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VOORWOORD

Beste inwoners,

Tervuren heeft talent! Dat wordt duidelijk als je de special 
rond amateurtoneel leest in deze Tervuren Info. Het vergt 
veel oefenen om dat talent om te zetten in een hoogstaande 
toneeluitvoering. Niet alleen door de acteurs zelf, maar ook 
door de vele andere vrijwilligers van de toneelverenigingen die 
elk op hun manier een steen(tje) bijdragen. 

Dat talent moeten we koesteren en steunen. Jullie kunnen 
dit doen door tijdens de komende maanden een van de vele 
toneelvoorstellingen bij te wonen. Het gemeentebestuur 
verleent subsidies, maar zet vooral in op infrastructuur voor 
verenigingen. Een uitbreiding van de Steenberg in Moorsel en 
een complete renovatie van de gemeentezaal in Vossem moeten 
gezien worden in dit kader. En het nieuwe vrijetijdscentrum dat 
momenteel wordt gebouwd op de site Moestuin in Tervuren-
centrum vormt ongetwijfeld de kroon op het werk. Op pagina 
10 van deze Tervuren Info vinden jullie meer informatie over de 
stand van de bouwwerken.

Met zijn bibliotheek, theaterzaal, vergaderruimten en 
streekbezoekerscentrum zal het vrijetijdscentrum een optimale 
moderne locatie zijn voor het culturele en toeristische 
leven in Tervuren. Het gemeentebestuur heeft onlangs het 
concept van de theaterzaal bijgestuurd. Dit in het belang van 
onze eigen (toneel)verenigingen en bezoekers, maar ook om 
gerenommeerde externe gezelschappen aan te trekken. Met 
enkele simpele, maar doordachte ingrepen is de capaciteit 
verhoogd van 300 naar 360 plaatsen, terwijl het zitcomfort werd 
verbeterd. Nog belangrijker zijn de verbeteringen op vlak van 
akoestiek, klimaatregeling en de zichtlijnen voor toeschouwers. 
Ook hier werd weer eens bewezen dat overleg en inspraak vaak 
tot betere resultaten leiden. 

Steun aan de verenigingen en het socioculturele leven blijft 
dus een beleidsprioriteit om de simpele reden dat het belang 
hiervan moeilijk kan worden overschat. Het verenigingsleven 
met zijn vele activiteiten bepaalt in grote mate de charme 
van onze gemeente en de kwaliteit van leven hier in Tervuren. 
Bovendien is bewezen dat dit wederzijdse interesse en respect 
stimuleert. Zeker in onze snel veranderende samenleving en 
in een gemeente als Tervuren, waar zoveel nationaliteiten 
samenwonen, is dit van levensbelang. 

Als burgemeester kan ik dus enkel dankbaar zijn ten aanzien 
van al die mensen die hier aan meewerken. Ik kijk er dan ook 
naar uit velen van jullie te ontmoeten op een van de talrijke 
activiteiten die er tijdens de komende weken weer op stapel 
staan.

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 
28 november 2013. 

Sprokkels uit de 
gemeente 
Gemeente steunt Derde Wereld
Op unaniem positief advies van de gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking GROS, betoelaagt de gemeente 
in 2013 zeven initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking 
voor een totaal bedrag van 26.000 euro. Het geld gaat naar 
11.11.11, Dimbalba voor Gambia, het Feestcomiteit der Reuzen, 
Les Cajoutiers, Manbarnootaaf, Broederlijk Delen Tervuren en 
ACW-Wereld Solidariteit Tervuren.

Politie heeft zonaal veiligheidsplan klaar
Het zonaal veiligheidsplan van de politie beslaat de periode 
2014-2017. Het omschrijft de strategische doelstellingen voor de 
komende jaren. Dat zijn inbraken, gewapende diefstallen, mis-
drijven tegen de lichamelijke integriteit, intrafamiliaal geweld, 
lokale drughandel, verkeersveiligheid, kwaliteit van het proces-
verbaal en coaching en evaluatie van het personeel. Voor elk 
van de prioriteiten maakt de politie daarna concrete actieplan-
nen op.

Gemeenteraadslid vervangen
Gemeenteraadslid Bert Vanoost van GROEN+ heeft ont-
slag genomen uit de gemeenteraad. Hij werd vervangen door 
Francine Loockx van dezelfde partij. Het nieuwe gemeente-
raadslid legde op de gemeenteraad van 26 september de eed 
af.

Veilige schoolomgeving blijft belangrijk
Het proefproject voor een veiliger schoolomgeving aan de 
Mariaschool werd positief beoordeeld door omwonenden 
en betrokkenen. Daarom komt er een verlenging tot 4 april. 
Tot zolang mogen er op schooldagen tussen 8.30 en 9 u geen 
motorvoertuigen in de Nieuwstraat rijden. Een uitzondering is 
er evenwel voor de bewoners.  

Nieuws
ONTSPANNEN

Op 28 september namen de jeugdverenigingen het tegen 
elkaar op in een gocartrace met als thema Superhelden, 
georganiseerd door de jeugdraad. 

Sportkampioenen 
gezocht
Individuele sportievelingen en ploegsporters, stel je kandi-
daat voor de huldiging van de sportkampioenen op 6 decem-
ber 2013.  Wie komt in aanmerking? 
•	 alle eerste plaatsen behaald op gewestelijke, provin-

ciale, nationale of internationale kampioenschappen, 
Olympische Spelen inbegrepen 

•	 tweede of derde plaatsen behaald vanaf provinciaal 
niveau

•	 Belgische records
•	 bekerwinnaars (minstens vanaf gewestelijk niveau)

Ook uitzonderlijke sportprestaties (voettocht, bergbeklim-
ming) worden aanvaard.  Als individueel kampioen moet je 
ofwel lid zijn van een Tervuurse sportclub, ofwel in Tervuren 
wonen. Staaf zeker je prestaties met artikels en foto’s. 

Breng je kandidatuur binnen  
vóór 15 november 

•	 bij de dienst vrije tijd, tel 02 766 53 46 
sportdienst@tervuren.be  
(opgelet clubs volgen andere regeling)

•	 volledig reglement op www.tervuren.be 
doorklikken naar vrije tijd/sport/kampioenenhulde 

© Joris Deloof
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Hou je afval  
eens binnen
Ook het personeel van Interrand geniet van een 
vrije dag op 11 november. Daarom is er geen afval-
ophaling op Wapenstilstand 11 november. Er is 
geen inhaaldag voorzien, je houdt je afval dus nog 
even bij tot de volgende ophaling. Ook het con-
tainerpark is gesloten op 11 november.

Info:  www.interrand.be, tel 02 658 95 41 
 info@interrand.be

KORTWEG 

Politie- 
school:  
iets voor jou?
De PIVO Politieschool in 
Asse organiseert een infor-
matievoormiddag voor 
kandidaat-inspecteurs en 
-agenten. Op 30 novem-
ber vanaf 9 uur krijg je uit-
gebreide informatie over 
de selectieproeven, kun je 
een les meevolgen en word 
je rondgeleid in de school. 
Er is ook een initiatie van 
de sporttesten. Verzamel 
al je vragen en kom langs!

Info:   
PIVO, Poverstraat 75,  
1731 Asse, tel 02 454 82 78, 
pivo@vlaams-brabant.be

Foto Wedstrijd!
Een subliem zicht op het winterse park 
onder een oogverblindende zon. Wie 
wil op dit bankje niet verpozen? Vijf 
jaar geleden werd deze foto verko-
zen tot mooiste plekje van Tervuren. 
Dit najaar gaat de dienst toerisme op 
zoek naar een opvolger. Stuur vóór 
30 november jouw mooiste plekje 
naar toerisme@tervuren.be en maak 
kans op een digitaal fototoestel. 

Info:  dienst toerisme 
 tel 02 766 53 40  
 toerisme@tervuren.be

Griep te snel af
Laat een griep je plannen niet dwarsbomen. Oktober of november is 
dé periode om je te laten vaccineren. Voor 65-plussers is het spuitje 
zeker aanbevolen. De natuurlijke weerstand neemt immers af met 
ouder worden en zelfs een gewone griep kan dan complicaties geven. 
Vraag informatie aan je huisarts of apotheker.

