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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’
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Veilig
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Veiliger verkeer op weg naar school

Veilige, duurzame en gezonde verplaatsingen 
van en naar school: dat is de doelstelling van  
de schoolvervoerplannen. De gemeente sloeg 
de handen in elkaar met vijf basisscholen in  
het centrum van Tervuren. Samen hebben ze 
concrete plannen om de schoolomgeving en  
de routes naar de scholen veiliger te maken.

De beweging voor duurzame mobiliteit Mobiel 21 nam enquêtes 
af bij de basisscholen in het centrum van Tervuren. Vijf scholen 
deden mee: de gemeentelijke basisschool Tervuren, de Kristoffel 
Steinerschool, het Heilig Hartcollege, GO! De KATtensprong en 
de Mariaschool. Leerkrachten, directies, leerlingen en (groot)
ouders konden de vragenlijst invullen. Op een digitale kaart 
tekenden ze de gevaarlijke en veilige punten op de route naar 
school. 

“Verkeersveiligheid leeft al heel lang in onze school”, vertelt 
directeur Joris Willemans van de gemeentelijke basisschool 
Tervuren. “We hebben dan ook veel leerlingen die te voet of 
met de fiets of de step naar school komen.” Ook in de andere 
scholen van Tervuren gaat veel aandacht naar een veilige 
schoolomgeving en veilige routes. 

Lijst met verbeterpunten

Op basis van de enquête stelde de gemeente een lijst met  
verbeterpunten samen. Het gaat vooral om werken aan de  
weginfrastructuur. Denk maar aan een nieuw zebrapad, een 
aangepast straatbeeld of een veiligere circulatie. Corona zette 
even de rem op de uitvoering. Maar vanaf nu worden de  
plannen realiteit. Stelselmatig worden ze de komende jaren  
uitgevoerd. 

De weginfrastructuur 
wordt de komende jaren 
stelselmatig verbeterd’

openbaardomein@tervuren.be

Maar ook de scholen zelf doen hun duit in het zakje. “Wij zetten 
zeer sterk in op bewustmaking”, zegt Joris Willemans. “Onze 
leerlingen scoorden wat minder op de laatste fietsexamens. 
Daarom nemen we de verkeerslessen onder de loep. Verkeer  
is hier sowieso een thema dat meegaat van de kleuterklas tot 
het zesde leerjaar. Ook organiseren we dit schooljaar twee 
verkeersweken in plaats van eentje.”

Fietspool en gemachtigd toezichters

Het team van de gemeentelijke basisschool steekt zelf de 
handen uit de mouwen. Leerkrachten vormen een fietspool 
en begeleiden een keer per maand leerlingen via een veilige 
route naar school. Verder laten ze als gemachtigd toezichter 
leerlingen veilig oversteken in de buurt van de school. Voor 
beide initiatieven zoekt de school nog enthousiaste vrijwilligers 
buiten de leerkrachtengroep.

Ook de andere scholen zetten stevig in op verkeersveiligheid. 
Samen met de gemeente kunnen ze de schoolomgevingen 
veiliger maken. Dat is een mooi en belangrijk streefdoel nu  
het nieuwe schooljaar is aangebroken.
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Werken

Tafeldruif zoekt  
teler
De Vlaams-Brabantse tafeldruif is een erkend 
streekproduct. Om de traditie van de  
druiventeelt verder te zetten, zijn er nieuwe 
professionele telers nodig. Sinds enige tijd 
loopt er een cursus om hen in te leiden in  
het vak.

Ooit stonden er 35.000 serres in Tervuren en de andere 
gemeenten van de Druivenstreek. Vandaag zijn er nog maar 
enkele professionele telers actief. Hun gemiddelde leeftijd is 
vrij hoog. Als die evolutie niet stopt, kan de kennis van de 
tafeldruiventeelt in de toekomst verdwijnen. 

Dat zou bijzonder jammer zijn. De tafeldruif bepaalt mee de 
aantrekkingskracht van de Druivenstreek. Bovendien is de 
Vlaams-Brabantse tafeldruif een culinair topproduct. In 2008 
kreeg ze de Europese erkenning als beschermde oorsprongs-
benaming. Zes telersfamilies mogen op dit ogenblik het 
Europees erkende streekproduct op de markt brengen. 

rutger.tallieu@vlaamsbrabant.be, joris.dewinter@boerenbond.be
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Wat doet jeugdhuis De Kaaf?

Jesse Timmermans: “De Kaaf is het jeugdhuis van Moorsel, maar 
we trekken ook mensen aan uit de omliggende dorpen. Wij 
houden een café open voor jongeren. Daarnaast organiseren 
we ook andere activiteiten voor onze leden. Denk maar aan een 
jeneverbar tijdens de Moorselse Feesten of een voetbalwed-
strijd tussen De Kaaf en JoKriMo. Door de coronacrisis was  
De Kaaf lange tijd gesloten. Toen we in mei weer mochten 
openen, deden we dat meteen. We mochten van de gemeente 
de helft van de straat afzetten voor een groot buitenterras,  
met bediening aan tafels.” 

Mooiste droom?

“We willen weer een normaal feestje bouwen, zonder dat we ons 
belemmerd voelen. Ik merkte dat jongeren sociaal contact 
tijdens de coronacrisis echt nodig hadden. Konden we openen, 
dan waren alle tafels binnen enkele uren geboekt. Je voelde 
gewoon de nood om buiten te komen.”

Eerstvolgende activiteit?

“We hopen dat we in september onze Kick-Off Fuif kunnen  
organiseren. En dan bedoelen we ook een echte fuif zoals in het 
oude normaal, met meters bier en dansen, zonder beperkingen 
en mondmaskers. Hopelijk laten de regels dat toe.”

Fantastisch goed bezig:
Jeugdhuis De Kaaf
Corona dwong jeugdhuis De Kaaf om tijdelijk 
de deuren te sluiten. Maar de nieuwe bestuurs-
ploeg werkte hard aan de heropening vanaf 
mei. Die inspanningen zijn zeker een Duim 
waard, vinden ze bij jeugdbeweging JoKriMo.

 
Goed bezig
Tervuren!

www.dekaaf.be

Goed Bezig 

De Goed Bezig-duim wordt telkens  
doorgegeven aan een andere  
vereniging of groep. 
Lees volgende maand wie de  
duim krijgt van jeugdhuis De Kaaf.
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Kennis en ervaring delen

Om de tafeldruivencultuur in stand te houden, zijn er nieuwe 
professionele telers nodig. Voor hen organiseren Boerenbond 
en Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant de starterscursus 
‘Tafeldruif zoekt teler’. Die begon afgelopen maand met de 
druivenoogst.

Gedurende een jaar leren de telers de kneepjes van het vak. 
Ervaren vakgenoten delen hun kennis tijdens de maandelijkse 
lessen. Naast theorie krijgen de cursisten ook praktijksessies. 
Zo leren ze de praktische handelingen van de druiventeelt.

De gemeente Tervuren staat volledig achter dit initiatief om 
nieuwe druiventelers te ondersteunen. Graag werkt de 
gemeente mee aan het voortbestaan van de tafeldruiventeelt.

Za 16/10: mobiele fruitpers in Pachthof 
Stroykens in Duisburg
Meer info in de volgende Tervuren Info. 
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Wonen

Wie kan een sociale woning huren?
De gemeente vindt betaalbaar wonen  
belangrijk. Dit zijn de voorwaarden om een 
sociale woning te huren.

Sociale woningen worden in Tervuren verhuurd door de sociale 
huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis. Ook sociaal verhuur-
kantoor Webra heeft enkele woongelegenheden in beheer. 
SWAL (sociaal wonen arrondissement Leuven) heeft alleen 
koopwoningen in Tervuren. En dan is er ook nog Vlabinvest.

