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VOORWOORD

Beste inwoners,

Nog niet zo lang geleden kwam Tervuren in het nationale nieuws 
omdat hier de rijkste wijk van Vlaanderen zou gesitueerd zijn. 
Deze oktobereditie van Tervuren Info besteedt vooral aandacht 
aan de aanhoudende strijd tegen armoede in onze gemeente. 
Het bewijst nog maar eens de diversiteit van Tervuren, en 
de noodzaak voor een gemeentebestuur om in zijn beleid  
rekening te houden met deze verscheidenheid in de bevolking.

De armoede die hier nog steeds bestaat, moet elk van ons maar 
eens doen nadenken. Over de impact die de economische 
crisis soms heeft op het dagdagelijkse leven van mensen. Over 
hoe een mensenleven soms onverwacht, maar drastisch kan 
worden overhoop gegooid door gebeurtenissen die we vaak 
niet in de hand hebben. We kunnen er wellicht ook uit leren 
dat solidariteit nog steeds nodig is als een grondbeginsel van 
onze samenleving. Er rijzen echter vaak vragen over hoe deze 
solidariteit en sociale zekerheid het best worden georganiseerd.

Het Sociaal Huis (OCMW) in Tervuren speelt een hoofdrol in 
de bestrijding van armoede, maar bekommert zich ook om 
verscheidene andere problemen. Een team van competente 
en enthousiaste medewerkers zet zich elke dag opnieuw in 
om professionele hulp te bieden aan mensen die het moeilijk 
hebben. Ik vind het dan ook meer dan terecht dat de spots in 
deze Tervuren Info eens op ons Sociaal Huis worden gericht. 
Niet alleen uit erkentelijkheid voor het goede werk dat ze al 
vele jaren leveren, maar vooral om meer bekendheid te geven 
aan de diensten die het Sociaal Huis aanbiedt. Dit zal hopelijk 
drempelverlagend werken en de weg wijzen voor hen die het 
echt nodig hebben. 

In dit verband wil ik ook wijzen op de toenemende 
samenwerking tussen het OCMW en de gemeente, die we 
als bestuur maximaal stimuleren. Het nieuwe gebouw aan de 
Moestuin waar het Administratief Centrum en het Sociaal Huis 
samen zijn ondergebracht, biedt zeker verdere opportuniteiten 
op dit vlak. De dubbele doelstelling is steeds opnieuw een 
betere dienstverlening voor de burgers aan de ene kant, en 
een verhoogde efficiëntie aan de andere kant. Hierbij hebben 
zowel het bestuur als het personeel de morele plicht om hun 
eventuele angst voor verandering opzij te zetten, en deze 
uitdaging samen en met volle overtuiging aan te gaan. Tervuren 
en de Tervurenaren zullen er allemaal beter van worden!

Uw burgemeester
Jan Spooren
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Gemeenteraad 

De gemeenteraad vergadert in principe elke laatste 
donderdag van de maand, behalve in juli, in de raadzaal van 
het administratief centrum/Sociaal Huis, Markt 7a om 20 
uur. De volgende gemeenteraad vindt plaats op donderdag 
31 oktober 2013. 

SPROKKELS UIT DE GEMEENTE 

Nederlands voor ouders

Het CVO Tervuren-Hoeilaart organiseert voor het eerst een 
cursus Nederlands voor anderstalige ouders. De lessenreeks is 
bedoeld voor ouders van schoolgaande kinderen die geen of 
enkel elementaire kennis hebben van het Nederlands. Het gaat 
om een cursus van 24 weken. Onder voorbehoud starten de 
lessen na de herfstvakantie. Tel 02 767 04 30, info@cvoth.be.

Klachtenbehandeling op punt gesteld 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de proce-
dures voor meldingen en klachten bijgesteld. Het wordt voor 
burgers eenvoudiger om een melding of klacht mee te delen. 
Alle meldingen en klachten worden gerapporteerd aan de 
gemeenteraad. Het klachtenbehandelingssysteem wordt ook 
geïnformatiseerd. 

Kloster Lehnin viert mee Sint-Hubertus

Een 25-koppige delegatie uit Kloster Lehnin komt deze maand 
naar Tervuren om het tienjarige jubileum van de jumelage te 
vieren. Naast de burgemeester en schepenen zijn ook de trek-
kende figuren in het gemeentelijke partnerschap van de partij. 
Na de officiële viering in het administratief centrum, woont het 
hele gezelschap de Sint-Hubertusviering bij. 

Engagement voor het klimaat

De gemeente ondertekent op 4 oktober het Vlaams-Brabants 
klimaatengagement. Samen met de provincie Vlaams-Brabant 
en de intergemeentelijke vereniging Interleuven zal Tervuren 
een actief en ambitieus klimaatbeleid voeren. Dit houdt 
onder meer in: streven naar maximale energiebesparing en de  
CO2-uitstoot verlagen.
  

Nieuws
WONEN EN BOUWEN

Je woning  
zorgeloos verhuurd
Wil je graag je woning verhuren, maar zie je op tegen de 
rompslomp die daarbij komt kijken? Dan kun je je woning 
verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK). Een SVK 
huurt woningen op de private markt om ze, na eventu-
ele renovatie, tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan 
woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. Deze ingrepen 
zorgen er voor dat de toekomstige bewoners hun intrek kun-
nen nemen in een gezonde en kwaliteitsvolle woning. Wil 
je meer weten over de werking van SVK Webra of over de 
voordelen voor eigenaars die verhuren via het SVK? Kom dan 
eens luisteren op de infoavond op 22 oktober in Kortenberg. 
SVK Webra is actief in Tervuren, Kortenberg en Zaventem. 
Inwoners uit al deze gemeenten zijn welkom. 

•	 22/10	om	20	uur	
ontmoetingscentrum	Berkenhof,	Beekstraat	25,	
Kortenberg	
inschrijven	bij	de	Woonwijzer,	tel	0471	85	03	77,		
tervuren@woonwijzermiddenbrabant.be	

De	jaarlijkse	Familiedag	in	woonzorgcentrum	Zoniën	was	
voor	bewoners,	familie	en	kennissen	weer	een	erg	gezellige	
namiddag.
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Zoniënwoud in 2033?
Hoe ziet het Zoniënwoud er binnen 20 jaar uit? Als het van 
het Vlaams Gewest afhangt, wordt het een bos met meer 
inheemse en gemengde boomsoorten die goed reageren 
op de klimaatverandering. Ook moeten er meer recreatie-
mogelijkheden komen en een strikt en zorgzaam natuurbe-
heer volgens de Natura 2000-richtlijnen. Momenteel werkt 
het Vlaams Gewest aan een nieuw bosbeheerplan voor het 
Vlaamse deel van het woud.

Info: www.zonienwoud.be

KORTWEG 

Busreis naar  
Kloster Lehnin
Op 24 oktober trekken een dertigtal Tervurenaren van de 
fietsgroep Sportteam Tervuren voor vier dagen op bezoek 
naar zustergemeente Kloster Lehnin. Ook een culturele 
uitstap naar het nabijgelegen Berlijn staat op het reispro-
gramma. De groep bestaat voor een groot deel uit deelne-
mers van start-to-bike. Schöne Reise und viel Spaß !

Info: sportteam Tervuren, tel 02 767 20 59

4.022 Katapulters
Op de kop 4.022 kinderen kwamen afgelopen zomer ravotten 
op speelplein Katapult. De ‘duivels’, synoniem voor de 6- en 
7-jarigen, waren daarbij in de grote meerderheid. Nieuw dit 
jaar: de Blotevoetenwandeling en een heuse sportdag in de 
Leuvense Sportoase. Op 29 augustus werd het grootste aantal 
kinderen geteld, namelijk 144. Daar zat de uitstap naar Plopsa 
Coo voor iets tussen.

Info: jeugddienst, tel 02 766 53 30, jeugddienst@tervuren.be

Win een digitale camera
Breng Tervuren als monumentengemeente in beeld. Stuur 
vóór 30 november jouw favoriete plekje door naar toe-
risme@tervuren.be en motiveer je keuze. De beste foto’s of 
filmpjes komen op de Facebookpagina van Tervuren. De win-
naar maakt kans op een digitaal fototoestel.

