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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
• facebook.com/gemeentetervuren
• facebook.com/CCDeWarandepoort
• facebook.com/visittervuren
• facebook.com/bibliotheektervuren
• facebook.com/sociaalhuistervuren
• instagram.com/visittervuren

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

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

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

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

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

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

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

Bibliotheek
tel 02 766 52 03 • bibliotheek@tervuren.be
ma 13-19 u
di 9-16 u
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

Na het EK voetbal en de Olympische Spelen is het onze beurt om 
een deel van de wereldaandacht op te eisen. September wordt 
de maand van de 100ste editie van het Wereldkampioenschap 
Wielrennen, en Duisburg is een van de drie officiële WK-dorpen 
langs de Flandrienlus in de Druivenstreek.  

De gemeente Tervuren zet samen met Flanders Classics en 
Golazo, ACEG, Regionet Werkt, de lokale verenigingen en 
handelaars, de jeugdraad en het Feestcomité van Duisburg  
de schouders onder de organisatie van een hele week van 
gevarieerde activiteiten in het teken van het WK (zie verder in 
deze Tervuren Info). Vanaf maandagavond 20 september is 
Duisburg het niet te missen Flandriendorp voor informatieve, 
ludieke, gezellige, sportieve en swingende opwarmers in aanloop 
naar de wielerapotheose van het weekend van 25 en 26 
september.

Het wordt gegarandeerd een groot wielerfeest en ik nodig 
iedereen uit die zijn/haar hart sneller voelt kloppen bij het woord 
koers of die gewoon wil proeven van de sfeer, om zeker naar 
Duisburg te komen en te genieten van dit grootse spektakel.  
Het is een unieke gelegenheid, want de kans dat we in de 
komende decennia nog eens een WK Wielrennen mogen 
verwelkomen in onze gemeente is uiterst klein. Mis deze 
gelegenheid dus niet en kom om onze mannen en vrouwen van 
de nationale selectie aan te moedigen. Samen gaan we voor 
goud!  

‘Ik nodig iedereen die zijn/haar hart sneller 
voelt kloppen bij het woord koers uit  

om naar Duisburg te komen’

nog krijgen
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www.artoosgroup.eu
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Goed om weten

Hoe kom ik aan een Covid-certificaat  
of Covid Safe Ticket?
Als je op reis gaat binnen de Europese Unie, 
dan heb je een Covid-certificaat nodig. Bezoek 
je een evenement of concert, dan vraagt men 
vaak een Covid Safe Ticket. Beide tonen aan 
dat je gevaccineerd, getest of genezen bent 
van corona. Maar hoe raak je eraan? 

Vooreerst: een Covid Safe Ticket en een Covid-certificaat  
verwijzen naar hetzelfde. Alleen gebruik je ze voor een  
verschillende bedoeling. Heb je dus een Covid-certificaat  
in je bezit, dan heb je meteen ook een Covid Safe Ticket.  
Het certificaat/ticket vermeldt naast je identiteit, alle gegevens  
over je vaccinatie, ondergane coronatest(s) of het herstel  
van corona. Deze informatie zit vervat in een QR-code.  
Het certificaat/ticket is opgemaakt in het Nederlands, Frans, 
Duits en Engels.

Hoe aanvragen?

Digitaal

Download de CovidSafe-app van Google Play of in de AppStore. 
Of surf naar websites zoals MijnBurgerprofiel, MijnGezondheid.be 
of MyHealthViewer. Vervolgens moet je je identificeren met een 
digitale sleutel. Dat kan op verschillende manieren:

• via je identiteitskaart, pincode en kaartlezer
• via een digitale sleutel zoals bijvoorbeeld itsme (download 

de app itmse)
Pincode van je identiteitskaart vergeten? Stuur een mailtje naar 
burgerzaken@tervuren.be en voeg een kopie van je identiteits-
kaart toe in de bijlage. Je ontvangt dan een tijdelijke digitale 
sleutel. 

Per post

Ben je gevaccineerd? Dan kan je het certificaat/ticket ook  
aanvragen per post. De wachttijd is 1 week. Telefoneer naar  
het nummer 078 78 78 50 (weekdagen van 9 tot 19 uur,  
zaterdag van 10 tot 18 uur). Voor internationale oproepen:  
bel +32 78 78 78 50.

Geen Belg? Heb je geen Belgische identiteitskaart, maar  
een BIS-nummer? Surf voor een digitale sleutel naar  
www.vlaanderen.be/aanmelden-bij-de-overheid-mijn-digitale- 
sleutels/digitale-sleutels-voor-niet-belgen. Onderdanen van  
Tsjechië, Duitsland, Estland, Spanje, Kroatië, Italië, Luxemburg,  
Letland, Portugal en Slowakije, kunnen ook gebruikmaken van eIDAS. 

Certificaat voor je kinderen? Meld je aan als ouder met je  
eigen elektronische identiteitskaart en pincode en duid aan  
dat je het certificaat/ticket aanvraagt voor je kind. Een filmpje 
op de website www.covidsafe.be geeft de nodige verduidelijking.

Wat zijn de voorwaarden voor een  
Covid-certificaat/Covid Safe Ticket?

Je moet aan één van de volgende voorwaarden voldoen: 
• Je bent gevaccineerd. De meeste EU-landen vereisen  

dat je volledig gevaccineerd bent, aangevuld met een 
wachtperiode van doorgaans een 2-tal weken. Voor het 
Covid Safe Ticket is de wachtperiode 2 weken.

• Je hebt negatief getest via een PCR-test of snelle  
antigenentest afgenomen door een zorgverstrekker (geen 
zelftest). Controleer op https://reopen.europe.eu hoe lang 
zo’n negatieve test geldig is voor het land waar je naartoe 
reist. Voor het Covid Safe Ticket is een negatieve PCR-test 
maximaal 48 uur geldig en een negatieve antigenentest 
maximaal 24 uur.

• Je bent hersteld van corona en hebt daarvan het bewijs  
via een herstelcertificaat. Dit is in de meeste landen geldig 
van 11 tot 180 dagen na de positieve test. 

 

 

Tip! 
Download je certificaat/ticket, zodat je het ook  
offline beschikbaar hebt als er geen internetverbinding is. 
Of zorg voor een geprinte of papieren versie als reserve. 
Wie via de CovidSafe-app eenmaal het detail van het 
certificaat/ticket heeft bekeken, heeft het voortaan altijd 
offline beschikbaar. 

Meer info op www.covidsafe.be 

Wil je reizen 
binnen de EU?

CovidSafe.be
Alles over je COVID-certificaat

Dat is 
mogelijk met de 
CovidSafeBE-app.

COVID Safe_Affiche_A4_NL+logo.indd   3COVID Safe_Affiche_A4_NL+logo.indd   3 22/06/2021   18:4322/06/2021   18:43
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burgerzaken@tervuren.be, 02 766 53 53

Burger

Griepvaccinatie in 
coronatijd

Nu het corona-
virus nog altijd 
circuleert, is 
griepvaccinatie 
meer dan ooit 
belangrijk. Dit jaar 
laten daarom ook 
50-plussers zich 
best inenten  
tegen griep.

De Covid-19-epidemie maakt het dit jaar extra belangrijk voor 
risicogroepen om zich te laten vaccineren tegen griep. Onder 
meer zwangere vrouwen, 50-plussers en mensen met  
gezondheidsproblemen behoren tot de risicogroepen. Ook wie 
onder hetzelfde dak woont met iemand uit deze risicogroepen 
laat zich maar beter vaccineren.

Minder kans op complicaties

Dankzij vaccinatie tegen griep is er minder kans dat je naar  
de huisarts moet of in het ziekenhuis belandt met complicaties.  
Met vaccinatie help je dus jezelf én de zorgverleners. Krijg je 
toch griep, dan word je met een vaccinatie minder ziek en  
is de kans op complicaties zoals een longontsteking veel  
kleiner. Raadpleeg je huisarts of neem een kijkje op  
www.laatjevaccineren.be.

Pincode eID:  
nu ook via e-loket! 
Al meer dan duizend attesten leverde het in juni vernieuwde 
e-loket van de gemeente af. Een succes! Meest gevraagd zijn 
het attest strafregister, het attest van woonst, het attest van  
gezinssamenstelling en de reistoelating voor een minderjarig 
kind. Sinds kort kan je via het e-loket ook gratis een nieuwe 
pincode voor je elektronische identiteitskaart aanvragen.  
Het e-loket stelt in totaal 23 documenten (attesten, aktes)  
digitaal ter beschikking. Je vindt het via www.tervuren.be,  
surf naar de rubriek ‘populair’. 

LAAT GRIEP  
DEZE WINTER 
IN DE KOU 
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Zwanger, 65+, diabetes of chronisch ziek?  
Bescherm jezelf: laat je vaccineren.

LAATJEVACCINEREN.BE

AGENTSCHAP  
ZORG & GEZONDHEID

www.laatjevaccineren.be : 

Bruisend

Schrijf een  
stiftgedicht
De haiku-wedstrijd van de Bib was een groot 
succes. De volgende uitdaging voor Tervuurs 
poëzietalent: maak een stiftgedicht. 

