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Ter strand, ter
Hee en (met de
Sint) in de lucht
De zomer 2016 was schitterend,
zowel voor de Tervurenaars die op
reis vertrokken maar ook voor deze
Tervurenaars die besloten om hun
zomerdagen 'thuis' in Tervuren te
spenderen. Tijd om zich te vervelen
was er niet: met het BK Beach
Volley, Hee Tervuren en de
dorpsfeesten zat de sfeer er goed in!
En ook de recente Reuzefeesten en
rommelmarkt waren een groot
succes.
Maar naast het plezier en groot
vermaak
werd
er
tijdens
de
zomermaanden ook hard voortgewekt.
De beloofde
nieuwe
lokalen
voor
de
Moorselse
jeugdbeweging JoKriMo en De Kaaf
werden intussen gerealiseerd, er
werden plantenbakken geinstaleerd
voor het Administratief Centrum, de
Paardenmarktstraat
werd
ingehuldigd en plannen zijn gesmeed
voor de indrukwekkende heraanleg
van de Koninklijke -Moestuin.
Sinds 1 september gaan de jonge
Tervurenaars opnieuw naar school.
Maar school of geen school, in
Tervuren blijft het de komende
maanden
bruisen,
dankzij
de
memorabele
pompoenweging
in
Duisburg, de halloweenwandeling
en de komst van Sinterklaas per
helicopter. Niet te missen!
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DE BUURT IN CIJFERS
ONZE BUREN
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Medaille uitreiking door schepen Mario Van
Rossum voor de Voerhoekjogging tijdens
de Grute Plattoo in Vossem
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> FEESTEN met de buren
> NOSTALGIE naar de eerste
schooldag

Lees verder
WIJ(k)krant Tervuren in samenwerking met CD&V Tervuren
Verantwoordelijke uitgever Theo Debeer, Keiberg 60

Tips voor de
fietsende scholier
Na 2 maanden zomervakantie en rustig verkeer werd het vanaf
1 september weer behoorlijk druk in de Tervuurse
straten, met alle risico's van dien, vooral voor de
'Tervurenaartjes' die met volle moed opnieuw naar school
stappen of fietsen. CD&V Tervuren geeft enkele tips mee om de
weg naar school zo veilig mogelijk af te leggen:
Te voet naar school? Kies dan voor traject waarbij brede
trottoirs zijn. Laat kinderen altijd langs de kant van de huizen
wandelen en wijs hen op gevaarlijke situaties zoals garages,
parkings, op- en afritten. Kies zo veel mogelijk voor autoluwe
straten en oefen met je kind straten over te steken.
Of met de fiets? Als je als ouder meerijdt, rij dan in het begin
zeker aan de linkerkant van je kind. Na verloop van tijd kan je
dan achter of voor je kind gaan fietsen.
Maak duidelijke afspraken: Als je stop roept, moet het kind ook
meteen stoppen. Probeer je kind voldoende zelfvertrouwen te
geven zodat het niet bang op de fiets zit, maar leert om
situaties correct in te schatten. Zorg ervoor dat de fiets tiptop
in orde is.
Geef altijd het goede voorbeeld: Maak oogcontact met
bestuurders, kijk achterom als je een manoeuvre uitvoert, draag
een helm en een fluohesje.
En last but not least: ‘Oefen vooraf' het traject met je kind, zodat
hij weet waaraan hij zich kan verwachten en alle gevaarlijke
punten weer zijn opgefrist.

Femke Taymans,
Gemeenteraadslid

Fun in de Moestuin
Deze zomer konden de speelse Tervurenaars genieten van
heel wat nieuwe speelmogelijkheden. Zo zijn er een
aantal
nieuwe
speeltuigen
te
vinden
in
de
zopas vernieuwde speeltuin in de 'Pyama wijk'.
En ook aan het Kriekenbos in Duisburg is er sinds deze
zomer een nieuwe, kleine speeltuin bijgekomen. Maar het
meest 'spectactulaire' is toch wel het nieuwe toestel aan
het skatepark in Tervuren waar de jongeren hun
skatekunsten kunnen tonen.
Jan Trappeniers, schepen van Jeugd: "Voor de aankoop van
het nieuwe toestel in het skatepark hebben we met de jongeren
die in dit park erg actief zijn, overlegd. CD&V
Tervuren zet in op voldoende speelruimte voor onze jongeren.
We mikken steeds op een middelgrote speeltuin in elke
deelgemeente, waar mogelijk aangevuld met kleine speeltuinen in
bepaalde wijken. Bovendien hechten we veel belang aan
een verbeterd onderhoud met geregelde controles zodat de
speeltuinen proper en veilig zijn."