Info: dienst toerisme, tel 02 766 53 40,  
www.facebook.com/uitintervuren

© André Verdren
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Sociaal Huis 
tegen armoede
Het OCMW verzekert elke inwoner het recht op een menswaardig bestaan. Bij het 
Sociaal Huis kan iedereen terecht: arm of rijk, jong of oud. Iedereen wordt er geholpen, 
naargelang zijn of haar situatie.

Armoede blijft vaak verborgen
Generatiearmoede is geen 
fictie. Ook niet in Tervuren. 
“Van sommige families 
heb ik al drie generaties 
zien aankloppen bij onze 
diensten.” Aan het woord 
is Sandra Donnay, dienst-
hoofd van de Sociale 
Dienst sinds 2008. Zij en 
de zes maatschappelijk 
assistenten op haar dienst 
steken een hart onder de 
riem van al wie het nodig 
heeft. 

Het gemiddelde inkomen per 
hoofd is hoog in Tervuren. 
Toch is er ook armoede?
Sandra Donnay, diensthoofd 
Sociaal Huis: “Het klopt dat 
het gemiddelde inkomen 
hoog is. Daardoor valt het 
minder op dat hier ook men-
sen in armoede leven. Maar 
het maakt de kloof tussen rijk 
en arm des te groter. Naast 
de generatiearmen zien we 
de laatste jaren meer en meer 
mensen uit de middenklasse 
in de problemen belanden. Zij 
hebben het altijd relatief goed 
gehad, maar overschrijden 
door situaties als echtschei-

ding of ziekte nu soms net de 
armoedegrens. Nog een indi-
catie is de zogenaamde kans-
armoede-index. De kans dat 
een kind in een kansarm gezin 
geboren wordt, ligt in Tervuren 
lager dan in Vlaanderen, maar 
wel hoger dan in de omlig-
gende gemeenten.” 

Hoe verzeilt iemand in 
armoede?
“De economische crisis heeft 
een enorme impact. Mensen 
vinden minder gauw een job 
en vallen sneller terug op een 
vervangingsinkomen.
Ook schoolverlatende jon-
geren die van thuis niet vol-
doende steun kunnen krijgen, 
lopen risico. Echtscheiding 
speelt daarnaast een grote 
rol. Vooral partners die afhan-
kelijk waren van het inkomen 
van hun echtgenoot of echt-
genote, dreigen uit de boot 
te vallen. Ten slotte is ernstig 
ziek worden of invaliditeit een 
risicofactor.”
 
Met welk budget moeten 
deze mensen rondkomen?
“Het leefloon van een alleen-

staande bedraagt momenteel 
817 euro. Een samenwonende 
moet het rooien met 544 
euro per maand en een per-
soon met kinderen ten laste 
heeft recht op 1.089 euro. Dat 
betekent elke maand tellen 
tot op de laatste eurocent en 
zich veel moeten ontzeggen. 
Werk zoeken is niet evident, 
want de jobs waarvoor dit 
publiek solliciteert zijn niet 
dik betaald. Het loon voor 
een starter ligt meestal niet 
veel hoger dan het leefloon. 
Op termijn stijgt het arbeids-
loon wel, maar het is moeilijk 
om deze mensen te motive-
ren. Zij denken gewoonlijk op 
korte termijn en leven van dag 
op dag.”

Wat als het leefloon niet vol-
doet?
“Als mensen met louter het 
leefloon niet menswaardig 
kunnen leven, dan kan het 
OCMW aanvullende steun 
geven. Wij hebben in Tervuren 
objectieve criteria uitgewerkt 
die mensen recht kunnen 
geven op een huurtoelage, op 

Bruggen 
Bouwen
Beleidsverklaring 2013-2018

• de impact van beleidsbe-
slissingen aftoetsen op 
armoede

• via zoveel mogelijk com-
municatiekanalen open-
staan voor signalen van 
armoede

• kansen van maatschap-
pelijk kwetsbare groepen 
bevorderen via opleiding 
en werkervaring

• financiële hulp met de 
nadruk op bestrijden van 
energiearmoede 

• gepaste opvang voor 
asielzoekers organiseren
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Signalen 
opvangen  
“Vertrouwen is het 
belangrijkst”

Joeri Sterckx,  
directeur GBS Tervuren: 
“In onze school merken 
we af en toe armoede op. 
Het uiterlijk ‘afgeborstelde’ 
kind inclusief boeken-
tas is echter geen maat-
staf. Vaak valt het gebrek 
aan steun door de omge-
ving op. Wij investeren 
veel tijd in contact met 
de ouders. Zo krijg je een 
vertrouwensband. Die is 
belangrijk om bijvoorbeeld 
gesprekken rond open-
staande rekeningen te kun-
nen voeren. Samen met de 
bestaande hulpverlening 
zoeken we naar de beste 
ondersteuning voor het 
gezin.” 

“Armoede bij 
ouderen”

Anja Michiels,  
seniorenconsulente: 
“Ik vang zeker signalen van 
armoede op, maar zelden 
rechtstreeks. Bij oude-
ren met vragen over zorg-
aan-huis of opvang in een 
van onze centra gaan wij 
op huisbezoek. Zo krijg je 
een idee van mensen hun 
thuissituatie of moeilijk-
heden. Die signalen grijpen 
we aan om te wijzen op 
ondersteuning of premies 
waar ze recht op kunnen 
hebben.”

tegemoetkoming in medische 
kosten of in energiekosten. 
Deze steun is altijd tijdelijk 
en gekoppeld aan bepaalde 
voorwaarden. Neem iemand 
die na een scheiding op zoek 
moet naar een goedkopere 
woning, maar niet spoorslags 
kan verhuizen. Het OCMW 
kan dan even een deel van de 
huur opnemen, tot die per-
soon iets goedkopers heeft 
gevonden.”

Hoe voelt het om hier te 
komen aankloppen?
“Er is altijd een psychologi-
sche drempel die men over 
moet. Mensen voelen zich 
gekrenkt in hun trots of voelen 
schaamte of angst om veroor-
deeld te worden. Velen wach-
ten ook te lang om langs te 
komen en dat maakt het alleen 
maar erger. Dan komen ze bij-
voorbeeld langs met een sta-
pel ongeopende post. Facturen 
waarmee ze niet geconfron-
teerd willen worden.”
 
Wat trekt hen over de drem-
pel?
“Soms is er iemand in de 
omgeving die een duwtje in 
de rug geeft. Dat kan de wijk-
agent zijn, of de huisarts. Maar 
ook vakbonden, ziekenfond-
sen of scholen kunnen signalen 
opvangen en mensen doorver-
wijzen. Het initiatief nemen, 
moeten zij altijd zelf doen.”

Waarom spreken we soms 
over OCMW, en dan weer 
over Sociaal Huis?
“Dat heeft eveneens te 
maken met drempelverlagend 
werken. Het concept van het 
Sociaal Huis is ontstaan in 
1999 naar aanleiding van de 
vaststelling dat de hulp- en 
dienstverlening te uitgebreid 
en onoverzichtelijk was. De 
burger vond de weg naar de 
juiste diensten niet meer. 
Ook had de term OCMW te 
vaak een negatieve bijklank. 
In het kaderdecreet Lokaal 
sociaal beleid van de Vlaamse 
regering staan de taken van 
een Sociaal Huis omschre-
ven. Een Sociaal Huis moet 
drempelverlagend werken en 
openstaan voor iedereen die 
het even niet meer ziet zit-
ten, ook al heeft die persoon 
nog voldoende middelen. Zo 
bieden wij ook psychosoci-
ale begeleiding, kunnen we 
iemand helpen met het rege-
len van paperassen of verwij-
zen we door naar juridisch 
advies.”

Hoe willen jullie laagdrem-
pelig zijn?
“Dat we nu in één gebouw 
huizen samen met de admini-
stratieve diensten heeft al een 
groot voordeel. Heeft iemand 
bepaalde attesten nodig bij 
de dienst burgerzaken bij-
voorbeeld, dan is het maar 

een kleine stap naar ons. Ook 
vangen wij nu sneller signalen 
op. Het is onze ambitie om in 
de toekomst alle lokale soci-
ale partners te kunnen huis-
vesten in het Sociaal Huis. Dat 
zou de toegankelijkheid nog 
meer ten goede komen.”

