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STREET ART 
KLEURT DE STAD 
Een grasmachine op de gevel van de stads-
bibliotheek, een niet voor de hand liggend 
beeld, maar voortaan een heuse blikvanger 
in Tienen. Het maakt deel uit van het street 
artproject dat de stad samen met de Acade-
mie Regio Tienen lanceert om meer kleur in 
het straatbeeld te brengen. De kunstenaar 
Hans Geyens roept met zijn muurschildering 
een gevoel op van gras, groen, een tuin, wat 
door iedereen geassocieerd wordt met een 
huis en een thuis. Ook op het Mozartpleintje 
heerst dit gevoel. De komende maanden 
zullen er nog meer kunstwerken in het straat-
beeld opduiken. Street art kleurt de stad …

BLIKVANGER
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Mag ik jullie voorstellen: Tiens, het gloednieuwe stadsmagazine dat voortaan 
vier keer per jaar in de Tiense brievenbussen zal vallen. Volledig afgestemd 
op de Tienenaar, met plannen in uitvoering en op til en een heleboel artikels 
om je correct en goed te informeren. Met deze nieuwste telg breien we een 
extra luik aan het communicatiebeleid van de stad en gooien we het over de 
boeg van de citymarketing. In Tienen leeft en beweegt er heel wat. Met dit 
magazine dragen we deze troeven verder uit. 

Op de cover van deze eerste editie vinden jullie de Helden van Ketnet. Tienen 
krijgt immers zijn eigen Heldenland, een speeltuin die alle verbeelding tart. Wil 
jij in onze stad het verschil maken, dan kan je je kandidaat stellen als buddy. 
Ann Vandepoel nam de uitdaging aan en vertelt over haar ervaringen. 

De komende maanden schieten diverse projecten uit de startblokken. Onze 
redacteurs spraken met één van de ontwerpers van de toekomstige Grote 
Markt. Twaalf jaar na de Monumentenstrijd, wordt ook de site van de drie 
tumuli heringericht tot een mooie parkzone. Neem zeker ook onze tips mee 
om de winter door te komen. Het belooft er alvast eentje te worden met veel 
schaats- en leesplezier!

Bram Delvaux
schepen van communicatie
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ATTESTEN VIA 
MIJN DOSSIER
Voortaan kan je via de online toepassing 
‘Mijn dossier’ attesten uit het Rijksregister 
downloaden. De attesten hebben dezelfde 
juridische waarde als de documenten die je 
meekrijgt in het stadhuis. Zo is er o.m. een 
attest van hoofdverblijfplaats, gezinssamen-
stelling, leven, Belgische nationaliteit, wette-
lijke samenwoning en wijze van teraardebe-
stelling en/of ritueel voor uitvaartplechtigheid 
beschikbaar. Om je te kunnen aanmelden bij 
‘Mijn dossier’ heb je je identiteitskaart nodig, 
je pincode en een kaartlezer. De kaartlezer 
moet geïnstalleerd zijn met de juiste drivers 
(https://eid.belgium.be/nl).

 Mijn dossier kan geraadpleegd worden 
via https://mijndossier.rrn.fgov.be/.

SPEELPLEIN SABOOIKE
Langs de Leopoldvest werd het speel-
terrein ‘Sabooike’ vernieuwd. Het terrein 
kreeg een evenwichtsparcours, een 
boomhut en een zandspeeltuin met 
glijbaan. Blikvanger is de kabelbaan, 
een primeur voor onze stad! Er werd 
geopteerd voor duurzame, natuurlijke 
materialen die de kinderen uitnodigen 
tot klimmen, glijden en ravotten. De kin-
deren uit de buurt mochten zelf ideeën 
aanleveren voor de speeltuin en zijn 
dan ook razend enthousiast. De 7-jarige 
Helio Baeten komt vaak met zijn mama 
naar het speelterrein: “Ik vind de nieuwe 
speeltuin heel leuk. Het liefst slinger ik 
als een aapje van de kabelbaan!”

NIEUW ONDERKOMEN 
JEUGDVERENIGINGEN
Het huisvestingsprobleem van de jeugd-
verenigingen Kriko-Bea en Akabe Blits is 
van de baan. Dankzij een erfpachtover-
eenkomst met de VPW Decanaat, kan de 
stad de gebouwen en terreinen op het 
Rakkersveld ter beschikking stellen van 
de jeugdverenigingen. Scoutsgroep De 
Bergrakkers vond er eerder al een on-
derkomen. Ook de jeugddienst verhuist 
tijdens de vakantieperiode haar speel-
pleinwerking naar deze locatie. De site 
wordt zo een ontmoetingsplek voor álle 
Tiense kinderen en jongeren.

ANPR-CAMERA’S
Onze politiezone werd uitgerust met 
camera’s voor automatische nummerplaat-
herkenning. Deze camera’s registreren de 
nummerplaat van voertuigen en kunnen 
een hulpmiddel zijn bij politionele on-
derzoeken. In september werden er drie 
toestellen geplaatst in Altenaken (Hoegaar-
den) voor de rotonde met de brouwerske-
tel, op de Leuvenselaan en op de Sint-Trui-
densesteenweg. Vorige maand werden 
er twee bijkomende camera’s geplaatst in 
beide rijrichtingen op de Invalsweg.