Een stiftgedicht ontstaat door het schrappen van woorden in 
een bestaande tekst die je hebt gehaald uit een krant, boek of 
tijdschrift. Vaak heeft het uiteindelijke gedicht niets meer met  
de oorspronkelijke tekst te maken. Men noemt dit in het Engels 
‘black out poetry’. De Perzische dichter Rumi schreef ooit:  
“De kunst van het weten is weten wat te negeren”. Toepasselijk 
voor het stiftgedicht? Wegstrepen is tot de kern komen.

Tips voor het maken van een stiftgedicht:
• Lees de bladzijde die je gekozen hebt eerst vluchtig door 

om te kijken of je bruikbare woorden tegenkomt.
• Omcirkel de woorden of zinnen die je raken en wil houden 

voor je gedicht. Arceer de overige woorden zodat je de 
tekst nog ziet.

• Blijf openstaan voor verrassende wendingen. Bij een  
stiftgedicht is het soms nodig van rechts naar links te lezen.

• Soms is het moeilijk om als lezer de volgorde van de  
woorden te bepalen. Je kan dan gebruikmaken van sporen 
zoals daar zijn stippellijnen, pijlen, witte lijnen.

• Je kan nu de overbodige woorden gaan schrappen. Je kan 
van je stiftgedicht een echt kunstwerk maken door er een 
mooie tekening in te verwerken. 

• Lukt het vandaag niet? Morgen heb je vast meer inspiratie!

Poëziewedstrijd

Stuur je stiftgedicht vóór wo 15/12  
naar bibliotheek@tervuren.be  

of geef het af aan de balie.

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

Investeringspremie 
voor zonnepanelen 
Heb je zonnepanelen geplaatst vóór 2021?  
Dan kan je nu de door de regering beloofde 
investeringspremie aanvragen. 

Beschik je al over een digitale meter en plaatste je zonnepanelen 
vóór 2021? Dan heb je tijd tot en met 19 januari 2022 om de 
aanvraag voor de retroactieve investeringspremie in te dienen. 

Heb je nog een terugdraaiende teller en plaatste je zonne- 
panelen vóór 2021? Ook dan heb je recht op de premie. Je kan 
ze aanvragen tot 6 maanden na de plaatsing van de digitale 
meter, maar uiterlijk op 31 december 2025. Vraag je de digitale 
meter zelf vervroegd aan, dan krijg je een bonus van 100 euro 
bovenop de premie.

Je moet de aanvraag doen via Fluvius, bij voorkeur via hun  
digitale loket. Wie de premie aanvraagt vóór 15 november van 
dit jaar, krijgt ze normaal gezien nog dit jaar uitbetaald. 

Zelf een digitale meter aanvragen

Verbruik je (overdag, als de zon schijnt) veel elektriciteit die 
je zelf opwekte via je zonnepanelen? Of wil je dat gaan doen? 
Dan kan de digitale meter voor jou een financieel voordeel  
betekenen. Het prosumententarief valt immers weg. 

Meer info via www.fluvius.be/premies of contacteer het  
Woonloket.

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

Ontspannen

10.000 stappen.  
Elke stap telt
In oktober start in Vlaanderen en ook in  
Tervuren de campagne ‘10.000 stappen. Elke 
stap telt.’ Want een korte afstand wandelen  
is goed voor de gezondheid. De gemeente 
helpt je op weg met stimulerende wegwijzers. 

In oktober verschijnen de bordjes en pijlen van de campagne 
‘10.000 stappen. Elke stap telt.’ in het straatbeeld van Tervuren. 
10.000: dat is het aantal stappen, waar je als volwassene per dag 
naar moet streven als je op en top gezond wil blijven. Voor 
65-plussers is 8.000 al voldoende. Zelfs al geraak je niet (altijd) 
aan deze aanbeveling, dan nog is elke stap een stap in de goede 
richting. 

Kort gezegd: elke stap telt. En zeker nu. Onderzoeken over de  
coronacrisis tonen aan dat er extra nood is om te bewegen en 
aan manieren om mensen daartoe te stimuleren. 

Wetenschappelijk onderbouwd

Wie in beweging blijft, voelt zich gezonder, energieker en beter 
in z’n vel. Bovendien voorkom je ernstige ziekten en overgewicht. 
En dat brengt uiteindelijk ook de hele maatschappij veel op.  
Dit zijn niet zo maar wat gissingen. ‘10.000 stappen’ is een  
wetenschappelijk onderbouwd project.

welzijn@tervuren, 02 766 52 02 :  

Afstand in stappen

Door elke afstand uit te drukken in het aantal stappen, klinkt het 
getal 10.000 al niet meer zo onoverkomelijk. En dat is precies 
wat de wegwijzers doen. Stap eens een halte vroeger af van de 
bus. Of ben je op pad in het dorp? Dan zijn de kleine afstandjes 
die je aflegt heel wat stappen waard. Maak een wandeling naar 
het gemeentehuis, de speeltuin, de supermarkt, je cursus of  
het zwembad. Kies er bewust voor. De rest komt vanzelf. 
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Waar is de jeugdraad zoal mee bezig?

Wieb Craps: “Als adviesraad en koepel van de verschillende 
jeugdwerkinitiatieven in Tervuren zorgen we voor onze 
Tervuurse jeugd. Een aantal zelfmoorden in onze omgeving dit 
jaar hebben veel jongeren hard doen schrikken. Door de 
lockdowns ging de mentale gezondheid van jongeren achteruit. 
Daarom ligt onze focus nu op mentaal welzijn.”

Mooiste droom?

“Op dit moment zijn we met een klein team in de jeugdraad. We 
zouden er heel graag wat extra mensen bijhebben. Als je talrijker 
bent, zijn er vanzelf meer ideeën. En je kan ook meer en grotere 
activiteiten organiseren.”

Huidige activiteiten?

“We hebben er net onze fuif ‘Dance To The Maxx: En Danseuse!’ 
op zitten tijdens het Weekend van de Jeugd. Eindelijk kunnen 
we terug fuiven! Hoewel dit keer met het Covid Safe Ticket.  
We kijken nu uit naar een covidvrij werkjaar.” 

Fantastisch goed bezig:
Jeugdraad Tervuren
Bij jeugdhuis de Kaaf vinden ze het team van 
de Tervuurse jeugdraad een straf groepje. Ze 
geven hen dan ook graag de Goed Bezig-duim 
door.

 
Goed bezig
Tervuren!

www.facebook.com/JrtJeugdraadTervuren

Goed Bezig 

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

Leer en neem je  
toekomst in handen
Bij Crescendo CVO kan je jezelf bijscholen  
of herscholen. De school bereidt je voor op  
de arbeidsmarkt met een aanbod aan ICT- en 
taalcursussen. En in de creatieve opleidingen 
mag je je verbeelding de vrije loop laten. 

Crescendo CVO- campus Tervuren is de plaats bij uitstek om 
je talenkennis uit te breiden. Je kan naast Nederlands voor  
anderstaligen ook Duits, Engels, Frans en Spaans volgen. Er zijn 
zowel beginnerscursussen als cursussen voor gevorderden.  
Weet je niet welk niveau je hebt? Dan kan je via de website een 
online test  afleggen om je niveau te bepalen. 

Campus Tervuren 

Vanaf de allereerste les krijg je les in de vreemde taal. Je kan 
dus ongeacht je moedertaal deelnemen aan de lessen. De  
taalopleidingen zijn zeer communicatief en praktijkgericht.  
Je zal je al gauw in de door jou gekozen taal kunnen uitdrukken. 
Bovendien maak je ook kennis met nieuwe culturen, gewoontes 
en tradities. 

Wil je liever een andere cursus dan een taalcursus volgen?  
Er zijn ook ICT-cursussen, naaicursussen, cursussen juwelen 
ontwerpen en kookcursussen. Surf naar www.crescendo-cvo.be 
voor meer info.

Online of deeltijds

In coronatijden neemt de school de nodige voorzorgsmaatregelen, 
zodat je in alle veiligheid kan deelnemen aan de lessen. Volg je 
liever (deeltijds) van thuis uit les? Dan kan je kiezen voor een 
online taalcursus of een taalcursus gecombineerd onderwijs. 

Vroegtijdige schoolverlaters kunnen in Crescendo CVO alsnog 
een diploma secundair onderwijs behalen. 

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

:  

©
 C

re
sc

en
d

o
 C

VO

Sofie Cloostermans
Notitie
spatie teveel tussen 'test' en 'afleggen'
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Dossier 

Actief met een beperking 
Foto’s in dit dossier: Frauke Van den Broeck

Werken geeft bewoners Villa Fura 
gevoel van eigenwaarde  
Toen Cindy, Daniëlla, Engelien, Valerie, Bart en Fauke afgelopen jaar elk een eigen studio  
betrokken in woon- en zorgproject Villa Fura was dat een behoorlijk spannende gebeurtenis. 
Want zelfstandig wonen voor mensen met een beperking is zonder meer een uitdaging.  
Bovendien voeren de zes ook allemaal een dagtaak uit. 