Welke andere ambities heb-
ben jullie voor de komende 
jaren?
“We werken momenteel 
hard aan de meerjarenplan-
ning die loopt over de peri-
ode 2014 tot 2019. Onze alge-
mene doelstelling blijft om 
ieder het recht op een mens-
waardig bestaan te verzeke-
ren. Daarnaast hebben we 
drie hoofddoelen. We wil-
len een beter zicht krijgen op 
verdoken armoede, we wer-
ken voort aan een positieve 
beeldvorming van het Sociaal 
Huis en we gaan projecten 
opzetten om de sociale cohe-
sie te versterken. Meer spe-
cifieke focus ligt op kinder-
armoede, energie(armoede), 
wonen en tenslotte tewerk-
stelling. Om breed te sensi-
biliseren rond armoede doen 
wij binnenkort op 17 oktober 
mee aan de acties rond de 
Werelddag van verzet tegen 
armoede. 
 

Waarover meer info op 
pagina 8. 

Sandra	Donnay,	diensthoofd	van	de	Sociale	Dienst	:	“Er	is	altijd	een	psychologische	drempel	
om	hier	te	komen	aankloppen.”
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Geholpen bij het Sociaal Huis
“Schulden stapelen  
zich op”

“Sinds ik mijn job als arbeider 
kwijt ben en met een leefloon 
moet rondkomen, heb ik een 
heleboel achterstallige factu-
ren. Mijn auto op krediet krijg ik niet meer betaald. Als ik nu straks ook de huur niet meer kan betalen, zetten ze mij misschien uit mijn huis.”

Geholpen door
Sociaal Huis, schuldbemiddeling
Kevin: “Bertrand krijgt nu budgetbeheer en ik bemid-del ook bij het afbetalen van zijn schulden. Mijn bood-schap: kom met ons praten over je financiële proble-men. Hoe sneller je komt, hoe beter wij kunnen helpen.”

“Zo vreselijk moe”

“Ik ben mijn man verloren na een 
slepende ziekte. Ik heb hem tot 
het laatste ogenblik zelf thuis 
verzorgd. Nu val ik terug op een 
lager inkomen, maar ik voel me 
te moedeloos en depressief om 
mijn leven weer op te pakken.”

Geholpen door
Sociaal Huis, psychosociale begeleiding
Sonja: “Elk persoonlijk of relationeel probleem is voor ons bespreekbaar. Viviane heeft nu veel steun aan een psycho-loog in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in Sterrebeek. Doorverwijzen was in dit geval de beste oplossing.”

“Al die ingewikkelde 

formulieren!”

“Ik wil mijn huur opzeggen, maar weet niet hoe ik een opzeg-

brief moet schrijven. Ook begrijp ik de vragen op het aanvraag-

formulier voor een sociale woning niet goed. Kon iemand mij 

maar helpen met al die papieren. Schrijven is niet mijn sterkste 

kant.”

Geholpen door

Sociaal Huis, administratieve hulpverlening

Eva: “Ik heb Karel geholpen bij zijn administratie. Ik heb samen 

met hem een opzegbrief opgemaakt en uitleg gegeven bij de 

soms moeilijke woorden op het aanvraagformulier.”

“Werken geeft me 

zelfvertrouwen”

“Als politiek vluchte-

linge vind je niet zo gemakkelijk werk in België, ook al 

ben je erkend. Ik heb niet de juiste diploma’s en had in 

Afghanistan ook nog geen werkervaring opgedaan. Maar 

ik ben jong en heb hoop.” 

Geholpen door

Sociaal Huis, tewerkstelling

Koen: “Yasmina werkt nu als kapster. Een jaar geleden 

kwam zij bij ons aankloppen en samen hebben we een 

traject uitgestippeld en de mogelijkheden op de arbeids-

markt verkend. Na haar opleiding en werkervaringspro-

ject kon zij vrijwel meteen aan de slag.”

Het Sociaal Huis is open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 u en van 13.30 
tot 16 u (namiddag enkel op afspraak, dinsdagnamiddag gesloten). Aanvragen 
verwarmingstoelage: maandagnamiddag en donderdagnamiddag.
Elke inwoner kan in het Sociaal Huis terecht met vragen van administratieve, 
financiële, sociale, psychologische of juridische aard.
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“Weg uit dat krot”

“In mijn huurapparte-
ment staat de schimmel 
op de muren en de elektriciteit valt regelmatig uit. Geld voor een betere woning voor mij en mijn zoon heb ik niet. De huisbaas onderneemt niets. Toch kan het zo niet verder.”

Geholpen door
Sociaal Huis, woonbegeleiding
Wendy: “Chris en de kleine Tim wonen nu tijdelijk in een transitwoning. Ondertussen zijn wij samen op zoek naar een goedkoop, maar gezond appar-tement. Omdat Chris vaak niet goed uit zijn woor-den geraakt, telefoneren we samen naar de ver-huurders.”

“Ziek zijn kost véél geld”

“Mijn partner is gehandicapt. Bij mij is onlangs de diag-

nose van chronische reuma gesteld. Wij betalen elke 

maand een zeer zware medische factuur. Het is nu zover 

gekomen dat we nog nauwelijks de gas- en elektriciteits-

rekening kunnen betalen.”

Geholpen door

Sociaal Huis, financiële begeleiding

Sara: “Ik voer momenteel een sociaal onderzoek. Als 

blijkt dat deze mensen er echt niet geraken, kan het 

OCMW tijdelijk de energiefactuur op zich nemen.”

We re ld d ag 
van verzet tegen 

armoede
Al meer dan 25 jaar is 17 oktober de Werelddag 
van verzet tegen armoede. Ook in ons land 
treden organisaties, verenigingen en dien-
sten naar buiten en roepen de brede publieke 
opinie op om de strijd aan te binden met 
armoede. Het Sociaal Huis Tervuren roept op 
om mee te doen.

Wit laken uit het raam
Het symbool van de actie is zoals elk jaar een geknoopt 
wit laken dat uit een raam hangt. Het administratief cen-
trum/Sociaal Huis aan de Markt en het woonzorgcentrum 
Zoniën doen mee en hangen een laken aan de gevel van 
hun gebouw. De uithangende lakens staan symbool voor 
de ontsnapping uit de armoede. Ontsnappen uit armoede 
is een zaak van iedereen. De knoop verwijst naar de slogan 
‘Bind mee de strijd aan tegen armoede’. 

Gratis soep op de markt
Op donderdag 17 oktober van 12 tot 14 uur deelt het 
Sociaal Huis gratis soep uit op de markt. De leerlingen van 
GITO Tervuren zorgen voor de bereiding. Iedereen is wel-
kom, maar kom op tijd want op is op!

Doe mee!
Als school, organisatie 
of particulier kun 
je je solidariteit 
betonen door een 
wit laken uit je raam 
te hangen. 
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F E S T I V A L  V A N 
V L A A N D E R E N 

R E V U E 
B L A N C H E
Spaanse volksmuziek en wereldmuziek die de sferen oproept van 
Amerika, Armenië en Azerbeidjan. Of doet dromen van mediterrane 
oorden zoals Frankrijk, Italië, Sicilië of Sardinië. Revue Blanche is een 
ongewoon kwartet van fluit, harp, altviool en stem. Voor de prachtige 
‘Folk Songs’ van Berio krijgen ze het gezelschap van nog meer talent-
volle jonge Belgische musici op percussie, cello en klarinet. Je hoort 
werk van Manuel de Falla (Siete Canciones Populares Españolas), Jacques 
Ibert (Deux Interludes, Entr’Acte) en Luciano Berio (Folk Songs). I.s.m. 
vzw De Rand. 

	● 16/10	om	20	u	-	Koloniënpaleis	-	vvk	€	17,	kassa	€	19,	abo	€	15



Info en tickets:  dienst vrije tijd, Markt 7a, tel 02 766 53 47 
 vrijetijd@tervuren.bePAPEBLOK

© Villanella
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Koppie Koppie
Villanella & Maria Clara Villa Lobos
familie (3+)

Twee figuren met een groot hoofd dansen voor een wit scherm. 
In een ingenieuze projectie verschijnen de gekste beelden en 
filmpjes. Het levensparcours van een grappig ventje passeert 
de revue: van geboorte en opgroeien als kind tot verliefd wor-
den en een nieuwe geboorte. Een wervelende afwisseling van 
scènes die klein en groot moeiteloos boeit. De humor wordt 
geserveerd met poëzie en verbeelding. Echt àlles klopt in deze 
verbluffende voorstelling. 