TRAININGSCEN-
TRUM POLITIE
Anno 2017 is de nood aan goed opgeleid 
veiligheidspersoneel groot. Daarom heb-
ben de burgemeesters van Oost-Brabant 
beslist om een intergemeentelijk trainings-
centrum voor de politie te bouwen op het 
voormalige militaire domein in Goetsenho-
ven. Het gebouw, dat uit twee delen zal be-
staan, zal o.m. voorzien worden van twee 
schietstanden, een vergaderzaal en een 
sportzaal. Om de geluidshinder voor de 
onmiddellijke omgeving tot een minimum 
te beperken, worden er allerlei akoestische 
ingrepen voorzien. De werken starten dit 
voorjaar. In de loop van 2019 zou het trai-
ningscentrum in gebruik genomen worden. 

ER BEWEEGT WAT AAN ‘T SCHIP 

Buurtbewoners samenbrengen om te 
bewegen, dat is de bedoeling van de be-
weegtuin die in september aan ’t Schip 
geopend werd. De beweegtuin is een 
verplaatsbare combinatie van toestellen 
die ontworpen zijn voor senioren. Alle 
oefeningen werken op coördinatie, ba-
lans, lenigheid en uithoudingsvermogen. 
Instructieborden vertellen hoe je aan de 
slag kunt met de toestellen. Daarnaast 
werd er aan het zwembad ook een street 
workout voor jongeren geplaatst. Deze 
zal hier permanent blijven staan. 

Wil jij de beweegtuin voor senioren 
naar jouw buurt halen? Stuur een  
mailtje naar sport@tienen.be. 
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WIJSNEUZEN 
VEILIG NAAR 
SCHOOL
Als Octopusgemeente werkt Tienen hard aan veilige 
schoolomgevingen. De voorbije maanden werden 
het dorpsplein en de buurt rond basisschool De 
Wijsneus in Oplinter onder handen genomen. Door 
de (her)aanleg van voetpaden rond de school, 
fietssuggestiestroken en een verkeersplateau op 
het kruispunt van de Oplintersesteenweg met de 
Herestraat, kunnen de leerlingen zich veiliger in het 
verkeer begeven. Op het Sint-Genovevaplein zorgen 
wegmarkeringen en meer groen ervoor dat reizi-
gers zich veilig van en naar de bushalte op het plein 
kunnen verplaatsen. Ook de aansluitingen met de 
Sint-Hubertusstraat en Lindebaan werden aangepakt. 

VRAGEN OVER 
OPVOEDING?
Het Huis van het Kind Tienen bouwt aan een 
goede kindertijd voor alle kinderen en jongeren in 
Tienen. Bij het gloednieuwe antennepunt kan je 
terecht met al je vragen over opvoeden, voor hulp 
en steun, of gewoon voor een luisterend oor. Het 
antennepunt bevindt zich in het Consultatiebureau 
van Kind & Gezin in het Sociaal Huis op de Kab-
beekvest 110. Elke maandag tussen 09.00 en 12.00 
uur beantwoordt een medewerker al je vragen. Wil 
je hen op andere dagen bereiken? Neem dan ge-
rust contact op met Anneleen (gsm 0493 31 69 62) 
en Jozefien (gsm 0491 92 08 62).

VIERDE LANSIERSLAAN 
WORDT STADSBOULEVARD
Wie momenteel met de trein naar Tienen reist, krijgt als eerste aanblik een 
wat troosteloze Vierde Lansierslaan te zien. Maar niet voor lang meer. Mo-
menteel wordt de Vierde Lansierslaan heraangelegd tot een mooie stadsbou-
levard. Er komen okerkleurige fietssuggestiestroken, bomen langs weerszij-
den zullen het laangehalte verhogen en ook de openbare verlichting wordt 
vernieuwd. Hierbij wordt er geopteerd voor gevelarmaturen met energiezui-
nige LED-verlichting. Voor de eindejaarsperiode wordt er een feestverlich-
tingsnet voorzien. Er blijven voldoende parkeerplaatsen behouden die in een 
kasseiverharding aangelegd worden. De werken zullen normaal tot februari/
maart duren. Tot dan blijft de Vierde Lansierslaan afgesloten voor het verkeer. 

OC DE BUKSBOOM: 
BINNENKORT OPENING
De werken aan het ontmoetingscentrum in Bost gaan de laatste fase in. Vol-
gens de huidige planning worden de deuren begin 2018 wagenwijd open-
gezet. De renovatie van dit nieuwe ontmoetingscentrum gebeurde in nauw 
overleg met de lokale verenigingen. De infrastructuur is dan ook volledig op 
hun noden afgestemd. Naast een grote zaal met toog en podium, is er ook 
een kleedkamer, keuken, vergaderzaal en berging voorzien. De uitbating zal 
gebeuren door vzw OC De Buksboom. Met de renovatie beschikt Tienen over 
een zesde ontmoetingscentrum dat beheerd zal worden door een koepelvzw 
van lokale verenigingen. Het project kan rekenen op een subsidie binnen 
‘Leader’, een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, 
wat 75.000 euro oplevert in de totale projectkost van bijna 800.000 euro.

