
PERSBERICHT TERVUREN 

 

Eindejaar in Tervuren  

Gezelligheid troef! 

 

Droom jij ook al van een witte kerst? Nu de sint is teruggekeerd naar Spanje is het tijd om de 

kerstversiering boven te halen. Dat gebeurt ook in Tervuren waar de straten mooi worden verlicht en 

allerlei initiatieven uit de grond worden gestampt om iedereen in de juiste stemming te brengen. 

Met de eindejaarstombola, een pop-upkerstmarkt en een nieuwjaarsreceptie staat Tervuren de 

komende weken garant voor een gezellige sfeer. Nog op zoek naar het ideale eindejaarscadeau? Kies 

dan voor een Tervuurse geschenkbon of één van onze lekkere streekproducten. Laat je de 

eindejaarsgekte liever aan je voorbijgaan? Geniet dan van het rustgevende park of het mooie 

Zoniënwoud. Wie weet worden ze de komende weken bedekt door een groot wit deken ... 

 

Koop, kras en win een nieuwe wagen! 

 

Doe de komende weken je aankopen in groot-Tervuren en neem automatisch deel aan de grote  

eindejaarstombola. Er is een prijzenpot van meer dan 12.000 euro te winnen, waardebonnen, 

fantastische prijzen en … een gloednieuwe wagen! Bij aankoop bij je tombolahandelaar ontvang je 

een of meerdere krasloten. Daarmee kan je onmiddellijk een waardebon winnen met een 

aankoopwaarde van 5 euro. Bij je volgende aankoop bij een van de tombolahandelaars kan je 

hiermee betalen. Niet gewonnen? Dan blijf je wel kans maken op een van de superprijzen, die 

verloot worden op zondag 15 januari tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente en de raad 

voor lokale economie. Hoe doe je mee? Deponeer al je krasloten, volledig ingevuld met naam en 

telefoon, in de urne bij een van de tombolahandelaars. 

 

Win een Tervuurse geschenkbon! 

Op  zoek naar het ideale eindejaarscadeau? In vrijetijdscentrum De Warandepoort kan je een 

geschenkbon aankopen. Deze Tervuurse geschenkbon kan bij een 40-tal deelnemende handelaars 

naar keuze worden ingeruild. Op zaterdag 17 december maak je bovendien kans op een geschenkbon 

ter waarde van 20 euro. Loop langs bij een van de deelnemende handelaars aan de 

eindejaarstombola en wie weet win jij een Tervuurse geschenkbon! 

 

Een streekproduct op de kerstafel 

Tervuren is een Straffe Streek Gemeente. Verwen je gasten aan de feesttafel eens met typisch 

streekproducten. Of geef een streekproduct cadeau aan je oma of nonkel. Al een stevige Duisburgse 

pompoenjenever geproefd? Of een Vossems koekje gesmuld? Er is ook artisanale chocolade, 

confituur en heerlijk gebak. De producten zijn verkrijgbaar bij de Tervuurse handelaars. Neus wat 

rond in de winkels en je vindt gegarandeerd voor ieder wat wils. 

Nieuwjaarsreceptie 

Op zondag 15 januari organiseren de gemeente en de raad voor lokale economie een 

nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners. Iedereen is welkom op het warandeplein voor een hapje en 
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een drankje vanaf 11 uur. Nieuwjaarswensen uitwisselen en gezellig bijbabbelen kan tot 13 uur. 

Tijdens de receptie, om 12 uur precies  gebeurt de trekking van de winnaars van de 

eindejaarstombola van de raad voor lokale economie. Dan wordt ook de wagen verloot. 

Tot rust komen in het park of Zoniënwoud 

In Tervuren zijn tal van mogelijkheden tot wandelen door bossen, park en velden. Zowel de 

recreatieve als de langeafstandswandelaar komt aan zijn trekken. Via uitgestippelde wandelroutes 

kan je de bezienswaardigheden op eigen tempo ontdekken. Vlakbij het marktplein kan je inpikken op 

het wandelnetwerk Zuid-Dijleland (knooppunt 4). Een kaart is verkrijgbaar in het toeristisch 

bezoekerscentrum waar ook nog tal van andere wandelbrochures beschikbaar zijn. Op 

www.visittervuren.be, een meertalige toeristische website, vind je een overzicht en kan je een 

bestelling plaatsen. Je kan ook telefonisch of per e-mail een infopakket aanvragen. 

Arboretumwandeling 

 

De afdeling vrije tijd organiseert overigens geregeld zelf een geleide wandeling met telkens een 

verrassende invalshoek. De Arboretumwandeling op zondag 15 januari is zeker een aanrader maar 

ook onze culinaire wandelingen worden erg gesmaakt. Ze laten je toe om Tervuren te ontdekken op 

een originele manier. Vraag naar de gratis activiteitenkalender of blijf op de hoogte van de 

toeristische activiteiten via onze nieuwsbrief. 

Toeristisch bezoekerscentrum 

 

Je bezoek aan Tervuren starten, doe je sinds begin dit jaar best in het splinternieuwe toeristisch 

bezoekerscentrum, een interactief belevingscentrum waar Tervuren met zijn grote en kleine 

bezienswaardigheden voorgesteld wordt. Je doet er ook ideetjes op voor een bezoek aan de regio 

Zuid-Dijleland en het mooie Zoniënwoud. In het bezoekerscentrum wandel je letterlijk tussen de 

bomen. Meertalige apps geven een goed beeld van het toeristische aanbod. Ontdek het Zoniënwoud 

via een digitale quiz of knip druiventrossen op een touchscreen. Het bezoekerscentrum is gratis 

toegankelijk. 

Informatie voor de pers 

 

Algemeen: 

Toeristisch bezoekerscentrum De Warandepoort 

Markt 7B – 3080 Tervuren 

Tel. 02 766 53 40 – toerisme@tervuren.be – www.visittervuren.be 

 

Afdeling vrije tijd 

Erwin Delaere 

Vrijetijdsconsulent voor toerisme en lokale economie 

02 766 53 41, erwin.delaere@tervuren.be 
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