De basisvoorwaarden

Je moet:
• ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister 
• meerderjarig zijn 
• voldoen aan de inkomensvoorwaarde. Je maximale inkomen 2021 

(= gezamenlijk belastbaar inkomen) is:
- 25.557 euro voor een alleenstaande 
- 27.698 euro voor een alleenstaande met een beperking 
- 38.335 euro voor anderen
- Het maximale inkomen mag verhoogd worden met  

2.143 euro per persoon ten laste.
• voldoen aan de eigendomsvoorwaarde. Dit betekent dat  

je geen andere woning of grond voor woningbouw mag  
bezitten.

• voldoen aan de taal- of inburgeringsbereidheid. Je moet  
documenten kunnen voorleggen dat je de Nederlandse taal 
beheerst en inwijkelingen die verplicht moeten inburgeren, 
moeten daarvan de nodige bewijzen kunnen leveren.

Een woning van Vlabinvest

Vlabinvest is een Vlaams initiatief dat mensen met een klein tot 
middelgroot inkomen betaalbare huisvesting biedt in de eigen 
streek. De inschrijving voor Vlabinvest verloopt via Elk Zijn Huis. 
De huurprijs bedraagt 80 procent van de huurprijs van een  
gelijkwaardige woning op de privémarkt. De grenzen voor het 
netto belastbaar inkomen (2021) zijn:

- 41.737 euro voor een alleenstaande zonder persoon ten 
laste 

- 46.130 euro voor een alleenstaande met ernstige  
beperking 

- 60.409 euro voor anderen
- Het maximale inkomen mag verhoogd worden met  

3.274 euro per persoon ten laste.

Voorrang

Voor de woningen van Elk Zijn Huis geldt de regel dat wie  
drie jaar in de gemeente woont voorrang krijgt. Voor  
Vlabinvest-woningen geldt dat wie een binding heeft met  
de streek voorrang heeft. Die binding kan maatschappelijk, 
economisch of sociocultureel zijn. Met ‘streek’ bedoelt men  
alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde plus 
Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren. 

De huurprijs 

De huurprijs wordt door elke huisvestingsmaatschappij op  
dezelfde manier berekend en is afhankelijk van je inkomen,  
de grootte van je gezin en de marktwaarde van de woning.  
De maandhuur bedraagt steeds 1/55ste van je (geïndexeerde) 
inkomen, verminderd met de gezinskorting en de patrimonium-
korting. Hoe groter je gezin, hoe hoger de gezinskorting.  
Hoe minder de kwaliteit van de woning, hoe groter de  
patrimoniumkorting.

De toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt volgens de volgorde  
van de inschrijving. Maar men kijkt ook naar de samenstel-
ling van het gezin. Zo gaat een woning met drie slaapkamers 
bij voorkeur naar een gezin met kinderen. Appartementen en 
woningen met speciale voorzieningen gaan in de eerste plaats 
naar ouderen of mensen met een beperking. 

Wachttijd

De gemiddelde wachttijd voor een appartement met twee  
kamers bedraagt twee à drie jaar. Kies je voor een bepaalde 
wijk of een bepaald type woning waarvan er minder beschikbaar 
zijn, dan is de kans dat je langer moet wachten groot. 
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Nuttige websites

www.elkzijnhuis.be • www.swleuven.be 
www.webra.be • www.vlabinvest.be
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Eerste hulp bij alleen wonen

Wooncafe Druivenstreek
Voor jongeren van 17 tot 25 jaar die alleen gaan wonen  
organiseert het JAC drie keer een Wooncafé. Op  
6 september maak je kennis met verschillende diensten 
voor wonen. Op 13 september duik je in administratie en 
financiën. Over de balans tussen kwaliteit, gezond wonen 
en budget gaat het laatste Wooncafé op 20 september.

ma 6/9, 13/9 en 20/9 van 19.30 tot 21.30 u
•  Elk Zijn Huis, Lindeboomstraat 116
•  gratis
•   info en inschrijven via jac.be

Online infoavond 

Energetisch renoveren

Je krijgt uitleg over de mogelijke  
begeleiding van jouw renovatieproject,  
over het aanbod Energiek Wonen met  
op kwaliteit geselecteerde aannemers,  
en over premies en financiering.

Infonamiddag

Hoe je woning  
aanpassen?
Wil jij ook langer zelfstandig thuis wonen? In deze  
infonamiddag krijg je alle voordelen en (premie)mogelijk-
heden van woningaanpassing op een rijtje. Je komt alles 
te weten over het plaatsen van een traplift, het verbreden 
van een deuropening en nog veel meer. En dit onder de 
deskundige begeleiding van een ergotherapeut van het 
ziekenfonds. 

do 30/9 om 14 u
•  cc Den Blank, Begijnhof 11, Overijse
•  gratis
•   inschrijven via wid.igo.be, woonloket.wid@igo.be of  

0476 96 38 23 

wo 22/9 om 19.30 u
•  online infoavond
•   info en inschrijvingen: http://digitaleinfosessies.igo.be
•   organisatie: Energiehuis IGO

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

Een vernieuwde  
Europa-Afrikasamenwerking

Over de grens

Kan een vernieuwde samenwerking tussen  
Europa en Afrika het verschil maken? Expert  
Geert Laporte tracht deze vraag te  
beantwoorden in een lezing op uitnodiging  
van de gemeentelijke raad voor ontwikkelings- 
samenwerking, het Davidsfonds en NEOS. 

De relatie tussen Europa en Afrika bevindt zich op een kruispunt.  
Afrika wordt gezien als het continent van de toekomst, met een jonge 
en steeds beter opgeleide bevolking. Vóór de uitbraak van de  
coronacrisis groeide de economie er sneller dan in Europa.  
Steeds meer grootmachten zien kansen in Afrika. 

Uitdagingen

Maar de uitdagingen blijven fenomenaal: de snelle bevolkings- 
aangroei, de kloof tussen arm en rijk, toenemende conflicten en  
interne politieke problemen die voor instabiliteit zorgen. Afrika is 
zwaar getroffen door de coronapandemie. We vinden er bovendien 
de grootste slachtoffers van de klimaatverandering, wat samenhangt 
met nieuwe migratiegolven binnen het continent en naar Europa. 

Nieuwe relatie

Aan de andere kant van de Middellandse Zee zien we het oude  
Europa. Dat is intern verdeeld en verliest invloed op wereldvlak en  
in Afrika. De Europese Commissie onder leiding van Ursula von der  
Leyen wil de band met Afrika versterken. Zal het mogelijk zijn om  
komaf te maken met de afhankelijkheidsrelatie uit het verleden?  
Kan Europa nog het verschil maken bij de aanpak van de pandemie 
en haar gevolgen? Kunnen beide continenten hun tegenstellingen 
overbruggen? 

Gewaardeerd spreker

Geert Laporte is directeur van de European Think Tanks Group  
en werkzaam bij het European Centre for Development Policy  
Management. Hij werkte in Europa en Afrika en zijn inzichten worden 
gewaardeerd door politici, ngo’s en ondernemers. 

zo 3/10 van 10.30 tot 12 u
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (theaterzaal)
•  gratis, reserveren verplicht via www.dewarandepoort.be
•  gros@tervuren.be, 02 766 53 03 

  Geert Laporte, Afrika-expert 
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Burger

Renovatie woonzorgcentrum 
Eindelijk klaar!
Enkele belangrijke ruimtes in woonzorgcentrum Zoniën kregen een opfrisbeurt. 
De werken duurden best lang, maar het resultaat mag er zijn. 

– Foto’s: Frauke Van den Broeck –

Nauwelijks was in 2016 de nieuwbouwvleugel van het woonzorg-
centrum klaar, of er stond al een nieuw project op stapel: de  
renovatie van de inkomhal, de leefruimtes van de afdelingen  
De Beuk en De Hazelaar én de cafetaria in de oude vleugel.  
De werken gebeurden in verschillende fasen, want het woonzorg-
centrum bleef uiteraard heel de tijd gewoon zijn werk doen. 