DE WERFKEET
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Eén van de beleidspijlers van de stad 
Tienen is ‘Iedereen thuis in Tienen’. 
Geloof je in dit opzet? 
Ja! Mensen die Tienen kiezen om er een 
leven uit te bouwen, moeten ondersteund 
worden. Vandaar mijn interesse in het 
buddyproject. Het is makkelijk te kanke-
ren, maar de enige manier om negativiteit 
tegen te gaan, is ervoor gaan. Daarom 
vind ik de betrokkenheid bij de stad waar 
je woont zo belangrijk.

Ben je vanuit die betrokkenheid 
buddy geworden?
Klopt, de enige kans op een succesvolle 
integratie, is je steentje bijdragen. Er is 
niks zo erg als alles waar je een heel le-
ven voor gewerkt hebt en de mensen die 
je sociaal leven vormen, achter te moeten 
laten van de ene op de andere dag. 

Hoe vul jij de buddyrol in?
Het is belangrijk je grenzen te bewaken. Je 
mag geen misplaatst medelijden voelen: 
laat de andere in zijn of haar waarde. Het 
is aftasten en zoeken hoe je dit best doet, 
maar voor mij is het een pro-
ces van praten en begeleiden. 
Het is aan het buddymaaatje 
om je advies en aanwijzingen 
ter harte te nemen. 

Taal blijft het grootste struikel-
blok. Er wordt voldoende op 
ingezet door de ondersteunen-
de diensten, maar sommige mensen zijn er 
niet klaar voor. Een nieuwe taal leren vraagt 

van de ene meer inspanning dan van de an-
dere. Kinderen pikken de taal vaak sneller 
op op school of op een speelpleinwerking. 
Al snel fungeren ze vaak als 
tolk voor de ouders. Als buddy 
kan je deze verantwoordelijk-
heid, die zwaar om dragen is, 
deels wegnemen.

In sommige gevallen ver-
stoort een teveel aan mentale 
bagage de balans. Sommige 
mensen verkeren nog in een 
‘survival modus’. Dat moet je 
als buddy aanvaarden. Dan kan het zijn 
dat je rol zich beperkt tot aanwezig zijn …

Wat bedoel je met ‘survival modus’?
Je mag niet onderschatten hoe groot de 
mentale impact is van het vluchten uit 
je eigen land. Het is confronterend voor 
mij als buddy hoe vanzelfsprekend wij, 
Tienenaars, bepaalde zaken vinden. De 
buddymaatjes zijn fysiek veilig hier, maar 
daarom ervaren ze dit mentaal nog niet 
zo. De gebeurtenissen uit hun verleden 

én de onzekerheid over hun 
toekomst knaagt hard aan 
hun gemoedstoestand. Door 
een luisterend oor te bieden, 
grenzen te respecteren en 
hen te helpen een sociaal 
netwerk op te bouwen, kan 
je het verschil maken. Daar-
naast is het belangrijk hen 

te wijzen op de mogelijkheden in het 
kluwen van procedures.

Is een buddy een vriend?
Dat is moeilijk: je mag niet stappen in 
dit project vanuit je ego, wel vanuit je 

engagement. Dit betekent 
dat je niet kan of mag ver-
wachten dat je buddymaatje 
een vriend wordt. Je kan 
een goede band opbouwen, 
maar je moet ook alles los 
kunnen laten. Ik vind dat je 
als buddy na verloop van tijd 
misbaar moet zijn. Als het 
buddymaatje zelf weet waar 
hij of zij heen moet en als er 

een sociaal netwerk is opgebouwd om 
op terug te vallen, dan heb je als buddy 
je taak volbracht.

Welke raad geef je iemand die zelf 
buddy wil worden?
Kom uit je comfortzone en ontdek of 
je vooroordelen correct zijn. Zoek het 
niet te ver: buddy zijn kan in erg kleine 
dingen zitten. 

De stad Tienen lanceerde, samen met 
de GROS Tienen, een buddyproject om 
anderstalige nieuwkomers te onder-
steunen en hun integratie in de stad te 
stimuleren. Ann Vandepoel is één van de 
buddy’s. Dertig jaar geleden was ze zelf 
een ingeweken Tienenaar, nu helpt ze 
anderen zich thuis te voelen in Tienen. 

BUDDY’S 
MAKEN HET 
VERSCHIL

Wil jij je kandidaat 
stellen als buddy? 

Neem contact op met de dienst pre-
ventie op het nummer 016 80 56 90 
of via buddyproject@tienen.be. 
Samen overlopen we je vragen en 
bekijken we of dit engagement iets 
voor jou kan zijn. 

Je mag niet  
onderschatten 

hoe groot de 
mentale im-

pact is van het 
vluchten uit je 

eigen land.

Ik vind dat je 
als buddy na 
verloop van 
tijd misbaar 

moet zijn.

