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Edito

De maand juli verliep aanvankelijk rustig, tot plots een politieke 
stroomversnelling zich aandiende.  Een positieve 
stroomversnelling weliswaar, die voormalig burgemeester Jan 
Spooren welverdiend het gouverneurschap van de provincie 
Vlaams-Brabant opleverde.  Nogmaals van harte proficiat, Jan! 
 
Deze functiewissel luidt niet alleen voor Jan Spooren een grote 
verandering in, maar ook voor de huidige bestuursploeg en in 
het bijzonder voor het college van burgemeester en 
schepenen.  De vervanging van Jan is geen sinecure. De 
verwachtingen zijn groot en de lat ligt hoog. We hebben dan 
ook grondig nagedacht en alle voor- en nadelen zorgvuldig 
gewikt en gewogen om de vervanging in de best mogelijke 
omstandigheden te realiseren. Het resultaat is een keuze voor 
continuïteit en stabiliteit, onder meer door de verschuiving in de 
huidige bestuursploeg te beperken tot de vervanging van de 
burgemeester. Alle schepenen blijven hun functies uitoefenen 
zoals voorheen. Ik ben trots en dankbaar voor het vertrouwen 

en de steun die ik gekregen heb. Het is een grote eer en ik zal 
dit vertrouwen niet beschamen.

Na een inloopperiode tijdens de maand augustus ben ik vanaf 
september actief als burgemeester.  Ik kijk ernaar uit om, samen 
met deze bestuursploeg, de gemeentelijke diensten en u allen 
van Tervuren een gemeente te maken waar men trots op kan 
zijn.  De uitdaging is groot, maar de overname gebeurt in goede 
omstandigheden. We kunnen bovendien rekenen op een 
evenwichtige beleidsvisie, een behoorlijk gevulde 
meerjarenplanning en gezonde financiën. Dit is zeer 
geruststellend en moet ervoor zorgen dat de continuïteit van 
goed bestuur gewaarborgd blijft. En daar zal ik werk van maken. 

'Als nieuw burgemeester 
van Tervuren ben ik trots en 

dankbaar voor het vertrouwen 
en de steun die ik gekregen heb’

Ons contacteren in september
— 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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Volg Visit Tervuren op Instagram en deel je mooiste foto’s  
van Tervuren met #visittervuren!

Park van Tervuren...bring on the weekend #staycation #tervurenpark 
#vlaanderenvakantieland #parktervuren #groenegordel 
#tripsinvlaamsbrabant #welkomhier #travelinspiration #wheninbelgium 
#flanders #visitflemishbrabant #visitflanders #visitbelgium 
#visitvlaamsbrabant #tervuren #postcardplaces #vakantieineigenland 
#wandelen #weekendjeweg 

 @nathaliederaemaeker 

105 vind-ik-leuks

Open Monumentendag 13 september
21
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Woonzorgcentrum 
Zoniën zoekt : 
• een verpleegkundige 
• een zorgkundige  

Mysterieuze Bossen 
zoekt figuranten 
Vrijetijdscentrum De Warandepoort is op zoek naar figuranten 
voor de avondwandeling Mysterieuze Bossen op zaterdag 7  
november. Als figurant sta of wandel je in het feeëriek verlichte 
park om jong en oud een aangename ervaring te bezorgen.  
Heb je er zin in? Laat het gauw weten via 02 766 53 42 of  
evenementen@tervuren.be.

Eindelijk naar buiten 
Sinds dinsdag 11 augustus kunnen bewoners van woonzorgcentrum Zoniën eindelijk weer naar 
buiten voor een wandeling met hun familie. 

Het team ergo-animatie organiseert groeps- 
wandelingen per afdeling. Telkens vijf bewoners  
halen samen met een familielid een frisse neus  
buiten de voorziening. Het wandelingetje is uiteraard 
coronaproof. Bewoners en familie dragen een mond-
masker en behouden de sociale afstand van elkaar.  
Ze schenken ook extra aandacht aan een goede 
handhygiëne.

Genieten van het samenzijn

De begeleide wandelingen vormen een aanvulling 
op de tafelbezoeken en de Skypegesprekken die het 
personeel eerder al organiseerde voor de bewoners. 
Nu is het duimen dat ook in het najaar de zon ge-
noeg blijft schijnen om naar buiten te kunnen gaan. 
Bewoners en familie genieten alvast enorm van deze 
vorm van samenzijn.

Veilig

woonzorgcentrumzonien@tervuren.be, 02 766 84 88 

Gezocht

Info en solliciteren:   
www.tervuren.be/vacatures 

02 766 53 42, evenementen@tervuren.be
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 Bewoners van afdeling De 
Hazelaar tijdens hun wandeling.
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Burger

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

Heb jij een hart voor 
erfgoed?
Tervuren telt heel wat historische gebouwen met 
erfgoedwaarde. Heb jij een hart voor erfgoed? 
Stel je kandidaat voor de erfgoedcommissie.

De erfgoedcommissie bestaat uit deskundigen in onroerend erf-
goed en afgevaardigden van erfgoedverenigingen. Ze adviseert 
het college van burgemeester en schepenen in alle beleids- 
domeinen waarbij het gaat over Tervuurs erfgoed. Zo bespreekt 
ze onder meer stedenbouwkundige vergunningen voor gebou-
wen met een bijzondere erfgoedwaarde. De gemeentelijke  
erfgoedinventaris is een belangrijke leidraad. Als lid help je de 
gemeente om met kennis van zaken beslissingen te nemen over 
de bescherming en het behoud van het erfgoedpatrimonium. 

Wil je een klacht indienen? 

Kom naar het Woonloket met bewijzen. Bewijzen zijn noodzakelijk. 
Zoals e-mails of getuigenissen. De verhuurder zal dan uitleg 
moeten geven en zich verantwoorden. Het Woonloket dient je 
klacht in bij UNIA, de onafhankelijke openbare instelling die dis-
criminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

De zoektocht naar een huurwoning verloopt niet altijd gemakke-
lijk. Soms krijg je af te rekenen met discriminatie zoals in deze 
voorbeelden.

• enkel Belgische nationaliteit toegestaan 
• geen huisdieren welkom 
• geen grote gezinnen want die maken lawaai  
• de verhuurder vraagt aan de vastgoedmakelaar om geen men-

sen van vreemde origine toe te laten
• de verhuurder weigert aanpassingen aan de woning te doen 

voor iemand met een handicap

Discriminatie is uiteraard wettelijk verboden. Redenen waarom 
men huurders weigert zijn bijvoorbeeld omdat ze steun krijgen 
van het OCMW, omdat ze van vreemde origine zijn of omdat ze 
een handicap hebben. Verhuurders zijn zich niet altijd bewust dat 
ze discrimineren. Ze hebben soms vooroordelen of vertrekken 
vanuit een vroegere negatieve ervaring. Bovendien is het niet 
altijd duidelijk wanneer er sprake is van discriminatie. 

Stop discriminatie
Ondervind je discriminatie als je een woning wil  
huren? Meld dat bij het Woonloket. De woon-  
consulent helpt je om een klacht in te dienen.

Interesse? Stuur een mail naar omgeving@tervuren.be 

Afspraak maken:  
online op www.tervuren.be of via 02 766 53 53

Woonloket, gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a.  
Maak een afspraak via www.tervuren.be, stel je vraag via mail  
naar woonloket.tervuren@igo.be of bel naar 0476 96 38 23.
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Mensen

Jan Spooren neemt afscheid als 
burgemeester

Jan, je was vrij nieuw in de politiek toen je in 
december 2012 de eed aflegde als 
burgemeester. Wat was de eerste uitdaging 
waarin je toen je tanden moest zetten? 

Jan Spooren: “Dat was de realisatie van appartementencomplex 
Lindepark op de site van het vroegere Papeblok. De werken gin-
gen van start en van de ene dag op de andere verdween de par-

king van Papeblok. De werken hadden een enorme impact op  
de omwonenden en de handelszaken. In allerijl hebben we toen 
overleg met Defensie opgestart om de Panquinparking te kunnen  
creëren. Ik werd met andere woorden meteen in het bad gegooid. 
Dat eerste jaar heb ik lange uren geklopt om alle dossiers te leren 
kennen, soms tot diep in de nacht. Mijn collega’s van het schepen-
college betekenden gelukkig een grote steun voor mij.” 