"De komende jaren zetten we dit 'speels' beleid
vastberaden verder. Het pronkstuk wordt
ongetwijfeld de nieuwe speeltuin in de Moestuin
in het centrum van Tervuren. Deze speeltuin
bevindt zich midden in de prachtige moestuin met
speelmogelijkheden voor groot en klein en ook
mindervalieden. Maar ook in de deelgemeentes
worden de komende jaren nog een aantal
speeltuinen vernieuwd of uitgebreid."

Buurtijd
Geen tijd om stil te zitten

Tervuren besturen is ook...
met de buren BBQ's aanvuren

Feesten, daar kunnen de Tervurenaars wat
van! Afgelopen zomer rolden we zowat van
het ene feest in het andere. Er waren
redenen genoeg dus om met de buren op
stap te gaan.
Voor de sportliefhebbers begon het in Juli al
op het 'strand' van Tervuren met het BK
Beach Volley, gevolgd door het EK op grote
schermen.
Oud
en
(zeer)
jonge muziekliefhebbers kwamen aan hun
trekken op de nieuwe editie van Hee
Tervuren met toppers als Natalia, Stan van
Samang, Daan en Kabouter Plop. En dan
brachten de dorspfeesten natuurlijk ook veel
ambiance
in
onze
verschillende
deelgemeenten.
Eerste schepen, Mario Van Rossum: "Dit is de
basis van ons bruisend Tervuren: mensen en
verenigingen samenbrengen om zo het sociaal
weefsel te versterken. Dit soort activiteiten volop
ondersteunen met subsidies en logistiek is dan ook
een bewuste keuze van CD&V Tervuren.
Uiteraard neemt deze ondersteuning een hap uit het
gemeentebudget en iedereen beseft de bijkomende
personeelsinspanningen. CD&V zal blijven aan de
kar trekken om deze steun op peil te houden want
mensen samenbrengen én het sociale rendement van
zulke activiteiten wegen immers niet op tegen de
kost ervan."

Vele straten in onze gemeente
organiseerden afgelopen zomer ook
hun eigen kleine straat- of buurtfeest.
Ook daar wordt er sinds dit jaar op
initiatief van CD&V een kleine
financiële
ondersteuning
voorzien
vanuit de gemeente.
"Buren die elkaar leren kennen en samen de
barbecue aansteken, mooier kan de zomer
nooit worden", aldus schepen van
Financiën Mario Van Rossum.

Tervuren (L)ee(f)t
Het jaarlijks etentje vindt ook dit jaar
plaats tijdens het laatste weekend van
september in het Administratief
Centrum. Het is altijd opnieuw een
gelegenheid om elkaar te ontmoeten,
de laatste nieuwtjes uit te wisselen
en samen van gedachten te wisselen
over het beleid in de gemeente en de
plannen van de toekomst. De etentjes
zijn altijd een succes, dit jaar dankzij
de lekkere balletjes, de vis maar
vooral de leuke sympathisanten! Geen
nood als u er dit jaar niet bij kon
zijn, want volgend jaar volgt een
nieuwe editie!

Geslaagd straatfeest op de Keiberg.
Meer dan 70 deelnemers.
CD&V voorzitter, THEO DEBEER (links op de
foto), feest met bewoners mee!

Herinneringen
aan die eerste schooldag

SAM WIJNANTS

SEBASTIAAN COUDRE
"Als ik terugblik naar mijn mooie tijd op het GITO, dan besef ik als geen ander
dat de verdere ontplooiing van de school niet kon plaatsvinden op de site in het
centrum van Tervuren. Als oud-student uit de richting Elektriciteit Elektronica
ondervond ik destijds al het gebrek aan lokalen en ruimte om de goed
uitgeruste labo’s vlot en efficiënt te kunnen gebruiken.
De nieuwe GITO site in de Pater Dupierreuxlaan betekent een grote
voorruitgang. Zo komt er een zeer ruime en goed uitgeruste sportzaal en zal de
school maximaal gebruik kunnen maken van het park van Tervuren dankzij
haar goede ligging.
Dat het huidige en het nieuwe gebouw na de schooluren ook door het CVO
(Centrum voor volwassenenonderwijs) gebruikt zal worden maakt deze
investering des te interessanter.
Het doet me als oud-leerling dan ook enorm veel plezier om te zien dat het
gemeentebestuur niet terugdeinst voor deze belangrijke investering en dat zij de
nood en het belang inzien van een ruime en goed uitgeruste Technische School
in Tervuren."