THUIS IN TIENEN
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Vier enthousiaste, jonge 
durfallen met elk een eigen 
talent, steken week na week 
allerlei fantastische stunts in 
elkaar. Dat is Helden in één 
zin samengevat. Met 235.000 
kijkers per aflevering, een 
Gouden K voor hét Ketnet-
programma en meer dan 
100.000 bezoekers voor 
de langspeelfilm ‘Helden 
van de zee’ zijn de Ketnethel-
den ongelofelijk populair bij 
het jonge volkje. Momenteel 
draait hun nieuwe film ‘Helden 
boven alles’ in de bioscopen. 

De Helden hebben een missie: 
ze willen in heel Vlaanderen 
leuke plaatsen helpen ont-
staan waar kinderen zelf held 
kunnen zijn. Na een uitgebrei-
de zoektocht, zijn de Helden 

in Tienen beland: op 
het Martelaren-
plein zullen ze het 
enige, echte Hel-

denland bouwen. 
Het wordt een droom 

van een speeltuin, ontworpen 
door kinderen, en meteen ook 
het slotstuk van het populaire 
tv-programma. 

Tijdens een zesdelige do-
cureeks over de bouw van 
Heldenland, zullen Maureen en 
co Vlaanderen inspireren om 
stedelijke ruimtes te benutten 
als plekken waar kinderen 
ongeremd kunnen spelen. Dat 
Tienen hierbij als decor fun-
geert, is mooi meegenomen. 
Binnenkort gaan de creatieve 
bouwers van Time Circus van 
start om de speeltuin in werke-
lijkheid om te zetten. 

Heldenland, een speeltuin die 
zotter, wilder en creatiever zal 
zijn dan eender welke speel-
plaats, is slechts een begin. 
Zo zullen er de komende 
weken en maanden regelma-
tig ook vrolijke activiteiten en 
workshops op het programma 
staan. Hou de agenda dus 
in de gaten! We verwachten 
de feestelijke opening van 
Heldenland te kunnen vieren 
in mei. 

SCHENK EEN DOOS  
EN MAAK IEMAND GELUKKIG 
Eindejaar komt in zicht. Roept dat bij jou 
het beeld op van een rijkelijk versierde 
feestdis, gevulde kalkoen en een hoop ca-
deautjes onder de kerstboom? Denk dan 
ook even aan de mensen voor wie al deze 
fijne verwennerij niet binnen bereik ligt. 
Onze ‘Tien op tien’ gaat in deze editie dan 
ook naar opgewekTienen. Op zaterdag 
16 en zondag 17 december zamelt deze 
vereniging tijdens de kerstmarkt in Tienen 
gevulde schoendozen in voor de actie 
‘Shoe-Box’ van de vzw Samaritanen. De 
opzet is kansarmen een fijn kerstgeschenk 
te bezorgen. En ook jij kan meedoen!

Vul een schoendoos met feestelijke voe-
dingswaren die niet bederfbaar, alcoholvrij 
en klaar voor gebruik zijn. We denken hier-
bij aan koekjes, chocolade, snoepjes, con-
servenblikken, pindanootjes, chips, droge 
vruchten, enz. Voeg een leuk geschenkje 
en/of wenskaart toe, pak de doos mooi in 
en maak iemand heel erg gelukkig!

Dozen kunnen afgeleverd worden op 
zaterdag 16 december van 14.00 tot 22.00 
uur en zondag 17 december van 14.00 tot 
20.00 uur in het voormalige Suikermuse-
um. Is je doos specifiek bedoeld voor een 
vrouw, man of kindje van een bepaalde 
leeftijd, vermeld dit op de verpakking. 

 opgewektienen@opgewektienen.be

NIEUWKOMERS
Twee keer per jaar nodigt de stad de 
nieuwe inwoners uit voor een onthaal-
voormiddag. Tijdens een begeleide 
wandeling en busrit leren ze onze 
stad beter kennen. Peter en Bakyt-
gul Vaas kwamen samen met hun 
eenjarig dochtertje Eva in juli in Tienen 
wonen. Ze ruilden het stadsleven en 
hun appartement in Schaarbeek in 
voor een huisje, tuintje en boompje in 
Bost. Voor Peter, die leerkracht is, is 
de stadsbibliotheek een plaats waar 
hij graag menig uurtje doorbrengt. 
Welkom thuis in Tienen!

THUIS IN TIENEN

HELDENLAND  
KOMT NAAR TIENEN!
Je hebt het vast en zeker al gehoord: Helden-
land komt naar Tienen! Op het Martelaren-
plein gaan de sympathieke Ketnethelden 
aan de slag om er een speeltuin te bouwen 
die alle verbeelding tart.

Foto: Lichtbox
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‘Van Grote Markt, naar gezelli-
ge markt’, het was één van de 
punten die door de inwoners 
van Tienen tijdens het participa-
tietraject van De Tien naar voren 
werden geschoven. Vanaf 2018 
wordt hier concreet werk van 
gemaakt. De krijtlijnen van het 
ontwerp werden niet alleen uit-
getekend door het stadsbestuur. 
De inwoners, horecazaken, 
handelaars en andere gebrui-
kers mochten in het proces hun 
zegje doen. Het resulteerde in 
een ambitieus plan om van de 
Grote Markt een toegankelijke 
ontmoetingsplaats te maken 
met ruimte voor natuur, markten 
en evenementen. 