Jan Spooren zegt op 31 augustus het burgemeesterschap van Tervuren vaarwel om gouverneur van 
de provincie Vlaams-Brabant te worden. “Ja, ik was zeven en een half jaar lang een gelukkig burge-
meester”, beaamt hij volmondig. “Nu ben ik gevraagd voor het gouverneurschap. En dan neem ik  
vanzelfsprekend mijn verantwoordelijkheid op.”
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 Onder het burgemeesterschap 
van Jan Spooren werd Tervuren in 
2016 door ‘Het Nieuwsblad’ in de 

Gemeentetest gekozen tot Strafste 
Gemeente van Vlaams-Brabant.
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Op welke verwezenlijking ben je bijzonder trots?

“Het meest zichtbaar is ongetwijfeld de realisatie van cc De  
Warandepoort en de aanleg van de Moestuin. Samen met het  
gemeentehuis en de assistentiewoningen hebben ze de aanblik 
van Tervuren ingrijpend veranderd. De laatste jaren hebben we 
heel hard gewerkt aan de site Panquin en sportcentrum Duisburg.  
Jammer dat ik die dossiers nu moet loslaten, want zeker voor site 
Panquin moet de eigenlijke realisatie op het terrein nog beginnen. 

Anderzijds ben ik toch ook erg trots op een wellicht minder zicht-
bare verandering en dat is de professionalisering van onze interne 
werking, met een hernieuwd personeelsbeleid en het op punt stel-
len van een planmatige manier van werken. Dat alles met als enige 
doel om de dienstverlening naar de burger te verbeteren. Want 
een goede dienstverlening is en blijft de absolute kerntaak van 
een gemeente.”

Welk dossier heeft je doen zweten?

“Dat was ongetwijfeld de heraanleg van de N3 tussen Vossem en 
de Jazzfontein in 2014 en 2015. Een ingreep die absoluut nodig 
was en onze gemeente enorm heeft opgewaardeerd, maar die ook 
anderhalf jaar lang veel stress en ellende heeft meegebracht voor 
iedereen in Tervuren. De omleidingen van het verkeer door de 
deelgemeenten waren niet eenvoudig en hadden veel invloed op 
het dagelijkse leven. Als burgemeester zie je dan je bevolking en je 
medewerkers afzien. En dan zie je zelf ook af.”

Als je terugkijkt op je werkdagen, wat deed je 
dan het liefst?

“Ik verheugde me altijd erg op de vergaderingen waarin we grote 
projecten in de steigers zetten. Dan ging ik ’s ochtends met nog 
meer goesting dan gewoonlijk aan het werk. Dingen op de rails 
zetten en vormgeven. Me verdiepen in vragen zoals: hoe moet het 
ontmoetingscentrum in Vossem er uitzien, hoe pakken we het best 
de renovatie van de Steenberg aan, hoe richten we het artiesten-
gedeelte van het cc in? Anderzijds ook aanwezig zijn op allerlei 
festiviteiten in groot-Tervuren. Daar had ik een representatieve 
functie, maar ik heb dat nooit echt als ‘werken’ beschouwd.”
 
Waarom was je een gelukkig burgemeester? 

“Omdat ik de kans heb gekregen om heel veel onder de mensen 
te zijn en contact te hebben met zoveel interessante individuen en 
verenigingen. En dat gaf me een gelukkig gevoel. Men noemde me 
een ‘burgervader’ en die aanspreking koester ik echt. 

Daarnaast geeft het me een sterke voldoening als ik concrete 
resultaten kon zien van ons werk. Zoals de aanleg van een straat 
bijvoorbeeld of een nieuw reglement voor verenigingen. Maar  
het is ook zo dat je niet alle verzuchtingen van je inwoners kan 
inwilligen. Dat vond ik in het begin wat moeilijk. Je moet daarmee  
leren omgaan. 

Wat me ook heel tevreden stemt, is dat we in Tervuren altijd op 
een collegiale manier aan politiek hebben gedaan. We hebben ons 
niet verloren in twisten en politieke spelletjes. Daarin heb ik mijn 
rol als kapitein gespeeld en ik ben mijn collega’s dankbaar voor de 
goede samenwerking.”

Hoe ga je met de Tervurenaars contact houden?

“Ze zullen me nog regelmatig tegenkomen, wees gerust. Gelukkig 
heeft de gouverneur in Vlaams-Brabant geen ambtswoning, waar-
door ik in onze mooie gemeente kan blijven wonen. Ik kijk er al 
naar uit om mij als ‘gewone burger’ te kunnen bewegen op straat 
en op evenementen. Ik zal het lokale beleid nog met interesse vol-
gen, maar ik zal me er zeker niet meer mee bemoeien. Dat ligt niet 
in mijn aard.”

Hoe wordt men eigenlijk gouverneur? 

“De vorige gouverneur Lodewijk De Witte is met pensioen gegaan. 
Welke partij een nieuwe gouverneur mag voordragen is een poli-
tieke beslissing. Vervolgens draagt de gekozen partij iemand voor 
en de Vlaamse regering moet daarna die keuze bekrachtigen. Het 
is met andere woorden een functie waarvoor je ‘wordt gevraagd’. 
De keuze viel op mij wegens mijn gecombineerde ervaring als bur-
gemeester en als parlementslid, want een gouverneur moet ver-
trouwd zijn met de verschillende beleidsniveaus in het land. Daar-
naast vond men dat mijn eerder verbindende persoonlijkheid ook 
past bij deze functie.”

Welke uitdagingen kijk je tegemoet?

“Jammer genoeg wordt in de eerste periode zeker de coronacrisis 
met bijhorende noodplanning een serieuze opdracht. Maar daar-
naast zal ik met dossiers bezig zijn die ook voor Tervuren al be-
langrijk waren. Het groene en Vlaamse karakter, mobiliteit maar ook 
hoe en waar we zullen wonen in een steeds dichter bevolkte pro-
vincie. Als gouverneur treed je eerder faciliterend op dan beslis-
send. Je maakt dingen mogelijk en moet bruggen kunnen slaan.”

Tot slot nog een laatste woordje?

“Zeker. Met pijn in het hart neem ik afscheid, ik ga het burgemees-
terschap missen. Maar ik wil benadrukken dat ik het altijd als een 
voorrecht heb aangevoeld om burgemeester te mógen zijn. Ik wil 
iedereen, inwoners en personeel, daarvoor dan ook welgemeend 
en vanuit heel mijn hart bedanken. 

Dank u allemaal, want burgemeester van Tervuren zijn was een 
heel plezierige periode in mijn leven.” 
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Samen Nederlands 
oefenen
Café Combinne

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

Start een nieuw 
hoofdstuk in 
Crescendo CVO
Je kan kiezen uit heel wat cursussen:

• Informatica: basis en gevorderden
• Koken: basis en gevorderden
• Mode: accessoires, dameskleding, kinder- en tienerkleding, 

hoeden maken
• NT2: Nederlands voor anderstaligen
• Talen: Duits, Engels, Frans en Spaans

Leren

Nieuw golfconcept 
op sportsite Duisburg

Een virtueel golfballetje slaan, een 
aantrekkelijk startpakket voor beginners, leuke 
wedstrijdformules. De plannen van Golf Park 
Tervuren klinken veelbelovend. Vanaf januari 
2021 biedt de kersverse club een uniek en nieuw 
golfconcept aan op de sportsite Duisburg.

Wim Lespoix, voorzitter Golf Park Tervuren: “De golfsport 
ondergaat tegenwoordig een grote verandering. Niks geen ou-
bolligheid meer, wij zijn een dynamische, jonge golfclub met een 
lage instapdrempel. Het 9 holesgolfterrein van de voormalige 
militaire golfclub is prima zoals het is, maar we voeren wel een 
aantal vernieuwingen door. We richten een gezellig clubhuis in en 
een aparte jeugdhonk. Als club investeren we in totaal ongeveer 
300.000 euro op het terrein.” Maar de kers op de taart wordt 
toch wel de virtuele golfervaring. Wim legt uit hoe dat werkt. 