Info:  Sociaal Huis - tel 02 766 52 02 - www.griepvaccinatie.be

1.000ste bezoeker 
Woonwijzer
Elisa Rutten uit Tervuren was de 1.000ste bezoeker van de 
Woonwijzer. Zij kwam bij het woonloket terecht via een infosessie 
over dakisolatie. “Achteraf kreeg ik nog extra advies over premies 
die ik kon aanvragen”, vertelt Elisa. Zij werd in de bloemetjes gezet 
met een streekpakket. Het woonloket ging van start in oktober 
2010 als deel van het intergemeentelijk woonproject Woonwijzer 
Midden-Brabant.

Info: Woonwijzer, tel 0471 85 03 77 
tervuren@woonwijzermiddenbrabant.be 
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CENTEN

OVER DE GRENS

Telecom: durf vergelijken
Telefoon, gsm, inter-
net, televisie: 50 procent 
van de Belgen heeft een 
abonnement dat niet is 
aangepast aan zijn werke-
lijke telecommunicatie-
behoeften. Kom prijzen 
vergelijken in het admi-
nistratief centrum op 18 
en 19 november tijdens 
de vergelijk-actie van de 
dienst communicatie in 
samenwerking met de 
federale overheid. 

Je gebruikt al lange tijd het-
zelfde abonnement of 

dezelfde prepaid gsm-kaart? Je 
hebt nooit een echte vergelij-
king gemaakt van de verschil-
lende telecomoperatoren? Of 
je hebt misschien geen inter-
nettoegang thuis en je weet 
niet hoe eraan te beginnen? 
Dan is dit iets voor jou. Kom 
naar het spreekuur en je wordt 
geholpen bij de vergelijking 
van de verschillende telecom-
operatoren en hun prijzen. 

Goedkoper dan een 
prepaidkaart?
Uiteraard hangt je keuze sterk 
af van je persoonlijke behoef-
ten. Bel je veel mobiel of eer-
der met de vaste lijn? Surf je 
dagelijks op het internet, of 
maar af en toe? Wil je twintig 

kanalen op je tv of tweehon-
derd? Tijdens het gesprek hel-
pen we je om daar zicht op te 
krijgen in een simulatie. Daarna 
vergelijken we de aanbiedin-
gen van de verschillende ope-
ratoren, zodat je zelf het abon-
nement kunt kiezen dat het 
beste bij je past. Met kennis 
van zaken nu. De bedoeling is 
je bij de simulatie te helpen en 
je de juiste informatie te over-
handigen. We kunnen echter 
niet al je vragen over proble-
men in de telecommunicatie-
sector beantwoorden. 

 ● 18 en 19/11 van 14.30 tot 19.30 u 
administratief centrum, 
Markt 7a 
breng zo mogelijk je laatste 
telecomfacturen mee

Info:  dienst ICT, GIS en communicatie, tel  02 766 52 30 
 ict@tervuren.be

‘Manbarnootaaf’ voor Ethiopische scholen 
Manbarnootaaf is 
Ethiopisch voor ‘Voor de 
scholen’. De vzw krijgt 
vanaf dit jaar financiële 
ondersteuning van de 
Tervuurse raad voor ont-
wikkelingssamenwerking 
GROS. Luc Duchateau uit 
Vossem is voorzitter en 
oprichter. 

Manbarnotaaf ondersteunt een 
zestal basisscholen in de Gilgel 
Gibe-regio in Ethiopië. Want 
naar school gaan in dit Oost-
Afrikaanse land is geen evi-
dentie. Primitieve klaslokalen, 
ouders die zelf moeten zor-
gen voor schoolmeubilair en 
nauwelijks toiletten met risico 
op infecties als gevolg. Ook 
schoolvervoer is onbestaand, 
zodat de kinderen elke dag een 
fiks	eind	te	voet	moeten	stap-
pen, vaak zonder ontbijt. 

Fondsen verzamelen
Vossemnaar Luc Duchateau, 
verbonden aan de universi-
teit van Gent, bezocht de regio 
voor de eerste maal in 2005. “In 
het kader van een onderzoeks-
samenwerking tussen Vlaamse 
universiteiten en de Jimma 
University in Ethiopië, reisde ik 
vaak naar daar. De situatie van 
scholen is er miserabel en ik wou 
iets ondernemen waar je ook 
meteen een positief resultaat 
van kunt zien”, vertelt Luc. Sinds 
2009 tracht Manbarnootaaf de 
omstandigheden in de scholen 
te verbeteren. Door leermateri-
aal, schoolbanken en boeken te 
verschaffen, door toiletten en 
waterputten te bouwen, en de 
leerkrachten bij te scholen en 
te stimuleren. De vzw verzamelt 
fondsen in België en ter plaatse 
werkt men met een netwerk van 
vrijwilligers. 

Informatie voor de 
scholen
“Als vzw werken wij samen met 
11.11.11 Vossem, we zijn steevast 
aanwezig met een infostand 
op de jaarlijkse 11.11.11-loop”, zegt 
Luc. “We willen nu ook meer 
samenwerken met scholen in 
de gemeente. Er zijn al enkele 
contacten gelegd. We zouden 
graag ons project voorstellen 
aan de klassen. We hebben een 
leuk werkboekje voor kinderen 
ontwikkeld en het zou helemaal 
mooi zijn als een van de scholen 
van ons project een jaarthema 
zou kunnen maken.” 

Meer info:  
www.manbarnootaaf.be

Manbarnootaaf laat een 
waterput installeren. 

Info:  GROS, tel 02 766 53 05,  
 erna.jacobs@tervuren.be
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Theatertoeren
Een toer langs de amateurtheatergezelschappen van Tervuren. We worden met open 
armen ontvangen. Want met de winterse kou sluipt ook het warme pluche binnen. Neem 
plaats in de zaal, nestel je in een zachte zetel en laat de lichten doven.

Ranonkel speelt 
‘Het Oneindige Verhaal’ 

Bij jeugdtoneel Ranonkel 
voelen ze de spanning 
stijgen. Nog twee weken 
en de jongerengroep van 
toneelvereniging Tuss-
Enin staat op de plan-
ken met ‘Het Oneindige 
Verhaal’. We gingen even 
piepen tijdens een repe-
titie.

Het oud Gemeentehuis in de 
Brusselsesteenweg gonst van 
stemmen en geluid. Tafels 
en stoelen zijn aan de kant 
geschoven en een tiental jon-
geren tussen 7 en 16 jaar oefe-
nen keer op keer de scène 
van Atrejou bij de spinnen. Ze 
volgen de aanwijzingen van 
regisseur Ellen Vanophalvens. 
De sfeer is ontspannen, maar 
geconcentreerd. Centrum van 
de aandacht is  ‘Het Oneindige 
verhaal’, ook bekend als ‘The 
Neverending Story’. 

Het toneelstuk vertelt over 
Bo, een meisje dat op school 
gepest wordt en wegvlucht in 
een boekenwinkel. Het boek 
dat zij leent, neemt haar mee 
naar de wereld van Fantasië. 
Maar Fantasië wordt bedreigd 
en Bo moet helpen om 

Fantasië en de kleine keizerin 
te redden. Ellen Vanophalvens 
(25): “We kozen dit jaar voor 
een queesteverhaal. Het gaat 
over een zoektocht naar de 
fantasie, maar de boodschap 
is ook dat je op zoek moet 
gaan naar wie je echt bent en 
wat je echt wil. In Fantasië is 
Bo gelukkig, want ze heeft er 
macht. De vraag is echter of 
ze toch niet liever terug wil 
naar haar echte leven.”