Kerktuin
“Als we naar de Grote Markt 
kijken, zien we drie grote 
zones die grondig zullen wij-
zigen”, vertelt Aline Neirynck. 
“Vandaag heb je het gevoel 
dat er wat groen is rond de 
kerk, vooral dan op het Hel-

densquare. De kastanjebomen 
hebben met de jaren echter 
zo’n dik bladerdak gekregen, 
dat ze weinig licht doorlaten. 
Het plein oogt hierdoor donker 
en is weinig aanlokkelijk. De 
Kalkmarkt daarentegen is 
zuidelijk gelegen en ideaal dus 
om zowel plekjes in de scha-
duw, als in de zon te creëren. 
Beide pleinen gaan we met 
elkaar verbinden door middel 
van een kerktuin. Van onroe-
rend erfgoed hebben we de 
toelating gekregen om op het 
Heldensquare een derde in-
gang te maken ter hoogte van 
het grotteke. Zo wordt achter 
de kerk een doorsteek moge-
lijk vanuit het Heldensquare 
naar de Kalkmarkt. De zieke 
kastanjebomen worden gekapt 
en vervangen door nieuwe 
bomen. Rond het beschermde 
monument komen er zitbanken 
en aan de binnenzijde wordt er 
een historische, natuurstenen 
bank geplaatst.” 

Uniforme terrassen
De tweede grote verandering 
komt er aan de westgevel, de 
langste gevel van de Markt. 
“Waar de andere drie gevels 
gekenmerkt worden door 
mooie monumentale gebou-
wen, was het hier een hele 
uitdaging om structuur in de 
wildgroei aan terrassen te bren-
gen”, aldus Aline. “In overleg 
met de horecazaken en het 
stadsbestuur wordt er, visueel 
vanop de Markt gezien, eerst 
een kolommenrij voorzien met 
daarachter een groene zone 
met enkele bomen en lage 
beplating. De kolommen zijn 
multifunctioneel. Zo wordt er 
sfeerverlichting en een data-
kabel in geïntegreerd en soms 
een zitbank aan gekoppeld. De 
horecazaken krijgen de keuze 
tussen verschillende types 
voor hun terras, dat aansluit bij 
de gevel. Samen met de stad 
wordt voor iedere zaak een 
voorstel uitgewerkt. Oorspron-

kelijk wilden we de terrassen 
loskoppelen van de gevels. 
Sommige uitbaters gaven te 
kennen dat ze hierdoor extra 
personeel zouden moeten 
aanwerven. Van dit idee zijn we 
dan ook afgestapt. Toch heeft 
iedereen de mogelijkheid om 
tijdens de zomer zijn terras uit 
te breiden in de groenzone.”

Kleiner evenementen-
plein
Tienen is een stad van mark-
ten en evenementen. Door 
de immense ruimte op de 
Grote Markt, is er nood aan 
een kleiner evenementenplein 
voor activiteiten van beperkte 
omvang. “Hiervoor hebben we 
een oplossing gevonden op de 
Schapenmarkt, het pleintje voor 
de ingang van het stadhuis. De 
bushalte wordt verplaatst zodat 
dit plein vrij van verkeer wordt. 
De ruimte zal geflankeerd 
worden door zes verlichtings-
masten met spots, waartussen 
ook sfeerverlichting gehangen 
wordt. Momenteel werken we 
samen met de circusschool een 
voorstel uit voor het integreren 
van enkele ankerpunten op dit 
plein. Ook de waterpartij wordt 
hier een trekpleister.” 

“De parking op de Grote Markt 
blijft behouden, omdat er niet 
onmiddellijk een alternatief 
in de nabijheid is. Ze zal 73 
parkeerplaatsen tellen, waarvan 
2 taxistandplaatsen en 2 kiss 
’n ridezones. Achter de kerk 
komen er vijf parkeerplaatsen 
voor mindervaliden.”

VAN GROTE MARKT 
NAAR GEZELLIGE 
MARKT 
De Grote Markt, het hart van onze historische binnenstad, on-
dergaat de komende twee jaar een metamorfose. Tegen 2020 zal 
het een toegankelijke, groene en levendige ontmoetingsplek 
zijn. Aline Neirynck van het studiebureau 51N4E gaf het project 
mee vorm en gunt ons een blik op de ontwerpplannen. 

De kerktuin zijde 
Heldensquare.

Toegankelijke en veilige wandel-
straat langs de horecazaken. 
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Toegankelijke markt
En wat gaat er met de kasseitjes 
op de Grote Markt gebeuren? 
“Omwille van het historische ka-
rakter blijft de kassei behouden, 
zij het in een andere vorm. Zo 
is er geopteerd voor Zweedse 
granietkasseien, die ook in 
een gezaagde en dus vlakke 
versie verkrijgbaar zijn. Tegen 
de gevels van de horecazaken 
en gebouwen, op de diagonale 
wandelas en op de Schapen- en 
Kalkmarkt wordt gewerkt met 
gezaagde kasseien. Op de rest 
van het plein wordt de gebolde, 
niet-gezaagde versie gelegd. 
Groot verschil met de huidige 
mozaïekkasseien is dat deze 
kassei groter van formaat is en 

gevoegd wordt, wat niet alleen 
de toegankelijkheid, maar ook 
het onderhoud ten goede komt.” 