Virtueel tornooi

“Bij virtueel golfen sla je een bal tegen een doek, waarna je slag 
wordt gemeten en geanalyseerd. Het is een goed instrument om 
je techniek te verbeteren, maar het is ook gewoon leuk om te 
doen. Zelfs virtuele tornooien zijn mogelijk. En je kan het boven-
dien het hele jaar door spelen, goed of slecht weer.”

Voordelig instappakket

Ook de prijzen vallen goed mee. Wim: “Voor 85 euro heb je al 
een start-to-golfpakket. Onze prijzen zijn een pak democrati-
scher dan bij de andere golfclubs in de regio. We willen er zijn 
voor zowel de absolute beginner als voor de geoefende golf- 
fanaat, met klassieke en innovatieve wedstrijdformules plus ont-
moetingen.” 
 
“Ecologie en golf zijn bovendien perfect te verzoenen“, wil Wim 
nog kwijt. “Samen met Regionaal Landschap Dijeland plannen we 
een aantal ecoprojecten. We denken dan aan inheemse planten-
soorten, nestkastjes voor vogels of ongemaaide stukken terrein.” 

www.golfparktervuren.be
virtuele golf: www.beatsofgolf.be

Vind het antwoord op al je vragen op www.crescendo-cvo.be. 
Crescendo CVO, Pater Dupierreuxlaan 1b,  
info.tervuren@cvo-crescendo.be, 02 766 53 89 

Ontspannen

Café
Combinne

Gezellig babbelen in het Nederlands
Des conversations agréables en néerlandais
Enjoyable chats in Dutch
Sich gemütlich unterhalten auf Niederländisch

SOCIAAL HUIS
TERVUREN

di 8/9 van 19 tot 20 u en vrij 25/9 (op verplaatsing)  
van 10 tot 11 u 

• gemeentehuis De Zevenster (De Wilg), Markt 7a
• cafecombinne@tervuren.be, 02 766 52 03
• een initiatief van het Sociaal Huis en de Bib
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Hoe gaat de uitlening precies 
in zijn werk?

Sven: “Je komt met je kind langs en kiest 
een geschikt fietsje uit. Dat gaat van het 
kleinste model vanaf drie jaar eventueel 
met zijwieltjes, tot twaalf jaar. Je mag 
testrijden tot je het juiste fietsje hebt ge-
vonden. Je betaalt het lidgeld van 20 euro 
per jaar en nog eens 20 euro waarborg. 
Voor dit geld mag je in één jaar meerde-
re keren een fietsje komen kiezen. Voor 
het onderhoud van de fiets ben je zelf 

De Fietsbieb is één zaterdag per maand 
een halve dag open. School Van Ter-
vurendreef, meteen rechts achter de 
metalen poort als je in de richting van het 
park gaat. Maak vooraf een afspraak via 
de Facebookpagina Fietsbieb Tervuren. 
Info: tervuren@fietsbieb.be

Onderweg

Fietsbieb helpt kinderen voordelig aan 
een fiets
Vanaf 17 oktober gaat in Tervuren de Fietsbieb van start. De Fietsbieb leent tegen een democrati-
sche prijs kinderfietsen uit voor kinderen tot 12 jaar. Vrijwilliger en coördinator Sven Van der Auwera 
en Koen Vermeersch, medewerker van het Sociaal Huis Tervuren, vertellen meer.

Waarom heeft Tervuren een 
Fietsbieb nodig?

Sven: “Een kind dat leert fietsen groeit 
heel snel uit zijn fiets. Als lid van het ou-
dercomité in een Tervuurse school, viel 
het me op dat bij fietsactiviteiten kindjes 
soms naar school kwamen met een veel te 
klein fietsje of zelfs met de grote fiets van 
mama of papa. Elke keer een nieuwe fiets 
kopen voor een opgroeiend kind is zeker 
niet evident. We willen er zijn voor alle kin-
deren die een fiets willen proberen.” 

Koen: “Onze cliënten van het Sociaal Huis 
zullen een voucher ontvangen om gebruik 
te maken van de Fietsbieb tegen verlaagd 
tarief. Daarmee kunnen we zeker een aan-
tal mensen die het niet zo breed hebben 
een plezier doen. Wij zijn in het Sociaal 
Huis zelfs voorstander van een gelijkaar-
dig systeem voor volwassenen.”

Sven: “We hergebruiken afgedankte fiets-
jes en dat is een goed ecologisch princi-
pe. En we zetten kinderen op die manier 
aan tot fietsen. Als bestuurslid van de 
Fietsersbond sta ik daar natuurlijk volledig 
achter. Jong geleerd is oud gedaan.”

Fietsbieb zoekt 
kinderfietsen
De Fietsbieb is nog op zoek naar kinderfietsen 
tot 12 jaar. Heb jij in garage of tuinhuis nog een 
fietsje staan dat je niet meer gebruikt? Doe er 
iemand een plezier mee en schenk het aan de 
Fietsbieb. Ook exemplaren waar nog wat werk 
aan is, zijn welkom. Zijn ze in té slechte staat, 
dan hergebruikt de Fietsbieb de onderdelen. 
Geef een seintje via tervuren@fietsbieb.be. 

verantwoordelijk. Om coronaproof te zijn, 
zullen we hoogstwaarschijnlijk op afspraak 
werken.”  

De Fietsbieb steunt op 
vrijwilligers?

Sven: “We zijn al met twaalf vrijwilligers, 
waaronder ook enkele technische talen-
ten. Die zijn nodig om de tweedehands-
fietsjes rijklaar te maken. Maar ook voor 
onthaal, promotie en administratie hebben 
zich al mensen aangeboden. Extra vrij-
willigers zijn echter nog altijd welkom. De 
Fietsbieb is een samenwerking tussen de 
gemeente, het Sociaal Huis, de Fietsers-
bond Tervuren, verschillende scholen en 
beweging.net en bestaat ook in vele an-
dere Vlaamse gemeenten.”
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Hoffelijk 
in het verkeer 

Zware verkeersongevallen komen in Tervuren weinig 
voor blijkt uit de cijfers. Toch raken fietsers soms 
gewond door een aanrijding of botsing. 
 
Bart: “Fietsers komen sterk op de laatste jaren, met meer druk-
te tot gevolg. Fietsers moeten het fietspad gebruiken, behalve 
wanneer het fietspad onberijdbaar is. In dat geval mogen ze op 
de rijbaan. Ze maken zich dan het best nadrukkelijk zichtbaar 
voor autobestuurders. Daarnaast getuigt het voor een fietser van 
hoffelijkheid als hij goed op tijd vertraagt voor voetgangers of 
tegenliggers. Ook de fietsbel gebruiken zou meer mogen gebeu-
ren.” 

Speedpedelecs en snelle elektrische fietsen zorgen 
wel eens voor ergernis. Hoe kan je hoffelijk elektrisch 
fietsen?

“In de eerste plaats door je snelheid aan te passen aan andere 
fietsers en voetgangers en voldoende afstand te houden. Ze-
ker als het druk is. E-fietsers moeten ook telkens de inschatting 
maken of ze wel op de juiste plaats fietsen. Als de toegelaten 
snelheid hoger is dan 50 kilometer per uur, dan moeten speed-
pedelecs op het fietspad rijden, als er tenminste een berijdbaar 
fietspad aanwezig is. Op plaatsen waar de snelheid maximaal 50 
kilometer per uur is, mogen ze in principe kiezen waar ze fietsen. 
Als ze echter merken dat ze op het fietspad andere fietsers in 
gevaar zouden brengen, door onder meer een verschil in snel-
heid, dan mogen ze niet op het fietspad rijden.” 

Voetgangers en zwakke weggebruikers zijn ook 
mondiger geworden. 

“Dat klopt, maar voetgangers moeten immer en altijd waakzaam 
blijven. Ook al heb je misschien het recht aan je kant, als je in het 
ziekenhuis belandt, heb je daar weinig aan. Houd altijd oogcon-
tact met mensen op de fiets of in de auto. Iemand aankijken ont-
wapent. Het verzwakt ergernis en stress. Steek eventueel eerst je 
hand op om de aandacht te grijpen. Daarna maak je oogcontact. 
En vergeet niet achteraf ook te bedanken.”

De visie dat de auto ‘te gast’ is in een schoolomge-
ving of winkelcentrum wint steeds meer terrein.