Villa Fura in Burggravenhof in Tervuren-centrum oogt gezellig 
met zijn acht studio’s, gemeenschappelijke eetruimte en keuken. 
Hier zetten momenteel zes volwassen personen met een  
verstandelijke beperking stapjes naar zelfstandigheid. Met  
gespecialiseerde ondersteuning uiteraard. Carla, teamverant-
woordelijke van zorgaanbieder De Kerselaar: “Dit project kwam 
er op initiatief van enkele ouders en werd gerealiseerd in  
samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij Elk zijn 
Huis. Vanuit de Kerselaar geven wij met ons team de nodige  
ondersteuning ter plaatse. We streven ernaar om de bewoners 
een warme en veilig thuis te bieden en helpen hen om hun  
leven zo goed mogelijk te organiseren. Dat gaat van heel  
concrete zaken zoals koken, wassen en poetsen tot leren hoe  

je je dag indeelt, een hobby kiest of omgaat met conflicten.  
Bovendien zijn behoud van autonomie, de eigen gewoontes  
en bestaande sociale contacten erg belangrijk.” 

Groepsleven

Dat kan Ilse, ouder van bewoner Fauke, alleen maar beamen. 
“Het was voor mij cruciaal dat Fauke in Tervuren bleef. Wij zijn 
van Duisburg en net als andere jonge vrouwen heeft Fauke  
hier haar netwerk van vrienden en kennissen opgebouwd.  
Anderzijds wilden wij als ouders dat ze meer loskwam van  
ons en zelfstandiger werd. Dat ze in Villa Fura niet echt alleen 
woont, maar in groep, is voor mij absoluut een meerwaarde.  

  Stapje voor stapje zullen de bewoners hun zelfstandigheid uitbreiden.

Sofie Cloostermans
Notitie
'wilden' vervangen doorwillen

Sofie Cloostermans
Notitie
'loskwam' vervangen doorloskomt

Sofie Cloostermans
Notitie
'werd' vervangen door wordt
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Villa Fura en De Kerselaar zijn nog op zoek naar meer 
arbeidsplaatsen voor personen met een beperking.  
Wil jij een persoon met een beperking een kans geven? 
Deeltijds, een dag of halve dag per week, alles is 
bespreekbaar. Neem contact op met  
dekerselaar.wimtermote@gmail.com.

Werk gezocht!

Zo krijgt ook de eenzaamheid waarmee vele mensen met een 
lichte mentale beperking worstelen, minder kans.” 

Gezamenlijke avond

Omdat de bewoners overdag hun activiteiten hebben, zijn  
ze net zoals de meeste mensen voornamelijk thuis in de  
avonduren en in de ochtend. “Als begeleiders zijn wij aanwezig 
in het huis van 16 uur tot 10 uur de volgende ochtend”, zegt 
Carla. “Als de bewoners thuiskomen van hun ‘werk’, nemen  
ze samen een avondmaal. Ze doen de afwas en soms daarna 
nog iets leuks. Wie wil en kan, mag ook zelf koken in de eigen 
studio. Stapje voor stapje zal elk leren om meer op eigen  
benen te staan. Denk maar aan de eigen studio poetsen of de 
was doen.” Ook Ilse denkt dat de bewoners een heel groeipad 
zullen afleggen. “In de eerste fase lag de nadruk vooral op  
veiligheid en aan elkaar wennen. Maar het accent verschuift  
nu stilaan naar zelfstandiger worden.” 

Gewone job

Overdag gaat een aantal bewoners naar het dagactiviteiten-
centrum van De Kerselaar in Overijse. Dat organiseert  
activiteiten op maat zoals kaarsen maken, brood bakken,  
sporten of naar de markt gaan. Maar een echte ‘job’ in een  
reguliere arbeidsomgeving heeft toch de voorkeur. Carla:  
“Het is belangrijk dat mensen met een beperking zich nuttig 
kunnen maken én voelen via (begeleid) werk. Dat verhoogt hun 
gevoel van eigenwaarde en zo raken ze meer geïntegreerd in 
de maatschappij. Verschillende plaatselijke bedrijven, scholen 
of voorzieningen geven hen daartoe de kans. Vanuit de  
Kerselaar gaan wij actief op zoek naar werk in Tervuren en  
omgeving.” 

Iets betekenen 

Tot voor kort waren de bewoners actief in Tervuurse scholen, 
een kinderdagverbijf, een woonzorgcentrum, een supermarkt, 
de Eglantier en het Africamuseum. Helaas lag alles stil tijdens 
de coronacrisis en kijken zij er nu naar uit om weer aan de slag 
te gaan. Ilse: “Deze mensen willen iets betekenen voor anderen, 
iets bijdragen aan de gemeenschap. Zij kunnen een berg werk 
verzetten. Kindjes eten geven, de afwas doen, drankjes klaar-
zetten, sorteerwerk, rekken vullen, … Er is veel mogelijk, op 
voorwaarde dat de omgeving een oogje in het zeil houdt. Ook 
inlevingsvermogen in hoe iemand met een mentale beperking 
in elkaar zit, is belangrijk. Het is in elk geval heel leuk dat dit 
allemaal mogelijk is in Tervuren. Dit noem ik echt inclusie, of 
diversiteit. Is dat geen droom?” 

Welk werk doe jij Fauke? 

“Ik ga af en toe naar het dagactiviteitencentrum De Kerselaar, 
maar ik heb ook een hele tijd meegeholpen in Pachthof  
Stroykens. Ik zette er de koffie klaar voor cursisten van het  
volwassenenonderwijs. Verder heb ik in de Wereldwinkel  
rekken aangevuld, producten geprijsd en gepoetst. In de 
Sint-Annaschool waar ik vroeger zelf naar school ging, hielp  
ik mee bij de kleuters. Vanaf dit schooljaar start ik met een 
nieuwe job in de Mariaschool. Maar ik heb ook veel hobby’s: 
dansen, uitgaan, knutselen of muziek maken bij Muscaloco  
(inclusieve straatfanfare, nvdr).”  

Hoe vind je het in Villa Fura?

“Alleen wonen is nieuw voor mij. In Villa Fura heb ik mijn eigen 
studio met badkamer en keuken, maar we doen hier veel 
dingen in groep. Samen eten vind ik wel gezellig. We gaan ook 
samen winkelen of doen het huishouden. Als ik het moeilijk heb, 
dan kan ik hulp vragen aan een begeleider. Ik vind de sfeer hier 
goed, maar we moesten elkaar wel leren kennen in het begin. 
Dat was spannend. We zijn met vijf vrouwen en één man. In het 
weekend ga ik nog steeds naar huis.”

Wat is je droom voor de toekomst?

“Ik zou graag een eigen huis kopen en samenwonen met mijn 
partner. Ook zou ik wel eens op vakantie willen met Dieter  
Coppens in het tv-programma ‘Down the Road.’ En een  
tv-carrière hebben zou ook tof zijn.” 

Fauke: “Op vakantie 
met Dieter Coppens”
Fauke (36) verblijft sinds eind mei in Villa 
Fura en is een bezig bijtje. 

  Dit schooljaar start Fauke met een  
nieuwe job in de Mariaschool.

audryh
Notitie
AfricaMuseum
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Dossier 

Uitdaging in de les G-gym 
Verschillende Tervuurse verenigingen hebben een inclusief aanbod voor personen met een 
beperking. Op deze spannende derde zondag van september mogen we een kijkje nemen in 
de les G-gym van turnvereniging Eurogym Tervuren. In de grote zaal van het GITO wacht een 
piekfijn opgesteld parcours met gymtoestellen op de gymnasten.

Anneleen Vogelaers, gediplomeerd trainer G-gym: “Straks  
beginnen we met een korte opwarming en daarna zullen de  
jongeren het parcours afleggen. Zoals je ziet hebben we een mix 
van toestellen, zoals de trampoline, de balk, de barre en een  
aantal kruipelementen. Zo proberen we de motoriek van het hele 
lichaam aan te spreken. Ook maken we vaak gebruik van zachte 
materialen zoals zachte ballen of blokken om over te kruipen.” 

Uitdaging en ‘trucjes’

“Anders dan in andere lessen, werken we in G-gym heel erg op 
maat van elke individuele deelnemer. Volgens ieders niveau  
bieden we makkelijke of moeilijke oefeningen aan. Achteruit gaan 
op de balk of eens springen, een koprol op de mat, draaien of de 
benen spreiden op de trampoline, elke jongere doet wat hij of zij 
kan en wil. Bij jongeren met een iets zwaardere beperking, werken 
we vooral op evenwicht en stabiliteit. We dagen onze turners ook 
uit om nieuwe dingen te proberen. ‘Trucjes doen’ noemen we  
dat. Verbale aanmoediging is met dit doelpubliek erg belangrijk. 
Als ik iemand iets nieuws kan laten doen, krijg ik een fijn gevoel.”

“Onze club vindt dat elke jongere of kind de mogelijkheid moet 
hebben om een leuke hobby te beoefenen. Voor de ene is dat  
tennis, voor de andere muziek of voetbal. Wij willen met Eurogym 
alvast de oplossing zijn voor wie graag turnt. Voor de aanwerving 
van G-gymtrainers, krijgen we subsidies. Voorheen kwamen die 
van Sport Vlaanderen, maar nu verloopt dat via de gemeente  
Tervuren.” 