	● 6/10	om	15	u	
GC	Papeblok,	P.	Vandersandestraat	15,	Tervuren	
vvk	€	8,	kassa	€	10,	abo	€	6

Feest!
Els de Schepper 
podium

In een twee uur 
durende onewo-
manshow geeft 
Els het beste 
van zichzelf. 
Letterlijk, want 
de ‘grande	dame	
van het Vlaamse 
cabaret’, brengt 
de leukste grap-
pen, de plezant-
ste typetjes, de 
mooiste liedjes 
en de ontroe-
rendste momen-
ten uit haar elf 
vorige voor-
stellingen. De 
majorettes zijn 
besteld, de olifanten zijn onderweg, de confetti wordt geknipt 
en de pluimen voor in het gat liggen klaar. Smeer je lachspieren 
en beentjes dus al maar in! 

	● 12/10	om	20.30	u	
GC	Papeblok,	P.	Vandersandestraat	15,	Tervuren	
vvk	€	27,	kassa	€	30,	abo	€	25

Cool Cargo 
Jan Muës & band
jazz
Cool Cargo brengt de cool jazz uit de jaren vijftig tot leven: 
hits van Frank Sinatra, Henry Mancini en Chet Baker. De lyri-
sche speelstijl, de warme sound van de bugel en het bijzondere 
stemgeluid van Muës sluiten naadloos aan op deze fiftiesstijl. 
Lounge en cool … muziek die zowel de gewone muziekliefheb-
ber als de jazzfanaat weet te boeien. Met Muës: bugel/trom-
pet, zang, compositie, arrangement, Luc Vanden Bosch: drums, 
Mario Vermandel: contrabas, Johan Sabbe: piano.

	● 25/10	om	20.30	u	
GC	Papeblok,	P.	Vandersandestraat	15,	Tervuren	
vvk	€	14,	kassa	€	16,	abo	€	12

Gratis parkeren aan GC Papeblok

Wie met de wagen naar GC Papeblok komt, vindt 78 gratis 
parkeerplaatsen op de site Panquin, op wandelafstand 
(120 meter) aan de Duisburgsesteenweg (tegenover de 
Hertenbergstraat). Ook in de Hertenbergstraat kun je je 
wagen kwijt. Met een parkeerkaart voor andersvaliden 
vind je vijf parkeerplaatsen aan het gebouw Papeblok. Om 
daar te komen, rijd je in de Pastoor Vandersandestraat 
naar beneden. 



SPORT

VORMING

Dagsporter en Grabbelpas 
 
Op zoek naar een sportieve en creatieve herfstvakantie voor je 
kids? Schrijf hen dan in voor de Dagsporter en Grabbelpas. De 
activiteiten zijn toegankelijk voor kinderen geboren tussen 2002 
en 2008 (Dagsporter) en 2009 (Grabbelpas). In de voormiddag 
kunnen ze lekker sporten, in de namiddag is er crea, film of een 
uitstap naar de binnenspeeltuin. Je kunt kiezen voor een halve 
of een hele dag. Tijdens de middag is er opvang met lunchpauze. 
Het activiteitenprogramma vind je op www.tervuren.be/vrije 
tijd/sport-jeugd

	● 28,	29,	30,	31/10	van	9.15	tot	16	u 
voormiddag:	Diependal,	Lindeboomstraat	30	en	namiddag:	
Nettenberg,	Hertenbergstraat	1	
€	5	per	voormiddag	Dagsporter	(inclusief	verzekering	en	drankje),	
max	€	7	per	namiddag	Grabbelpas	
inschrijven	vanaf	2	tot	23/10	bij	de	dienst	vrije	tijd

Info en inschrijvingen: dienst vrije tijd, tel 02 766 53 46 of 
sportdienst tel 02 766 53 35, sportdienst@tervuren.be
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Natuurlijk bloemschikken in de vier seizoenen
Eliane Morris 

Een lessenreeks bloemschikken met bloemen, takken, bessen, 
zaaddozen uit de tuin of aangekochte materialen. Je maakt 
eenvoudige bloemstukken en leert verschillende technieken. 
Voor beginners en gevorderden.

	● donderdagen	3/10,	12/12,	20/2	en	24/4,	van	20	tot	22	u	
Oude	Pastorie	Vossem,	gratis	parking	naast	het	gebouw	
€	24

Spaanse conversatie
Monica Valdosera - 24 lessen

Aan de hand van krantenartikels of literaire en poëtische tek-
sten houd je je kennis van het Spaans op peil. De Spaanse gram-
matica wordt herhaaldelijk geoefend, maar de nadruk ligt op 
vlot spreken. De deelnemers brengen geregeld een eigen tekst 
voor en leiden een discussie. Toelatingsvoorwaarde: vijf jaar 
Spaans gestudeerd hebben.

	● dinsdagen	1,8,15,22/10	-	5,12,19,26/11	-	3,10,17/12	-	14,21,28/1	-	
4,11,18,25/2	–	11,18,25/3	–	11,22,29/4,	van	14	tot	16	u	
Pachthof	Stroykens,	Merenstraat	19,	Duisburg	
€	140

Literatuur als venster op de wereld
Johan Van de Rostyne
In deze leesclub staat de inhoud van het boek centraal. De deel-
nemers kiezen zelf de boeken: altijd werken uit de wereldlitera-
tuur in Nederlandse vertaling. Je verruimt je kijk op het wereld-
gebeuren met een roman als uitgangspunt. Als eerste roman 
komt ‘De donkere straten van Cairo’ van Parker Bilal aan bod. 

	● vrijdagen	18/10,	3/1,	14/2,	11/4,	13/6,	van	10	tot	12	u	
Pachthof	Stroykens,	Merenstraat	19,	Duisburg	
meer	info	via	de	lesgever:	tel	02	767	57	80			
€	5



TOERISME Info:  dienst toerisme, Markt 7a, tel 02 766 53 40 
 toerisme@tervuren.be

Halloween
Op zaterdagavond 19 oktober organiseert de dienst toerisme 
de jaarlijkse Halloweenwandeling. Zodra het donker wordt, ga 
je in verschillende groepen op zoek naar griezels die zich in het 
park schuilhouden. De wandeling is ongeveer drie kilometer 
lang. Het aantal deelnemers is beperkt. Schrijf je dus snel in!

	● 19/10	van	18	tot	22	u	
Park	Tervuren	
www.halloweenwandelingtervuren.be	
€	5	volwassenen,	€	3	kinderen	vanaf	3	jaar	(inclusief	drankje)

Figuranten gezocht
Zin om verkleed door het park te dwalen en de wandelaars 
de stuipen op het lijf te jagen? De dienst toerisme is nog op 
zoek naar figuranten. Voor kledij en maskers wordt gezorgd. 
Geïnteresseerd? Laat dan gauw iets weten! Tel 02 766 53 40 
of toerisme@tervuren.be.

Groetjes uit Tervuren
Leerlingen van de derde graad van zeven Tervuurse lagere 
scholen namen deel aan de Monumentenweek. De kinderen 
kregen een creatieve klasopdracht mee: een postkaart van 
Tervuren ontwerpen. Alle postkaarten samen vormen een 
mooie tentoonstelling in de gemeentelijke bibliotheek. Let 
maar op tijdens je volgende bibliotheekbezoek! 

	● 26/10	tot	16/11,	tijdens	openingsuren	bib	
bib	Tervuren

12 Tervuren Info oktober 2013



CULTUUR Info: cultuurdienst, tel 02 766 53 55, cultuurdienst@tervuren.beInfo:  dienst toerisme, Markt 7a, tel 02 766 53 40 
 toerisme@tervuren.be

Dood van een  
landschapsschilder 
De gemeente Tervuren stelt graag het nieuwe boek ‘Dood 
van een landschapsschilder’ van Herman De Vilder voor, 
een geromantiseerde kroniek (335 p.) van het leven en het 
werk van de 19de-eeuwse landschapsschilder Hippolyte 
Boulenger, boegbeeld van de School van Tervuren. Om dit 
nieuwe boek te presenteren zal de uitgeverij Boekscout.nl 
in de loop van de maand oktober aan alle geïnteresseerden 
een eenmalige en vrijblijvende promotiemailing zenden. 
Herman De Vilder is eveneens de auteur van het kunstboek 
‘De School van Tervuren in de bedding van de tijd’, uitgege-
ven door De Vrienden van de School van Tervuren.