Favoriet plekje
Rest nog de vraag welk hoekje 
van de Markt Alines favoriete 
plekje zal worden. “Op een 
gewoon doordeweeks moment, 
afhankelijk van waar de zon is, 
zal het aangenaam vertoeven 
zijn op de Kalkmarkt of op het 
Heldensquare. Ook voor rust 
zou ik in de eerste plaats de 
kerktuin opzoeken. Wil je eer-
der mensen zien flaneren, dan 
is de groenzone aan de west-
gevel een uitgelezen plekje. En 
bij een sfeervol evenement, zou 
ik uiteraard de Schapenmarkt 

opzoeken. Er gaan heel wat 
toffe plekken ontstaan die er nu 
niet zijn. Een pasklaar antwoord 
op deze vraag heb ik dus niet.” 

Wij stellen voor dat iedereen 
zelf op ontdekking gaat eens 
de Grote Markt heraangelegd 
is. De voorbereidende nuts-
werken aan de kerktuin en 
Kalkmarkt zullen vanaf februari 
2018 uitgevoerd worden, waar-
na aansluitend de effectieve 
heraanleg kan plaatsvinden. 
De Grote Markt en de Scha-
penmarkt worden vanaf januari 
2019 aangepakt. Tegen eind 
2019 zal hartje Tienen over een 
prachtige, nieuwe ontmoetings-
plek beschikken. 

“De Kalkmarkt is 
zuidelijk gelegen 
en ideaal dus om 
zowel plekjes in 

de schaduw, als in 
de zon te creëren.”

“eEr gaan heel  
wat toffe 
plekken 
ontstaan”.”’’””””””

De ‘groene’ bushalte 
aan het Heldensquare. 

De Schapenmarkt 
met waterpartij.

Aangenaam vertoeven 
op de Kalkmarkt. 

9
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VR 8 DECEMBER  
T/M ZO 7 JANUARI

Varia ■ Wintermagie in Tienen
Grote Markt
 www.wintermagietienen.be

VR 15 T/M ZO 17 DECEMBER

Varia ■ Kerstmarkt
Torekes- en Mozartplein, vr 16 > 22u,  
za 14 > 22u, zo 14 > 20u
 www.wintermagietienen.be 

ZA 16 DECEMBER 

Wandeling ■ Sterrenwandeling onder 
de blote hemel
Brandweerkazerne, Diestsesteenweg 360, 
20 > 22.30u
 Natuurpunt Tienen, gsm 0473 48 54 35 

Theater ■ Annemie Struyf  
‘Ma Vie en Rose’
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be 

ZA 16 EN ZO 17 DECEMBER 

Expo ■ Vogeltentoonstelling
OC Hakendover, Keienpoelweg, 9u

ZO 17 DECEMBER 

Wandeling ■ Straffe Kostwandeling  
in Oorbeek 
Kerk Oorbeek, 13.30u
 Natuurpunt Oost-Brabant,  
gsm 0499 98 99 00

MA 18 DECEMBER 

Workshop ■ Nieuwe Maan meditatie 
Centrum Levenspad, Gallicstraat 5, 20 > 21.15u 
 gsm 0486 87 10 93,  
www.praktijkoogstmaan.be

WO 20 DECEMBER 

Theater ■ Arnout Van Den Bossche 
‘Burn-out voor beginners’
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be 

Varia ■ Café Combinne Tienen 
Intercultureel praatcafé voor Nederlands- en 
anderstaligen 
CVO Volt, Alexianenweg 2, 19.30 > 21.30u
 tel 016 52 59 00, info@vormingplusob.be

DO 21 DECEMBER 

Theater ■ Arsenaal/Lazarus ‘Camus’
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 15.15 > 22u 
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be 

Varia ■ Café Combinne 
Intercultureel praatcafé voor Nederlands- en 
anderstaligen 
Bibliotheek, Grote Markt 3, 14 > 16u 
 tel 016 80 56 70, tienen@bibliotheek.be

VR 22 DECEMBER 

Muziek ■ Kerstconcert Tiense Strijkers
Sint-Pieterskerk Grimde, 19 > 22u
 gsm 0494 13 84 91, www.tiensestrijkers.be

ZA 23 DECEMBER 

Muziek ■ Weens Galaconcert
Manege, Sint-Jorisplein 25, 19.30u
 gsm 0477 49 99 01 

Muziek ■ Kerstconcert CBM-koor en 
CBM jeugd met barokensemble
O.l.V.-ten-Poelkerk, Grote Markt, 20u 
 www.art27.be 

DI 26 T/M VR 29 DECEMBER

Kids ■ Multimove voor 5- tot 8-jarigen 
en kerstkamp voor 6- tot 17-jarigen 
Basketbalclub 2B|SAFE Tienen
Sportcentrum Houtemveld, Sporthalstraat,  
9 > 16u
 gsm 0489 52 62 10, www.baskettienen.be  