Vanaf 6 jaar

“G-gym is er voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar met een 
mentale beperking. Verschillende gymnasten hebben echter ook 
fysieke belemmeringen, dat vormt meestal geen echte drempel. 
Rolstoelgebruikers kunnen echter niét in onze les terecht, omdat 
wij werken met gymtoestellen.” 

Elke jongere heeft recht 
op een leuke hobby’ 

Neem contact op via euro.ggym.tervuren@gmail.com.  
Bij de eerste les is er een gesprekje met de ouders.  
Elk kind krijgt twee gratis proeflessen. Starten kan  
gedurende het hele jaar. 

Starten met G-gym? 

Nog meer inclusieve vrijetijdsinitiatieven

• Het Muziekdoosje - www.facebook.com/muziekdoosjeduisburg
• Judoclub Tervuren - www.judoclubtervuren.be
• The Healing Horse - www.thehealinghorse.be
• Speelplein Katapult - www.tervuren.be/vrije-tijd/kinderen-en-jongeren/vakantiewerking/katapult
• Tervuurse sportweken (sport- en creakamp) - www.tervuren.be/vrije-tijd/sport/sportweken

www.eurogymtervuren.be:  

nog krijgen
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Sociaal Huis biedt cliënten  
werkervaring 
Koen Vermeersch weet heel goed hoe belangrijk een zinvol werk is. Als medewerker van het 
Sociaal Huis, begeleidt hij cliënten naar werk. Vaak hebben zij te kampen met een of andere 
vorm van arbeidsbeperking. “Het gevoel hebben niet aan de bak te geraken of niks te kunnen 
is erg deprimerend”, aldus Koen. 

Wat versta je eigenlijk onder een 
arbeidsbeperking? 
Koen: “Vergis je niet, dat gaat niet in de eerste plaats om mensen 
met een fysieke of mentale beperking. Vaak zijn het personen die 
het omwille van psychosociale problemen moeilijk hebben om 
werk te vinden of goed uit te voeren. Denk aan mensen die  
psychisch kwetsbaar zijn, langdurig werklozen of oudere  
ex-zelfstandigen.” 

Je begeleidt cliënten van het Sociaal Huis in 
het traject werkervaring (artikel 60) van de 
VDAB?

“Dat klopt. Het is mijn taak om de cliënt naar een job te loodse, 
voor te bereiden op de sollicitatie, waarop ik zelf ook aanwezig 
ben, hem of haar tijdens de werkervaring op te volgen en zo  
nodig te bemiddelen. We werken daarvoor samen met de VDAB 
en een aantal vaste werkgevers in de regio. Sinds de coronacrisis 
bieden we ook loopbaancoaching aan voor kleine groepjes.  
Ons doel is om de cliënten zo sterk mogelijk te maken zodat ze 
zelf werk kunnen vinden.” 

Met welke moeilijkheden kampen zij?

“Sommigen hebben een gebrek aan werkervaring, zelfs op hoge 
leeftijd. Ze missen soms bepaalde attitudes zoals op tijd komen  
of het juiste adres en de weg  vinden naar een sollicitatie. Ook 
zijn ze vaak niet de beste ‘sollicitatiemensen’, wat maakt dat ze 
naast de job grijpen ondanks hun capaciteiten. Of ze hebben het 
moeilijk om de job vol te houden. Aanmoediging is daarom heel 
belangrijk. Zo ging 
ik al wel eens tot bij mensen thuis om hen te stimuleren om naar 
het werk te gaan. Armoede en werkloosheid kunnen een vicieuze 
cirkel zijn waar moeilijk uit te raken valt.” 

Kan je voorbeelden geven?

“Neem nu Charles (fictieve naam) die aan een vorm van autisme 
lijdt. We hebben hem vrijwilligerswerk aangeboden en vervolgens 
heeft hij in een onthaalfunctie gewerkt bij een van onze  
werkgevers. Hij deed dat zeer goed, ondanks zijn beperking.  
Zelf evalueert hij deze periode als heel positief. Ook zijn  
zelfrespect kreeg een boost. Of ik denk ook aan Bachir (fictieve 
naam), een erkende vluchteling die na een jaar tewerkstelling  
in een sociale-economiebedrijf, nu zelfstandig een job heeft  
gevonden als IT-consulent.”

Waarom doet het Sociaal Huis dit überhaupt?

“Het OCMW heeft als opdracht om mensen de mogelijkheid  
te bieden om een leven te leiden dat beantwoordt aan de  
menselijke waardigheid. Mijn collega’s en ik zijn ervan overtuigd 
dat kunnen werken bijdraagt tot die waardigheid. In mijn omgang 
met de cliënten, probeer ik hen in hun eigenwaarde te laten,  
betuttelen doen we niet. Dat is ook de houding die we van  
potentiële werkgevers verwachten.” 

Wat hoop je te bereiken? 

“Het belangrijkste is dat mensen na hun traject werkervaring 
doorstromen naar een reguliere job. Uiteraard kan een aantal 
mensen terecht in sociale-economiebedrijven zoals Velo of de 
Kringwinkel Toch vind ik dit niet voldoende. Zou het niet mooi  
zijn als mensen hun traject werkervaring hier in Tervuren zouden 
kunnen realiseren, in bijvoorbeeld een hotel of supermarkt, en 
dat ze er daarna vast zouden kunnen blijven werken?” 

welzijn@tervuren.be, 02 766 52 02

Sofie Cloostermans
Notitie
'loodse' vervangen doorloodsen

Sofie Cloostermans
Notitie
spatie teveel tussen 'weg' en 'vinden'

Sofie Cloostermans
Notitie
punt invoegen na 'Kringwinkel.'

Sofie Cloostermans
Notitie
''in bijvoorbeeld': volgorde wijzigen inbijvoorbeeld in

audryh
Notitie
Zin springt in op verkeerde plaats
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Gezond

Het Vraag-me-alles-bankje … 
van de 10-daagse van de Geestelijke  
Gezondheid
Tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid focust de Tervuurse welzijnsraad op sociale 
verbondenheid. Verbondenheid zorgt ervoor dat je je goed voelt en dat maakt gelukkig. Hou tussen 
1 en 10 oktober de zitbanken in de gemeente in het oog, want daar speelt alles zich af! 

Een zitbank nodigt uit om even tot rust te komen. Tegelijkertijd kan ze een 
toevallige ontmoeting tussen mensen stimuleren. En elke ontmoeting is  
een kans om elkaar te leren kennen en verbinding te zoeken met anderen. 
Samen plaatsnemen op de bank versterkt het wij-gevoel. Na een praatje  
kan je er weer even tegen.

welzijn@tervuren.be, 02 766 52 02: 

1. Op de bank met de bankdirecteur
Zitbanken waren vroeger nog meer dan nu heuse  
ontmoetingsplaatsen. Een aantal ‘bankdirecteurs’  
nodigt tussen 1 en 10 oktober buren, vrienden en  
familie uit op en rond een zitbank in hun buurt. Samen 
gaan ze er gezellig praten, iets drinken, petanquen en 
zo meer. Ze brengen verbondenheid in de praktijk. 

2. Het Vraag-me-alles-bankje
Tijdens het eerste weekend van oktober beantwoorden 
Bekende Tervurenaars vragen van inwoners op de bank 
aan de Koninklijke Moestuin. Iedereen die wil kan  
komen plaatsnemen op de bank en een vraag stellen. 
De Bekende Tervurenaar antwoordt eerlijk en in eer en 
geweten op elke vraag. Want we leven pas echt samen 
als we open en eerlijk kunnen praten. Meer praktische 
info en de namen van de Bekende Tervurenaars vind  
je op www.tervuren.be en op  
www.facebook.com/sociaalhuistervuren. 

3. De Beweegbank
Ook de Beweegbank in de Koninklijke Moestuin zorgt 
voor mentale gezondheid. Wist je dat bewegen de  
kans op depressie vermindert, maar dat het ook de 
symptomen van een matige depressie kan milderen? 
Met de zes oefenstations van de Beweegbank wordt 
bewegen heel makkelijk en fijn. Op een infopaneel  
krijg je uitleg over de oefeningen. 

Troostplek in Duisburg
Een troostplek is een plek waar je troost kan vinden of geven aan iemand die er 
behoefte aan heeft. Want iedereen worstelt wel eens met gemis, verlies, afstand 
of afscheid. De troostplek is een initiatief van FERM-Duisburg en is gelegen 
achter de oude pastorie in Duisburg, Heidestraat 26. Er staan een bord met een 
gedicht , een bank en enkele bloembakken. Wees welkom!

www.samenferm.be/netwerk/planttroost: 
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Leef-ruimte

Laat je fruit persen 
tot heerlijk sap
De mobiele fruitpers stelt zich dit najaar op  
in Pachthof Stroykens in Duisburg. Je kan je 
appels en fruit van eigen oogst laten persen 
tot heerlijk, gezond sap. 