“De boodschap 
is dat je op 
zoek moet gaan 
naar wie je echt 
bent”

Ellen Vanophalvens begon 
zelf als acteur bij Ranonkel en 
nam twee jaar geleden de fak-
kel over van Lieve Cosyns, die 
jarenlang de vaste regisseur 
was. “De grote uitdaging in dit 
stuk is het non-verbale spel, 
de gebaren en mimiek”, ver-
telt Ellen. “Er zijn vrij veel per-
sonages, een heleboel spelers 
die geen tekst hebben dus. 
Net daarom is het non-ver-

Jonge acteurs aan het werk tijdens de repetities voor ‘Het 
Oneindige Verhaal’
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Toneel leren in 
de Academie
“In een toneelopleiding is je lichaam je instrument. 
Je stem, taal en emoties zijn de gevoelige snaren. 
Die snaren fijner en scherper afstellen, dat doe je in 
de toneelles.” Aan het woord is Jan Geers, docent 
toneel aan de academie voor podiumkunsten APKO, 
campus Tervuren.
 
“De lessen toneel zijn toegankelijk voor jongeren vanaf de 
middelbare school. Vele leerlingen doen vooraf de module 
algemene verbale vorming. Wie echter meteen wil instappen, 
moet een niveautest doen”, vertelt Jan Geers. “Momenteel 
werk ik vooral met jongeren van 14 en 15 jaar.” 

Shakespeare
Dit jaar draait alles rond de koningsdrama’s van Shakespeare. 
Tijdens de lessen worden de personages uitgediept, krijgen 
de leerlingen improvisatieoefeningen en leren ze hun lijf en 
de ruimte te gebruiken. In juni is er dan het grote hoogte-
punt, de voorstelling in GC Papeblok. Niet alleen erg leuk, 
maar ook spannend, want voor de leerlingen geldt hun pres-
tatie meteen als examenopdracht. “Dat is ook het verschil 
met amateurtheater”, legt Geers uit. “De opleiding bij APKO 
maakt deel uit van het deeltijds kunstonderwijs. Voor ons 
is theater een middel om naar een leerdoel toe te werken. 
Uiteraard hebben we ook af en toe leerlingen die in het 
amateurtheater actief zijn.” Op dit moment telt de afdeling 
woord in Tervuren een zestigtal leerlingen. 

Interesse?
De Academie voor Podiumkunsten Overijse APKO is een 
instelling van het gemeenschapsonderwijs. In de afdeling 
woord zijn er lessen algemene verbale vorming, voordracht, 
drama en toneel. In Tervuren kun je terecht op de campus in 
de H. Boulengerlaan 7, tel 02 767 34 06, www.apko.be

Shakespeares ‘Othello’ door leerlingen van de Academie 
voor Podiumkunsten APKO

bale zo belangrijk. Niet altijd 
makkelijk te regisseren, ook 
omdat elk kind op een andere 
manier leert. Sommigen leren 
vooral auditief, door wat ze 
horen.  Bij weer anderen moet 
je de handen vastpakken en 
met hen de gebaren mee-
doen. Het is telkens weer zoe-
ken naar hoe je het meeste 
effect kunt bereiken met elk 
kind.” Het geheim van goed 
acteren? Dat is voor Ellen de 
inleving in je personage. “Hoe 
beter je dat kunt, hoe makke-
lijker het spel wordt.” 

Achter de coulissen

Maar liefst 34 kinderen spe-
len mee. Dat is veel, maar het 
is een bewuste keuze van de 
vereniging om alle kinderen te 
laten meedoen en geen selec-
tie te maken door audities. 
Emma Weekers (15) speelt de 
rol van Ygramoul, de slechte 
opperspin. “Ik speel al het 
zevende jaar mee en de sfeer 
is hier echt tof. Als ik het 
podium op moet, ben ik wel 
altijd heel zenuwachtig, maar 
gelukkig proberen ze ons ach-

ter de coulissen bezig te hou-
den, zodat we er niet te veel 
aan denken.” Charlyn Pieters 
(15): “Wij zijn nu de oudsten, 
maar het is net tof dat er kin-
deren van elke leeftijd zijn. Ik 
speel drie rollen, en mijn rol als 
stappende rots Pjeurnraqsark 
vind ik de leukste, omdat ik 
daar ook mag praten.”  

Prachtige kostuums

Ranonkel kreeg de vorige 
jaren al lovende woorden 
voor de prachtige decors 
en kledij. Ellen: “Voor ‘Het 
Oneindige Verhaal’ maakt een 
handige dame voor ons 120 (!) 
kostuums. Dat is fenomenaal 
veel. Echt fantastisch dat wij 
op zo iemand kunnen reke-
nen. Maar er zijn nog zoveel 
anderen die iets bijdragen 
aan onze voorstelling. Samen 
maken we er iets fantastisch 
van.” 

 ● Ranonkel speelt het 
Oneindige Verhaal op 15/11 
om 19.30 u, 16/11 om 19 u en 
17/11 om 15 u in  
Pachthof Stroykens.  
www.tussenin-ranonkel.be
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Ga kijken op 22/11 en 23/11 
om 20.30 u of op 24/11 om 
14.30 u in GC Papeblok. 

Kaarten via Gerlux-Shop, 
Brusselsesteenweg 12 of 
tel 02 767 32 02.

Toneelvereniging Willen is Kunnen 

Tragikomedie in het rusthuis
Jaarlijks in maart doet toneelvereniging Willen is Kunnen het publiek brullen van het lachen met een plezante 
komedie in GC Papeblok. In 2013 doen ze er nog een schepje bovenop met een tweede opvoering in november. 
Geen blijspel dit keer, maar de tragikomedie ‘Allemaal zever en daarmee basta!’

De acteurs v.l.n.r.: Tinne Daix, Ingrid Boone, J.P. Leonard 
(onder), Pierre Craps (boven), Marc Maes, Ruben Van den 
Wijngaert, Anne Segers (regie)

Anne Segers
Regie
 “Het publiek krijgt een heel herken-

bare situatie te zien: een oudere man 

die naar een rusthuis moet. Wat hem 

tot een heel nors karakter maakt, zo 

uit het leven gegrepen. Maar net in die 

overdreven norsheid schuilt ook de 

humor. De uitdaging voor mij als regis-

seur? Er is weinig beweging in het stuk, 

wat maakt dat ik heel sterk op het 

verbale en de intonatie werk.”

Tuss-Enin Ranonkel, 
Willen is Kunnen 
en  Kunst en Vermaak (via 
KH Vossem’s Voerezonen) 
worden gesubsidieerd 
door de gemeente via 
het subsidiereglement 
ter ondersteuning van de 
culturele verenigingen in 
overeenstemming met 
het decreet lokaal cul-
tuurbeleid.

Jean-Pierre Leonard
Productie
 “Ik ben bezig met de orga-
nisatie. De toneelteksten 
opvragen bij de theaterbib 
van Open Doek - dat is de 
Vlaamse koepel van het ama-
teurtheater	-,	voor	de	affiche	
en reclame zorgen, de decor-
ploeg aan het werk zetten en 
nog veel meer. De foto voor 
de	affiche	mocht	ik	gaan	
nemen in rusthuis 
Zoniën. Moeilijk is 
mijn taak niet, ik doe 
dit al 33 jaar!” 

Het verhaal?
De 77-jarige weduwnaar 
Pol Vandersmissen kan 
zich niet langer alleen 
behelpen. Omdat hij wei-
gert bij zijn enige dochter 
in te trekken, belandt hij 
noodgedwongen in een 
rusthuis. Eerder dan hem 
lief is, maakt hij kennis 
met juffrouw Demaegdt, 
zijn 72-jarige buurvrouw. 
Een tragikomedie naar ‘Als 
bomen in de winter’ van 
Pierre Soutewey.

Christine Dechief

Grime
 “Ik moet de meeste 

spelers er ouder laten 

uitzien. Juffrouw 

Demaegdt, de buur-

vrouw van het hoofd-

personage, verkleedt 

zich op een bepaald 

moment als clown. Ik 

moet haar dus een clowns-

face geven. Wordt het een 

trieste clown, een blije 

clown, een enge clown? 

Dat bespreek ik volgende 

week met de regisseur.”

Lies Leonard
Fotografie
 “Op de generale repetitie trek ik de spelers voor mijn lens. Flitsen op de voorstelling zelf is uit den boze.”  