WO 27 DECEMBER 

Sport ■ Regionale Familiezwemdag
Gratis tickets vanaf 13/12 via  
www.tienen.be/sport. 
Zwembad De Blyckaert, Reizigersstraat 81
 tel 016 80 48 88, sport@tienen.be

DI 2 T/M DO 4 JANUARI 

Sport ■ Tafeltenniskamp  
Voor 6- tot 18-jarigen
PISO, Alexianenweg, 9.30 > 16u
 bestuur@ttcsukarti.be

ZA 6 JANUARI 

Muziek ■ Nieuwjaarsconcert met 
Johnny Logan
Manege, Sint-Jorisplein 25, 20u
 www.kiwanis.be/tienen-hageland/ 
nieuwjaarsconcert    

ZO 7 JANUARI

Eten en drinken ■ Tienen klinkt  
op 2018 
Nieuwjaarsdrink voor de inwoners
Grote Markt, 11 > 13.30u

MA 8 JANUARI 

Film ■ H.I.T. de Romeo's (Plusfilm)
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be 

WO 10 JANUARI 

Kids ■ Voorleesuurtje  
‘Allemaal vriendjes’
Voor 5- tot 7-jarigen met knutselmoment
Bibliotheek, Grote Markt 3, 14.30 > 16u
 tel 016 80 56 70, tienen@bibliotheek.be

DO 11 JANUARI 

Sport ■ Info- en ledennamiddag  
50 + Sportelclub
Manege, Sint-Jorisplein 25, 13 > 17u
 tel 016 80 48 88, sport@tienen.be

Theater ■ Friedl' Lesage en 
gasten ‘De grote levensvragen’
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be 

ZA 13 EN ZO 14 JANUARI

Varia ■ Kicks & Bricks
Manege, Sint-Jorisplein 25,  
za 10 > 18u, zo 10 > 17u

ZA 20 JANUARI 

Theater ■  
Pascale Platel ‘Gezegend zij’
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be 

ZO 21 JANUARI 

Lezing ■ 2018 induiken
Auteur Margot Vanderstraeten vertelt  
over haar succesboek 'Mazzel Tov' tijdens 
nieuwjaarsontbijt. 
Zaal Maures, Processieweg 4, 10 > 13u  
 www.davidsfonds.be/activity/division/ 
activitydetail.phtml?id=52338  

DO 25 JANUARI 

Workshop ■ Haiku schrijven  
& notitieboekje maken
Bibliotheek, Grote Markt 3, 19.30 > 21.30u
 tel 016 80 56 70, bibliotheek@tienen.be

Theater ■ Han Solo 'Jubilee'
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be 

VR 26 JANUARI 

Workshop ■ Zelf zaden telen
Yggdrasil, Vissenakenstraat 381, 20 > 22u
 tel 016 82 45 37, yggdra@telenet.be

Theater ■ Johan Terryn  
‘De ingehuurde man’
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be 

ZA 27 JANUARI 

Eten en drinken ■ Bierenavond 
2B|SAFE Basket Tienen
Hal 3 sportcentrum Houtemveld,  
Sporthalstraat, 14u

Theater ■ Tableau Nr. 1 ‘2 flikken’
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be 

DI 30 JANUARI 

Workshop ■ Kalligrafie (8 avonden) 
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 19 > 21u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be 

DO 1 FEBRUARI 

Muziek ■ Doconcert
ART afd. podiumkunsten, 19.30u  
 www.tienen.be/art

Lezing ■ Michael Van Droogenbroeck 
'Het verhaal van het journaal'
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be 

VR 2 FEBRUARI 

Workshop ■ Kalligrafie (8 voormiddagen)
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 10 > 12u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be 

  Uit in
Tienen
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MA 5 FEBRUARI 

Workshop ■ Perfect hanging/
decorating
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20,  
19.30 > 21.30u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be 

DI 6 FEBRUARI 

Film ■ Lion
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be 

WO 7 FEBRUARI 

Muziek ■ Concert ART 
Bibliotheek, Grote Markt 3, 15 > 18u

Film ■ The Boss Baby (7+)
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be 

Muziek ■ Filiaalconcert ART
O.L.V.-ten-Poelkerk, 19u   
 www.tienen.be/art

DO 8 FEBRUARI 

Muziek ■ Doconcert ART
ART afd. podiumkunsten, Grote Markt 3, 19.30u
 www.tienen.be/art

Theater ■ Naamloze gebeurtenis
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be 

VR 9 FEBRUARI 

Lezing ■ Agro-ecologie: 
milieuvriendelijk of niet?
Yggdrasil, Vissenakenstraat 381, 20u
 tel 016 82 45 37, yggdra@telenet.be

ZA 10 FEBRUARI

Varia ■ Carnavalstoet
Stadscentrum Tienen, 14.11u

Eten en drinken ■ Kom Proeven!  
Afrika in Tienen
Manege, Sint-Jorisplein 25, 17.30u
 gsm 0486 07 56 57,  
catitagetienen@gmail.com 

Film ■ ZOOks (8+)
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 19u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be 