Voor 5 liter troebel sap heb je ongeveer 7 kilo appels nodig.  
Je moet minstens 75 kilo fruit aanleveren. Heb je een te kleine 
oogst? Laat je appels dan persen samen met anderen en verdeel 
de vaatjes. Ook mengen van appels met ander fruit (peren,  
frambozen, kersen, rabarber, rode biet) kan soelaas bieden.

Per vaatje van 5 liter betaal je 6 euro (ook voor gemengd sap), 
vanaf 11 vaatjes of meer wordt dat 5,5 euro per stuk. Je kan ook 
vaatjes van 3 liter of 1,5 liter laten vullen. Voor 3 liter betaal je  
4,3 euro per stuk, voor 1,5 liter 2,5 euro per stuk. Heb je nog  
kartonnen verpakkingen van een vorige editie? Breng ze mee 
voor hergebruik, zo bespaar je 0,5 euro per vaatje.

Kap- en snoeiwerken 
De komende maanden wordt er op verschillende 
plaatsen in het park gekapt en gesnoeid. Het 
gaat om reguliere beheerwerken die het bos 
gezond moeten houden.

Elk jaar krijgt de gemeente vragen van ongeruste inwoners over 
het kappen van bomen. Vanaf de maand oktober voeren de  
parkbeheerders immers kap- en snoeiwerken uit. Het gaat vaak 
om reguliere ‘dunningen’. Dat is een beheertechniek waarbij men 
kapt om andere bomen meer ruimte te geven. Zo groeien die op 
hun beurt uit tot ware woudreuzen. 

Er wordt trouwens niet elk jaar gekapt. Als je het park zou opdelen 
in stukken of ‘bosbestanden’, dan is het zo dat er in elk bestand 
pas om de acht jaar beheerwerken plaatsvinden.

Beheerplan park

Het park kent twee beheerders. Het echte parkgedeelte is van 
de federale overheid (Regie der Gebouwen), terwijl het bos- 
gedeelte, de Vossemvijver en het landschapspark beheerd worden 
door het Agentschap voor Natuur en Bos. Wie meer info wil, kan 
het Beheerplan voor het Park raadplegen op www.tervuren.be. za 16/10 van 8 tot 17 u

•  parking Pachthof Stroykens, Merenstraat 19, Duisburg
•  betaling: contant of via payconiq/bancontact app
•  verplicht op voorhand inschrijven: info@appelperslerouge.be, 

0475 26 24 80, www.appelperslerouge.be 
www.tervuren.be/afval-en-milieu/beheerplan-park-Tervuren, 
brabantsewouden.anb@vlaanderen.be

:  

Openbaar onderzoek waterlopen
De Vlaamse overheid vervangt de oude atlas van Vlaamse waterlopen door een moderne digitale versie. Elke burger krijgt de kans om  
de kwaliteit van de nieuwe digitale atlas te verbeteren. Stel jij vast dat de loop, de breedte of de diepte van een (onbevaarbare)  
waterloop of publieke gracht in jouw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan kan je dat laten weten. 

Je kan de atlas raadplegen en opmerkingen doorsturen via www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas  
(tot 28 februari 2022) of contacteer de dienst omgeving en wonen via omgeving@tervuren.be.
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Mensen

Kom jij ook naar de Speelbieb?
Op 25 september opende de gloednieuwe Speelbieb in de School van Tervurendreef de deuren.  
In de Speelbieb kunnen gezinnen met kinderen tot 12 jaar kwaliteitsvol speelgoed ontlenen. 

Vergelijk een Speelbieb gerust met hoe je bij een bibliotheek 
boeken kan lenen, maar dan met alleen maar speelgoed. De  
Tervuurse Speelbieb is een initiatief van het Huis van het Kind, 
dat daarbij hulp kreeg van een vijftal enthousiaste vrijwilligers. 
Lieve Ingelbrechts is een van hen. Lieve: “Een Speelbieb vind ik 
nuttig, omdat kinderen hun speelgoed na een tijdje vaak beu 
worden. Dan is het toch super dat ze in de Speelbieb iets nieuws 
kunnen gaan halen! Ik ben zeker dat mijn eigen kleinkinderen het 
tof zullen vinden. Maar tegelijk is een Speelbieb ook voor minder 
begoede gezinnen een manier om kinderen kennis te laten ma-
ken met verschillende soorten speelgoed.”

Kansarmoede 
“Een Speelbieb is inderdaad meer dan louter een leenwinkel”, 
vult Linde Lim van het Huis van het Kind aan. “Ze heeft ook  
een maatschappelijk belang. Speelgoed draagt bij tot de  
ontwikkeling van het kind en kinderen in een kwetsbaar gezin 
hebben evenzeer het recht om op te groeien en te leren uit  
spel en speelgoed.”

Leerrijk speelgoed
Puzzels, poppenwagens, barbies, lego, gezelschapsspellen,  
autootjes, racebanen. De rekken zijn mooi gevuld. “We hebben 
nieuw speelgoed aangekocht, maar we kregen ook veel  
speelgoed binnen na een oproep naar de Tervurenaars. Ook 
buitenspeelgoed en muzikale spellen kan je hier vinden. Zelf 
vind ik de activiteitenborden voor peuters en kleuters heel tof”, 
aldus Lieve. “Zo’n plankje met blokjes, molentjes en allerlei  
opdrachtjes is leerrijk en nodigt uit tot ontdekken. Je ziet de 
kleintjes echt evolueren als ze daarmee spelen.“

Vrijwilligers
“Het Speelbiebteam bemant de uitleenbalie, registreert de  
uitleningen in het computerprogramma en controleert elk stuk 
dat weer binnenkomt”, vertelt Linde. “Alles wordt ook goed  
ontsmet. Nieuwe vrijwilligers zijn nog steeds welkom. Voor de 
aankoop van nieuw speelgoed, konden we rekenen op een 
mooie financiële ondersteuning van de Rotary Club Tervuren.”

Kinderwens
Als het niet loopt 
zoals verwacht    

Op een dag beslis je om de grote stap te wagen: kindjes maken en krijgen. 
Bij sommigen loopt dat vlotjes, bij anderen helaas niet. Dat hierover nog altijd 
een taboe bestaat, is duidelijk. Wat zijn de uitdagingen tijdens het proberen 
en wachten? Hoe vergroot je de kans op zwangerschap? Waar kan je hulp 
zoeken? Gastspreker Lise Delahaye is kinderwensconsulente in Hoeilaart.  
Samen met haar ga je op zoek naar de fysieke, mentale en emotionele  
valkuilen en hoe je hiermee kan 
omgaan. Je bent welkom als koppel, 
alleen of met iemand die je bijstaat 
tijdens dit traject.

Infoavond 

di 26/10 om 20 u
•  gratis 
•  inschrijven via huisvanhetkind@tervuren.be, 02 766 52 02 of aan de balie van het gemeentehuis of Sociaal Huis 

De Speelbieb vind je in de School van Tervurendreef 
(naast de Fietsbieb). 

Openingsuren: woensdag van 14 tot 16 uur, zaterdag  
van 10 tot 12 uur. Een afspraak maken is niet nodig.  
Voor 10 euro per jaar word je lid met het hele gezin.  
Je mag 5 stuks ontlenen voor maximaal 4 weken. 

huisvanhetkind@tervuren.be, 02 766 52 02
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Onderweg

Week van de Handhaving 
4 tot 10 oktober

Tussen 4 en 10 oktober zullen politie en medewerkers van Interrand samen de straat opgaan om te 
sensibiliseren voor zwerfvuil en sluikstort. Daar waar nodig zullen zij de regels handhaven. Het liefst 
geven zij schouderklopjes, maar helaas kunnen ook GAS-boetes uitgedeeld worden. 

Een leefbare en nette omgeving is de wens en trots van elke Tervurenaar. De  
gemeente, Interrand maar ook winkeliers en talrijke vrijwilligers zorgen ervoor dat 
afval zo veel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnt. 

Helaas gaat dat soms gepaard met grote frustraties…
• zoals bij Jurgen, medewerker van Interrand, die telkens opnieuw sluikstort in  

of rond de publieke vuilnisbakken of glasbollen aantreft
• of bij André, Erik, Benny, Jelko en Joeri van de dienst werken in eigen beheer, 

die wekelijks opgeroepen worden om de inhoud van opengereten afvalzakken 
die ‘te vroeg’ buitenstonden, van de straat te plukken 

• of bij zwerfvuilvrijwilligers die net de berm of stoep opgeruimd hebben en op 
hun terugweg opnieuw zwerfvuil aantreffen. 

Extra controle op zwerfvuil en sluikstort
Iedere inwoner heeft de verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor een proper 
Tervuren. 

• Werp blikjes of koekjesverpakking in de publieke vuilnisbak, niet op de grond.
• Zet je afval buiten op het juiste moment, niet te vroeg.
• Laat geen karton, huisraad of grofvuil achter aan de glasbol of kledingcontainer. 

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

Wil je zwerfvuilmeter of -peter worden? 
Bel 02 766 52 86 of stuur een mail naar openbaardomein@tervuren.be. 