Nieuw boek!
Wens je de 
promotiemailing te 
ontvangen? Bezorg 
dan je e-mailadres via 
herman.devilder@telenet.be. 
Vermeld zeker deze zin :	
	‘Ik	geef	toestemming	
voor	gebruik	van	
mijn	e-mailadres	
voor	het	toezenden	
van	een	eenmalige	
promotiemailing	voor	
het	boek	‘Dood	van	een	
landschapsschilder’’.
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Sint-Hubertusviering

Op 27 oktober vindt de jaarlijkse Sint-Hubertusviering ter 
ere van de patroonheilige van de jacht plaats. Na de mis-
viering in de Sint-Janskerk, begeeft de processie met rui-
ters, jachthoornblazers en hondenclubs zich naar de 
Sint-Hubertuskapel voor de dierenzegening. Al wie zijn 
huisdieren wil laten zegenen, is welkom. Het is nog nage-
nieten met een stemmig jachthoornconcert en zoete Sint-
Hubertusbroodjes.

	● 27/10	vanaf	10.30	u	
Sint-Janskerk	en	Sint-Hubertuskapel			
Sint-Hubertusbroederschap	
tel	02	767	95	69,	lyben@skynet.be

Sint-Hubertuswandeling

In de namiddag organiseert de dienst toerisme een Sint-
Hubertuswandeling. Daar kom je te weten wie Sint-Hubertus 
eigenlijk was, of hij hier werkelijk stierf en welke sporen hij in 
Tervuren heeft nagelaten. Afspraak om 14 uur op het markt-
plein. Meewandelen en -luisteren kost 1 euro. 

	● dienst	toerisme,	tel	02	766	53	40,	toerisme@tervuren.be

Henry van de Velde at 
home@Tervuren
Met een mooie foto- en teksttentoonstelling viert Tervuren 
het 150ste geboortejaar van Henry van de Velde. De gekende 
architect woonde van 1928 tot 1947 met zijn gezin in zijn zelf 
ontworpen woning La Nouvelle Maison in Tervuren. De expo 
laat je kennismaken met enkele woningen die van de Velde 
bouwde of ontwierp in binnen- en buitenland. Het tentoon-
gestelde materiaal bestaat overwegend uit afdrukken van foto-
grafische glasplaten uit de collectie van het Fonds Henry van 
de Velde. Verder illustreren ingekleurde plannen, werffoto’s en 
briefwisseling tussen de kunstenaar en het gemeentebestuur 
zijn band met Tervuren.

	● 1/10	tot	30/11,	tijdens	de	openingsuren	van	de	bib	
bib	Tervuren
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AGENDA

datum uur activiteit organisator plaats contact
10/6/2013 15:00 Barokconcert Furacante en 

St-Ceciliakoor i.s.m. 
Musica Fura

Sint-Janskerk Tervuren 02 766 53 45  
ward.lernout@telenet.be 

7/10/2013 17:15 Open repetitie kinderkoor 
Doedeljoe

Kinderkoor Doedeljoe Sint-Janskerk Tervuren 0473 33 12 55 
doedeljoe@gmail.com

8/10/2013 07:45 Daguitstap naar Chimay Femma Tervuren Vertrek Diependal 02 767 87 17 ginette.piens@telenet.be

9/10/2013 15:00 Voorlezen in de bibliotheek Bibliotheek Tervuren Gemeentelijke bibliotheek 02 767 61 07 bibliotheek@tervuren.be

9/10/2013 14:00 Streekwandeling in Leefdaal Toerisme Dijleland i.s.m. 
Gidsenbond Dijleland

Kasteel de Liedekerke, Boskee 3, 
Leefdaal

016 31 18 61 info@toerismedijleland.be

9/10/2013 19:30 Kookdemo: Bistro, eenvoudig 
feestelijk

Femma Tervuren Administratief centrum, Markt 7a 02 767 91 53  
lutgart.bartholomees@skynet.be

12/10/2013 20:00 Nacht van de Duisternis Transitie Tervuren Oud Gemeentehuis, 
Brusselsesteenweg 6 

tervuren@transitie.be

12-13/10/2013 11:00 Mossel-steakfestijn en gratis 
kerkconcert

Koninklijke Harmonie 
Sint-Jozef Moorsel

Parochiezaal en kerk, 
Moorselstraat

02 767 59 30  
willy.vekemans1@telenet.be

12-13/10/2013 11:00 Boekenbeurs Davidsfonds Tervuren Oude Pastorie Vossem 02 305 00 38 stijn.degeest@telenet.be

13/10/2013 14:00 2de handsbeurs baby-  
en kinderkleding

Gezinsbond Tervuren Koninklijk Atheneum Tervuren 0474 55 98 16 info@gezinsbondtervuren.be

14/10/2013 20:00 Handverzorging KVLV Moorsel Parochiezaal Moorsel 02 767 88 65 hilda.miseur@skynet.be

15/10/2013 19:30 Herfstbloemschikken Femma Vossem Oude jongensschool Vossem 02 767 67 36 eliane.morris@telenet.be

16/10/2013 20:00 Taizégebed Taizé Tervuren Sint-Janskerk Tervuren 0486 11 83 66 kristien.vanhuyse@gmail.com

17/10/2013 19:30 Het gemeentelijk beleidsplan 
doorgelicht

ACW - Femma - KWB - 
Pasar - OKRA - CM - ACV

Administratief centrum, Markt 7a 0475 35 88 11 p.buekenhout@pandora.be

18/10/2013 20:00 HVV Druivenstreek Tijluilenspiegelkoor Den Blank - Overijse 0496 74 83 09 janine.blondeel@pandora.be

19/10/2013 20:30 Night of the Brass Bravoer Sint-Janskerk Tervuren 02 687 67 15 bravoer@gmail.com

19/10/2013 18:00 Halloweenwandeling Toerisme Tervuren Park Tervuren 02 766 53 40 toerisme@tervuren.be

20/10/2013 16:30 Ter Munt: een bos op zijn scha-
kelmoment

Natura Zoniën Tramterminus 44, 
Leuvensesteenweg

naturazonien@hotmail.com

20/10/2013 11:00 Spaghettifestijn K.H. Sint-Katharina 
Duisburg

Zaal Rootstraat 0496 85 68 99 w_smets@skynet.be

20/10/2013 14:00 Tragewegenwandeling Pasar Tervuren Duisburg-Tervuren 0499 58 54 62  
geert.vandendriessche@telenet.be

21/10/2013 07:30 Busuitstap naar Louvre Lens Neos Tervuren Paleizenlaan, vertrek 02 767 43 55 emiel.schuerman@telenet.be

23/10/2013 14:00 Streekwandeling in 
Wezembeek-Oppem

Toerisme Dijleland i.s.m. 
Gidsenbond Dijleland

Gemeentehuis, L.Marcelisstraat 
134,Wezembeek-Oppem

016 31 18 61 info@toerismedijleland.be

23/10/2013 19:00 Sfeerverlichting in gips KVLV Duisburg Gemeentelijke feestzaal Duisburg 0479 67 82 82  
josvanderelst@belgacom.net

23/10/2013 19:30 Workshop creatief Femma Tervuren Administratief centrum, Markt 7a 0478 32 58 90  
blyaert_annemie@hotmail.com

24/10/2013 13:30 Geleid bezoek tentoonstelling 
Henry vdV

Femma Tervuren Jubelparkmuseum 02 767 91 53  
lutgart.bartholomees@skynet.be

25/10/2013 20:30 Jan Muës: Cool Cargo GC Papeblok GC Papeblok 02 766 53 47 vrijetijd@tervuren.be

26/10/2013 11:00 Voorlezen in de bibliotheek Bibliotheek Tervuren Gemeentelijke bibliotheek 02 767 61 07 bibliotheek@tervuren.be

27/10/2013 10:30 Sint-Hubertusviering en  
-wandeling

Broederschap van Sint-
Hubertus

Sint-Janskerk en Sint-
Hubertuskapel

02 766 53 40 toerisme@tervuren.be

2/11/2013 18:00 Flavirama Samhain 2013 Flavirama Flaviramapark, Jezus Eiklaan 74a marcgaij@live.be

2/11/2013 20:00 Mutoto Klassiek Mutoto Sint-Janskerk Tervuren 0479 94 00 93  
peter.verhulst@vrt.be

7/11/2013 14:30 Lezing: Tussen pest en paradijs Neos Tervuren Administratief centrum, Markt 7a 02 767 73 55 opintelon@skynet.be

10/11/2013 10:00 11.11.11 bio-en fairtradebrunch 11.11.11-Tervuren Administratief centrum, Markt 7a 0479 57 57 95 lymke.janssens@hotmail.com

Jouw activiteit in de agenda? 
Elke activiteit op de website komt automatisch ook in het 
eerstvolgende infoblad. Voer zelf je activiteit in op www.tervu-
ren.be. Geef op de homepagina in het vak Aanmelden (rechts-
onder) je gebruikersnaam (login) en wachtwoord in. Dan kun je 
in het scherm Evenementen een nieuwe activiteit toevoegen.