"De Sint-Annaschool in Duisburg opende op 1 september gezwind haar
deuren. Mijn 4-jarig dochtertje, Bo, vertrok vol enthousiasme voor een
nieuw, onbezorgd jaartje in de tweede kleuterklas
Als ik even terug mag wegdromen naar mijn eigen, mooie tijd op de
schoolbanken dan denk ik vooral terug aan het conviviale en dorpse
karakter van deze school. In mijn tijd, intussen meer dan 20 jaar
geleden, waren nog zogenaamde graadsklassen en telde de school ook
veel minder leerlingen dan nu.
De Sint-Annaschool kent vandaag een enorme bloei en groei met extra
speelruimte voor de leerlingen, een afgesloten speelplaats voor de
kleuters en een nieuwe zandbak. Binnenkort komt er ook een nieuwe
luifel en start eindelijk de nieuwbouw zodat de containerklassen na vele
jaren kunnen verdwijnen.
Ook het gemeentebestuur draagt zijn steentje bij en heeft gezorgd voor
een veilige schoolbuurt rond de school in Duisburg. Het blijft ontzettend
belangrijk dat onze kinderen in hun eigen dorp op een veilige en dus
zorgeloze manier naar school kunnen gaan."

KRISTINA EYSKENS

"Ook de Mariaschool in Tervuren nam op 1 september
een vliegende start. Het schooljaar 2016-2017 zal me
voor altijd bijblijven. Want voor het eerst zette ik niet
2 maar 3 kindjes af aan de blauwe schoolpoort in de
"Meer dan 2 jaar geleden startte mijn zoontje Jef zijn Nieuwstraat, sinds kort dankzij het gemeentebestuur
schoolcarrière in de Gemeentelijke Basisschool van omgedoopt tot een autovrije 'schoolstraat' tijdens de
Tervuren. Tot op vandaag zijn we nog steeds blij en school-spitsuren.
tevreden met deze schoolkeuze. Zoals de slogan van GBST
aangeeft, is het een School de grote S van Ster, Samen, De kinderen werden hartelijk onthaald door de directie
en juffen en struikelden van blijdschap quasi over hun
School, Sociaal, Stevig,…
eigen, toen nog lege, boekentas. De jongsten onder hen,
Er wordt veel zorg besteed aan het individuele kind. GBST beten dapper op hun onderlip. Op een paar
wil dat kinderen zich goed voelen op school, waarbij men uitzonderingen na, zat er dus niet veel verdriet in de
ook werkt aan de sociale vaardigheden van de kinderen en schooltassen; het vrolijke schoollied, gezongen door meer
dit alles in samenwerking met de ouders en de ouderraad. dan 200 leerlingen en tientallen ouders, was
Voeg hierbij een hoop gedreven leerkrachten en zorgjuffen, hartverwarmend en de toegewijdheid van de juffen
fijne projecten en leerzame themaweken in de kleuterklassen inspirerend.
en je snapt dat wij een enthousiaste zoon in huis hebben.
De Mariaschool leert haar leerlingen niet alleen leren
De gemeente heeft ook geïnvesteerd in een nieuwe maar is ook hun supporter en gids in een wereld van
kleuterblok waardoor het vandaag voor de kleuters heerlijk respect, solidariteit, dankbaarheid, vertrouwen en
vertoeven is in grote klaslokalen. Elk klasje heeft nu eerlijkheid. Dit komt heel goed van pas in de hectische
voldoende plaats om de ochtenden te starten met de wereld van vandaag en de fascinerende wereld van
kringgesprekken en om werkjes te maken maar vooral om morgen."
heerlijk samen te spelen.

FEMKE TAYMANS

Het is dan ook met veel vertrouwen dat we dit jaar op 1
september ons dochtertje Soetkin, voorgegaan door
haar fiere grote broer, door de schoolpoort zagen stappen."
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Nieuwsgierig? Neem ook een kijkje op
Tervuren
CD&V vindt wijken belangrijk.
Daarom ondersteunt CD&V deze WIJ(k)krant.
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