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

De gemeente plaatste vier hondenpoepbuizen in het centrum 
van Tervuren. Ze hebben de vorm van een smalle vuilnisbak. 
Je kan er enkel zakjes met hondenpoep in kwijt, geen ander 
afval. De hondenpoepbuizen zijn een proefproject. Als dit goed 
verloopt, komen er nog meer hondenpoepbuizen. Je vindt de 
buizen in de

• Kapellestraat
• H. Boulengerlaan
• Pastoor Vandersandestraat
• Lindeboomstraat

Dit is een 
hondenpoepbuis!

openbaardomein@tervuren.be 
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Veilig

Lawaaihinder melden
Nachtlawaai, blaffende honden,  
luidruchtige machines op een werf? 
Meld het aan de politie. 

Bel 016 55 13 55 (tussen 7 en 19 uur) of anders via het nummer 
101. De politie komt ter plaatse om de situatie in te schatten.

Dit zijn de regels van het politiereglement van de politiezone 
Voer en Dijle:

• Het is verboden zonder noodzaak geluid of rumoer te  
maken dat de rust van anderen verstoort. 

• Je mag houtzagen, grasmaaiers en werktuigen aangedreven 
door een motor gebruiken op weekdagen en op zaterdag, 
telkens tussen 8 en 22 uur. Op zondag is het verboden om 
lawaaierige toestellen te gebruiken in de tuin.

• Het is verboden om een voertuig of installatie te laten  
draaien terwijl het voertuig stilstaat en om luidruchtig een 
motor af te stellen in de openbare ruimte.

Huwelijken
14/5 Kris Scheers & Willy Verkammen
15/5 Laurence Renier & Jasper Warmerdam
 Stéphanie Streulens & Noureddine El Amri
5/6 Anouchka Abeloos & Mathias Despeer
12/6  Louise Vandenplas & Rutger Boydens
19/6  Grietje Dekiere & Stephane Verhulsel
2/7  Anne Vanbeggelaer & Ellèdin Djernoune
9/7  Katia Verboomen & Geert Gentens
    Kloé Tricot & Ian Barnes
10/7  Laetitia Van Oers & Jonas Beckers
31/7  Laurence de Schaetzen & Benoit Danloy
    Raluca-Gabriela Barbu & Claudiu-Nicolae Surugiu
13/8  Katelijne de With & Dirk Reise
20/8 Mathilde Geysens & Thomas Vande Casteele
21/8 Veerle Dehaes & Werner Van Eeckhoudt
 Florence Goemans & Aurélien Berghmans
 Cinthia Travaglini & Justin Rowland
28/8  Elena Mortier & Eric Dauptain

Jubilea
Goud 
15/4 Vanfraechem Willy & Vanoverloop Anny 
16/4 Van Elewijck Jan & Trogh Monique 
8/5 Lauwers Walter & Derveaux Elisabeth
21/5 Sterckx Marcel & Smets Gabriëlle 
30/5 Pierre Yves & Pappaert Monique 
 De Pauw Willem & Ver Eycken Anne 
1/7 Van de Winckel Antoine & Grauwen Madeleine 
9/7 Trappeniers Emmanuel & De Leux Marie 
 Spans Joseph & Nuyts Linda 
17/7 Wauters Emiel & Puttemans Yvette 
24/7 Parente Julien & Dehertogh Chantal 
6/8 De Winter Dany & Smets Josette 
27/8 Spreutels Freddy & Sterckx Paula 
28/8 Smets Georges & Wauters Paula 

Diamant
7/4 Van Den Berge Jean & Van Helleputte Josine
10/6 Vanoverloop Cyrille & Aerts-Wijnants Germaine
15/7 Hallaux Théodore & Gregoir Jeannette
 Dumez Georges & Marievoet Yvonne
19/7 Hayen Robert & Eertmans Minoi Marie
25/7 Siongers Marcel & Dekelver Denise  
26/7 De Vilder Renaat & Vanden Driesch Nelly  
12/8 Vervaet Jean & De Keyzer Maria

Briljant
30/6  Craps Roger & Vandermosten Octavia
28/7   Rijckbosch Etienne & De Vreese Henriette 

In de bloemetjes

www.lokalepolitie.be/5908, het politiereglement vind je integraal 
op www.tervuren.be/hulpdiensten-en-veiligheid/politie/politie-
zone-voer-en-dijle

: 

Veiligheidsmonitor 2021. 
Doe mee!
Ben jij een van de vierhonderdduizend  
personen in het land die een vragenlijst van de 
Veiligheidsmonitor in de brievenbus kregen? 
Vul die dan in. Je medewerking is van groot  
belang.

Hoe veilig voel jij je? Welke buurtproblemen ervaar je? Was je 
slachtoffer van een misdrijf? De Veiligheidsmonitor is een  
enquête van de politie, de lokale besturen en de federale  
overheid over verschillende veiligheidsthema’s. Ze moet  
waardevolle informatie opleveren voor het toekomstige  
veiligheidsbeleid in de gemeente. Deelnemen is eenvoudig: 
online via internet of met een papieren vragenlijst die je gratis 
terugstuurt. 

pz.vodi.onthaal@police.belgium.eu



17Oktober 2021Tervuren Info

Gebeurt nu 

De Sint-Annaschool Duisburg zoekt iemand die de naschoolse opvang wil doen met de  
kinderen voor ongeveer 18 uur per week. Ben jij enthousiast, ga je graag met kinderen om en 
spreek je uitstekend Nederlands? Dan kan jij aan de slag in deze superleuke en gezellige school.

  digitaal platform Tervuren helpt • www.tervuren.be/welzijn-en-zorg/tervuren-helpt
 Vrijwilligerscoach Sint-Annaschool: 02 768 13 83

Vrijwilliger naschoolse opvang 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 of mail naar tervurenhelpt@tervuren.be. 

Gezocht

Mijn Leestipper al 
geprobeerd?
Op zoek naar inspiratie voor een goed 
boek? Met Mijn Leestipper krijg je elke 
maand een handvol leestips via je  
mobiele telefoon, laptop of pc. De tips 
zijn persoonlijk afgestemd op wat jij  
graag leest. Bovendien zijn het allemaal 
boeken die je vindt in de Bib van Tervuren. 
Bij de start vul je gewoon een korte  
vragenlijst in. Zin gekregen? Surf naar  
mijnleestipper.bibliotheek.be en log in 
met je Mijn Bibliotheek-profiel. 

Dankjewel vaccinatiemedewerkers!
De vaccinatiecampagne gaat zijn laatste 
weken in. Samen met alle Vlaamse  
vaccinatiecentra heeft het vaccinatie- 
centrum in Overijse een fantastische  
prestatie neergezet. Op zes maanden 
kreeg meer dan 85 procent van de  
volwassen bevolking een eerste prik!  
De gemeente dankt dan ook alle  
vrijwilligers, medewerkers en zorgaanbieders 
die dit mogelijk hebben gemaakt. 

UiTPAS Druivenstreek
UiTPAS Druivenstreek is de nieuwe  
voordeelkaart voor verrassende vrije tijd  
buitenshuis. Ga je naar een concert, een 
lezing of doe je mee met een wandeling of 
sportcursus van de afdeling vrije tijd? Bij elke 
deelname aan een UiTPAS-activiteit spaar je 
punten, die je nadien omruilt voor iets leuks. 
Een korting, gratis tickets, een drankje, een 
gadget, … De UiTPAS is voor 5 euro te koop 
aan de balie van vrijetijdscentrum  
De Warandepoort. 

tervuren.bibliotheek.be, 02 766 52 03 

www.tervuren.be/uitpasdruivenstreek 

www.vaccinmarkthal.be 
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Uit in Tervuren Oktober 2021
www.tervuren.be

Nomadland ‘t Zal schoon zijn 
als het af is 

Houden Van

Fern (Frances McDormand) ziet haar  
bedrijf op het platteland van Nevada ten 
onder gaan. Met een bus gaat ze de  
wereld verkennen als een moderne nomade. 
Tijdens haar ontdekking van het Amerikaanse 
westen krijgt Fern de steun van drie echte 
nomaden. Nomadland won twee Golden 
Globes: Beste Film (Drama) en Beste  
Regisseur (Chloé Zhao).

Noem het geen compilatie, geen grootste 
hits en al zeker geen nostalgische bui. Maar 
na vijf succesvolle voorstellingen en twaalf 
jaar op het podium is Adriaan wel toe aan 
een terugblik. Opnieuw staat muzikant en 
trouwe vriend Pele aan zijn zijde. Adriaan 
grasduint door zijn verzameld werk, op  
zoek naar nieuwe betekenissen, heldere  
inzichten en aanstekelijke lachkrampen.

Deze namiddag brengt je even terug naar 
de tijd van toen. Met bekende meezingers 
en ernstige en vrolijke liedjes uit de oude 
doos. Met alle nummers waarmee je thuis 
groot bent geworden en die je nooit  
hebben losgelaten. Altijd even boeiend, 
herkenbaar, nostalgisch, muzikaal. In  
samenwerking met de seniorenadviesraad.