Let op: voor wekelijks of maandelijks terugkerende activiteiten 
wordt alleen de eerste datum (start van de reeks) opgenomen. 

De eerstvolgende indiendata zijn

6/10 (activiteiten tussen 11/11 en 8/12)
10/11 (activiteiten tussen 9/12 en 12/1)



WAT TE DOEN
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Gezinsbond Vossem
Tweedehandsbeurs
KOPEN/  Tweedehandsbeurs van baby-, kinder-, tiener-, en 
zwangerschapskledij (zomerkledij), ook babyuitzet en speel-
goed. Iedereen is welkom.
	● 6/10	van	14	tot	15.30	u	
gemeentezaal	Vossem,	Dorpsstraat	38	
tel	02	767	20	05

Furacante en Sint-Ceciliakoor i.s.m. Musica Fura 
Barokconcert 
CONCERT/ Als sluitstuk van de actie Kastelen voor Afrika 
van Lions Club Ijsedal brengen twee Tervuurse koren samen 
met barokensemble Musica Fura een mooi en lichtvoe-
tig concert. Geniet en steun het ontwikkelingsproject  
www.kastelenvoorafrika.be.
	● 6/10	om	15	u	
Sint-Janskerk	Tervuren	
tickets	via	dienst	vrije	tijd,	Markt	7a,	vrijetijd@tervuren.be	of	
ward.lernout@telenet.be

Kinderkoor Doedeljoe 
Open repetitie 
ZANG/ Hou je van zingen? Kom dan bij Doedeljoe. Wij zijn een 
toffe bende jongens en meisjes die elke maandag samen de 
keeltjes smeren om te zingen. Ook de klank en kleur van jouw 
stem kan er zeker nog bij. Vanaf 7 jaar.
	● 7/10	van	17.10	tot	18.30	u		
Sint-Janskerk	Tervuren	-	www.doedeljoe.be

Femma Tervuren/Bijt in je Vrije Tijd 
Bistro, eenvoudig feestelijk 
KOOKDEMO/ Een nieuwe trend: gastronomische gerecht-
jes, maar zonder franje en in een eenvoudige bordschik-
king. Kortom, bistro met een chique touch. Deze activi-
teit staat open voor anderstaligen die Nederlands leren.  
www.bijtinjevrijetijd.be
	● 9/10	om	19.30	u		
administratief	centrum,	Markt	7a	
blyaert_annemie@hotmail.com	of	tel	02	767	78	07;	0478	32	58	
90	en	lutgart.bartholomees@skynet.be	of	tel	02	767	91	53

Harmonie Sint-Jozef Moorsel
Kerkconcert 
PODIUM/ Het jaarlijkse gratis kerkconcert van de K.H. Sint-
Jozef o.l.v. Dirk Wambacq, dit jaar samen op het podium met 
het Hagenkoor Herent. Voor of na en ook op zondag zijn er 
heerlijke mosselen of een malse steak in de parochiezaal.
	● 12/10	om	19.30	u		
parochiekerk	Moorsel,	Moorselstraat	
www.harmoniemoorsel.be,	willy.vekemans1@telenet.be

Transitie Tervuren
Nacht van de Duisternis
WANDELING/ Weten we eigenlijk nog wel wat dat is, duister-
nis? Met het alomtegenwoordige kunstlicht is het nog moeilijk 
te vinden. De gids brengt je naar het échte duister. 
	● 12/10	om	20	u		
oud	gemeentehuis,	Brusselsesteenweg	6	
tervuren@transitie.be

Femma Tervuren, Femma Vossem, KWB, Pasar 
en Okra i.s.m. ACV, CM en ACW-Tervuren.

Stel je vraag aan het beleid
INSPRAAK/ Op deze interactieve avond hoor je wat er over 
sociale thema’s zoals thuiszorg, verkeersveiligheid, steun aan 
verenigingen en nog veel meer in het gemeentelijke beleids-
plan staat. Je kunt vragen stellen aan de beleidsverantwoorde-
lijken zelf.
	● 17/10	om	19.30	u		
administratief	centrum,	Markt	7a		
tel	0475	35	88	11

Koperensemble Bravoer
Night of the Brass
CONCERT/ Gastsoliste op het jaarlijkse kerkconcert van 
Bravoer is Kristien Schuurmans op de flugelhorn. Op het pro-
gramma zowel originele brassbandwerken als bewerkingen van 
klassieke stukken. Onder de begeesterende leiding van dirigent 
Roger Derongé.
	● 19/10	om	20.30	u	
Sint-Janskerk	Tervuren	
tickets	via	vrijetijd@tervuren.be	of	info@bravoer.be

Natura Zoniën
Ter Munt: een bos op zijn schakelmoment 
WANDELING/ Berg Ter Munt is een ecologisch waardevol 
gebied met een hoge biodiversiteit, maar door zijn ligging ook 
een potentiële prooi voor verkavelaars. Een natuurgids ver-
telt meer over dit indrukwekkende gebied. Stevig schoeisel en 
warme waterdichte kledij gewenst.
	● 20/10	van	14	tot	16.30	u	
tramterminus	44,	Leuvensesteenweg	
naturazonien@hotmail.com

Pasar Tervuren
Dag van de Trage Wegen
WANDELING/ We wandelen 8 kilometer langs miskende of in 
vergetelheid geraakte wegjes en paden. Je leert ook de moge-
lijkheden kennen om Tervuren veilig te bereiken via trage wegen 
vanuit Duisburg. 
	● 20/10	om	14	u	
Dorpsplein	Duisburg	
geert.vandendriessche@telenet.be,	tel	0499	58	54	62

Flavirama
Samhain 2013
EVENT/ Op Flavirama komen de griezeligste legendes uit de 
regio weer tot leven. Het thema dit jaar is Weerwolven uit de 
streek. Op het podium is er een griezelshow, en ook soep en 
streekspecialiteiten. Kom dat zien… als je durft. 
	● 2/11	van	18	tot	23	u	
Flaviramapark,	Jezus	Eiklaan	74	a	
www.flavirama.be,	marcgaij@live.be

Neos Tervuren
Tussen pest en paradijs
VOORDRACHT/ Professor Hubert Gulinck vertelt over de rela-
tie tussen de builenpest, de natuurlijke rijkdommen en de plat-
telandscultuur in Tanzania. Hij put daarvoor uit diverse gespeci-
aliseerde en multidisciplinaire onderzoeksprojecten.



Gas en elektriciteit:  
blijf vergelijken
Betaal je teveel voor gas of elektriciteit? Vergelijk je 
energieprijs bij de Woonwijzer tijdens de Week van de 
V-test van 7 tot 11 oktober.
 
Word jij ook via reclame en internet om de oren geslagen met 
termen zoals variabele contracten, enkelvoudig en dag- en 
nachttarief of distributie- en netbeheerderskosten? Weet je 
eigenlijk wat dit allemaal betekent en wat de invloed kan zijn op 
je energieverbruik en dus je rekening? Je kunt heel wat bespa-
ren door van leverancier of van tariefplan te veranderen. Sinds 
vorig jaar is de overstap naar een andere leverancier gratis. Met 
behulp van de online VREG-test is het mogelijk de tarieven van 
energieleveranciers te vergelijken. De VREG is de energiewaak-
hond van de Vlaamse overheid.

Afrekening meebrengen

Tijdens de Week van de V-test kun je vrijblijvend met je 
laatst gekende afrekening terecht aan het woonloket van de 
Woonwijzer. Kom langs tijdens de openingsuren of maak, als je 
een wachtrij wilt vermijden, op voorhand een afspraak via mail 
of telefoon. De medewerkers van het woonloket voeren voor 
jou de V-test uit en helpen om op een neutrale manier meer 
zicht te krijgen op het aanbod.

Info:  Woonwijzer, tel 0471 85 03 77 
 tervuren@woonwijzermiddenbrabant.be, 
 ma 13-19.30 u, woe 13-16 u, do 9-12 u

IN HET LEVEN MOET U STEEDS VERGELIJKEN.
DUS WAAROM NIET VOOR 
GAS EN ELEKTRICITEIT?