“Inderdaad, dat is zeker ook het geval in Tervuren. Op het laatste 
nippertje bruusk remmen voor een overstekende voetganger is 
geen fijn verkeersgedrag. De voetganger moet bovendien ook tij-
dig en duidelijk kunnen merken dat een auto voor hem vertraagt. 
De bestuurder moet als het ware communiceren over zijn intentie 
tot vertragen. Zo krijgen voetgangers of fietsers het gevoel dat er 
rekening met hen wordt gehouden.

Overdreven snelheid blijft een moeilijk punt. De gemeente 
maakte de laatste jaren een serieuze inhaalbeweging door op 
verschillende plaatsen zone 30 in te voeren. Het historische cen-
trum van Tervuren is volledig zone 30. In de deelgemeenten zijn 
de hele schoolomgeving en dorpskern zone 30. Typisch in zo’n 
omgeving is dat je ze infrastructureel zo inricht dat vertragen ge-
woonweg moet. Er is geen andere keuze.”

Hoe gebeurt dat dan precies?

“Door lange rechte wegen te onderbreken met bijvoorbeeld ver-
smallingen, drempels of bochten Je plaatst er fietsenstallingen, 
zorgt voor groene gevels en gebruikt kleinere straatstenen in 
plaats van asfalt. Zo krijgen autobestuurders bij het binnenrijden 
echt het gevoel van ‘aha, dit is hier een woonbuurt’. Zo worden 
ze automatisch alert voor fietsers of spelende kinderen. We kie-
zen er in zone 30 ook bewust voor om geen aparte rijstroken te 
maken. Samen dezelfde weg gebruiken is er normaal, zodat men 
elkaar als het ware gaat vertragen.” 

Bart Stroobants is hoofdinspecteur en verkeersspecialist bij de politiezone Voer en Dijle. 
“Verkeersveiligheid is voor een groot stuk gebaseerd op hoffelijkheid en vertrouwen”, vindt hij. “Blijf 
altijd alert, zoek de confrontatie niet op en wees af en toe misschien meer vergevingsgezind.”

www.politie.be/5908
 Els Bollaerts maakt samen met 

Bart en drie andere agenten deel uit 
van de verkeerscel van de politie.
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Dat gebeurt :
• volgens een vast schema
• bij wegenwerken: aan de werken zelf en op de omleidingswe-

gen 
• bij gelegenheid in een bepaalde straat, soms op vraag van be-

woners 

Bij vaste controles maakt men gebruik van onbemande flitspalen. 
Voor mobiele controles vatten agenten post in hun combi om te 
flitsen. De resultaten van de controles kan je nakijken op de web-
site van de politie. Surf naar www.politie.be/5908/verkeer. Verder 
doet de verkeerscel ook alcoholcontroles, controle op drugs in 
het verkeer, het dragen van de gordel, bellen achter het stuur en 
onveilig of hinderlijk parkeren.

Snelheidscontroles door de politie
De gemeente krijgt soms de vraag waarom de politie niet vaker optreedt tegen snelheidsduivels. De 
politiezone Voer en Dijle voert echter wekelijks snelheidscontroles uit. 

16-22 
juli

2020

3 juni
2020

Waalse baan
• vaste controle 
• toegelaten snelheid: 50 km/u 
• 14.361 voertuigen gecontroleerd 
• 744 processen-verbaal
• in regel: 95%

Vossemberg 
• mobiele controle 
• toegelaten snelheid: 50 km/u
• 265 voertuigen gecontroleerd
• 78 processen-verbaal 
• in regel: 71%

Leuvensesteenweg  
• mobiele controle 
• toegelaten snelheid: 50 km/u 
• 747 voertuigen gecontroleerd
• 136 processen-verbaal 

28-29 
juli

2020
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“Hoffelijk zijn in het verkeer betekent voor mij in de eerste plaats 
dat iedereen zijn plaats moet kennen”, zegt Thierry. “Een automo-
bilist die een fietser wil inhalen moet voldoende afstand houden. 
Is er geen plaats, dan blijf je achter de fietser rijden. Ook claxon-
neren op fietsers vind ik niet kunnen. Moet het echt altijd zo 
haastig? Fietsers op hun beurt eisen soms op een te agressieve 
manier hun plaats op de weg op. Ook dat kan niet. Stoppen voor 
overstekende voetgangers, je hand uitsteken als je wil afdraaien, 
dat is voor mij basisrespect.” 

‘Autoverkeer moet met 10 
procent dalen tegen 2030’ 
Het mobiliteitsplan kent Thierry op zijn duimpje. “Als mobiliteits-
raad hebben wij geregeld advies gegeven over dit plan. We heb-
ben in de raad vertegenwoordigers van scholen, handelaars, fiet-
sers en ouderen. Elk met eigen bezorgdheden, maar uiteindelijk 
kunnen we ons allemaal vinden in het plan. De grote doelstelling 
is om het autoverkeer in Tervuren met 10 procent te doen dalen 
tegen 2030.” 

Een aantal buurten in de gemeente lijdt erg onder sluipverkeer. 
Als de Ring, het Vier Armenkruispunt of de N3 opstoppen, rijden 
auto’s via de dorpen naar een bestemming buiten de gemeente. 
Bewoners ergeren zich daaraan. Thierry: “En terecht. Dit sluip-
verkeer brengt niet alleen meer auto’s in onze dorpskernen en 
woonwijken, maar die auto’s rijden ook vaak nog eens te snel. Ik 
denk dan bijvoorbeeld aan de Vlaktedreef richting Overijse. Daar 
heeft de gemeente nu al maatregelen genomen. Maar evengoed 
zijn sommige stukken van de Moorselstraat of de Rootstraat en 
Heidestraat in Duisburg probleemzones.”  

‘Veilige oversteekplaatsen 
voor fietsers’

Fietsen en openbaar vervoer moeten aantrekkelijker worden, stelt 
het mobiliteitsplan. “Een belangrijke fietsroute in onze gemeente 
is de zogenaamde Park-as”, aldus Thierry.  “Dat is de fietsverbin-
ding tussen Tervuren en Brussel via het park en de Tervurenlaan. 
Deze weg is niet alleen voor woon-werkverkeer belangrijk, maar 
evengoed voor schoolgaande jeugd.  Als we deze as veiliger 
maken, geven we het signaal dat het veilig is om kinderen met de 
fiets naar school te laten gaan. Sommige ouders brengen hun 

kind met de auto naar school, omdat ze fietsen te gevaarlijk vin-
den. Naar mijn gevoel maakt deze angstreflex net deel uit van het 
probleem.”

De mobiliteitsraad uitte al zijn bezorgdheid over botsingen langs 
de Park-as. Thierry: “Enerzijds zijn er mogelijke conflicten tussen 
wandelaars en de snellere fietsers. Anderzijds staat de as dwars 
op twee grote autoverbindingen. De kruising van de Broekstraat 
met de Leuvensesteenweg en de Kastanjedreef met de Keizerin-
nedreef. Risicoplekken waar de gemeente op ons aandringen zal 
inzetten op meer veiligheid voor de fietsers.” 

Tot slot geeft Thierry nog een tip voor elektrische fietsers. 
“Speedpedelecs stellen ons voor een uitdaging. Meerdere men-
sen vragen zich af of deze snelle elektrische fietsen wel op het 
fietspad thuishoren. Het is zeker een voordeel dat de e-fiets ook 
minder sportieve fietsers aanzet om met de fiets naar het werk  
te gaan. Maar niet iedereen van hen blijkt ook voldoende fiets- 
ervaring te hebben. Zou het geen idee zijn om fietslessen aan te 
bieden voor elektrische fietsers?”

Gemeentelijk mobiliteitsplan 

“Sluipverkeer is een van de grote uitdagingen”
Fietsers die het rode licht negeren, automobilisten die afslaan zonder te pinken. Thierry Goossens 
ergert zich eraan. Als voorzitter van de mobiliteitsraad  was hij nauw betrokken bij de opmaak van 
het gemeentelijke mobiliteitsplan. “Sluipverkeer aanpakken en meer fietsvriendelijkheid zijn de grote 
uitdagingen.” 

Het gemeentelijke mobiliteitsplan bevat nog meer maatregelen.  
Je vindt het op www.tervuren.be/mobiliteit-en-wegenwerken/ 
mobiliteitsplan.