FILM ADRIAAN VAN DEN HOOF

wo 3/11 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

•  een UiTpas-activiteit

ma 18/10 om 14 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

•   een UiTpas-activiteit

THEATER/HUMOR

Capharnaüm Call me by your name Onheil in Black Creek

De sloppenwijken van Beiroet, Libanon. 
Het ontbreekt de 12-jarige Zain aan een 
leefbaar onderkomen, voeding, onderwijs, 
bescherming en liefde. Als hij terechtstaat 
voor een steekpartij, klaagt hij zijn ouders 
aan omdat ze hem op de wereld hebben 
gezet. Een hartbrekend overlevingsverhaal. 
In samenwerking met de gemeentelijke 
raad voor ontwikkelingssamenwerking. 

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.

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

AFRIKA FILMFESTIVAL FILM MUZIEKTHEATER DE KOLONIE 

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

•  een UiTpas-activiteit

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

•  een UiTpas-activiteit

vrij 8/10 om 20.30 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b  

(org. AGB BEXIT)
•  kassa € 27, vvk € 25, abo € 23,  

student (-26j) € 21
•  reserveren: www.dewarandepoort.be, 

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 
766 52 03

•  een UiTpas-activiteit
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FILM GROS

wo 20/10 om 20 u 
•  cc De Warandepoort, Markt 7b 
•  gratis, reservering vereist via  

www.dewarandepoort.be
•  info: www.afrikafilmfestival.be,  

gros@tervuren.be, 02 766 53 03

Geena Lisa, Andrea Croonenberghs,  
Sam Verhoeven

MUZIEK
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DATUM!

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

De Gezonde 
Vrouw

Vriendinnen Luka Bloom

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.

‘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.

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. 

MARTIEN PRENEN THEATER 30 YEARS OF RIVERSIDE 

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

•  een UiTpas-activiteit

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

•   een UiTpas-activiteit

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

•  een UiTpas-activiteit
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LEZING

Paljas Producties:  
Marleen Merckx en Annemarie Picard

MUZIEK

Vijfde Dag van het Zoniënwoud

• Ga op pelgrimstocht naar het verdwenen Kapucijnenklooster. Op de site van het  
klooster kan je een korte rondleiding volgen. 

• Ga lopen of joggen langs twee bewegwijzerde loopparcours. Je kan de parcours  
vooraf downloaden op www.visittervuren.be/dvhz.

• Start to geocache! Om 11 uur leer je in het toeristisch bezoekerscentrum hoe je  
van start gaat met deze schattenzoektocht, welke soorten schatten er zijn en  
wat je doet als je ze vindt. Daarna ga je samen met ervaren geocachers op pad.

• Verken het splinternieuwe digitaal wandelnetwerk Zoniënwoud. Om 14 uur vindt  
een demosessie over de Wandelknooppunt-app plaats.

• Schrijf je in voor een begeleide wandeling in het Arboretum.
• Fiets mee met een ervaren natuurgids die je de meest geheime plekjes van het  

woud leert kennen. (UiTPAS-activiteit)

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

Aan alle 8 toegangspoorten van het Zoniënwoud vinden activiteiten plaats op  
17 oktober. Zo kan je deelnemen aan een wandeling met de boswachter, een sessie  
bosbaden, een interactief verhalenparcours en nog veel meer. Meer info over het  
volledige programma op www.zonienwoud.be.

zo 17/10 
•  Zoniënwoud en toeristisch  

bezoekerscentrum, Markt 7b
•  gratis, verplicht reserveren voor  

de activiteiten in Tervuren via  
www.visittervuren.be/dvhz  
(behalve voor de loopparcours  
en de pelgrimstocht)

•  info: www.zonienwoud.be
•  een organisatie van Stichting  

Zoniënwoud met steun van de  
bosbeheerders en de gemeenten
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Een brede waaier gratis activiteiten voor jong en oud biedt op 17 oktober een unieke kijk op het Zoniënwoud.  
In Tervuren kan je op 6 manieren genieten van het bos: 

Sofie Cloostermans
Notitie
na 'Kapucijnenklooster' invoegen:De route vertrekt aan het toeristisch bezoekerscentrum en is bewegwijzerd (volg de pijltjes ‘Open Monumentendag’). Je kan het parcours ook downloaden van www.visittervuren.be/dvhz.

Sofie Cloostermans
Notitie
'Om 14 uur....plaats.':  deze zin schrappen

Sofie Cloostermans
Notitie
het puntje '-gratis, ....pelgrimstocht)': wijzigen in-gratis, reserveren via www.visittervuren,be/dvhz als reserveren vereist is

Sofie Cloostermans
Notitie
(UITPAS-activiteit): schrappen en vervangen door: Reserveren verplicht.

Sofie Cloostermans
Notitie
invoegen na '... op pad'. Reserveren verplicht.

Sofie Cloostermans
Notitie
invoegen na 'Arboretum.': Reserveren verplicht.
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Trage  
Wegenwandeling

Senpai Fit Sint-Hubertus-
viering

Trage wegen zijn door de eeuwen heen 
ontstaan om te voet of met de fiets zo  
gemakkelijk en kort mogelijk van punt  
a naar b te geraken. Denk aan kerkwegeltjes, 
holle wegen of paden rechtstreeks naar  
de kerk, het dorp of het café. In deze  
wandeling van ongeveer 8 kilometer maak 
je kennis met deze heerlijke wandelwegen.

Ouder worden en fit blijven, dat kan!  
Senpai Fit vertrekt vanuit de judofilosofie: 
positief denken en respect zijn heel  
belangrijk. Op een plezierige manier doe  
je aan onderhoudsgym, je versterkt je  
stabiliteit en leert basisvaltechnieken. Ook 
zelfverdediging, onder andere met paraplu 
en wandelstok, staat op het programma.

Tervuren eert in een jarenlange traditie 
Sint-Hubertus, de patroonheilige van de 
jacht. De viering start om 10.30 uur in de 
Sint-Janskerk met een plechtige misviering, 
opgeluisterd door het Tervuurse  
Sint-Ceciliakoor en de Koninklijke Antwerpse 
Jachthoornkring. Omstreeks 12 uur gaat de 
stoet in processie naar de Sint-Hubertus-
kapel. Ruiters en dierenliefhebbers passeren 
langs de pui van de kapel en worden  
kwistig gezegend. Een impressionant  
jachthoornconcert sluit de viering af.

OP STAP ACTIEF BLIJVEN RUITER- EN DIERENZEGENING

zo 17/10 om 14 u
•  vertrek aan het Pastorieplein, Vossem
•  gratis, inschrijven vereist via  

pasar.tervuren@outlook.com
•  organisatie: Pasar Tervuren in  

samenwerking met Visit Tervuren zo 31/10 vanaf 10.30 u
•   Sint-Janskerk, Kerkstraat en  

Sint-Hubertuskapel, Warande
•  gratis

van 20/10 tot 15/12, telkens op 
woensdag (behalve op 3/11) van 16.30 
tot 17.30 u
•  sportcentrum Diependal,  

Lindeboomstraat 30
•  € 20, er zijn 16 plaatsen beschikbaar
•   in samenwerking met Judoclub  

Tervuren
•   inschrijven via reservaties.tervuren.be, 

inschrijvingen@tervuren.be,  
02 766 52 03 of aan de balie in  
vrijetijdscentrum De Warandepoort

©
 F

ra
uk

eV
an

d
en

B
ro

ec
k 

©
 F

ra
uk

eV
an

d
en

B
ro

ec
k 

Lustrumviering erfgoedverenigingen

Expo ‘Wat Tervuren en 
Nederland verbindt’

Een dorp als Tervuren 
tegenover Nederland. 
Niet een tegen allen, 
maar apart en toch 
samen doorheen vele 
eeuwen. Ontdek het in 
foto’s en reproducties. 
Een verhaal van Jan Van 

Boendale tot Peter Vandermeersch, van de Tervuurse herder tot 
Henry Van de Velde. Over helden, wielrenners en kunstenaars. 
Over schrijvers, het Koningshuis en de Prins van Oranje. 

NEDERLANDSE VERENIGING

De Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren en de Nederlandse Vereniging Tervuren vieren  
hun jubilea van respectievelijk 75 en 115 jaar. Dit doen zij samen met de Vrienden van de School van Tervuren. 
Wat staat er op het feestelijke programma voor de komende maanden?

van za 6/11 tot zo 12/12, di en vrij van 10.30 tot 16 u, za en zo 
van 10.30 tot 14 u
•  lokalen Nederlandse Vereniging, Leuvensesteenweg 4a
•  gratis 
•  www.nederlandse-vereniging.be

Expo ‘Tervuurse straat-
namen, hun verhaal’

Straatnamen verbergen  
heel wat informatie over  
de geschiedenis. Zo  
kunnen ze verwijzen naar 
een oude kadastrale  
benaming of herinneren 

aan een bezienswaardigheid, gebeurtenis of persoon. In deze 
tentoonstelling presenteert de Heemkundige Kring de straten 
en wijken in groot-Tervuren aan de hand van foto’s, schilderijen, 
prenten en historische documenten. 