GAS - ELEKTRICITEIT: DURF VERGELIJKEN!
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omWoonassistent voor  

De Vlonder 
Begin november trekken de eerste bewoners in de assistentie-
woningen in De Vlonder. Om alles vlot te laten verlopen, trad 
onlangs Frederick Baroen als woonassistent in dienst van het 
OCMW. Hij zal onder meer de verhuis van alle nieuwe bewo-
ners coördineren. Bij hem kun je ook terecht voor alle vragen 
in verband met de assistentiewoningen. Wil je je laten inschrij-
ven om in aanmerking te komen voor een assistentiewoning? 
Breng je er graag eens een bezoek alvorens definitief de knoop 
door te hakken? In al deze gevallen en met al deze vragen kun 
je terecht bij de woonassistent. Hij is bereikbaar op maandag-, 
dinsdag- en woensdagvoormiddag en op donderdag- en vrij-
dagnamiddag.

Info:  woonassistent De Vlonder, tel 02 767 84 88,  
 frederick.baroen@sociaalhuistervuren.be
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CENTEN

WELZIJN

	● 7/11	om	14.30	u		
administratief	centrum,	Markt	7a,		
tel	02	767	73	55,	opintelon@skynet.be

11.11.11 Tervuren

Bio- en fairtradebrunch
EVENT/ Samen met het lokale transitieteam organiseert 
11.11.11-Tervuren ook dit jaar een heerlijke bio- en fairtrade-
brunch. Een gevarieerd buffet met lokale en biologische 
gerechten, een fijn muziekje en leuke kinderactiviteiten. 
	● 10/11	van	10	tot	15	u	
administratief	centrum,	Markt	7a	
lymke.janssens@hotmail.com,	tel	0479	57	57	95

Jouw activiteit in Wat te Doen? 

In deze rubriek kan elke erkende vereniging uit Tervuren 
tweemaal per jaar een activiteit in de kijker plaatsen. Gelieve 
voor alle andere aankondigingen gebruik te maken van de 
agenda. Stuur je tekst van maximaal 600 tekens (Word) 
samen met een eventuele illustratie in een apart bestand 
naar cultuurdienst@tervuren.be, sportdienst@tervuren.be of 
jeugddienst@tervuren.be. Enkel activiteiten die openstaan 
voor iedereen en betrekking hebben op het doel van de 
vereniging worden gepubliceerd. De redactie behoudt zich 
het recht voor de teksten in te korten.

De eerstvolgende indiendata zijn

6/10 (activiteiten tussen 11/11 en 8/12)
10/11 (activiteiten tussen 9/12 en 12/1)



Wist je dat onze 
gemeente meer dan drie-
honderd winkels, hande-
laars, horecazaken, vrije 
beroepen, zelfstandigen, 
kmo’s, kantoren en bedrij-
ven telt? Ronald Probst 
is sinds 2008 voorzitter 
van de raad voor lokale 
economie, kortweg RLE 
Tervuren. “Wij zijn voor 
een bruisend handelsle-
ven in de gemeente.”

 
De RLE Tervuren verenigt en 
vertegenwoordigt een 250-tal 
middenstanders van Tervuren. 
Ze is als handelsvereniging het 
gezicht van het lokale han-
delsleven en tegelijkertijd 
het officiële consultatieve, 
informatieve en adviserende 
orgaan van de gemeente. “RLE 
Tervuren behartigt de belan-
gen van de lokale handelaars 
en ondernemers en staat 
ook het gemeentebestuur bij 
in het beleid over midden-
standsaangelegenheden”, ver-
duidelijkt Ronald Probst. “Wij 
willen uiteraard een aantrek-
kelijk handelsleven stimule-
ren, en daarvoor engageren 
wij onze leden en gaan wij in 
gesprek met de gemeente.” 

Ondernemingszin 
stimuleren

Een niet onbelangrijk deel van 
de activiteiten van de raad 
is gericht op promotie. “We 
zetten initiatieven op om de 
lokale economie te bevorde-
ren in het algemeen. Daarbij 
spelen we uiteraard de troe-
ven van Tervuren maximaal 
uit. Maar we staan ook indivi-
duele handelaars bij. Zo willen 
we de ondernemingszin koes-
teren en bevorderen”, aldus 
Probst. 

Dat de RLE het winkelpu-
bliek weet te bespelen blijkt 
uit de vele activiteiten die zij 
het afgelopen half jaar reali-
seerden. De allereerste ‘Met 
Belgerinkel naar de Winkel’-
actie in mei, een primeur voor 
Tervuren, kon met de 55 deel-
nemende handelaars op heel 
wat positieve reacties reke-
nen. “Maar onze vaste eve-
nementen als de paasha-
zen in de winkelstraten, de 
Bloemenmarkt en de brade-
rie zijn natuurlijk topmomen-
ten in ons voorjaar”, vult de 
voorzitter aan. “In het najaar 
komen er nog de sinterklaas-
actie en de eindejaarsactie 
met tombola.” 

Beleidsvisie economie

Het kernbestuur komt maan-
delijks samen met een tien-
tal belangstellenden. Ook 
de schepen voor lokale eco-
nomie is aanwezig. “Die 
band met het gemeentelijke 
beleid is erg belangrijk”, aldus 
Probst. “Zo vernemen we 
niet alleen welke beslissin-
gen van de beleidsmakers van 
belang zijn voor ons als mid-
denstanders, maar kunnen 
we ook ons advies daarover 
laten kennen. Erg actueel is de 
mobiliteits- en parkeerdiscus-
sie in Tervuren-centrum. Wij 
hebben daarover onze zeg 
gedaan en zijn tevreden dat 
daaraan gehoor wordt gege-
ven met de huidige extra par-
keerplaatsen. Maar het kan 
en moet nog beter, willen we 
onze klanten ter wille zijn.” 

Makkelijk kunnen parkeren, 
een aantrekkelijk en geva-
rieerd winkelaanbod, een 
mooie spreiding van de win-
kels. Ze dragen alle bij aan een 
sterkere handelskern. “Ook 
netwerken en informatie-uit-
wisseling zijn voor een vereni-

ging als de onze erg belang-
rijk”, zegt Probst. “We houden 
onze leden op de hoogte en 
organiseren een jaarlijks net-
werkevent. We verlenen onze 
medewerking aan studies die 
de gemeente uitvoert.” Een 
drukke agenda? “Inderdaad,” 
glimlacht Probst, “maar net 
die zin voor initiatief en werk-
lust kenmerken ons als onder-
nemers en handelaars.” 

ONDERNEMEN EN WERKEN

Een hart voor de lokale economie
Lid worden? 
Dat kan als je als ondernemer, handelaar of beoefenaar 

van een vrij beroep gevestigd bent in Tervuren en er je 

activiteiten uitoefent. Meld je aan via tel 02 766 53 04, 

sabine.vanmeerbeek@tervuren.be. Een idee, opmerking of 

klacht? Contacteer Ronald Probst, voorzitter,  

via tel 0477 38 51 38, procheco@telenet.be.

© Fotostudio Tilborghs

Het	RLE-bestuur	tijdens	de	
Met	Belgerinkel	naar	de		
Winkel-actie.
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LEEF-RUIMTE

BURGER

GEBRUIK 
DE BLAUWE 
PARKEERSCHIJF 
De gemeente en RLE Tervuren 
voeren momenteel een sensibili-
seringscampagne voor het gebruik 
van de parkeerschijf in de blauwe 
zone. De bedoeling is om opnieuw 
meer korte termijnparking te creë-
ren in het centrum. Na de sensibi-
lisering zal een verhoogde handha-
ving worden toegepast.

Hoe parkeren?
Bezoekers die een kort bezoek 
brengen van minder dan 2 uur, 
gebruiken het best de blauwe 
parkeerschijf en parkeren gra-
tis. De schijf is geldig in de 
blauwe zone: Hoornzeelstraat, 
Brusselse steenweg, Oppemstraat, 
Leuvensesteenweg en Kerkstraat. 
Wie langer wil blijven, gebruikt 
best de omliggende gratis parkings 
aan Kazerne Panquin, de Vlonderse 
Hoek, de Lindeboomstraat en 
Vandevelde.