 Thierry Goossens, voorzitter  
van de Tervuurse mobiliteitsraad
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De regels in een fietsstraat:

• Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan innemen als er eenrichtingsver-
keer geldt, of de helft van de rijbaan bij tweerichtingsverkeer. De Smisstraat is een 
doodlopende weg waar tweerichtingsverkeer geldt.

• Voor elektrische fietsers en speedpedelecs gelden in een fietsstraat dezelfde regels 
als voor gewone fietsers.

• Auto’s of bromfietsen mogen een fietsstraat inrijden, maar niet sneller dan 30 kilome-
ter per uur. Zij mogen de fietsers niet inhalen.

Komen er nog meer fietsstraten?

Het schepencollege keurde een plan goed dat duidelijk maakt waar wel of geen fiets-
straten mogen komen. Een drukke verbindingsweg kan bijvoorbeeld geen fietsstraat 
worden. De Smisstraat ligt op de Park-as, een belangrijke zachte fietsverbinding in het 
gemeentelijke mobiliteitsplan. De komende maanden en jaren zal de gemeente ook an-
dere locaties voor fietsstraten onderzoeken.

Eerste fietsstraat in Vossem

Sluipverkeer Moorsel

De Smisstraat in Vossem wordt de eerste fietsstraat in Tervuren. Het begin en het einde van een 
fietsstraat worden aangeduid met het typische verkeersbord. 

Alle inwoners van Moorsel kregen 
een verkeersenquête in de bus. De 
gemeente ontving 130 ingevulde 
formulieren. In het najaar komen 
er proefopstellingen en metingen 
om het sluipverkeer aan te pakken. 

mobiliteit@tervuren.be, 02 766 53 50
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Hoe ben jij hoffelijk op de weg?

Julius:“ Door defensief te fietsen en voor-
uit te denken. Door mijn snelheid aan te 
passen aan de situatie, zeker in een on-
overzichtelijke bocht. Als ik oversteek, kijk 
ik de automobilist in de ogen. Ik gebruik 
ook actief de fietsbel en steek conse-
quent mijn arm uit bij het afslaan. Voor alle 
veiligheid kijk ik toch ook altijd even over 
mijn schouder.”

Wat raad je andere weggebruikers aan?

“Voetgangers steken soms puur op het 
gehoor een straat over. Zeker in een 
eenrichtingsstraat raad ik hen aan om in 
beide richtingen te kijken. Fietsers hóór je 
niet aankomen en ze kunnen ook van twee 
kanten komen. 

Je lijkt je te ergeren.

Kellie: “Wie sluipwegen gebruikt, moet zich 
eens inbeelden dat sluipverkeer zijn eigen 
straat onveilig zou maken. Zou hij of zij dat 

Auto’s die op het fietspad parkeren zijn 
ronduit vervelend. Bovendien houden au-
tomobilisten beter genoeg afstand als ze 
een fietser inhalen. Dat is gelukkig meestal 
wel het geval. En jammer dat racefietsen 
vaak geen bel hebben.”

Wat zijn risicoplaatsen in Tervuren?

“Het tweerichtingsfietspad in de Tervuren-
laan richting Brussel waar het bergaf gaat. 
Daar haal je als elektrische fietser al snel 
40 kilometer per uur. Best gevaarlijk voor 
tegenliggers. Als bestuurslid bij de Fiet-
sersbond, wil ik nog kwijt dat we dromen 
van een echte fietsstraat in de Brusselse-
steenweg, althans tussen de Markt en de 
Oppemstraat. Zo geef je fietsers pas echt 
meer ruimte.” 

fijn vinden? Maar ik erger me vooral aan te 
snel rijden. Wat kan zó belangrijk of drin-
gend zijn dat je het leven van anderen in 
gevaar brengt? Als we bij de school aanko-
men is het ook heel druk op de parking.” 

Julius: 

“Oogcontact maken, fietsbel gebruiken”

Kellie: 

“Aan een rotvaart door een rustige woonwijk?”

Julius reed tien jaar lang naar zijn werk in de Wetstraat met de elektrische fiets. “Het is de laatste ja-
ren enorm druk geworden op het fietspad. Maar hoffelijkheid, dat ligt voor mij voor de hand. En mis-
schien moeten we met z’n allen ook wat meer geduld hebben?”

Kellie brengt de elfjarige Daniël te voet naar school. Langs de Nachtegalenlaan in Moorsel stappen ze 
naar de gemeentelijke basisschool De Fonkel. “Auto’s razen ons heel snel voorbij, en dat in een residentië-
le wijk. Vaak willen ze niet eens stoppen als we willen oversteken. Het gaat hier duidelijk om sluipverkeer.”

Hoe ben jij zelf hoffelijk onderweg?

“Als voetgangers laten wij fietsers of moun-
tainbikers voorgaan op een smalle weg. Ook 
Daniël vindt dat een bedankje van hun kant 
dan wel gepast is. Als automobilist houd ik 
me aan de toegelaten snelheid. In een file 
houd ik afstand. Zo kunnen andere bestuur-
ders ritsen of blokkeer ik geen kruispunten.”

Laat je Daniël alleen naar school gaan?

“Hij wil dat natuurlijk graag, nu hij naar het 
zesde leerjaar gaat. Maar het boezemt me 
wel angst in. Voorlopig hebben we afge-
sproken dat hij een stukje alleen mag gaan, 
maar dat ik hem opwacht aan de drukke 
oversteekplaatsen. Zelf kan ik gelukkig 
thuiswerken als de wegen in Moorsel hele-
maal opgestopt zitten.”  
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Wonen

Constructieve onderhandelingen tussen 
de gemeente, het Agentschap Onroerend 
Erfgoed en een lokale ontwikkelaar re-
sulteerden in een globale oplossing voor 
deze twee markante sites. Na de bouw van 
een nieuw kleuterblok in de gemeentelijke 
basisschool en het ontmoetingscentrum 
Miel Puttemans legt de gemeente hier-
mee het laatste puzzelstuk van het grote 
project van publiek-private samenwerking 
(PPS) in Vossem. 

Appartementen op maat van de 
buurt

Het historische hoekgebouw van de Oude 
Jongensschool wordt in al zijn glorie her-
steld en er komen twee woonunits. De be-
staande aanpalende publieke parking aan 
de Kouterstraat krijgt een structurele uit-
breiding. Dit komt tegemoet aan de par-
keerdruk in dit deel van de deelgemeente 
en is ook nuttig voor de handelszaken in 
de buurt. 

Op de site van ’t Wiel komt een nieuw-
bouwproject met acht appartementen. De 
gemeente schakelde de provinciale kwa-
liteitskamer, een commissie van onafhan-
kelijke experten in ruimtelijke projecten, in 
om tot een kwaliteitsvolle ontwikkeling te 
komen met aandacht voor de schaal van 
de buurt. 

Op 11 augustus vond een infovergadering 
plaats voor geïnteresseerde buurtbewo-
ners. Kort daarna diende de ontwikkelaar 
de aanvraag tot omgevingsvergunning 
in. Zodra de vergunning definitief is, star-
ten de werken. De gemeente is blij dat 
dit dossier in een stroomversnelling is 
gekomen. Door de slechte staat van de 
beide gebouwen werden de restauratie en 
de herontwikkeling dringend. Bovendien 
betekenen de nieuwe ontwikkelingen een 
echte meerwaarde voor Vossem.

Vossemse woonprojecten in stroomversnelling
De gemeenteraad gaf in juni groen licht voor de restauratie van de Oude Jongensschool in Vossem 
en een woonproject op de nabijgelegen site van ’t Wiel in de Smisstraat. 

Project Smisstraat, Vossem (Café ‘t Wiel) 
Brixen BV
Perspectiefbeeld

Project Oude Jongensschool, Vossem (Den Troemel) 
Brixen BV
Perspectiefbeeld

 De Oude Jongensschool 
is gelegen in een beschermd 
dorpsgezicht van de Voervallei.

 De appartementen aan ’t Wiel 
hebben een groene doorsteek 
naar de Voer.

omgeving@tervuren.be 
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 Vervang een stukje gazon 1
 Maak van een stukje gazon dat er 

wat minder goed uitziet, een bloemen- of 
kruidenweide. Zodra de dagen frisser wor-
den, kan je akkerzaden inzaaien zoals ko-
renbloemen of klaprozen. Breek eerst de 
grasmat wat open met een hark, zodat de 
grond verstoord geraakt. Waarom is dit 
goed voor het klimaat? In een gazon 
dringt regenwater niet goed in de grond 
door de dichte wortels. Om overstroming 
en verdroging door de klimaatverandering 
te vermijden, moet juist méér water de 
grond in kunnen dringen.