Bouwstop door corona

De aannemer startte in mei 2018 met de werken, die normaal 
klaar zouden zijn tegen eind 2019. Na de klassieke bouwperikelen 
én een bouwstop door corona, konden in de zomer van 2020 
toch de gerenoveerde leefruimtes in gebruik genomen worden. 
Nog een jaar later kan het woonzorgcentrum nu eindelijk de  
aannemer vaarwel wensen. En komt er een einde aan de drukte 
en lawaaihinder die de renovatie met zich meebracht. woonzorgcentrumzonien@tervuren.be, 02 767 84 88 

Iedereen tevreden

De vernieuwde ruimtes ogen eigentijds, warm en gezellig. De  
bewoners en hun bezoekers genieten opnieuw van een gezellig 
samenzijn aan de bar, met een fris drankje in de hand. Het heeft 
lang geduurd, maar voor de bewoners was het dat alvast waard.

Budget 
1,5 miljoen euro (inclusief voorbereidende studie,  
verbouwing en vast meubilair)
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Gezocht

Mysterieuze Bossen zoekt  
figuranten
De afdeling vrije tijd zoekt naar figuranten voor de avond- 
wandeling Mysterieuze Bossen op zaterdag 23 oktober.  
Als figurant sta of wandel je in het feeëriek verlichte park om 
jong en oud een spetterende ervaring te bezorgen. Heb je  
er zin in? Laat het gauw weten op 02 766 53 42 of  
evenementen@tervuren.be

evenementen@tervuren.be
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Coaches CoderDojo gezocht
CoderDojo Belgium leert jongeren van 7 tot 18 jaar samen  
programmeren. CoderDojo Tervuren is op zoek naar coaches 
(studenten, ouders) om jongeren te begeleiden tijdens de 
‘dojo’ of maandelijkse bijeenkomst, op zaterdagnamiddag in  
het GITO/CVO. Een diploma is niet nodig, wel een gezonde  
interesse voor ICT, wat didactische vaardigheden en veel zin  
om jongeren te inspireren en te leren programmeren.  
Interesse? Stuur een mail naar info@coderdojotervuren.be. 

www.coderdojotervuren.be

De gemeente organiseert jaarlijks een 25-tal recepties.  
Kan jij je af en toe ‘s avonds of in het weekend vrijmaken  
om op te dienen, de zaal klaar te zetten of op te ruimen?  
Ben je enthousiast, klantvriendelijk en sociaal? Je krijgt 
een vrijwilligersovereenkomst en een kilometervergoeding.

  digitaal platform Tervuren helpt 
 www.tervuren.be/welzijn-en-zorg/tervuren-helpt
 tel 02 766 53 06 of mail naar ilse.vandenbemd@tervuren.be

Vrijwilliger ‘recepties’ gezocht

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. 

Cursus Nederlands schooltaal
In 2020 organiseerde de gemeente samen met de basisscholen 
voor de eerste keer een cursus Nederlands als schooltaal.  
Anderstalige ouders met kinderen ingeschreven in een  
Tervuurse basisschool verbeteren er hun kennis van het  
Nederlands. Zo kunnen ze beter helpen bij het huiswerk. Ook 
oudercontacten verlopen vlotter en de communicatie met de 
school verbetert in het algemeen. Er wordt gewerkt in kleine 
groepjes van 10 tot 12 personen. Vanaf dit schooljaar neemt 
Crescendo CVO deze cursus op in zijn aanbod. Inschrijven  
kan het hele schooljaar door via de basisschool van je kind.

1 avond per week van 19.30 tot 21.30 u, vanaf september 2021, 
gedurende 10 weken
•  Crescendo CVO, Pater Dupierreuxlaan 1, Tervuren
•   € 12,5 (lessen) + € 5 (cursusmap) 
•   inschrijven via de basisschool van je kind
•  info: 02 766 52 34, communicatie@tervuren.be

Tervuren 
helpt! 

Wat is Tervuren helpt?
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WK Wielrennen in Duisburg 

In september viert de internationale wielersport de 100ste verjaardag van het WK Wielrennen.  
Tervuren is officieel WK-dorp en de gemeente maakt er samen met de verenigingen en de horeca 
een groot feest van. Vanaf begin september kan je al in de sfeer komen met een spetterend  
aanloopprogramma. Vanaf maandag 20 september stijgt de spanning gevoelig en wordt de  
feesttent op het kerkplein van Duisburg het epicentrum van de wielergekte. Zorg dat je erbij bent!

Programma feesttent 
Duisburg 
20-26 september

Koers live en op groot scherm
De tijdritten vinden plaats tussen Knokke-Heist en Brugge. De 
wegritten starten in Antwerpen en eindigen in Leuven. In en rond de 
studentenstad wacht de renners een plaatselijk parcours met een 
aantal flinke kuitenbijters waarbij ze ook door Duisburg rijden. In 
totaal worden elf regenboogtruien uitgereikt. De wegwedstrijden 
vinden plaats op 24, 25 en 26 september.

di 21/9 uitzending individuele tijdrit junioren (m/v) 
wo 22/9 uitzending Team Time Trial Mixed Relay 
do 23/9 training wegritten 9-12 u (parcours wordt afgesloten)
vrij 24/9 uitzending wegrit U23 mannen + passage tussen 15.45 en 16.30 u
za 25/9 uitzending wegrit elite vrouwen + passage tussen 14.45 en 15.30 u
zo 26/9 uitzending wegrit elite mannen + passage tussen 12.45 en 13.15 u en 15.15 en 16.15 u
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130 jaar  
wielergeschiedenis 
Presentatie

Het WK Wielrennen vormt het hoogtepunt 
van 130 jaar wielergeschiedenis in 
Tervuren. Wist jij dat Tervuren 120 jaar 
geleden over een velodroom beschikte? 
En dat 60 jaar geleden Rik van Looy won 
in Eizer? Aan de hand van oude foto’s  
en anekdotes loodst de Koninklijke 
Heemkundige Kring Sint-Hubertus je  
door dit rijke en meestal ongekende 
wielerverleden. 

Sporteldag 50-plus 

De jaarlijkse Sporteldag vindt dit jaar 
plaats vanuit de WK-tent in Duisburg. Er is 
een aanbod van wandelen, fietsen, dans, 
katapultschieten, curling en veel meer. 
Ook denksport is er dit jaar bij, met een 
potje kaart of een gezelschapsspel.

Le vélo de Ghislain 
Lambert

Film

Deze film vertelt het verhaal van een 
kleine Belgische wielrenner. Zijn enige 
ambitie is een kampioen te worden. 
Jammer genoeg heeft Ghislain niet de 
benen die zijn grote hart verdient. Een 
hartverwarmend en komisch verhaal  
van een soort mislukte heilige, die zijn 
kruisweg tot het einde toe aflegt.

WK-quiz
“Van Afrika tot in Amerika. Van op de 
Himalaya tot in de woestijn. … Hand in 
hand! Oog in oog! Alle kleuren van de 
regenboog!” Weet jij van welk liedje deze 
tekst afkomstig is? En kan je het verband 
leggen met het WK Wielrennen? 
Misschien maak jij dan wel kans om te 
schitteren op de quiz van de Tervuren 
Rangers.

Ondernemers- 
evenement WK
In de namiddag verkennen de fietsfanaten 
samen met ACEG-ambassadrice Gella 
Vandecaveye de Flandrien-lus van het  
WK (50 km), gevolgd door een bezoek 
aan serrebedrijf Dewit. Tijdens het 
avondprogramma animeert tv-presentator 
en Tervurenaar Sven De Leijer een 
panelgesprek. Er is volop gelegenheid  
tot netwerken in een aangename sfeer.

Dance To The Maxx: 
En Danseuse! 
Fuif

Dat jij en ik coronamoe zijn is al lang geen 
geheim meer. Als de regels het toelaten, 
viert de Tervuurse jeugdraad zijn tweede 
vrijheid met een geweldige fuif. Met de 
CovidSafe App ben je welkom op Dance 
To The Maxx: En Danseuse! Hou zeker de 
sociale mediakanalen van de jeugdraad  
in het oog voor meer nieuws.