Denise Van Salm

Souffleuse

 “Bij de opvoering zit ik aan de zijkant op de 

scène, verborgen voor het publiek. De acteurs 

kunnen me natuurlijk zien, zodat ze een sein 

kunnen geven als ze even de draad kwijt zijn. 

Een	 souffleuse	m
oet	 alle	 teksten	

min	 of	meer	

uit het hoofd kennen. En ja, ik ben 

er altijd bij: van de eerste repetitie 

tot de laatste speeldag.”

Linda Vereecken
Rekwisieten
 “Twee maanden voor de 
voorstelling start ik mijn 
zoektocht naar geschikte 
voorwerpen. De acteurs zor-
gen vaak ook zelf voor rekwi-
sieten. Voor de meubels krijg 
ik hulp van Jean-Pierre. Ik kan 
wel verklappen dat we dit 
keer op de medewerking van 
het rusthuis Zoniën rekenen.”

Brend Lesage en Kris BonnewijnLicht en geluid
“Blauw of gelig licht, een zon of maan, liedjes en geluiden. Op de generale repetitie testen we alles uit.”

TONEELKRING ” WILLEN IS KUNNEN ” 
TERVUREN VOERT OP

ALLEMAAL ZEVER 
EN DAARMEE BASTA! 

TONEELKRING ” WILLEN IS KUNNEN ” 
TERVUREN VOERT OP

ALLEMAAL ZEVER 
EN DAARMEE BASTA! 
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G.C. PAPEBLOK 
P. VANDERSANDESTRAAT 15 - 3080 TERVUREN

INKOM : 8 Euro - 60+ en - 12 jaar 7 Euro
KAARTEN : GERLUX-SHOP BRUSSELSESTWEG 12

RESERVATIE : 027673202 / J.P.L.SHOP@SKYNET.be

NAAR DE TRAGIKOMEDIE 
“ ALS BOMEN IN DE WINTER “  VAN PIERRE SOUTEWEY 

REGIE : ANNE SEGERS 
MET PIERRE CRAPS –  TINNE DAIX – MARC MAES 

INGRID BOONE – JEAN-PIERRE LEONARD
RUBEN VAN DEN WIJNGAERT

VRIJDAG  22 NOVEMBER OM 20.30
ZATERDAG 23 NOVEMBER OM 20.30 
ZONDAG 24 NOVEMBER OM 14.30

AANGESLOTEN 
BIJ OPENDOEK
AMATEURTHEATER 
VLAANDEREN 
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Sven, was het je droom om regisseur te worden?
“Ik ben als twaalfjarige terecht gekomen in de wereld die 
bekend staat als amateurtoneel. Ik weet nog dat ik na die eer-
ste stappen op het theaterhout van de lokale bekendheid meer 
wou.	Eigen	stukken	schrijven,	een	film	maken,	regisseur	worden	
en als het even kon, fysiek lijken op James Dean. Al mijn dromen 
zijn zowaar, in meer of mindere mate, uitgekomen. Behalve het 
James Dean-aspect. Ik heb wel de buik van de oudere Marlon 
Brando, maar dat stond niet in het oorspronkelijke lijstje met 
ambities.”

En nu dus aan het werk in Vossem?
“Na dertig jaar van omzwervingen ben ik terecht gekomen bij 
Kunst en Vermaak, waar ik het vorige seizoen de regie voor mijn 
rekening heb genomen. De komedie ‘Als dat maar goed komt’ 
was een mooie opstap naar ‘Ge-Tic-T’, het stuk waar we nu aan 
werken.”

De opvoeringen vinden plaats in januari. Hoe lang 
repeteren jullie voor een voorstelling?
Virginie: “Een viertal maanden. Begin september hadden we de 
eerste repetitie. Er zijn twee repetities per week. Zelf speel ik 
niet mee, maar ik neem wel af en toe foto’s tijdens de repeti-
ties. Die bekijken we dan samen met de acteurs, zodat ze hun 
mimiek kritisch kunnen bekijken.”

Wat is jouw rol als toneelmeester precies?
Virginie: “Ik zorg voor de rekwisieten, het decor en voor de pro-
motie. Daarnaast is er ook een leesgroep. Dat is een groepje 
mensen dat in de beginfase verschillende toneelstukken door-
leest, om daarna een bepaald stuk te kiezen. Maar zo’n stuk 
is nooit meteen speelklaar. De regisseur zorgt voor de nodige 
aanpassingen en herschrijft waar nodig.”

Kun je nog iets vertellen over de inhoud van het stuk?
Sven: “’Ge-Tic-T’ is een vertaling van het stuk ‘Toc-toc’ van de 
Franse	 schrijver,	 acteur	 en	 tv-maker	 Laurent	 Baffie.	 Een	man	
die meer durft dan alleen maar even een lach toveren op het 
gezicht van zijn publiek. Hij laat je lachen, blozen, kwaad wor-
den, verontwaardigd zijn en opnieuw lachen. Hoe groot worden 
de kleine kantjes van de mens? Wie gaat als eerste door het lint 
als hij met de rug tegen de muur staat? De wachtzaal van een 
wereldvermaarde psychotherapeut is de ideale setting om op 
deze vragen een antwoord te krijgen.”

Toneelvereniging Kunst en Vermaak 

“Bent u Ge-Tic-T?”
Een controlefreak, een properheidsmaniak en een rits mensen met 
oncontroleerbare obsessies ontmoeten elkaar in de wachtzaal van een 
psychotherapeut. Zijn zij echt ‘getikt’? Toneelgroep Kunst en Vermaak 
bezorgt theaterliefhebbers een dolkomische avond.

Sven Deraedemaeker ging twee jaar geleden aan de slag als nieuwe regis-
seur bij Kunst en Vermaak, de toneelafdeling van de Koninklijke Harmonie 
Vossem’s Voerezonen. Virginie Borghans is toneelmeester bij de groep. 

Acteurs en vrijwilligers 

G E Z O C H T
Wil je graag je acteertalenten ontdekken 
of je familie en vrienden eens verrassen 
door op het podium te staan? Geef snel 
een seintje en je krijgt misschien wel een 
rol in de volgende komedie van Kunst en 
Vermaak. Ook is de vereniging op zoek 
naar vrijwilligers en manusjes-van-alles 
met	 een	flinke	 dosis	 enthousiasme.	Heb	
je zin om een decor te bouwen, voor 
kostuums te zorgen, laat het weten aan 
vborghans@live.be.

Scène uit de komedie ‘Als dat maar goed komt’ Regisseur Sven Deraedemaeker tijdens de repetitie

Ge-Tic-T speelt op 10, 11 en 12/01  
in de gemeentezaal in Vossem.

www.facebook.com/kunstenvermaak
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Het vrijetijdscentrum  
aan de Koninklijke Moestuin 
Er is moeilijk naast te kijken. De werken voor de bouw 
van het vrijetijdscentrum en de ondergrondse parking 
zijn in gang gezet. Deel twee in de ontwikkeling van de 
moestuinsite tot een ambitieuze publieke plek in de 
gemeente. 

Het huidige GC Papeblok en de bibliotheek zijn gehuisvest in 
een voormalig schoolgebouw.  Niet meteen ideaal voor twee 
culturele instellingen die dagelijks zoveel mensen over de vloer 
krijgen. Om die reden gaf het gemeentebestuur reeds in 2009 
de aanzet tot de ontwikkeling van een nieuw vrijetijdscentrum. 
Daar zouden dan meteen ook de andere vrijetijdsdiensten van 
de gemeente onderdak moeten krijgen zoals de jeugddienst, 
de dienst toerisme of de sportdienst. 

Na de voltooiing van het administratief centrum en Sociaal 
Huis in juni 2012, boog de dienst infrastructuurwerken zich 
over de plannen voor het vrijetijdscentrum. In overleg met het 
gemeenschapscentrum en de diensten cultuur, jeugd, sport, 
vrije tijd, toerisme en de bib deden ze nog heel wat aanpassin-
gen aan het oorspronkelijke plan. Goed nieuws uiteindelijk toen 
de gemeente de stedenbouwkundige vergunning verkreeg in 
oktober 2012.
 