 Leg een plantenperk aan2
  Mag het wat meer zijn? Tover een 

stuk gazon om in een perk met vaste 
planten. Het najaar is een ideaal plantsei-
zoen. Kies niet voor één, maar voor veel 
verschillende plantensoorten. Het maakt 
je tuin aantrekkelijk voor insecten, vlinders 
of kleine zoogdieren. Zet elke plant op de 
juiste plaats: let op zon, schaduw en bo-
demsoort. Ook voorjaarsbloembollen 
steek je nu in de grond. Ze ogen erg mooi 
als je ze tussen het gras zet. De aanplant 
vraagt in het begin meer werk. Maar dat 
win je achteraf terug doordat je minder 
gras moet maaien.

 Maai je gras minder vaak3
  Vind je minder gazon te ingrij-

pend? Besluit dan om je gras minder váák 
te maaien. Eén keer per maand bijvoor-
beeld. Het is minder werk en zo groeien er 

 Kies ook inheemse planten 5
  Maagdenpalm, vingerhoedskruid of 

duizendblad zijn mooie inheemse planten. 
Ze zijn perfect in de handel te verkrijgen. 
Ze zijn beter bestand tegen ziekten en 
trekken veel bijen en vlinders aan. Wees 
echter niet te streng. Hier en daar een 
niet-inheemse plant is niet verboden. Een 
inheemse schaduwplant op een zonnige 
plek zetten is bijvoorbeeld geen goed 
idee. Vermijd niet-inheemse planten, zoals 
de Japanse duizendknoop, die sterk woe-
keren en inheemse planten verdringen.

 Snoei, maar niet te fel6
  De herfst is ook snoeiseizoen. 

Ruim echter niet té grondig op, zodat in-
secten kunnen overwinteren tussen blad-
afval, takken of in holle stengels (van sier-
grassen bijvoorbeeld). Insecten zijn erg 
belangrijk voor ons voedsel en voor de 

vanzelf bloemetjes, kruiden en plantjes 
tussen het gras. Die laten regenwater be-
ter doorsijpelen dan puur gras. Of maai 
alleen bepaalde delen van je gras minder. 
In een patroon van cirkels of paadjes wer-
ken geeft een creatieve aanblik. 

 Bescherm de bodem met 
mulch4
  We krijgen meer hete zomers waar-

door de bodem hard wordt. Regenwater 
dringt dan moeilijk in de grond met zowel 
verdroging als wateroverlast als gekende 
gevolgen. Bedek daarom de grond tussen 
en onder je planten met een laag mulch 
van afgevallen bladeren, grasmaaisel of 
verhakseld snoeihout. Goed voor het kli-
maat, maar ook voor de planten zelf. Het 
najaar is een ideale periode om te mul-
chen.

8 tips voor meer biodiversiteit in je tuin
Acht procent van de oppervlakte van Vlaanderen bestaat uit tuinen. Dat is groter dan alle natuurge-
bieden samen. Je tuin biodivers en klimaatvriendelijk maken heeft dus wel degelijk impact. Kersvers 
tuincoach Wim Azijn zet ons op weg met 8 najaarstips.

Leef-ruimte 

 Inheemse planten? Kies voor vrouwenmantel, bolderik, zenegroen, wilde 
cichorei, koningskaars, steenanjer.
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tuin. Solitaire bijen en hommels gaan al 
vroeg op pad om voorjaarsbloeiers te be-
stuiven. Lieveheersbeestjes gaan dan 
weer op jacht naar onder meer bladluizen. 
Verder zijn ook zweefvliegen, kevers en 
soms zelfs mieren belangrijk voor bestui-
ving en verspreiding van plantenzaden.

 Kies voor (mooi) onkruid7
  Wat onkruid is voor de ene, is dat 

niet voor de andere, Weeg voor jezelf af 
wat je mooi vindt en wat niet. Wat je niet 
aanstaat, trek je gewoon uit. Toch is het 
goed om in een hoekje bewust wat on-
kruiden te laten staan. Brandnetels of dis-
tels zijn interessant voor vlinders en rup-
sen. Distels haal je best wel weg voordat 
ze zaad vormen. Anders krijg je er snel 
teveel van. 

 Een heerlijk koel plekje 
volgende zomer8
 Had je ook last van de zomerhitte-

golf en wil je meer schaduw in je tuin of 
op je terras? Een parasol helpt, maar een 
boom planten is veel beter. Die geeft veel 
meer koelte. Straks is het winter:  de ideale 
periode om een boom te planten. Let er 
nu in de nazomer goed op hoe en waar 
de zon precies op jouw tuin valt. Zo komt 
jouw boom straks op de juiste plaats te 
staan. 

Leef-ruimte 

Wie is de Tuin-
coach?
Wim Azijn helpt de Tervurenaars om 
van hun tuin een klimaatbestendig, 
biodivers en afvalarm stukje groen 
te maken. Hij werkt voor onder meer 
de afvalintercommunale Interrand 
en is een van de gezichten van Leve 
de Tuin, een project van de provin-
cie Vlaams-Brabant. 

Stel je vraag aan 
de Tuincoach
Surf naar www.vlaamsbrabant.be/
levedetuin. Daar vind je al heel wat 
informatie. Heb je een vraag voor 
de tuincoach? Stuur een mail naar 
levedetuin@vlaamsbrabant.be of 
bel 016 26 72 84.

Goed Bezig 

Hoe verloopt zo’n les eigenlijk?

Ronald: “De jongeren van centrum Ganspoel komen twee keer per maand bij ons trainen. In 
niet-coronatijden althans. Wat anders is? Elke judoka heeft een eigen assistent. Je kan 
namelijk niks visueel tonen. Je moet de jongere vastnemen bij een voet of arm en als het 
ware als een pop bewegen om iets aan te leren. Sommige jongeren hebben echt talent.” 

Wanneer vind je dat de les geslaagd is?

“Als ze volmondig ja antwoorden op de vraag of ze volgende keer terugkomen. Dit project 
geeft mij een grote voldoening. Het plezier van de jongeren straalt af op mezelf. Als club is 
het immers onze ambitie om zo veel mogelijk mensen aan te steken met het judovirus. Het is 
net zo belangrijk als goede resultaten behalen in competities.” 

Eerstvolgende activiteit?

“Ons jaarlijkse Brabant Open tornooi in september kan dit jaar door corona helaas niet 
plaatsvinden. We zijn er trots op dit evenement zich heeft ontwikkeld tot een belangrijk 
rankingtornooi met meer dan 500 deelnemers uit binnen- en buitenland.”

Fantastisch goed bezig:
Judoclub Tervuren
Judoles geven aan jonge blinden en slechtzienden? Judoclub 
Tervuren doet het en De Grute Plattoo vindt dat fantastisch. Zo 
fantastisch dat ze met de opbrengst van hun acties de judo- 
kleding bekostigden. We praten met Ronald De Groot van Judo-
club Tervuren.

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

Goed bezig
Tervuren!

www.judoclubtervuren.be
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Geregeld 

Deze verandering maakt het gebruik van de roze zak overbodig. 
Daarom haalt Interrand de roze zak voor gemengd plastic vanaf 1 
april niet meer op en aanvaardt hem niet meer in het recyclagepark. 

Heb je vóór 1 april nog roze zakken nodig? 

Koop niet meer dan één rol tegelijk. De verkoop van de roze 
zakken stopt eind 2020. Schat goed in hoeveel zakken je in drie 
maanden gebruikt en koop niet te veel in.

De nieuwe blauwe zak kopen? 

De nieuwe blauwe zak zal je zoals nu in de verschillende winkels en 
warenhuizen kunnen kopen zodra de voorraad oude pmd-zakken 
opgebruikt is. Omdat alleen de inhoud van de pmd-zak verandert, 
kan je de ‘oude’ pmd-zakken wel nog even blijven gebruiken.

Mag je al vóór 1 april plastic verpakkingen in de 
blauwe pmd-zak doen? 