Kinder-WK-dorp
Het grasveld aan Pachthof Stroykens 
wordt omgetoverd tot een kinderdorp  
vol met springkastelen, spelletjes en een 
grimestand. Ouders kunnen ondertussen 
lekker relaxen, naar de wedstrijd kijken  
op groot scherm en genieten van  
versnaperingen. 
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ma 20/9 van 20 tot 21.30 u  
(deuren 19.30 u), gratis, reserveren via  
www.dewarandepoort.be 

di 21/9 om 20.30 u, gratis, reservatie  
verplicht via www.dewarandepoort.be

wo 22/9 om 20 u (deuren 19 u),  
€ 5 per deelnemer per ploeg, ploegen van 
maximaal 5 personen, inschrijven via  
david.debevere@gmail.com

 vrij 24/9 van 21 tot 3 u

zo 26/9 van 10 tot 18 u, gratis 

di 21/9 van 10 tot 15.15 u, € 9 hele dag/ 
€ 4,5 halve dag (inclusief broodjeslunch en/
of taart), inschrijven vóór 15/9 via  
inschrijvingen@tervuren.be, 02 766 52 03, 
aan de balie in de Warandepoort, Markt 7b 
of online via reservaties.tervuren.be

do 23/9 vanaf 15 u, € 65 per deelnemer, 
reservatie verplicht via  
www.dewarandepoort.be, organisatie:  
gemeente Tervuren, Regio Net Werkt en 
ACEG 
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Dossier 

“WK Wielrennen wordt een groot volksfeest”

Matthias Verhulst (Feestcomité van Duisburg): “De gemeente en 
andere partners zorgen voor een programma dat van start gaat 
vanaf maandag. Vanaf het weekend nemen wij de fakkel over. 
Zaterdag spelen twee coverbands meteen na de koers van de 
elite vrouwen. En daarna zorgt DJ Bexx tot 3 uur voor een  
dans- en fuifavond voor alle leeftijden.

Zondag kijken we met z’n allen naar de wegrit bij de elite mannen. 
Als die wedstrijd afgelopen is, zorgt Bart Kaëll voor de nodige 
sfeer. Met ook nog Abba for You en de bekende party-DJ Wim 
wordt zondag een echte ambiancedag.

We voorzien ook randactiviteiten zoals een wedstrijdje bierfietsen. 
Daarbij moet je om het snelst al fietsend een pint vullen. Er is ook 
een competitie fietsen op rollen voor duo’s.” 

Prachtig weekend
“Koers is een volksfeest. Met een goede schlager en een frisse 
pint erbij kan het niet meer stuk. De Druivenkoers zorgt hier elk 
jaar ook voor een groot feest. Alles is aanwezig om er een 
prachtig weekend van te maken. Bovendien zijn alle activiteiten 
gratis. Duisburg telt heel wat wielerliefhebbers die niets van  
de koers willen missen. Maar ons programma is ook heel  
aantrekkelijk voor de minder fanatieke fans.”

www.facebook.com/FeestcomiteDuisburg, www.duisburg.be

Aanloopprogramma vanaf september 

Een rondreizend wielerbelevingsdorp slaat zijn tenten op in Tervuren. In de 
‘Belevingstrailer’ blik je vooruit naar het WK en de toekomst. Wil je eens 
proeven van het WK-parcours? Dat kan op de hoogtechnologische indoor-
trainers. Altijd al eens willen weten hoe Wout van Aert zich voelt als hij zijn 
tijdrithelm opzet? Neem dan plaats in de windtunnel. 

De ‘KOERSbus’, is een museum op wielen waar je kan terugblikken op 100 jaar 
wereldkampioenen op de weg. Neem een duik in de wielergeschiedenis met 
historische wielermomenten, unieke collectiestukken en verhalen. 

Jongeren tussen 5 en 14 jaar beleven in ‘Little Champions’ een unieke en 
veilige fietservaring op een uitdagend parcours. Ervaren initiators en  
vrijwilligers helpen om hun technische vaardigheden te verbeteren. 

Je kan ook kennismaken met een breed gamma aangepaste fietsen. Heb jij al 
eens gereden met een racetandem of een handbike? Kom langs en ontdek 
het zelf.

Flanders 2021 Roadshow

Geen seconde getwijfeld
“Toen bekend werd dat Tervuren een officieel WK-dorp werd, 
twijfelden we geen seconde om ook iets te organiseren. 
Bovendien laten we andere verenigingen meegenieten: door  
te komen helpen, verdienen ze een centje voor hun werking.”

Op 25 en 26 september zorgt ook het Feestcomité van Duisburg voor een weekend 
vol ambiance

  Het Feestcomité van Duisburg kijkt  
reikhalzend uit naar het WK!

za 11/9 van 10 tot 18 u, Markt en Warandeplein Tervuren, gratis
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Fietsweek raad voor lokale economie
De handelszaken Robeet Bike Style, Cyclic Bike Store, 
ZOEV Store, Poledor, WMNride, Fietsgidsen en 
Eetkaffee De Hopnar openen hun deuren met  
demonstraties, infosessies en workshops. Dit aanbod  
is gratis. Je kan ook deelnemen aan een pak begeleide 
fietstochten (5 euro).

Strava Challenge
De verschillende Druivengemeenten 
nodigen je in de Strava Challenge uit om 
zo snel mogelijk zes beklimmingen op  
het WK-parcours te bedwingen: de 
Smeysberg (Huldenberg), Moskesstraat 
(Overijse), S-Bocht - Taymansstraat 
(Overijse), Bekestraat (Eizer),  
Overijsesteenweg (tussen Eizer en 
Duisburg), Veeweidestraat (Duisburg).  
Zet de postcode achter je Stravanaam om 
in de aparte Druivenstreek-rangschikking 
terecht te komen. 

WK-zomerzoektocht
Ga op stap met de hele familie langs het 
officiële WK-parcours en ontdek naast 
een heleboel wielerweetjes ook bekende 
en minder bekende plekjes. Kroon jij je  
tot de wereldkampioen onder de  
speurneuzen? Wie op het WK-podium 
belandt, krijgt een leuke wielerprijs. 

Bahamontes on Tour
Podium

Bahamontes on Tour, dat is hét Wielerblad 
van Vlaanderen, vertaald van het papier 
naar het podium. Een avondvullende ode 
aan de koers, vanuit een gezellige 
theaterzetel en onder warme spots.  
Een paar splijtende koersnummers,  
een streepje rennerspoëzie, tal van 
verrassingen en constant de wind op kop. 
Na de voorstelling is iedereen welkom in 
het Koerscafé van De Vrienden van  
’t Pelotonneke (in het gemeentehuis).  

tot za 18/9, reglement en klassementen op 
www.flandrienlus.be, gratis 

tot zo 19/9, downloaden van  
www.visittervuren.be/wkzoektocht of haal  
het boekje af in het toeristisch  
bezoekerscentrum De Warandepoort,  
Markt 7b, gratis 

vrij 17/9 om 20.30 u, cc De Warandepoort, 
Markt 7b, kassa € 27, vvk € 25, abo € 23, 
reserveren: www.dewarandepoort.be,  
ccdewarandepoort@tervuren.be, 
02 766 52 03

van za 11/9 tot zo 19/9, organisatie: raad voor lokale economie, Visit: Tervuren en Pasar

- zo 19/9: Fietstocht Pasar Tervuren naar de Abdij 
van Park. Inclusief een bezoek aan de Abdij en 
zijn tuinen. Breng je eigen picknick mee. Locaties 
onderweg: Heverlee, Meerdaalwoud, de Zoete 
Waters en het Voerpad. (40 km)

• vertrek: Eetkaffee De Hopnar (Melijndreef 6) om 11 u
• maximaal 20 deelnemers
• gratis
• reservatie verplicht via pasar.tervuren@outlook.com

- za 11/9: Fietstocht natuur & erfgoed in het bos.  
Een fietstocht over Tervuurse trage wegen, met 
aandacht voor natuur en geschiedenis. (40 km)

- wo 15/9: Familiefietstocht op rustig tempo. 
Kinderen vanaf 10 jaar van harte welkom. (30 km)