KONINKLIJKE HEEMKUNDIGE KRING SINT-HUBERTUS

van za 6/11 tot zo 12/12, di tot vrij van 9 tot 16 u en za van 10 tot 
13 u
•  cc De Warandepoort (exporuimte), Markt 7b
•  gratis, groepsbezoeken mogelijk: toerisme@tervuren.be,  

02 766 53 40
•  www.heemkundetervuren.be,  

www.facebook.com/heemkundetervuren 
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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 10/10 (activiteiten tussen 9/11 en 12/12)

• zo 7/11 (activiteiten tussen 6/12 en 9/1/22)

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

ZA 2 OKTOBER 

Green Deal Festival
Transitie, Buurderij, kwb 

EWil je je ecologische voetafdruk verminderen en 
klimaatvriendelijke ideeën opdoen? Mis dan deze 
inspirerende en gezellige middag niet. Maak kennis 
met initiatieven die Tervuren duurzamer maken op 
de inspiratiebeurs met ruim 15 stands. Je ontdekt 
er hoe zij je kunnen helpen bij je transitie naar een 
groener leven. Schrijf in voor de workshops over 
je eigen Green Deal, afval verminderen of laat je 
spullen herstellen in het Repair Café. Proef en koop 
ecologische streekproducten op de korteketen- en 
biomarkt en geniet van livemuziek met DroneMatic 
en Frequent Flyer. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar is er ook veel te doen:  
koekjes bakken, fietsbehendigheidsparcours van de Fietsersbond,  
puzzelwedstrijd en prijsuitreiking van de affichewedstrijd met klimaattips.  
Europa heeft al een Green Deal, en het zou goed zijn als elk huishouden nu 
zijn eigen Green Deal maakt!

Evenementenplein en gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a, van 14 tot 17 u, 
gratis toegang, workshops betalend en inschrijven vereist, www.gdf-tervuren.be

Repair Café   
Kwb, Femma, Transitie, Fietsersbond

Handige vrijwilligers herstellen kleine elektrische 
apparaten, kleding, ICT-apparatuur en printers, 
meubeltjes, fietsen, ritsen … en slijpen botte 
messen (voor huishoudelijk gebruik). Bar met 
huisbereid gebak. Te combineren met een bezoek 
aan het Green Deal Festival. 

Gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a, 
 van 14 tot 17 u, gratis / vrije bijdrage goed doel,  
www.repaircafedruivenstreek.be/tervuren

DI 5 OKTOBER

Yoga voor volwassenen 
Femma Tervuren Sport

Zin in vertragen? Met eenvoudige technieken werk je aan een stevige  
ruggengraat. Je krijgt een betere lichaamshouding, meer levensenergie,  
minder stress en gaat beter slapen.

Gemeentelijke basisschool Tervuren, Paardenmarktstraat 1, van 19.45 tot 21 u, 
sabine.vanderbracht@outlook.com, jo.rombouts1@outlook.com

VANAF DO 7 OKTOBER

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  

ZA 9 EN ZO 10 OKTOBER

Boekenbeurs en fototentoonstelling   
Davidsfonds & Heemkundige Kring  

Kies uit meer dan 200 boeken en cd’s op de jaarlijkse boekenbeurs van het 
Davidsfonds Tervuren. Koop je voor 40 euro, dan word je meteen lid van de 
grootste culturele vereniging van Vlaanderen. De boekenbeurs krijgt dit jaar 
gezelschap van een fototentoonstelling over het centrum van Tervuren tussen 
1900 en 2022: ‘Van la Grand Place de Tervueren naar de Markt van Tervuren’. 
Je kan ter plaatse het bijhorende fotoboek aankopen.

Gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a, van 10 tot 17 u, gratis, 02 305 00 38

Bistro Concerto   
Koninklijke Harmonie Sint-Jozef Moorsel 

Na het kerkconcert op zaterdag onder leiding van Dirk Wambacq is er een 
toonmoment voor al wie muziek wil leren bij de harmonie. Vanaf 17.30 u en ook 
op zondag kan je komen smullen in de bistro/parochiezaal. 

Sint-Jozefkerk Moorsel en parochiezaal, van 16 tot 21 u, concert gratis,  
stoofvlees € 16, balletjes in tomatensaus € 14, harmonie.moorsel@gmail.com 

ZA 23 OKTOBER

Patrick Riguelle in concert met Bravoer  
Koperensemble Bravoer 

Patrick Riguelle is binnen de Vlaamse muziekscene een naam die klinkt als  
een klok. Verwacht je aan een afwisselend programma in drie talen met  
bewerkingen voor brassband van dirigent en componist Roger Derongé. 

Cc De Warandepoort, Markt 7b, 20 u, tickets online te koop via  
www.bravoer.be/warandeconcert, info: info@bravoer.be

Uit
Verenigingen Kalender
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‘Tervuren - Oosterbeek (NL). Het pleinairisme in de 19de eeuw’ 
Ook deze tentoonstellingen lopen nog tot 23 oktober (toegang gratis):

•  exporuimte cc De Warandepoort, Markt 7b • di, wo, do en vrij van 9 tot 16 u en za van 10 tot 13 u • www.vriendensvt.be 

‘Tervuren met zijn bossen en natuur’ 
•  lokalen Nederlandse Vereniging, Leuvensesteenweg 4a • di en vrij van 10.30 u tot 16 u en za en zo van 10.30 tot 14 u 
•  www.nederlandsevereniging.be 

audryh
Notitie
E schrappen



22 Oktober 2021Tervuren Info

Mysterieuze 
Bossen:  
De Elfenkoningin
Met de lampion in de hand gaan we samen op 
zoek naar het mysterie van de Elfenkoningin. 
De wandeling van ongeveer 4 kilometer 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 23/10 tussen 18 en 20.40 u, elke 20 minuten  
•  vertrek aan vrijetijdscentrum De Warandepoort, Markt 7b 
•  € 5 per persoon (lampion + drankje inbegrepen)
•  reserveren verplicht: vanaf ma 4/10 via reservaties.tervuren.be/tickets of 02 766 52 03 
•  info: evenementen@tervuren.be, 02 766 52 03
•  een UiTpas-activiteit

Kleuterhappening 
BEWEGEN (3-7JAAR)

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. Elk kind moet  
vergezeld zijn door één ouder of persoonlijke  
begeleider.

zo 24/10, doorlopend van 13 tot 17 u
•   sportcentrum Diependal, Lindeboomstraat 30 
•  € 5 per kind, inschrijven via reservaties.tervuren.be
•  een UiTpas-activiteit

Musicalstage 
Muzix
HERFSTVAKANTIE

Muzix komt al voor de vierde keer  
cc De Warandepoort op zijn kop zetten met een 
fantastische musicalstage. Helemaal iets voor 
kinderen die graag zingen of gek doen op een 
podium. De coaches zijn professionele artiesten 
en die rekenen natuurlijk op een topteam!  
De laatste dag is er een toonmoment.  
Drie leeftijdsgroepen: 1ste tot 3de leerjaar, 4de tot 
6de leerjaar en 1ste tot 6de middelbaar. 

van ma 1/11 tot en met do 4/11
•  telkens van 9 tot 15.30 u 
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  inschrijven via www.dewarandepoort.be
•  info: 02 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be



Speelplein  
en Sportweek 
HERFSTVAKANTIE

In de herfstvakantie verwelkomen Speelplein Katapult 
en de Sportweken alle kinderen voor een fantastische 
week vol avontuur, beweging, knutselen en spel. Schrijf 
je snel in zodat alle vriendjes erbij zijn! Meer info vind 
je op www.tervuren.be/vrije-tijd/kinderen-en-jongeren.

van di 2/11 tot en met vrij 5/11
•  telkens van 9 tot 16 u (opvang vanaf 8 en tot 17 u)
•  GBS Tervuren, Paardenmarktstraat 1,  

complex De Nettenberg, Hertenbergstraat,  
sportcentrum Diependal, Lindeboomstraat 30

•  inschrijven: vanaf ma 4/10 via reservaties.tervuren.be 
•  € 25 (speelplein), € 40 (sportweek),  

UiTpas: korting van 80% per kind 
•  info: 02 766 52 03, vrijetijd@tervuren.be
•  een UiTPAS-activiteit

Trolls Wereldtour 
FAMILIEFILM

zo 10/10 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
•  een UiTpas-activiteit

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
•  een UiTpas-activiteit

Kunstendag 
voor kinderen
THEATER/WORKSHOPS

Noteer alvast 21 november in je 
agenda, want dan is het weer  
Kunstendag voor kinderen.  
In Tervuren vieren we dit niet alleen 
met taart, maar ook met theater  
en workshops. Diorama speelt  
‘Hanafubuki’ (4+) en neemt je in  
een houten minitheater mee  
op een fantasierijke, poëtische  
reis. En ‘SNØW’ (3+) is een  
kløtervoorstelling van K.A.K. over  
de klimaatcrisis. Leuke (gratis)  
workshops door Jona vzw maken  
de namiddag compleet.

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

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03
•   een UiTpas-activiteit
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In een vrolijk en kleurrijk 
avontuur dat de Trolls  
verder brengt dan ooit  
tevoren doen Poppy  
en Knoest een grote  
ontdekking. Ze maken deel 
uit van zes verschillende 
trollenstammen met  
zeer uiteenlopende  
muziekstijlen: funk, country, 
techno, klassiek, pop en 
rock. Hun wereld staat op 
het punt een stuk groter, 
maar vooral ook luider en 
muzikaler te worden.
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