Nee. Het huidige sorteercentrum kan niet zoveel bijkomende 
soorten plastic verwerken. Alleen plastic flessen en flacons, me-
talen verpakkingen en drankverpakkingen mogen tot eind maart 
in je pmd-zak. Er komt tegen het voorjaar een nieuw sorteer- 
centrum dat wel alle plastic zal verwerken. Tot eind maart gebruik 
je dus nog altijd de roze zak voor plastic afval zoals yoghurt- 
potjes, botervlootjes, champignonbakjes, zakjes, enzovoort.

Roze zak verdwijnt in 
april volgend jaar
Vanaf 1 april 2021 voert Interrand de nieuwe 
blauwe zak in. De bekende blauwe kleur blijft 
dezelfde, de verandering zit binnenin. De P van 
pmd betekent dan niet meer ‘plastic flessen en 
flacons’ maar ‘plastic verpakkingen’. 

Haal jouw 
batterijtester
Breng tussen 10 en 20 september lege batte-
rijen naar het recyclagepark en krijg een gratis 
batterijtester.

Heb je lege batterijen? Test dan eerst thuis of ze wel echt leeg 
zijn. Want vaak kan je batterijen die niet meer werken in een toe-
stel met veel spanning, zoals een speelgoedauto bijvoorbeeld, 
nog wel een tijdje gebruiken in een ander toestel dat weinig 
spanning nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld de keukenweeg-
schaal zijn, of de afstandsbediening van je tv. Zo verleng je de 
levensduur van je batterijen. Testen kan met een voltmeter of een 
speciale batterijtester. De actie met de batterijtesters op het re-
cyclagepark loopt zolang de voorraad strekt. 

Recyclagepark op afspraak
Sinds 13 juli werkt het recyclagepark op afspraak. 
Een afspraak maken kan via www.interrand.be of 
scan de QR-code. 

Hoe maak je een afspraak?

• Surf naar www.interrand.be of scan de QR-code met je mobiele 
telefoon.

• Heb je geen internet? Bel voor een afspraak naar 02 658 95 41.
• Kies je dag en uur en vul je naam en nummerplaat in.
• Je kan tot 1 uur op voorhand een  

afspraak maken. 
• Per kwartier mogen 4 bezoekers  

tegelijk binnen. 
• De parkwachters hebben een  

overzicht van de afspraken en  
controleren de toegang tot het park.

www.bebat.be 

www.interrand.be, 02 658 95 41

afvalcoach marianne.verbraeken@interrand.be, 02 658 95 47

* Zolang de voorraad strekt.

Breng je batterijen tussen 10 en 20 september binnen in je recyclagepark 
en ontvang een batterijtester*.

BEBDTP1419_Annonce Batterijtester_A4H_NL.indd   1BEBDTP1419_Annonce Batterijtester_A4H_NL.indd   1 16/06/20   11:5816/06/20   11:58
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Mensen die ziek zijn of waren (symptomen in de voorbije zeven da-
gen) kunnen niet deelnemen aan het aanbod. Om een terugbetaling 
van je ticket te verkrijgen wegens ziekte, is een doktersattest vereist.

Hoest in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes en werp ze weg. 
In de gangen zijn vuilnisbakjes voorzien.

Informatie en registratie

Enkele dagen vóór de voorstelling krijg je nog een e-mail met de 
nodige informatie.

Cc De Warandepoort voorziet voldoende en duidelijke informatie 
over de genomen maatregelen. Deze informatie vind je op de web-
site www.dewarandepoort.be en op de sociale mediakanalen. 

Cc De Warandepoort houdt een aanwezigheidsregister bij van 
publiek, het personeel en de vrijwilligers van elke voorstelling. Als 
contactonderzoek nodig is, bezorgt het cc dit register aan de over-
heid. De gegevens worden dertig dagen bewaard in een beveiligde 
databank van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tot binnenkort in de zaal!

Je voorstelling reserveren

In de zaal wordt de vereiste veiligheidsafstand van 1,5 meter tus-
sen bubbels gerespecteerd. Daarom zijn er telkens een aantal lege 
stoelen of lege rijen voorzien tussen de verschillende bubbels. Om 
de plaatsing vlot en correct te doen verlopen, kan je niet zelf je 
plaatsen kiezen. Bij de bestelling van je tickets, krijg je plaats(en) 
toegewezen. Ben je minder goed te been of ben je een rolstoel-
gebruiker? Contacteer dan de baliemedewerkers, zij geven je een 
geschikte plaats. 

Het is aanbevolen om maximaal één activiteit per week te plannen. 
Reserveer dus best niet een film, een theatervoorstelling én een 
workshop in dezelfde week, maar spreid je uitstapjes over een rui-
mere tijd. Deze regel is bedoeld om het aantal verschillende con-
tacten te beperken.

Zo verloopt je bezoek

Een mondmasker is verplicht zodra je cc De Warandepoort binnen-
komt. Ook in de theaterzaal moet het mondmasker aan blijven. Wie 
jonger is dan twaalf jaar, moet geen mondmasker dragen. Maak ge-
bruik van de handgel aan de ingang. 
Houd altijd 1,5 meter afstand van andere bubbels en volg de richting 
van de looplijnen. De medewerkers wijzen je graag de weg.

Cultuur coronaproof maken? Wij kunnen dat!
Cc De Warandepoort staat te popelen om je opnieuw in de theaterzaal te verwelkomen. Dit gebeurt 
weliswaar voorlopig voor een beperkt publiek en met volledig respect voor alle maatregelen.

Heb je nog vragen? Aarzel niet: ccdewarandepoort@tervuren.be, 
02 766 52 03

Uit in
Tervuren

September 2020
www.tervuren.be

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.
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Uit in
Tervuren

September 2020
www.tervuren.be

Joker 

wo 23/9 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

‘Joker’ draait om de iconische aartsvijand en is een origineel op 
zichzelf staand verhaal dat nog niet eerder op het grote doek ver-
toond is. Phillips’ onderzoek naar Arthur Fleck (Phoenix), een man 
die door de maatschappij wordt genegeerd, is niet alleen een inte-
ressante karakterstudie, maar ook een verhaal met een boodschap.

FILM  16+

1917

wo 30/9 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
•  in samenwerking met het Huis van het Kind 

In de Eerste Wereldoorlog krijgen twee jonge, Britse soldaten een op 
het eerste gezicht onmogelijke missie. In een race tegen de klok 
moeten ze vijandelijk terrein betreden en een boodschap afleveren. 
Alleen zo kunnen ze een dodelijke aanval voorkomen, onder andere 
op Blakes eigen broer. Een prent van Oscar-winnend regisseur Sam 
Mendes.

FILM  12+

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 over-
tuigt Marcus om mee de strijd aan te gaan tegen Armando Ar-
mas, de leider van een drugskartel in Miami. De Bad Boys heb-
ben hun streken nog niet verloren. Geregisseerd door Adil El 
Arbi & Bilall Fallah. 

FILM 16+

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 be-
wustzijn. In deze vlotte en interactieve lezing geeft hij een inzicht 
in de effecten van meditatie op lichaam en geest. 

LEZING Steven Laureys
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Henry 

Open Monumentendag

Markante Vrouwen in Tervuren

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

zo 13/9 van 9 tot 16 u
•  gratis routeplannetjes en architectuurgids: afhalen bij Visit Tervuren, Markt 7b of downloaden 

van www.visittervuren.be/openmonumentendag 
•  info: www.visittervuren.be/openmonumentendag, toerisme@tervuren.be, 02 766 53 40

zo 20/9 van 14 tot 16 u   
•  vertrek op het Warandeplein
•  € 2 per persoon (max 25 personen)
•  reserveren verplicht: reservaties.tervuren.be/tickets of  

02 766 52 03
•  mondmasker verplicht

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. Wan-
kelend tussen ambitie en wan-
hoop 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 luis-
teren.”  
 De Standaard

De coronacrisis veranderde de wereld. En 
ook de programmatie van Open Monumen-
tendag 2020. Maar niet getreurd, je krijgt een 
veilig alternatief met wandelen en fietsen in 
de hoofdrol. Velen ervaarden immers de af-
gelopen maanden hoe heilzaam dat kan zijn. 