- do 16/9: Fietstocht over de taalgrens. Kom meer te 
weten over het ecoduct in Groenendaal, het 
kasteel van Terhulpen en kunstenaar Jean-Michel 
Folon. (40 km)

- za 18/9: Fietstocht van vierkantshoeve, koeien  
en ijsjes. Je fietst via het Bisdom in Overijse naar  
De Laan in Tombeek, bekijkt een watermolen en 
bestudeert onderweg de koeien en een vierkants-
hoeve. (40 km)

- zo 19/9: Fietstocht langs het WK-parcours. Ontdek 
enkele heuveltjes in onze streek op eigen tempo. 
(35 km)

vertrek: telkens om 14 u aan Eetkaffee De Hopnar  
(Melijndreef 6)
• maximaal 20 deelnemers per fietstocht
• € 5 per persoon (drankje inbegrepen)
• reservatie verplicht via reservaties.tervuren.be/tickets
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Duisburg City Run
Ontdek al joggend het verhaal achter  
de pittige hellingen van het parcours. 
Onderweg trakteert de gids met  
druivensuiker en de leukste weetjes.  
Het loopritme wordt aangepast aan het 
niveau van de groep.  (8 km, 90 minuten) 

zo 19/9 om 10 u, vertrek aan de kerk  
van Duisburg, € 2 per persoon,  
maximaal 20 personen, reserveren verplicht 
via reservaties.tervuren.be/tickets of  
02 766 52 03

Presentatie Kloster 
Lehnin
Een delegatie uit de Duitse gemeente 
Kloster Lehnin waarmee Tervuren 
verbroederd is, komt naar het  
WK Wielrennen. Reis je zelf graag eens 
naar onze partnergemeente? Op vrijdag 
24 september kan je naar een toeristische 
presentatie gaan kijken en luisteren  
(www.klosterlehnin.de). 

Het WK Wielrennen verloopt volgens 
de richtlijnen van de overheid.  
Deze richtlijnen kunnen in de 
aanloop naar het WK nog wijzigen. 
Hou www.wkwielrennentervuren.be 
en de sociale media in het oog  
voor de recente stand van zaken.

Coronamaatregelen

www.wkwielrennentervuren.be

Wat is de UiTPAS Druivenstreek?
UiTPAS Druivenstreek is jouw voordeelkaart voor verrassende vrije tijd buitenshuis.  
Bij elke deelname aan een UiTPAS-activiteit kan je punten sparen die je nadien kan 
omruilen voor iets leuks.

Waar koop je de UiTPAS Druivenstreek?
Voor 5 euro koop je een UiTPAS aan de balie van vrijetijdscentrum De Warandepoort. 
Een UiTPAS is persoonlijk en blijft onbeperkt geldig, je kan er dus per gezinslid één 
aanschaffen. Op je UiTPAS staan meteen een aantal welkomstvoordelen, nog voor je  
1 punt hebt gespaard. 

Punten sparen?
Je kan punten sparen door deel te nemen aan een UiTPAS-activiteit. Een overzicht  
van de UiTPAS-activiteiten vind je via www.tervuren.be/uitpasdruivenstreek. In eerste 
instantie krijgen enkel de gemeentelijke activiteiten een plaats in het UiTPAS-aanbod. 
In de toekomst kan je er ook activiteiten van de verenigingen vinden.

Ga voor, tijdens of na de activiteit naar een UiTPAS-zuil en hou je UiTPAS tegen de  
zuil om je punt te sparen. Je kan maar 1 punt per activiteit sparen. Je vindt de  
UiTPAS-zuilen op verschillende vrijetijdslocaties in de Druivenstreek en soms ook op 
evenementen. 

Ontspannen 

UiTPAS Druivenstreek 
Jouw voordeelkaart voor verrassende 
vrije tijd buitenshuis

De gemeenten Tervuren, Overijse, Hoeilaart, Bertem, Huldenberg en vzw De Rand werken sinds  
vorig jaar voluit samen rond vrije tijd. Het is de bedoeling om meer mensen in contact te  
brengen met het ruime vrijetijdsaanbod in de Druivenstreek. Daarom lanceren zij gezamenlijk  
de UiTPAS Druivenstreek. 
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vrij 24/9 om 18 u, cc De Warandepoort, 
Markt 7b, gratis, reserveren via  
www.dewarandepoort.be,  
ccdewarandepoort@tervuren.be of  
02 766 52 03
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Ruil je punten om
Wanneer je voldoende UiTpunten hebt gespaard, kan je ze omruilen voor een korting, 
een gratis drankje, gratis tickets, een gadget, … Vanaf 5 punten kan je al een voordeel 
krijgen, maar je kan ook langer sparen om dan meer punten in te ruilen voor een groter 
voordeel. Een overzicht van alle welkomst- en omruilvoordelen in de Druivenstreek  
vind je via www.tervuren.be/uitpasdruivenstreek.

UiTPAS met kansentarief
Inwoners met het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’, een collectieve schuldenregeling 
of een laag inkomen hebben recht op een UiTPAS met kansentarief. Je betaalt dan  
1 euro voor de UiTPAS en krijgt 80 procent korting op de UiTPAS-activiteiten in de 
Druivenstreek. 

Denk je dat je recht hebt op een UiTPAS met kansentarief, neem dan zeker contact op 
met het Sociaal Huis via welzijn@tervuren.be of 02 766 52 02. 

UiTPAS Druivenstreek digitaal
Nadat je je UiTPAS hebt aangekocht, kan je deze registreren op www.uitpas.be. Daar 
krijg je een goed overzicht van je gespaarde punten en zie je welke voordelen je kan 
omruilen. Of download de UiTPAS-app en spaar punten via je mobiele telefoon. Zo heb 
je je UiTPAS altijd op zak en kan je overal zien welke voordelen je daar kan verkrijgen.

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

www.tervuren.be/uitpasdruivenstreek, 02 766 52 03
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Druivenstreek daagt je uit!
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Leef-ruimte

Kom naar de  
allereerste  
Klimaattafel
Heb je ideeën om onze gemeente energie- 
zuiniger, veiliger en aangenamer te maken? 
Geef je graag mee vorm aan de toekomst en 
die van je kinderen? Denk je mee over concrete 
acties in jouw buurt? Kom dan op woensdag  
22 september naar de eerste Klimaattafel. 

Zoals opgenomen in de Beleidsverklaring 2019-2025 besliste 
de gemeente om een klimaatplan op te maken. Het klimaatplan 
zal concrete oplossingen voorstellen om tegemoet te komen 
aan twee grote uitdagingen. Eén: de uitstoot van schadelijke 
broeikasgassen fors terugdringen. Twee: Tervuren bestand  
maken tegen de negatieve gevolgen van droogte, hitte,  
overstroming of hevige stormen.

We denken samen na over de volgende thema’s: 

• energiezuinig en klimaatgezond wonen 
• hernieuwbare energie
• duurzame verplaatsingen
• anders consumeren
• gevolgen van de opwarming beperken (wateroverlast, 

droogte, hitte) 

Na een welkomstwoordje en een inspirerende introductie ga je 
aan de slag in een eerste reeks Klimaattafels. Na een korte  
pauze volgt een tweede reeks gesprekken om uiteindelijk af te 
ronden met de resultaten en een conclusie. Daarna kan je nog 
even napraten bij een drankje.

Behaag je Tuin 
Jouw tuin kan een verschil maken voor natuur 
en klimaat. Bestel vóór 15 oktober je streekeigen 
plantgoed met de actie ‘Behaag je tuin’. Zo  
zorgen we samen voor groen, bijen, vogels  
en vlinders.

• Haagpakketten: dit zijn gemengde pakketten van telkens  
30 planten. Nieuw is de gemengde haag voor kleinere tuinen 
met 15 plantjes (liguster, haagbeuk en éénstijlige meidoorn). 
Goed voor 3 à 4 meter haag.