Op 12 oktober gaat de 
openbare verlichting in 
Tervuren ’s avonds gedu-
rende enkele uren volle-
dig uit. Deze actie past 
in de 18de Nacht van de 
Duisternis. Proef samen 
met duizenden anderen 
in Vlaanderen van de rust 
van een donkere nacht. 

Met dit initiatief willen Bond 
Beter Leefmilieu, partners en 
gemeenten de aandacht ves-
tigen op de problematiek 
van lichthinder en -vervui-
ling. Want we verlichten vaak 
te veel en verkeerd. Het kan 
best met wat minder, zonder 
daarbij in te boeten op veilig-
heid. Ook wordt de verlich-
ting dikwijls naar boven de 
hemel ingestraald. Dat heeft 
een negatief effect op het 
bioritme van mens en dier. 
Bij mensen kan het leiden tot 
slaapgebrek en gezondheids-
problemen. Bovendien bete-
kent een te fel verlichte nacht 
een enorme energieverspil-
ling.

Zelf aan de slag

Je kunt ook zelf aan de slag. 
Er bestaan twee apps voor je 
smartphone om zelf lichtver-
vuiling te meten. Meer infor-
matie op de website van de 
Vereniging voor Sterrenkunde
www.vvs.be/werkgroepen/
lichthinder. En wil je vol-
uit genieten van de donkere 
nacht, organiseer dan eens 
een nachtpicknick, een pik-
kedonkerwandeling of brand 
een kaarsje voor je raam. 
Meer ideeën op www.bond-
beterleefmilieu.be/nacht.

Licht sparen thuis?

Verlicht tuin of oprit alleen als 
het echt nodig is. Laat het licht 
buiten ook niet voortdurend 
branden, maar maak gebruik 
van een goed geplaatste en 
gerichte bewegingsdetector 
Dit is ook efficiënter om die-
ven af te schrikken.
Kijk of er nog genoeg daglicht 
is voor je binnen het licht aan-
steekt. Doof ook altijd het 
licht als je voor langere tijd een 
kamer verlaat. Gebruik zo veel 
mogelijk energiezuinige lam-
pen.

Info:  milieudienst 
 tel 02 766 52 85,  
 milieu@tervuren.be

12 oktober, Nacht van de Duisternis 

Meer lezen 
www.tervuren.be > leefomgeving > milieu > milieutips
www.lne.be/themas/milieuzorg/milieuzorg/milieuthemas/
energie/tips-om-energie-te-besparen/verlichting

Ontruiming van graven 

Het college heeft beslist 
om een aantal graven 
vanaf november 2014 te 
verwijderen. De ontrui-
ming maakt deel uit van 
het gemeentelijke ontgra-
vingsbeleid.

Het gaat om niet-geconce-
deerde graven op de begraaf-
plaats van Tervuren, waar-
van de tienjarige termijn al 
lang verstreken is. Daarnaast 

zijn er verschillende verval-
len grafconcessies op de 
begraafplaatsen van Tervuren-
Kisteveld en Duisburg. De 
beslissing tot ontruiming 
wordt gedurende een jaar 
bekendgemaakt aan ieder 
graf en aan de ingang van de 
begraafplaats. 

Vóór 31 oktober 2014
Tot 31 oktober 2014 kunnen 
de nabestaanden de zerk en 

de voorwerpen terugnemen. 
Voor de niet-geconcedeerde 
graven is er de mogelijkheid 
om een dertigjarige concessie 
aan te kopen op de begraaf-
plaats van Tervuren-Kisteveld 
of Vossem. De kosten voor 
ontgraving, overbrenging en 
herbegraving vallen ten laste 
van de nabestaanden. De 
aanvankelijk eeuwigdurende 
geconcedeerde graven kun-
nen op schriftelijke aanvraag 

van de nabestaanden tot  
31 oktober 2014 gratis ver-
lengd worden bij de dienst 
burgerzaken van het admini-
stratief centrum.

Info:  dienst burgerzaken, 
 tel 02 766 52 27 
 burgerzaken@tervuren.be
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Melding 
of klacht?

Huwelijken
4 juli Fickers Béatrice & Küpper Mélanie
5 juli Laffineur Benjamin & Rottiers Sophie
6 juli Denil Matthias & Bode Johanna
27 juli Meyers Anton & Snijers Inne
3 augustus van Outryve d’Ydewalle Benoit & de Ville de Goyet Astrid
 Hurlin Luke & Brackenier Sofie
9 augustus Jebali Makrem & Bender Lesley
16 augustus Vandendriessche Sander & Osuagwu Kelechi
31 augustus Vande Casteele Niels & Halimaoui Djouhra
21 september De Wachter Leon & Debulpaep Els 
 Mertens Rafaël & Chernichenko Yana
28 september Lechat Louis & Demay Isabelle
 Dedeurwaerder Thibaut & Dewilde Katleen
 Bravo Messina Michaël & Borcy Mélanie

Jubilea
Goud 
10 juli Raeyen Jozef & Vanden Driesch Hilda
13 juli Willems Willy & Van Geel Simonne
13 juli Smets Roger & Vandenwaeyenberg Josée
18 juli Rayé Jean & Defrenne Sophie
24 juli Dehaes Henri & Sterckx Gilberte
25 juli Foccart Alfons & Schutz Joanna
25 juli Vanderlinden Freddy & Janssens Noëlla
3 augustus Marcon Rino & Prada Angèle
5 augustus Vanderhoeven Adolf & Phlips Annie
14 augustus Boigelot Jean & Trappeniers Paula
24 augustus Caron Gilbert & Vandendael Monique
5 september Verhulst Jean & Grauwels Nicole
7 september Wachtelaer Jozef & Vanhooff Laurette
14 september Afschrift Hendrik & Van De Velde Lisette 
28 september Vandeplas Robert & Verdoodt Ghislaine
Diamant 
18 juli Dehaes Guillaume & Kubera Lydia
8 augustus Frenay Fernand & Desquiens Georgette
19 augustus Canivez Georges & Diliën Maria
2 september  Smets Clement & Sterckx Maria 
Briljant  
23 juli Destoop Leon & Lagneaux Rita
14 augustus De Wael Jeanne & Van Stiphout Lucien

IN DE BLOEMETJEs

Het gemeentebestuur vindt inspraak in het beleid 
belangrijk. Wil je een probleem melden of aan-
kaarten? Heb je vragen of opmerkingen over wat 
er gebeurt in Tervuren? Heb je suggesties voor het 
bestuur of de gemeentelijke diensten? Laat het dan 
weten via het meldingsformulier dat je vindt op 
www.tervuren.be/contact.

Info: dienst communicatie, tel 02 766 52 33, ict@ter-
vuren.be

administratief centrum 02 766 52 01 
openingsuren  maandag 13-19.30 u 
 di-do-vrij 9-12 u (en op afspraak) 
 woe 8-12 u en 13-16 u

dienst vrije tijd 02 766 52 03

OCMW/Sociaal Huis 02 766 52 02 
openingsuren Sociaal Huis ma tot vrij 9-12 en 13.30-16 u

medische spoed 100

brandweer 100

brandweer Overijse 02 687 78 00

politie 101

politie Tervuren 02 767 30 00

tele-onthaal 106

Rode Kruis Tervuren 105

antigifcentrum 070 24 52 45

wachtdienst huisartsen 070 22 22 36

wachtdienst tandartsen 0903 399 69 (€ 1,5/min)  
 of www.tandarts.be

wachtdienst apothekers 0900 10 500 of www.apotheek.be

NUTTIGE TELEFOONNUMMERs 
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Fotograaf:  Quentin Verheyden
Wat:  Herfstavond
Wanneer:  3 november 2010

“Herfst,	het	begin	van	koude	en	donkere	dagen,

Winteruur	en	afstervende	bladeren,

Onze	zomerse	levensvreugde	begint	aan	een	winterslaap,

Ons	opgewekte	zijn	vervaagt	voor	de	komende

wintermaanden	...”

PRACHTIG TERVUREN !

Jouw foto  
in Tervuren Info?

Wil jij graag jouw foto van Tervuren op deze pagina? Tervuren 
Info publiceert verrassende en mooie foto’s van onze 
gemeente, haar inwoners of een gebeurtenis die plaatsvond.

Bezorg je kijk op Tervuren aan de redactie via Flickr. Meer 
uitleg vind je op www.tervuren.be/ Leven/Tervuren Info. 
Vermeld je naam, plaats en tijdstip van de foto.
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