Totaalontwerp

De hele site is een ontwerp van architecten Jaspers-Eyers en 
A.-Concept. Het vrijetijdscentrum past architecturaal dan ook 
mooi bij het gebouw van het administratief centrum en Sociaal 
Huis. Het wordt een uitnodigende en transparante construc-
tie waar je als bezoeker graag wil binnenlopen. Bezoekers kun-

nen eenvoudig vanaf de Markt het grote plein oplopen waar de 
toegang zich bevindt. Zo maakt het gebouw helemaal deel uit 
van het openbare leven in het centrum. Vlakbij heb je immers 
de wekelijkse markt, de kerk, een rij gezellige terrasjes en niet te 
vergeten de regelmatig weerkerende evenementen die op de 
Markt plaatsvinden. En je wagen kun je kwijt in de ondergrondse 
parking. Drie medewerkers van de dienst infrastructuurwerken 
volgen het bouwproject van zeer nabij op. Dagelijks hebben 
zij contact met de architecten en de bouwonderneming. De 
totale kostprijs voor dit project bedraagt 11,4 miljoen euro. De 
werken zouden afgerond zijn in het najaar van 2015.

Nieuws van de werf

•	 Bouwondernemer Democo bracht reeds in de zomer 
de paalfundering met grondkerende wanden aan in de 
bouwput.

•	 De bouwput is nu volledig uitgegraven. Daarvoor werd 
16.000 kubieke meter zand weggevoerd, wat neerkomt 
op ongeveer 1.200 volle vrachtwagens.

•	 Twee torenkranen van 39 en 52 meter hoog zijn ter plaatse 
geïnstalleerd. 

•	 In november plaatst men de funderingsplaat op gewa-
pend beton.

•	 Men verankert deze maand ook een prefabconstructie 
van kolommen en balken om de ondergrondse parking te 
stutten. De parking zal twee niveaus hebben. 

Info:  dienst infrastructuurwerken, 02 766 52 93 
 infrastructuurwerken@tervuren.be 

Eerste graafwerkzaamheden aan het nieuwe vrije-
tijdscentrum dat klaar zou moeten zijn eind 2015.

WEGEN EN WERKEN 
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INFO-APERITIEF IN 

HET MUSEUM
Het werd al vaker aangekondigd, maar nu is het dan zover. Op 2 december sluit het 
Afrikamuseum zijn deuren voor een periode van drie jaar omwille van een grondige 
renovatie. Om in schoonheid te sluiten, nodigt het museum de inwoners van Tervuren 
uit op een info-aperitief op zondag 24 november. Je krijgt dan meer uitleg over de 
bouwplannen, de timing van de werken, wat je van het nieuwe museum mag verwach-
ten en hoe het museum toch actief blijft tijdens de sluiting. Na de presentaties door 
de directeur en de medewerkers van het museum, is er tijd voor een babbel bij het 
aperitief.
 

 ● 24/11 om 10.30 u 
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 
inschrijven verplicht, via dienst toerisme, tel 02 766 53 40, toerisme@tervuren.be

Slotevent 30/11 en 1/12 
Het hele weekend is het museum gratis toegankelijk en zijn er tal van activiteiten.
www.africamuseum.be

© Detlev Boeing



A tribute to the sixties
De Bonanzas
podium

De Bonanzas brengen popklassiekers uit de jaren 60 zoals ze 
vandaag zouden moeten klinken. De moderne vertaling van 
een onsterfelijk repertoire door vijf gedreven muzikanten. Een 
originele show waarbij stilstaan quasi onmogelijk wordt: rock-
‘n-roll, swings, ballads, alles passeert de revue. Wij zorgen voor 
een dansvloer met tafeltjes, stoelen en bediening vanuit de 
cafetaria. Met medewerking van de seniorenadviesraad. www.
debonanzas.be.

 ● 12/11 om 14.30 u 
Pachthof Stroykens, Merenstraat, Duisburg 
vvk € 10, kassa € 12, abo € 8

Sinatra
Vernieuwd Gents Volkstoneel
theater

Veertig jaar geleden kreeg supporterslokaal Sorgeloos het 
onverwachte bezoek van Frank Sinatra. Tijdens een jaarlijkse 
reünie doen de laatste getuigen er alles aan om de herinnering 
aan de avond met The Voice levend te houden. Gemakkelijk 
wordt hun dat niet gemaakt, want ongeloof en afgunst is hun 
deel. ‘Strangers in the Night’ in een Gents volkscafé. Met Bob 
De Moor, Jurgen Delnaet en Tanya Zabarylo.

 ● 16/11 om 20.30 u 
GC Papeblok, P. Vandersandestraat 15, Tervuren 
vvk € 12, kassa € 14, abo € 10

3de Mutoto comedy night
various artists
comedy

Hou je vast voor de derde editie van de comedy-avond van 
Mutoto. Plezier gegarandeerd en al lachend steun je een goed 
doel. Hier heb je de line-up.
Seppe Toremans neemt de rol van gastheer op zich. Deze 
stand-upcomedian maakt deel uit van het collectief dat ook 
Nigel Williams en Xander De Rycke in zijn rangen heeft. 
Latif Ait was een van de eerste nieuwe Belgen die zich aan 
stand-upcomedy waagden. Hij blijft graag weg van de doorsnee 
Marokkoclichés	en	combineert	fijne	humor	met	maatschappij-
kritische bespiegelingen.
Lennaert Maes won in 2005 het festival Cabareteske in 
Eindhoven. Nadien concentreerde hij zich op zijn band 
Lenny & de Wespen. In  2011 won hij de publieksprijs op het 
Leids Cabaret Festival.
Ygor uit Poperinge was laureaat van Humo’s Comedy Cup in ‘99 
en won tal van andere prijzen. Gaandeweg verwierf de kleine 
man uit Poperinge een 
vaste plek in ‘Comedy 
Casino’ op Canvas. 
Begijn Le Bleu zag je 
waarschijnlijk al vrolijk 
dansen door de frats die 
zijn Foute Vrienden met 
hem uithaalden. 
William Boeva kaapte de 
123 Comedy Award 2010 
en de Humo’s Comedy 
Cup 2012 weg. Sindsdien 
ziet de Vlaamse stand-
upwereld in hem een 
snel stijgende ster. En 
wij? Wij zijn geweldige 
fan.

 ● 30/11 om 20 u 
GC Papeblok 
P. Vandersandestraat 15 
Tervuren 
vvk € 13, kassa € 15, abo 
€ 11

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

Sinterklaas 
Kapoentje
Ook dit jaar komen Sinterklaas en zijn zwarte pieten weer 
per helikopter naar Tervuren. De Sint landt omstreeks 14 uur, 
maar wees goed op tijd aanwezig. Zo mis je zeker niets van 
het spektakel en vind je ook nog een parkeerplaatsje in de 
buurt. De parkings die op die dag beschikbaar zijn: de tijde-
lijke parking aan de Moestuin, de Keizerinnedreef (gedeelte-
lijk), de parkeerplaatsen langs de Kastanjedreef, de parking aan 
kazerne Panquin en de Paleizenlaan aan het 
Koloniënpaleis. 

 ● 30/11 om 14 u 
Park, Keizerinnedreef

Info:  raad voor lokale economie,
 tel 02 766 53 04 
 sabine.vanmeerbeek@tervuren.be

VORMING

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

Si le vent soulève les sables
11.11.11 Tervuren 
film

In het dorp staat de waterput droog. Het vee sterft. De meer-
derheid van de inwoners volgen hun instinct en vertrekken naar 
het zuiden. Rahne, de enige geletterde, beslist om samen met 
zijn vrouw Mouna en hun drie kinderen naar het oosten te trek-
ken. Het verhaal van een exodus, een zoektocht, van hoop en 
fataliteit.	Deze	Belgisch-Franse	film	is	warm	en	aangrijpend	en	
doorspekt met mooie beelden van woestijnlandschappen. Hij 
illustreert het 11.11.11-thema Recht op voedsel.  