• Klimaatbomen zoals wintereik, winterlinde, Spaanse aak  
of haagbeuk. Ze kunnen een langere periode van droogte 
verdragen en geven veel schaduw. 

• Bomen voor kleinere tuinen: Spaanse aak, knotwilg, wilde 
lijsterbes, Europese vogelkers en éénstijlige meidoorn. 

• Bomen die geen last hebben van natte voetjes: zwarte els, 
knotwilg, Europese vogelkers, fladderiep.

• Bijenvriendelijke bomen: alle fruitbomen, winter- en  
zomerlinde, boskers, Spaanse aak en Europese vogelkers.

• Bijenvriendelijke pakketten: bloesem- en bessenheg,  
bijenheg, vogelbosje, …

Surf naar www.behaagjetuin.be voor het hele aanbod. Je vindt 
er gegarandeerd kwaliteitsvol streekeigen plantgoed tegen een 
goede prijs.

Regionaal Landschap Dijleland, haag@rld.be 

Hoe bestellen?
• Bestel online vóór vrij 15/10 op  

www.behaagjetuin.be. Je vindt er alle pakketten 
met de nodige informatie.

• Haal je bestelde plantgoed af op za 4/12 in  
Tervuren (je verneemt later de locatie en het  
tijdstip).

wo 22/9 van 19.45 tot 22.30 u
•   gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a
•  gratis 
•  inschrijven tegen uiterlijk ma 13/9 via  

hilde.vanderlinden@tervuren.be, 02 766 52 86.  
Vermeld als onderwerp ‘Klimaattafels’ en ook naam, adres, 
e-mail, telefoonnummer en je favoriete thema’s.
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Gebeurt nu 

CoroNAbon tot eind 
september
Nog geen Tervuurse CoronNAbon ge-
kocht om de lokale handel te steunen? 
Dat kan nog tot eind september. Met de 
CoroNAbon koop je een bon van  
25 euro, maar betaal je slechts 20 euro. 
Je ruilt hem in bij de handelaar van je 
keuze (tot 31 december 2021). De  
CoroNAbon is enkel geldig in  
niet-essentiële zaken. Zij hebben het 
meest geleden onder de coronacrisis.

In vogelvlucht

MijnBibliotheek, te moeilijk? De onlinecatalogus gebruiken,  
ingewikkeld? Niks daarvan. Met de heldere instructiefilmpjes of  
tutorials die de Bib klaar heeft, kan je zo aan de slag. Stap voor  
stap loodsen ze je door het proces. Van je aanmelden of een titel 
opzoeken tot een profiel aanmaken en nog veel meer. Bekijk de  
filmpjes op je pc, mobiele telefoon of tablet. Ook voor Gopress en 
Fundels komen er instructiefilmpjes aan.

Virtueel in het  
Zoniënwoud
Toerisme Vlaams-Brabant lanceerde met 
de beheerders van het Zoniënwoud en 
Stichting Zoniënwoud het wandelnetwerk 
Zoniënwoud, 170 kilometer aan virtuele 
trajecten en knooppunten over het  
volledige woud. Dit virtuele netwerk  
zonder wegwijzers sluit naadloos aan 
op het bewegwijzerde Wandelnetwerk 
Zuid-Dijleland. Download de gratis app 
op www.wandelknooppunt.be.

www.visittervuren.be

Doorbreek eenzaamheid
De stilzwijgende silhouetten op verschillende zitbanken in 
de gemeente zijn je vast opgevallen. Met deze campagne 
wil de Tervuurse welzijnsraad zoveel mogelijk mensen  
aanzetten om te praten. Want eenzaamheid mag geen  
taboe zijn. Wie nood heeft aan een babbel kan ook terecht 
bij Tele-Onthaal, het JAC of Awel. 

Instructiefilmpjes Bib

www.tele-onthaal.be, www.facebook.com/jachallevilvoorde, 
www.awel.be

Sportclub@school
Iedere jaar organiseert Sport Vlaanderen 
in het kader van de Europese Week  
van de Sportclub de actie ‘Breng je 
sportclub@school’. Op woensdag  
29 september laten zoveel mogelijk 
scholen hun leerlingen in de sportkledij 
van hun sport(club) naar school komen. 
Jij doet toch ook mee? 

vrijetijd@tervuren.be te koop aan de balie van vrijetijdscentrum  
De Warandepoort, Markt 7b 
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Regionaal Landschap Dijleland, haag@rld.be tervuren.bibliotheek.be/praktisch
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Mensen

Geniet samen met je 
kind van (voor)lezen

Bruisend

Lezen en voorlezen is goed voor je kind. Betere 
leesvaardigheden en meer leesplezier zijn maar 
twee van de positieve effecten. Ben je op zoek 
naar een leuk (voor)leesboek? Snuister dan 
eens in de collectie van de Bib.

Goed voor taal… en rekenen

Kinderen die graag lezen, lezen ook meer en beter. Doordat ze 
steeds beter lezen, hebben ze het gevoel dat ze ergens goed  
in zijn. De positieve effecten van lezen zijn voelbaar op vlak van 
taalontwikkeling, woordenschat en zelfs rekenen. 

Baby’s, peuters en kleuters die door hun ouders van jongs af 
aan worden voorgelezen, hebben een voorsprong. Ze hebben 
een beter taalgevoel en -begrip. Voorlezen laat kinderen beter 
luisteren, rekenen en hun concentratievermogen trainen.

Leesplezier doorgeven

Ook als je kind nog erg jong is, heeft het zin om voor te lezen. 
Het positieve effect is langdurig, tot ver in de basisschool.  
Als je kind zelf kan lezen, blijf dan toch voorlezen. Zo zorg je 
voor continuïteit in de literaire ontwikkeling. En het blijft een  
uitstekende manier om leesplezier door te geven, ook aan  
oudere kinderen en zeker aan moeilijke lezers. 

Kies jij binnenkort een boeiend boek om thuis aan 
je kind voor te lezen? In de Bib heb je een grote 
keuze.

tervuren.bibliotheek.be, 02 766 52 03
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Infoavond 

Veilig online: gamen
Gamen is het favoriete tijdverdrijf van massa’s jongeren. Tegelijk 
is het voor veel ouders de bron van ergernis bij uitstek. Wat 
maakt het allemaal zo leuk en aanlokkelijk? Wat moet je er als 
ouder zelf van kennen? Wat zijn de valkuilen en de risico’s?  
Hoe hou je het gamen binnen de perken? Deze sessie dompelt 
je onder in de wereld van het gamen. Je krijgt uitleg en tips en 
stapt moeiteloos over van het beginnersniveau naar dat van 
expert.

di 28/9 om 20 u
•  gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a
•  gratis, inschrijven via huisvanhetkind@tervuren.be,  

02 766 52 02 of aan de balie van het gemeentehuis
•  in samenwerking met de Gezinsbond

Workshop

Babymassage 
De huid is het best ontwikkelde zintuig van jonge baby’s. Door 
lichaamsmassage kan je je baby koesteren en knuffelen. Je 
bouwt er een unieke en warme band voor het leven mee op. 
Babymassage stimuleert de lichamelijke en emotionele 
ontwikkeling. Breng een handdoek en reserveluier mee en 
draag gemakkelijke kleding. 

Bij het begin van het schooljaar organiseert de bibliotheek  
introductiebezoeken voor de basisscholen. De leerlingen raken 
al spelend wegwijs in de bibliotheek. Later komen ze geregeld 
samen met hun leerkracht op bezoek om boeken uit te lenen. 
Zo leren kinderen de ruime collectie van de bibliotheek kennen 
en worden ze gestimuleerd om meer te lezen. 

wo 29/9 om 10 u
•  gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a (zaal De Wilg, bereikbaar 

met kinderwagen via ingang beneden)
•  gratis, info en inschrijven via  

https://www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/12995/detail
•  vermeld bij de inschrijving (onder ‘opmerking’): voornaam en 

geboortedatum van de baby, 1 inschrijving per baby (als beide 
ouders meekomen, noteer dat aub bij ‘opmerking’)

•  in samenwerking met CM
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Uit in
Tervuren

September 2021
www.tervuren.be

Nachtvlucht is 
er weer!