Je hebt de keuze tussen vijf wandellussen en 
een fietsroute. In de prachtige natuur ontdek 
je meer dan veertig grote en kleine monu-
menten. Speciaal voor Open Monumenten-
dag geven ze hun geheimen prijs in de bijho-
rende architectuurgids.

• wandeling in de cottagewijk (4 km)
• wandeling in het Zoniënwoud (5 km)
• wandeling in Duisburg/Eizer (6,5 km)
• wandeling in Vossem (6 km)
• wandeling in het Moorselbos (6 km)
• fietslus in groot-Tervuren (28 km)

Vrouwen hebben op ver-
schillende manieren hun 
stempel gedrukt op Ter-
vuren. Een aartshertogin, 
een keizerin, prinsessen 
of minnaressen lieten hun 
sporen na. Ook vrouwen die 
ten dienste stonden van de 
samenleving en vrouwen met 
bijzondere talenten. Toch 
vind je hun namen zelden op 
straatnaamborden. Leer hen 
kennen tijdens deze wan-
deling, ze zijn absoluut de 
moeite waard. 

THEATER 

ERFGOED 

WANDELING - DEEL 2Peter De Graef 
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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 6/9 (activiteiten tussen 5/10 en 8/11)
• zo 4/10 (activiteiten tussen 2/11 en 6/12)

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

Aiki Tervuren 
Advanced biomechanics, Internal body conditioning & Power deve-
lopment. 
Wekelijkse training van eeuwenoude methodes voor ontwikkeling van lichaam en 
geest, afkomstig uit traditionele Aziatische krijgskunsten, yoga en qigong. Een 
verrijking voor beoefenaars van krijgskunsten en gevechtssporten. 

Sportcentrum Diependal, Lindeboomstraat 30, van 20.30 tot 22.30 u, 1ste les 
gratis, welkom na aanmelding via aiki-tervuren@mail.be 

Tai chi 
Golden Flower Tai Chi 
De vloeiende harmonische bewegingen van deze oude Chinese bewegingsleer 
brengen je geest tot rust en doen je energie stromen. Leer letterlijk en figuurlijk 
stevig te staan zonder hard te zijn.

Gemeentelijke basisschool Tervuren, Paardenmarktstraat 1, van 19 tot 20 u, 1ste 
les gratis voor beginners, leen.deleenheer@telenet.be, 0476 51 30 14 

Onlineverkoop wijn en geschenkpakketten
De Eglantier
Dit jaar is er geen tuinfeest in De Eglantier. Je kan De Eglantier en huis Floortje 
wel steunen door thuis een feestje te bouwen met de producten van de online-
verkoop: wijnen, cava, geschenkpakketten en kalender.

Online bestellen tot 15/9 via www.eglantier.be, afhalen op za 19 en zo 20/9,  
info: layla.schrevens@eglantier.be

Bloedinzameling
Rode Kruis
Gemiddeld heeft men 70% kans ooit bloed nodig te hebben, maar slechts 3% 
geeft. Kom jij ook geven? Je bloed kan de kansen verhogen iemand te redden.

• 7/9: Pachthof Stroykens, Merenstraat 19, Duisburg, van 17.30 tot 20.30 u,  
tervuren.rodekruis.be

• 14/9: Parochiezaal, Sint-Pauluslaan, Vossem, van 18 tot 20.30 u,  
tervuren.rodekruis.be

3 SEPTEMBER 9 SEPTEMBER

19 EN 20 SEPTEMBER
7 EN 14 SEPTEMBER

Op zaterdag 24 oktober komt de mobiele fruitpers naar Tervuren 
en ditmaal strijkt ze neer in Pachthof Stroykens in Duisburg. De 
fruitpers perst jouw appels van eigen oogst tot heerlijk, gezond 
sap. Voor vijf liter troebel appelsap heb je zeven kilo appels 
nodig. Je moet minstens 75 kilo fruit aanleveren. Heb je een te 
kleine oogst? Laat je fruit persen samen met buren, familie of 
vrienden en verdeel de vaatjes. Of meng met ander fruit:  
peren, frambozen, kersen, rabarber of rode biet. 

Zin in een ander smaakje? Ook dan biedt het mengen met an-
der fruit soelaas: peer, frambozen, rode bessen, kersen, ... Rode 
vruchten zijn in deze tijd van het jaar al rijp. Vries ze in en breng 
ze ontdooid en zonder pit mee. Heb je nog kartonnen verpakkin-
gen van een vorige editie? Breng ze zeker mee. Je appelsap zal 
er opnieuw in verpakt worden en je bespaart 50 cent per vaatje.

TUINIEREN

Mobiele fruitpers

za 24/10 van 8 tot 16 u
• parking Pachthof Stroykens, Merenstraat 19, Duisburg
• € 6 per vaatje/ € 5,5 vanaf 10 vaatjes/ € 5,5 bij hergebruik verpakking
• betaling: cash of via payconiq/bancontact app
• verplicht inschrijven: info@appelperslerouge.be, 0475 26 24 80, www.appelperslerouge.be
• mondmasker verplicht, maximaal 2 personen per reservatie

Kalender
Uit 
Verenigingen
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Boeken kaften

Nepnieuws

KIER

wo 9/9 van 13 tot 16 u  
• gemeentehuis De Zevenster (zaal De Pla-

taan), Markt 7a
• € 5, inschrijven via reservaties.tervuren.be  
• bibliotheek@tervuren.be, 02 766 52 03

wo 30/9 om 14 u
• gemeentehuis De Zevenster  

(zaal De Plataan), Markt 7a
• € 5, inschrijven via reservaties.tervuren.be  
• bibliotheek@tervuren.be, 02 766 52 03

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

Vind je zelf je boeken kaften wat moeilijk of 

veel te saai? Kom dan naar de Boekenkaftdag. 

De Bibmedewerkers en vrijwilligers helpen je 

graag Ze leren je de kneepjes van het vak zo-

dat jij zelf aan de slag kan. De Bib voorziet voor 

iedereen kaftpapier en versiering. Zo heb jij de 

mooiste, coolste, leukste boeken van de klas!

Workshop (tieners)

‘Corona wordt veroorzaakt door straling 

5G-netwerk’, ‘7 redenen waarom chocola-

de eten goed is voor je gezondheid!’. Dit is 

nepnieuws. Nieuws van lage journalistieke 

kwaliteit en op een sensationele manier 

gebracht. We delen en liken nepnieuws 

vaker dan serieus nieuws. Hoe kan je nep-

nieuws nu écht herkennen? Dat leer je 

tijdens deze workshop.

Theater (4+)

HET PALEIS/ 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 fantase-

ren? 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?

Opvoeden vanuit talent

di 22/9 om 20 u  
• gemeentehuis De Zevenster (raadzaal), Markt 7a
• gratis, op voorhand inschrijven via  

huisvanhetkind@tervuren.be, 02 766 52 02  
of aan de balie van De Zevenster

Infoavond (ouders)

Zit je wel eens met de handen in het haar over opvoeding? 

Kindertalentenfluisteraar en spreker Natalie Neyt vertelt 

hoe je opvoeding aanpakt vanuit de talenten van je kind. 

Leer samen met je kind zijn of haar talenten benoemen 

en begrijpen. Dat geeft je kind een positiever zelfbeeld en 

maakt het weerbaarder. Nieuwsgierig? Kom eens luisteren!

Onward 

zon 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

Familiefilm (6+)

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.
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Was je handen 
regelmatig en grondig 
met water en zeep.
Reken zo’n 40 à 60 

seconden per wasbeurt.

Blijf zo veel 
mogelijk thuis. 
Ziek? Blijf dan in 

isolatie.

Gebruik papieren 
zakdoekjes en 
gooi ze weg in 
een afsluitbare 

vuilbak.

Hoest of nies
in een papieren 

zakdoekje of in de 
binnenkant van 

je elleboog. 

Vermijd 
handen 
geven.

Raak je gezicht zo 
weinig mogelijk aan 

met je handen.

Vermijd 
nauw contact.  
Hou voldoende 
afstand (1,5 m). 

DRAAG ZORG VOOR JEZELF EN ZO OOK VOOR ANDEREN.

AGENTSCHAP
ZORG & 
GEZONDHEID

Meer info op
www.info-coronavirus.be

HET CORONAVIRUS 
Hoe kan je een besmetting voorkomen?
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