 ● 13/11 om 20 u 
GC Papeblok, P. Vandersandestraat 15, Tervuren 
vvk € 5 (Wereldwinkel), kassa € 7

Boekvoorstelling Keltisch Isca
Djamila Timmermans 

Ben je nieuwsgierig naar de rol die Tervuren, Duisburg, Hoeilaart 
en Overijse gespeeld hebben tijdens de oudheid? Dankzij een 
zoektocht naar de betekenis van honderden Keltische plaats-
namen in onze omgeving, herontdekte Djamila Timmermans 
op verrassende wijze de verloren gewaande leefwereld van 
onze verre voorouders in de Lane-, 
IJse- en Voerstreek. De auteur geeft 
uitleg bij haar boek.

 ● 29/11 om 20 u 
GC Papeblok 
P. Vandersandestraat 15 
Tervuren 
gratis

Nieuw
Draaicursus keramiek

In een kleine groep leer je de techniek 
van het draaien op schijf. We gebrui-
ken daarvoor draaiklei voor steen-
goed en beschikken over zes elektri-
sche draaischijven en een schopschijf. 
Ieder kan op zijn of haar eigen niveau 

instappen en er is individuele begeleiding voorzien. Alle 
werkstukken worden ook geglazuurd en gebakken. 

 ● Dinsdagen 5,12,19,26/11 - 3,10/12, van 10 tot 13 u 
Pachthof Stroykens, Merenstraat 19, Duisburg 
€ 90 (exclusief klei)

© Fotostudio Tilborghs 
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Oplossingen zomerzoektocht 
online
Benieuwd	 naar	 de	 oplossingen	 van	 de	wandel-	 en	 fietszoek-
tocht die deze zomer heel wat speurneuzen naar Tervuren 
lokte? Je kunt ze vinden op www.tervuren.be/toerisme. 

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

Henry van de Velde at home@Tervuren 

TOERISME

CULTUUR Info: cultuurdienst, tel 02 766 53 55, cultuurdienst@tervuren.be

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. De expo laat je kennis-
maken met enkele woningen die van de Velde bouwde of ont-
wierp in binnen- en buitenland. Het tentoongestelde materiaal 
bestaat	overwegend	uit	afdrukken	van	fotografische	glasplaten	
uit de collectie van het Fonds Henry van de Velde. Verder illus-
treren ingekleurde plannen, werffoto’s en briefwisseling tussen 
de kunstenaar en het gemeentebestuur zijn band met Tervuren.

 ●  tot 30/11, tijdens de openingsuren van de bib 
bib Tervuren 
cultuurdienst, tel 02 766 53 55, cultuurdienst@tervuren.be

Wandeling

De dienst toerisme organiseert op zondag 17 november een 
geleide	 wandeling	 rond	 de	 markante	 figuur	 van	 de	 Velde.	
Er wordt een bezoek gebracht aan zijn graf op het kerk-
hof van Tervuren en aan de tentoonstelling ‘Henry van de 
Velde at home@Tervuren’ in de bibliotheek. Onderweg pas-
seer je ook langs La Nouvelle Maison. Deze woning staat 
overigens samen met drie andere moderne woningen uit-
gebreid beschreven in de brochure ‘Monumenten van nu 
en straks’ die uitgegeven werd met Open Monumentendag. 
De brochure is gratis te verkrijgen bij de dienst toerisme. 

 ● 17/11 om 14 u 
vertrek aan terminus tram 44 
inschrijven: dienst toerisme, tel 02 766 53 40, toerisme@tervuren.be
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Info: cultuurdienst, tel 02 766 53 55, cultuurdienst@tervuren.be WAT TE DOEN
11.11.11 Vossem

Solidariteitsjogging
DERDE WERELD/ Loop je mee langs de Voer en in het Park, 5 
of 11 km ten voordele van 11.11.11? Start om 14.30 u. Inschrijven 
via de website kost € 6, ter plaatse € 8. Pannenkoeken en bar 
vanaf 13 u.  

 ● 11/11 vanaf 13 u 
gemeentelijke sportzaal, Dorpsstraat 38, Vossem 
www.11.be/11/vossem, kris.craps@telenet.be

GITO Tervuren
Winterbarbecue
RESTO/ Zin om een avondje uit eten te gaan? Kom dan aan-
schuiven aan het rijkelijk samengestelde buffet in het GITO en 
geniet van je gereserveerde plaats in het sfeervol aangeklede 
restaurant. Reserveren is noodzakelijk. 

 ● 16/11 vanaf 18 u 
GITO Tervuren, Brusselsesteenweg 106 
www.gito-tervuren.be, tel 02 767 62 45

Mutoto
Mutotoquiz
GOED DOEL/ De negende Mutotoquiz staat voor de deur. 
Inschrijven is dus de boodschap. Er is plaats voor 70 ploegen 
van 4 personen. Per ploeg betaal je € 16. De quiz is opgemaakt 
voor alle soorten quizploegen.

 ● 16/11 om 20 u 
sportzaal Vossem, Dorpsstraat 38 
www.mutoto.be

KWB Tervuren
Het abc van de sociale media
LEZING/ Het gebruik van Facebook, Twitter en LinkedIn wordt 
alsmaar populairder. Het is een rijkdom, maar er zijn ook geva-
ren aan verbonden. Hoe er verantwoord mee omgaan?
Kom luisteren op deze boeiende avond.

 ● 21/11 om 20 u 
administratief centrum, Markt 7a 
www.kwbtervuren.be, tel 0478 454 253 
jdereymaeker@acv-csc.be

Natura Zoniën
Dagexcursie Hoge Venen
WANDELING/ Tijdens deze boeiende wandeling, breng je een 
exclusief bezoek aan het arboretum van Mefferscheid. Je leert 
iets bij over dit exotische sparrenbos in het Hertogenwald en 
geniet ook van de natuurpracht van het hoogveenplateau. 
Aangepast schoeisel en regenkledij gewenst.

 ● 1/12 van 10 tot 16 u 
Centre Nature de Botrange, Sourbrodt  
naturazonien@hotmail.com, tel 0471 77 07 12

Rode Kruis
Reanimatie baby en kind
EERSTE HULP/ Een baby of een kind reanimeren: hopelijk kom 
je nooit in deze situatie terecht. Voor als het toch nodig zou 
zijn: kom de juiste technieken leren bij Rode Kruis Tervuren. 
Gratis, maar inschrijven is verplicht.

 ● 3/12 om 19 u 
Rode Kruislokaal, Nieuwstraat 15, Tervuren 
tel 0469 95 34 44

Het Voerse Neerhof 
35ste tentoonstelling van neerhofdieren 
EXPO/ Fokkers stellen weer hun mooie dieren aan het publiek 
voor. Niet enkel wie kippen, duiven, konijnen, cavia’s, park- en 
watervogels en kwartels houdt, maar ook wie belangstelling 
heeft voor andere neerhofdieren of zelf geen dieren heeft, is 
welkom. 

 ● 7/12 van 10 tot 21 u, 8/12 van 10 tot 18 u 
gemeentezaal, Dorpstraat 38, Vossem 
tel 02 767 81 61 of 02 767 24 51, info@hetvoerseneerhof.be 

Jouw activiteit in Wat te Doen? 

In deze rubriek kan elke erkende vereniging uit Tervuren twee-
maal 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 cultuur-
dienst@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 tek-
sten in te korten.