Studio Guga Nomadland

Zin om erin te vliegen met een abonnement 
op de drie meest fantastische cultuurhot-
spots van de regio? Cc De Warandepoort, 
GC de Kam in Wezembeek-Oppem en GC 
de Lijsterbes in Kraainem staan  
garant voor muziek, theater en film van de 
bovenste plank. Vanaf vier verschillende 
voorstellingen geniet je al van de voordelige 
abonnementsprijs. Bestel snel via  
www.dewarandepoort.be of aan de balie 
van De Warandepoort, Markt 7b.

We kennen Radio Guga, de band rond 
maestroloog Guga Baul, als een coverband 
van formaat. Maar onder de naam ‘Studio 
Guga’ schreef Radio Guga een nieuw ver-
haal: een eerste studioplaat. Zoals vanouds 
haalt Guga zijn beste stem-imitaties naar 
boven. Hij laat ze horen in gloednieuwe, 
eigen nummers. Die lijken wel gemaakt door 
de geïmiteerde artiest zelf. 

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).

ABONNEMENT ONGEHOORD FILM

ccdewarandepoort@tervuren.be, 
02 766 52 03

: 

vrij 1/10 om 20.30 uur
•  cc De Warandepoort, Markt 7b  

(org. AGB BEXIT)
•  kassa 26 euro, vvk 24 euro,  

abo 22 euro, student (-26j) 20 euro
•  reserveren: www.dewarandepoort.be, 

ccdewarandepoort@tervuren.be,  
02 766 52 03

woe 6/10 om 20.30 uur
•   cc De Warandepoort, Markt 7b  

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

ccdewarandepoort@tervuren.be,  
02 766 52 03

vrij 8/10 om 20.30 uur
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa 27 euro, vvk 25 euro, abo 23 euro, student (-26j) 21 euro
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

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. 

‘t Zal schoon zijn als 
het af is 

ADRIAAN VAN DEN HOOF

MUZIEK

THEATER/HUMOR

ma 18/10 om 14 uur
•  cc De Warandepoort, Markt 7b (org. AGB BEXIT)
•  kassa 16 euro, vvk 14 euro, abo 12 euro
•  reserveren: www.dewarandepoort.be,  

ccdewarandepoort@tervuren.be, 02 766 52 03

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.

Houden 
Van

GEENA LISA, ANDREA CROONENBERGHS, SAM VERHOEVEN
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Tervuren (Be)leeft
HORECADAG EN AVONDSHOPPING

zo 12/9, vrij vertrek tussen 9 en 16 u aan bezoekerscentrum De Warandepoort, Markt 7b
•  gratis brochure met routeplannetje afhalen in het toeristisch bezoekerscentrum De Warandepoort, Markt 7b of downloaden (vanaf 12/9) 

van www.visittervuren.be/openmonumentendag 
•  optioneel: gratis rondleiding aan het Kapucijnenklooster: elke 20 minuten tussen 10 en 12 u en 14 en 17 u (reserveren verplicht via  

reservaties.tervuren.be/tickets)

Ga jij mee op pelgrimstocht naar het verdwenen 
Kapucijnenklooster? Een eigentijdse pelgrimsroute 
van 6,5 kilometer langs waardevol erfgoed. 

Stap letterlijk even uit de waan van de dag en  
geniet van de stilte en de schoonheid van de  
natuur tijdens deze 33ste editie van Open  
Monumentendag. De pelgrimstocht verloopt 
langs 16 erfgoedhaltes. Een gratis brochure toont 
je de weg. Met je mobiele telefoon verkrijg je via 
QR-codes nog extra info en geniet je van muziek, 
poëzie en schilderkunst. Goed om weten: de tocht 
blijft bewegwijzerd tot en met de Dag van het 
Zoniënwoud op 17 oktober. Voorzie bij regenweer 
wel aangepast schoeisel.

Op de site van het Kapucijnenklooster kan je een 
korte rondleiding volgen (reservatie verplicht). Het 
verhaal van de gidsen zal het verdwenen klooster 
doen herrijzen. 

Open Monumentendag
ERFGOED 

www.visittervuren.be/openmonumentendag, toerisme@tervuren.be, 02 766 53 40
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De Tervuurse lokale economie leeft weer en dat mag iedereen weten. Kom mee winkelen, proeven en genieten op de sfeervolle  
horecadag en avondshopping op 4 september. In Tervuren en alle deelgemeenten brengen muzikale optredens aan de terrassen  
van de horecazaken extra sfeer in de winkelstraten. Op de Markt van Tervuren strijden de obers met elkaar in een obstakelwedstrijd. 
De avondmarkt vindt plaats van 14 tot 21 uur in de Brusselsesteenweg. Ook straatanimatie zal niet ontbreken en Tervuurse  
verenigingen zijn van de partij met demo’s, animatie en lekkers. In het scoutsdorp op het grasveld van de Koninklijke Moestuin kan je 
van vrijdag tot zondag terecht voor allerlei activiteiten. Op zondagochtend vindt naar aloude traditie de jaarlijkse rommelmarkt plaats 
in het centrum van Tervuren.

za 4/9 van 14 tot 21 u
•  centrum Tervuren, Moorsel, Vossem en Duisburg
•  gratis 
•  vrijetijd@tervuren.be, 02 766 52 03
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Expo ‘Tervuren 
met zijn bossen  
en natuur’ 

Tervuurse kunstenaars en leden van de  
Nederlandse Vereniging maakten kunstwerken 
met als thema de bossen en natuur in  
Tervuren. Ze lieten zich ook inspireren door 
schilders van de School van Tervuren.  
Met werk van Jean-Marie De Pauw,  
Odette De Malsche, Angèle Hoovelts,  
Bertha De Kok, Ulle Liflander, Frits Bastiaens, 
Nico Roest, Jacques Veerman en Herman 
de Lange.  

NEDERLANDSE VERENIGING

van di 21/9 tot za 23/10, di tot vrij van 9 tot 16 u, za van 10 tot 13 u
•  cc De Warandepoort (exporuimte), Markt 7b
•  gratis
•  www.vriendensvt.be 

De kunstenaarskolonie 
de School van Tervuren 
verliet de vertrouwde 
omgeving van het atelier 
en zocht nieuwe  
uitdagingen in de  
openlucht. Hun hartstocht  
voor de natuur resulteerde 
in kleurrijke landschappen, 
waarmee ze de Belgische 
landschapschilderkunst 
voorgoed hertekenden. 
Met doeken van  
Hippolyte Boulenger, 
Lucien Frank en Joseph 
Coosemans zet de VST 
in samenwerking met het 
Veluwezoom Museum 
Doorwerth uit  
Oosterbeek (NL) deze 
uitblinkers van de  
Tervuurse traditie en ook 
Nederlandse meesters 
zoals Willem Roelofs en 
J. en G. Bilders in de 
kijker.

Expo ‘Tervuren- Oosterbeek 
(NL). Het pleinairisme in de 
19de eeuw’

DE VRIENDEN VAN DE SCHOOL VAN TERVUREN

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. Geniet mee van het feestelijke programma met niet minder dan 8 culturele activiteiten 
tussen 18 september en 12 december, met steun van de gemeente Tervuren. We serveren je in deze 
editie het eerste deel. 
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Lustrumviering erfgoedverenigingen

van za 18/9 tot za 23/10, di en vrij  
van 10.30 tot 16 u, za en zo van  
10.30 tot 14 u
•  Leuvensesteenweg 4a
•  gratis 
•  www.nederlandse-vereniging.be

De Heemkundige Kring van Tervuren 
trakteert je op twee historische films  
over de geschiedenis van de  
gemeente: ‘Karel van Lorreinen’  
en ‘Waar is mijn kasteel naartoe?’  
Regisseur en bestuurslid  
Piet Vandenpoel zette de producties 
op met vele lokale acteurs.  
Ook interessant voor scholen!

