de makers de grenzen van de fantasie 
af. Ze maken plaats voor  
duizenden mogelijkheden.  
Wat als je daarover mag  
blijven fantaseren?  
Eindeloos lang tot in de  
ruimte, waar sterren,  
planeten en kometen je  
om de oren vliegen?  
Want is dat niet leuker: 
als de deur altijd  
op een kier blijft staan?

Onward
Familiefilm 

De nieuwe Disney- en Pixarfilm ‘Onward’  
vertelt het verhaal van twee jonge elfenbroers. 
In een moderne fantasiewereld vertrekken  
de twee tieners Ian en Barley op een buiten-
gewone queeste om te achterhalen of er nog 
een beetje magie over is in de wereld.

za 17/10 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
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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

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.

Hanafubuki 

zo 15/11 om 15 u en om 16.30 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
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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 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

Kleuterhappening 
Bewegen (3-7 jaar)

De sporthal van Diependal is voor één dag een heus 
avonturenpark. De kleuters mogen zich uitleven op  
fietsjes en pedalo’s, klim- en klauterparcours,  
springkastelen en nog zoveel meer. Wist je dat  
kleuters niet alleen erg beweeglijk, maar van nature 
ook ontzettend lenig zijn? Kom het zelf ontdekken.  
Elk kind moet vergezeld zijn door één ouder of  
persoonlijke begeleider.

zo 25/10, van 13.30 tot 15 u en van 15.30 tot 17 u
•   sportcentrum Diependal, Lindeboomstraat 30 
•  € 5 per kind, vooraf inschrijven per tijdsslot via  

reservaties.tervuren.be
•  maximaal 135 personen in de
  sporthal toegelaten,  

maximaal 1 ouder per kind, 
  voor ouders is een  

mondmasker verplicht

Talentenatelier
Workshop (6-12 jaar)

Kom jij mee knutselen en spelen en ondertussen je  
talenten ontdekken? Misschien ken je je talenten nog 
niet goed? Wel, de kindertalentenfluisteraar helpt je om 
er alles over te weten te komen. Een talent is iets waar je 
goed in bent en waar je tegelijk heel veel plezier uit haalt. 
Het wordt een keileuke namiddag.

wo 28/10 om 13.30 u
•  gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a (De Plataan) 
•  gratis, inschrijven via huisvanhetkind@tervuren.be
•   info: bibliotheek@tervuren.be, 02 766 52 03
•  een initiatief van de Bib en het Huis van het Kind

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 tervuren.bibliotheek.be of  

bibliotheek@tervuren.be, 02 766 52 03
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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 luisterboekjes.

wo 4/11 om 14 u 
•   Pachthof Stroykens, Merenstraat 19, Duisburg
•  € 5 (maximaal 15 kindjes) 
•   inschrijven via bibliotheek@tervuren.be,  

02 766 52 03

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

bibliotheek@tervuren.be, 02 766 52 03

in Tin TERVURENERVUREN

Iedereen welkom bij KSA 
Tervuren 
Ben jij tussen de 6 en 16 jaar oud? Ben jij 
zondagnamiddag vrij? En heb jij zin in  
avontuur? Dan ben jij meer dan welkom bij 
KSA Tervuren!

Lokalen aan het Heilig Hartcollege Tervuren, 
van 14 tot 17 u, www.ksatervuren.be

#EetmeemetKVTD: paella
KV Tervuren-Duisburg 
Bestel onze heerlijke huisbereide paella en smul hem coronaproof op bij je thuis. 
Je steunt er de voetbalclub mee. Surf snel naar onze website of zoek via hashtag 
#EetmeemetKVTD.      

Online bestellen via www.kvtervuren.be/paella, levering op za 24 en zo 25/10 

11.11.11-quiz 
11.11.11 Tervuren
Geen 11.11.11-brunch dit jaar, wel een spannende en plezante quiz. Presentatie 
door Iris Van Hoof, zangeres en presentatrice bij Radio 2. Uiteraard nemen we 
de nodige coronamaatregelen. 

De Steenberg, Spechtenlaan 8, Moorsel, 19.30 u, € 20/team van 4 personen, 
facebook.com/11.11.11.Tervuren

Boekenbeurs Vers Geperst 
Davidsfonds Tervuren
Met het najaar in zicht, wordt het stilaan tijd om nieuwe lectuur in te slaan  
voor de lange winteravonden. Kom kiezen tussen meer dan 250 boeken- en  
cd-voorstellen. En sluit je meteen aan bij het Davidsfonds Tervuren.

Gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a, van 11 tot 17 u, gratis,  
stijn.degeest@telenet.be

ELKE ZO IN OKTOBER

ZA 24 EN ZO 25 OKTOBER

ZA 14 NOVEMBER

ZO 11 OKTOBER

Kalender

Uit 
Verenigingen

Vleermuizen in een vijfsterrenlandschap
NATURA Zoniën
In deze geanimeerde presentatie ontrafel je, zittend en op een coronaveilige  
manier, het onbekende leven van de inheemse vleermuis. Er is een extraatje 
voor de kinderen.

van 20 tot 22 u, € 5/€ 2 (kinderen en leden), naturazonien@hotmail.be,  
0471 770 712 

ZA 24 OKTOBER

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 4/10 (activiteiten tussen 2/11 en 6/12)
• zo 1/11 (activiteiten tussen 30/11 en 3/1/2021)

TIP: Maak je activiteit nog beter en ruimer bekend via  
www.uitinvlaanderen.be.
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De Elfenkoningin
Mysterieuze Bossenwandeling

Met de lampion in de hand gaan we samen op zoek naar 
het mysterie van de Elfenkoningin. Deze fantasierijke 
wandeling is ongeveer 4 kilometer lang en leidt je door 
het feeëriek verlichte bos. Voor families met kinderen van 
3 tot 10 jaar. Een initiatief in het kader van de campagne 
Mysterieuze Bossen van Toerisme Vlaams-Brabant.

za 7/11 tussen 18 en 20.40 u, elke 20 minuten
(mondmasker verplicht)
•   vertrek aan de speeltuin in de Koninklijke Moestuin 
•  € 5 per persoon (lampion + drankje inbegrepen)
•  reserveren verplicht: vanaf ma 5/10 via  

reservaties.tervuren.be/tickets of 02 766 52 03 
•  info: 02 766 52 03, evenementen@tervuren.be
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Mysterieuze Bossen
in Tervuren: 
de Elfenkoningin

Een familievriendelijke spektakelwandeling in en rond het park

zaterdag 7 november  
vanaf 18 u.

Start vanaf 18 u. aan speeltuin Koninklijke 
Moestuin.
Info en reservaties:  
reservaties.tervuren.be/tickets 
02 766 52 03

Deelnameprijs
kinderen

en  volwassenen: 
5 euro

In samenwerking met  
toneelvereniging 

 Tuss-Enin/Ranonkel en: 

Mondmasker 
verplicht (>12j)!