De eerstvolgende indiendata zijn
10/11 (activiteiten tussen 9/12 en 12/1)
1/12 (activiteiten tussen 13/1 en 9/2)
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AGENDA

datum uur activiteit organisator plaats contact
11/11/2013 14:30 Solidariteitsjogging 11.11.11 

Vossem
11.11.11 Vossem Dorpstraat 38,  Vossem 0496 26 56 41  

walter.peeters@schneider-electric.com

12/11/2013 13:30 The Bonanzas: Tribute  
to the sixties

GC Papeblok Pachthof Stroykens, Duisburg 02 766 53 47  
vrijetijd@tervuren.be

13/11/2013 15:00 Voorlezen in de bibliotheek Bibliotheek Tervuren Gemeentelijke bibliotheek 02 767 61 07 bibliotheek@tervuren.be

13/11/2013 20:00 Film: Si le vent soulève les sables 11.11.11 Tervuren GC Papeblok 0479 57 57 95 lymke.janssens@hotmail.com

14/11/2013 14:00 Infonamiddag: resultaten seni-
orenbehoeftenonderzoek en 
woningaanpassing

Seniorenadviesraad en 
Woonwijzer Midden-
Brabant

Raadzaal administratief centrum, 
Markt 7a

0471 85 03 77  
tervuren@woonwijzermiddenbrabant.be

15/11/2013 19:30 Het Oneindige Verhaal Ranonkel Pachthof Stroykens, Duisburg 0491 59 87 64 kathlyn.smet@hotmail.com

15-16-17/11 18:00 Mosselfeest FC Moorsel FC Moorsel Parochiezaal Moorsel 0476 46 09 34 leunism@gmail.com

16/11/2013 20:00 Mutotoquiz Mutoto Gemeentezaal Vossem www.mutoto.be

16-17/11/2013 17:00 Herfstrestaurant Sint-
Annaschool

Sint-Annaschool 
Duisburg

Rootstraat 34, Duisburg 02 768 13 83  
sintanna@telenet.be

16/11/2013 19:00 Het Oneindige Verhaal Ranonkel Pachthof Stroykens, Duisburg 0491 59 87 64 kathlyn.smet@hotmail.com

16/11/2013 11:30 Spaghettidag Volleybalclub Vossem 
Thor Tervuren

Administratief centrum 0475 55 41 87  
bestuur@vossemthortervuren.be

16/11/2013 20:30 Vernieuwd Gents Volkstoneel: 
Sinatra

GC Papeblok GC Papeblok 02 766 53 47 vrijetijd@tervuren.be

17/11/2013 15:00 Het Oneindige Verhaal Ranonkel Pachthof Stroykens, Duisburg 0491 59 87 64 kathlyn.smet@hotmail.com

17/11/2013 14:00 Syndicale wandeling Pasar Tervuren Leuven 0475 35 80 81  
michel.vandendriessche@telenet.be

17/11/2013 14:00 Henry van de Veldewandeling Toerisme Tervuren Terminus tram 44 02 766 53 40 toerisme@tervuren.be

18/11/2013 20:00 Je hebt je hart hard nodig KVLV Moorsel Parochiezaal Moorsel 02 767 88 65 hilda.miseur@skynet.be

18/11/2013 19:30 Do-in: relaxatie-oefeningen Femma Vossem Oude jongensschool Vossem 02 767 16 29 elzarutten@telenet.be

19/11/2013 20:00 Er goed uitzien kent  
geen leeftijd

Markant -Tervuren Administratief centrum Tervuren agnes.scheers@skynet.be

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

21/11/2013 20:00 Het abc van de sociale media KWB Tervuren Administratief centrum, Markt 7a 0478 454 253  jdereymaeker@acv-csc.be

23-24/11 18:30 Winterconcert Koninklijke Fanfare  
Sint-Rochus

Pachthof Stroykens, Duisburg 0494 08 03 18  
dirk.reyntjens@telenet.be

25/11/2013 07:45 Kerstuitstap naar sfeervol 
Brugge

Femma Tervuren Vertrek Diependal 02 767 87 17  
ginette.piens@telenet.be

27/11/2013 19:30 Workshop creatief Femma Tervuren Administratief centrum, Markt 7a 02 767 78 07 of 0478 32 58 90  
blyaert_annemie@hotmail.com

30/11/2013 20:00 3de Mutoto comedy night: 
stand-upcomedy

GC Papeblok GC Papeblok 02 766 53 47  
vrijetijd@tervuren.be

1/12/2013 09:45 Kerkdienst opluisteren K.H. Sint-Katharina Kerk in Duisburg 0496 85 68 99 w_smets@skynet.be

1/12/2013 10:00 Wandeling Hoge Venen: Op het 
pad van de draak

Natura Zoniën Parking Centre Nature de 
Botrange, route de Robertville 131, 
4950 Sourbrodt

0471 77 07 12  
naturazonien@hotmail.be

2/12/2013 19:30 Bij	de	koffie KVLV Moorsel Parochiezaal Moorsel 02 767 88 65 hilda.miseur@skynet.be

3/12/2013 19:00 Reanimatie baby en kind Rode Kruis Tervuren Nieuwstraat 15, Tervuren 0469 95 34 44

4/12/2013 19:00 Feestmenu voor de  
eindejaarsfeesten

KVLV Duisburg Gemeentelijke Feestzaal, Duisburg 0479 67 82 82  
josvanderelst@belgacom.net

6/12/2013 20:00 Geert Hoste:  
Try-out conference 2013

GC Papeblok Pachthof Stroykens, Duisburg 02 766 53 47  
vrijetijd@tervuren.be

7/12/2013 10:00 Tweedehands boekenverkoop 11.11.11 Tervuren GC Papeblok 0479 57 57 95 lymke.janssens@hotmail.com

7-8/12/2013 10:00 35ste tentoonstelling  
neerhofdieren

Het Voerse Neerhof Gemeentezaal Vossem, 
Dorpsstraat 38

02 767 81 61   
info@hetvoerseneerhof.be

Jouw activiteit in de agenda? 
Elke activiteit op de website komt automatisch ook in 
het eerstvolgende infoblad. Voer zelf je activiteit in op  
www.tervuren.be. Geef op de homepagina in het vak 
Aanmelden (rechtsonder) je gebruikersnaam (login) en wacht-
woord 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

10/11 (activiteiten tussen 9/12 en 12/1)
1/12 (activiteiten tussen 13/1 en 9/2



Vorig jaar voerde de gemeente een seniorenbehoef-
tenonderzoek uit. Benieuwd wat daar zoal is uitgeko-
men? Kom naar de voorstelling van de resultaten op 
14 november. Aansluitend kun je nuttige tips opsteken 
over hoe langer thuis blijven wonen in je eigen huis.
 
Vorig jaar werkten meer dan 420 Tervuurse 60-plussers mee aan 
het seniorenbehoeftenonderzoek van de gemeente. Zij maken 
deel uit van een grote en belangrijke groep onder de gemeente-
lijke bevolking. Bijna een op vier inwoners van Tervuren is ouder 
dan zestig. Maar alle 60-plussers zijn niet gelijk. Elk heeft naar-
gelang leeftijd, gezondheid, vrijetijdsbesteding of huisvesting 
andere noden en verwachtingen. Deze noden en verwachtin-
gen heeft het gemeentebestuur nu in kaart gebracht. Dat deed 
men met behulp van vrijwillige enquêteurs uit de gemeente en 
onderzoekers van de Vrije Universiteit van Brussel. De kennis 
verworven uit dit onderzoek moet het bestuur in staat stel-
len om het gemeente- en OCMW-beleid beter op maat van de 
senioren af te stemmen.

Infosessie: Langer thuis in eigen huis

Na de voorstelling van de resultaten van het onderzoek, volgt 
er een infosessie rond woningaanpassing en levenslang wonen. 
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, dat is de droom van elke 
oudere. Maar zijn onze woningen hier wel voldoende voor 
geschikt?  Bij wie kun je terecht voor advies rond woningaan-
passing? Welke hulpmiddelen bestaan er allemaal? Welke pre-
mies kun je aanvragen? Al deze vragen krijgen een antwoord 
tijdens de infosessie vanaf 15 uur. Een organisatie van de senio-
renadviesraad SAR i.s.m. Woonwijzer Midden-Brabant. 

 ● 14/11 om 14 u: voorstelling resultaten van het onderzoek, om 15 u: 
infosessie ‘Blijf langer thuis in je eigen huis’ 
administratief centrum, Markt 7a 
 inschrijven via tel 0471 85 03 77 
tervuren@woonwijzermiddenbrabant.be

WELZIJN

Seniorenbehoeften- 
onderzoek is klaar

Het seniorenbehoeftenonderzoek werd gevoerd in samenwer-
king met de Vrije Universiteit van Brussel.

Sociaal Huis wil weten 
wat cliënten denken
Zijn de cliënten van de sociale dienst van het Sociaal 
Huis tevreden over de dienstverlening? Vinden zij dat 
ze voldoende uitleg krijgen? Toont de hulpverlener res-
pect en empathie? Het Sociaal Huis laat het onderzoe-
ken.