Historische films

KONINKLIJKE HEEMKUNDIGE KRING SINT-HUBERTUS

za 25/9 om 20.30 u
•  cc De Warandepoort (theaterzaal), Markt 7b
•  gratis 
•  reserveren via www.dewarandepoort.be, ccdewarandepoort@tervuren.be of 02 766 52 03
•  www.heemkundetervuren.be

2 nieuwe boeken 
boven de doopvont
De Heemkundige Kring brengt zijn 
nieuwste boek uit: ‘Geschiedenis van 
Tervuren, Duisburg, Moorsel en Vossem. 
Een gemeenschap op historische  
gronden, een gemeenschap door 
 historie verbonden.’

De Nederlandse Vereniging stelt haar 
boek ‘Kroonprins Willem van Oranje en 
Anna Paulowna in Tervuren (1815-1830)’ 
voor van de hand van Frans Vollenbroek. 

www.nederlandse-vereniging.be : 

http://heemkundetervuren.be: 
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www.visittervuren.be/openmonumentendag, toerisme@tervuren.be, 02 766 53 40



ZA 4 SEPTEMBER 

Wil jij ook komen dansen?  
Dansschool Split 

Er zijn danslessen voor elke leeftijd en elk niveau. Neem een kijkje op  
www.dansschoolsplit.be en kom kennismaken en je inschrijven op 4 september.

Gemeentelijke basisschool Tervuren, Paardenmarktstraat 1, gratis,  
info@dansschoolsplit.be 

DI 7 SEPTEMBER

Qi gong   
Golden Flower Tai Chi Tervuren

Bewegen én ontspannen, je immuunsysteem stimuleren, werken aan coördinatie 
en soepelheid op het ritme van je ademhaling, genieten. Doe mee met qi gong 
en ervaar hoe je lichaam tot rust komt en zich vult met helende energie.

Sportcentrum Diependal, Lindeboomstraat 30, van 10 tot 11 u, 1ste les gratis 
voor beginners, leen.deleenheer@telenet.be

WO 8 SEPTEMBER

Tai chi   
Golden Flower Tai Chi Tervuren

De vloeiende harmonische bewegingen van tai chi brengen je geest tot rust, 
creëren harmonie en doen je levensenergie stromen. Leer stevig te staan  
zonder hard te zijn, te bewegen als riet dat meegaat met de wind maar niet breekt. 

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

ZO 12 SEPTEMBER 

Wandeling Open Monumentendag  
Femma Tervuren

De pelgrimstocht naar het verdwenen Kapucijnenklooster verloopt langs  
16 erfgoedhaltes. Je krijgt onderweg info via QR-codes en ter plekke doet  
het verhaal van de gidsen het verdwenen klooster herrijzen.

Warandeplein Tervuren, vertrek 14 u, gratis, jo.rombouts1@outlook.com,  
02 767 57 70, chrisdelmotte@skynet.be

ZA 18 SEPTEMBER

Blokjesfestival: Tervuren anno 2050  
Kwb-Tervuren 

Een interactieve namiddag vol Legoplezier voor jong en oud. 150 kg  
Legoblokjes en bouwopdrachtjes en -platen liggen te wachten op jouw  
creativiteit. De zaal is coronaveilig ingericht. 

Gemeentehuis De Zevenster, Markt 7a, van 14 tot 17 u, vrije bijdrage, inschrijven 
verplicht via dominiek30757@hotmail.com, 0485 595 308

Uit
Verenigingen Kalender
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Maand van de 
sportclub

Senpai Fit De Schrijfwijzen 
2021

Judo, basketbal, tai chi? Ga mee op zoek 
naar de sport die jou het beste ligt. In  
september en oktober bieden verschillende 
sportclubs gratis proeftrainingen aan.  
Zo kan je vrijblijvend proeven van een  
nieuwe sport. De afdeling vrije tijd zorgt 
voor een verzekering voor elke deelnemer. 
Een overzicht vind je op www.tervuren.be.

Ouder worden en fit blijven, het is niet altijd 
gemakkelijk. 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.

De Vlaamse bibliotheken, Creatief Schrijven 
vzw en De Standaard organiseren in  
heel Vlaanderen op dezelfde avond  
De Schrijfwijzen, het Groot Dictee  
Heruitgevonden 2021. Géén klassiek  
dictee vol hersenkrakers. Wél een spannend 
taalspel. Wat is juist: chocoladecakeje,  
chocoladecakje of chocolade-cakeje?  
Het spel vindt dit jaar plaats in de Bib van 
Hoeilaart en de winnaar gaat aan de haal 
met een exclusief cadeau.

SPORT ACTIEF BLIJVEN TAALSPEL

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

vrij 8/10 om 20 u
•  GC Felix Sohie, Gemeenteplein 39, 

Hoeilaart
- inschrijven via tervuren.bibliotheek.be 

of druivenstreek.bibliotheek.be
- gratis 
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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 5/9 (activiteiten tussen 4/10 en 14/11)

• zo 10/10 (activiteiten tussen 9/11 en 12/12)

TIP: Maak je activiteit nog beter en ruimer bekend via www.uitinvlaanderen.be. in TERVUREN
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ZA 18 EN ZO 19 SEPTEMBER

Judotornooi Brabant Open   
Judoclub Tervuren  

Zin om wedstrijdjudo van een hoogstaand niveau te ervaren? Kom dan zeker 
een bezoekje brengen. Meer dan 500 deelnemers uit verschillende landen 
nemen deel.

Sportcentrum Diependal, Lindeboomstraat 30, van 9.15 tot 16.30 u,  
€ 5/ gratis (-12j), info@brabantopen.be

ZO 19 SEPTEMBER

Vossem MTB classic    
Voervallei Vossem 

Mountainbiketoertocht (30 - 45 - 60 km) doorheen de bossen en velden in de 
prachtige Druivenstreek. Een voorproefje van wat de profs een week nadien op 
het WK voorgeschoteld krijgen? 

Sportzaal Vossem, Dorpsstraat 38, start tussen 8 en 10.30 u, € 6/ € 7/ € 8/ € 9, 
hermanvanderveken@skynet.be

ZO 26 SEPTEMBER

Arboretumwandeling  
NATURA Zoniën  

Natuurwandeling met focus op de 
meest merkwaardige bomen van de 
Sierra Nevada, de oerbossen van de 
Appalachen om te eindigen in de taiga 
in het hoge noorden van Canada.

Geografisch Arboretum, van 14 tot 17.30 u, 
€ 5 (volw)/ € 2 (-12 jr en leden  
NATURA Zoniën),  
naturazonien@hotmail.be,  
0471 770 712

ZA 2 OKTOBER

Green Deal Festival  
Transitie, Buurderij, kwb   

Wil 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

TOT DO 30 SEPTEMBER

APKO: QR-wandeling  
APKO   

Ontdek APKO, de Academie voor Podiumkunsten (Overijse-Tervuren-Hoeilaart) 
in een mooie wandelroute van 3 km. Met je mobiele telefoon scan je de codes 
en geniet je van filmpjes, opdrachtjes en quizvragen.

Start op de Markt van Tervuren, gratis, www.apko.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

ZO 3 OKTOBER

Tweedehandsbeurs  
Gezinsbond Vossem   

Tweedehandsbeurs van baby-, kinder-, tiener- en zwangerschapskledij,  
babyuitzet, boeken en speelgoed.

Gemeentelijke sportzaal Vossem, van 13 tot 15.30 u, gratis toegang,  
gezinsbondvossem@hotmail.com

MA 4 OKTOBER

Daguitstap naar Sint Truiden   
Femma Tervuren   

Na het bezoek aan de stad en de abdijsite, volgt in de namiddag een begeleide 
busrondrit waarin je de golvende landschappen, pittoreske kerkdorpjes en 
machtige kastelen van de streek ontdekt.

Sportcentrum Diependal, Lindeboomstraat 30, vertrek om 8.15 u, inschrijven 
voor 13/9 via dendaschris@gmail.com, 0499 29 80 92 