OCMW’s worden net als alle andere organisaties die lokale 
dienstverlening bieden, uitgedaagd om hun werking en dienst-
verlening voortdurend te verbeteren. Weten hoe de cliënten 
erover denken is daarbij erg belangrijk. Dat staat onder meer 
in het OCMW-decreet van 2008. Omdat het kwaliteit hoog 
in het vaandel draagt, besliste het bestuur van het OCMW 
Tervuren om deel te nemen aan een wetenschappelijk onder-
bouwd tevredenheidsonderzoek bij de cliënten. Dat gebeurt in 
samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en de Sociale 
Hogeschool van Heverlee. 

Relatie tussen hulpverlener en cliënt

De afgelopen maand werden de cliënten bevraagd door onaf-
hankelijke onderzoekers. Dat gebeurde mondeling bij hen thuis 
op basis van een vaste vragenlijst. Enkel de inwoners die tussen 
januari 2012 en nu contact hadden met het OCMW en min-
stens twee gesprekken hebben gehad met een hulpverlener, 
kwamen in aanmerking. Naast de algemene tevredenheid peilt 
het onderzoek ook naar de hulpverleningsrelatie. Hoe belang-
rijk vindt de cliënt deze relatie? Hoe moet die volgens hem of 
haar verlopen?
Na	afloop	van	het	onderzoek	ontvangt	het	OCMW	een	 rap-
port met de resultaten. Die moeten de dialoog tussen de hulp-
verleners en de cliënten  helpen concretiseren. Tevens moeten 
ze aanknopingspunten geven om de kwaliteit van de dienst- en 
hulpverlening te verbeteren. De provincie Vlaams-Brabant sub-
sidieert het onderzoek.

Info:  Sociaal Huis, tel 02 766 52 02 
 sandra.donnay@sociaalhuistervuren.be
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VEILIG EN GEZOND

Als het sneeuwt …
Valt er binnenkort een pak sneeuw uit de lucht? We 
geven je alvast enkele tips om veilig én hoffelijk de win-
ter te beginnen. 

Help de sneeuwruimers > Parkeer juist

Parkeer je wagen bij sneeuwval of ijzel zo mogelijk op je oprit 
of op een plaats waar de weg wat breder is. Dat maakt de door-
gang voor de strooiwagens en grote vrachtwagens met een 
sneeuwschop makkelijker. Parkeer zeker nooit op de hoeken 
van de straten, te dicht tegen je voor- of achterligger of te 
dicht tegenover je geparkeerde tegenligger. Als de strooi-
dienst elke chauffeur ‘persoonlijk’ moet gaan vragen om de 
wagen te verplaatsen, levert dit onnodig veel vertraging op. 
Parkeer ook nooit op het voetpad. Je dwingt voetgangers de 
rijbaan op en brengt hen in levensgevaar.

Help je buur > Maak het voetpad sneeuwvrij 

Is je buur moeilijk te been of al wat ouder? Steek dan een 
handje toe en maak meteen ook zijn of haar voetpad sneeuw-
vrij. Gebruik daarvoor aangepaste middelen zoals een sneeuw-
schop of bezem, en producten zoals zout of zand. Gooi de 
weggeschepte sneeuw niet zomaar op de rijbaan, maar stapel 
ze op de rand van het voetpad, als dat mogelijk is. 

Info:  dienst werken in eigen beheer, tel 02 766 52 70 
 werkenineigenbeheer@tervuren.be 

Hou de kou buiten met 
superisolerende ruiten
Vlaanderen wil tegen 2020 geen energieverslindende 
woningen meer. Het dak isoleren is de eerste stap om 
de woning energiezuiniger te maken. In de tweede 
plaats komen de ramen. Hoogrendementsbeglazing is 
dus zeker een verstandige keuze.
 
Zo’n 66 procent van onze energiekosten gaat naar verwar-
ming van de woning. Ongeveer 20 procent van de warmte gaat 
echter verloren via ramen en deuren. Hoogrendementsglas is 
daarom geen overbodige luxe. Superisolerend glas isoleert vijf 
tot zes keer beter dan enkel glas en twee tot drie keer beter 
dan gewoon dubbel glas. Deze investering levert je bovendien 
niet alleen een energiebesparing op, maar is ook goed voor het 
milieu en zorgt voor een hoger comfortgevoel. Een driedub-
bele winsituatie dus. En ken je de verschillende premies die je 
een duwtje in de rug geven?

Even rekenen

12 euro per m2
Van de netbeheerder krijg je een premie van 12 euro/m² als je 
enkel glas laat vervangen door hoogrendementsglas met een 
U-waarde van maximaal 1,1 W/m²K. 
15 euro per m2
Voor de vervanging van enkel of dubbel glas door driedubbel 
glas met een U-waarde van maximaal 0,8 W/m²K krijg je een 
subsidie van 15 euro/m². 
20 euro per m²
Premieaanvraag bij Eandis goedgekeurd? Je ontvangt automa-
tisch een provinciale premie van 20 euro/m² als je gezamenlijk 
belastbaar inkomen niet hoger is dan 50.490 euro. 
4 euro per m2

De gemeente beloont je met een bijkomende premie van  
4 euro/m². 

En tot slot
Vervang je naast het glas ook de raamkozijnen? Dan kom je mis-
schien wel in aanmerking voor de verbeterings- of renovatie-
premie van Wonen Vlaanderen. Vergeet bovendien niet dat je 
ook voor hoogrendementsbeglazing 
een beroep kunt doen op een voor-
delige lening van het FRGE.  

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

Vraag bij de 
Woonwijzer 
je premies 

aan.
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WONEN EN BOUWEN

Meldingsformulier
Het gemeentebestuur vindt inspraak in het beleid belangrijk. Wil je een probleem mel-
den of aankaarten, of heb je vragen of opmerkingen over wat er gebeurt in Tervuren? 
Heb je suggesties voor het bestuur en de gemeentelijke diensten of de communicatieka-
nalen? Laat het dan weten via dit formulier of via het meldingsformulier dat je vindt op  
www.tervuren.be. Hartelijk dank voor je medewerking.

Datum:

Naam:

Adres:

Telefoon: E-mail:

Omschrijf je melding

Onder gesloten omslag sturen naar: administratief centrum, Markt 7a.
Mailen kan ook naar beleid@tervuren.be.

Info: dienst communicatie, tel 02 766 52 33, ict@tervuren.be

BURGER

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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Een assistentiewoning:  
iets voor jou ?
Rond deze tijd nemen de eerste bewoners van De Vlonder hun 
intrek in hun assistentiewoning. Mensen die ervoor gekozen 
hebben tijdig na te denken over later. 

Want er komt misschien een dag dat wonen in een huis met 
trappen onmogelijk wordt. Of het onderhoud van die grote 
tuin wordt teveel. Deze mensen hakten de knoop door en gaan 
nu wonen in een aangepaste woning op een mooie locatie in 
het centrum van Tervuren. Het Sociaal Huis zorgt voor omka-
dering met de aanwezigheid van een conciërge en een woonas-
sistent in het gebouw. Er is een oproepsysteem aanwezig in elke 
flat	en	bewoners	kunnen	een	beroep	doen	op	dienstverlening	
aan huis zoals warme maaltijden, poetshulp en gezinszorg.

Ben je 65-plusser en vraag je je af of een assistentiewoning mis-
schien iets voor jou is, nu of in de toekomst? De woonassistent 
van De Vlonder geeft je graag een rondleiding in een apparte-
ment. Contacteer hem nu.  

Info:  woonassistent De Vlonder, tel 02 766 52 05,  
 frederick.baroen@sociaalhuistervuren.be



Fotograaf:  Phlupke de Mettekou
Waar:  militair sportcentrum Duisburg
Wanneer:  winter 2009

‘Mijn aandacht werd getrokken door de overeenkomst 

van het spinnenweb gevormd door de bladerloze bomen, 

en de twee metalen plateaus van het baken van de 

helikopterlandingsplaats. Klik met de kodak!

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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