ZA 10 T/M ZO 18 FEBRUARI

Varia ■ Carnavalkermis
Grote Markt en Kalkmarkt

MA 12 T/M VR 16 FEBRUARI

Kids ■ Krokussportkamp
Sportcentrum Houtemveld, Sporthalstraat,  
9 > 16u
 tel 016 80 48 88, www.tienen.be/sport

DI 13 FEBRUARI

Varia ■ Jaarmarkt 
Stadscentrum Tienen, 8 > 13u

Kids ■ Gouden Kweikersworp 

Balkon stadhuis, 11.11u

Film ■ ZOOks (8+)
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

WO 14 FEBRUARI 

Kids ■ Familiedag carnavalkermis
Grote Markt en Kalkmarkt

Theater ■ De waanzinnige boomhut 
van 13 verdiepingen (5+)
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be 

Kids ■ Voorleesuurtje  
‘Allemaal vriendjes’
Voor 5- tot 7-jarigen met knutselmoment
Bibliotheek, Grote Markt 3, 14.30 > 16u
 tel 016 80 56 70, tienen@bibliotheek.be

Sport ■ Valentijnzwemmen
Zwembad De Blyckaert, Reizigersstraat 81, 
19.30u
 tel 016 80 48 90 zwembad@tienen.be

MA 19 FEBRUARI T/M  
ZO 29 APRIL

Expo ■ Anne Frank – Laat me mezelf zijn
Erfgoedsite, Grote Markt 6, di tot zo 10 > 16u

DO 22 FEBRUARI 

Muziek ■ Doconcert
ART afd. podiumkunsten, Grote Markt 3, 19.30u
 www.tienen.be/art

Muziek ■ Dimitri Verhulst & Too Noisy 
Fish 'Nightwatch'
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 23 FEBRUARI 

Theater ■ Karlijn Sileghem 'Onnozele'
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZA 24 FEBRUARI 

Muziek ■ Leerlingenconcert 
wijkafdeling ART Oplinter
Zaal Sinterviven, Neerlintersesteenweg 22, 
19 > 21u
 www.tienen.be/art

Quiz ■ Duvelsquiz
Manege, Sint-jorisplein 25, 20u
 zwarteduivels@gmail.com

ZO 25 FEBRUARI 

Kids ■ 4Kids2Play 
Mega pop-up indoorspeeltuin
Sportcentrum Houtemveld, Sporthalstraat, 
10 > 17u
 tel 016 80 48 88, sport@tienen.be

Cursus ■ Basiscursus digitale 
fotografie (4 lessen)
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 14 > 17u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

WO 28 FEBRUARI T/M  
ZA 31 MAART

Kids ■ Jeugdboekenmaand
Bibliotheek, Grote Markt 3
 tel 016 80 56 70, www.tienen.be/bibliotheek

DO 1 MAART 

Concert ■ Doconcert
ART afd. podiumkunsten, Grote Markt 3, 
19.30 > 21.30u
 www.tienen.be/art

Theatervoorstelling ■ Bert Gabriëls 
'Gelukzoeker'
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 2 MAART 

Lezing ■ Schijnbare chaos in de moestuin
Yggdrasil Vissenaken, 20 > 22u
 tel 016 82 45 37, yggdra@telenet.be

ZA 3 MAART 

Theater ■ Arsenaal/Lazarus  
'De Zonder Zon Zon'
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20,  
20.15 > 21.30u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZA 3 EN ZO 4 MAART

Eten en drinken ■ Wijndegustatie 
Lions Club
Mercedes Claes en Zonen, Esperantolaan 16 
 info@lionsclubtienen.be,  
www.lionsclubtienen.be

WO 7 MAART 

Theater ■ Lelijk lief (4+)
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 
14u en 15.30u  
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Lezing ■ Anne Frank
Bibliotheek, Grote Markt 3, 15u
 tel 016 80 56 70, www.tienen.be/bibliotheek

Muziek ■ Jamsessie
De Baron, Academiestraat 21, 19 > 21u

DO 8 MAART 

Muziek ■ Doconcert 'Kinderszenen'
ART afd. podiumkunsten, Grote Markt 3, 19.30u
 www.tienen.be/art

VR 9 MAART 

Muziek ■ Pianoduo 'l' Hivera in concert'
 www.tienen.be/art

TOT ZA 30 JUNI

Expo ■ Vijand, vriend en vrijer
Het Toreke, Grote Markt 6,  
di t/m zo 10 > 16u
 www.toerisme.tienen.be
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Jouw event in 
deze kalender?
Organiseer jij een evenement in Tienen? 
Geef het dan tijdig in op www.uitdatabank.
be, de grootste activiteitendatabank in 
Vlaanderen. Automatisch wordt het eve-
nement opgenomen in de kalender op  
www.tienen.be (met meer dan 40.000 be-
zoekers per maand), onze digitale nieuws-
brief (met ca. 1.500 abonnees) en wie weet 
ook in dit overzicht. Voor ieder stadsmaga-
zine wordt een selectie gemaakt.



EXPO ANNE FRANK:  
PRIMEUR VOOR VLAANDEREN 
In 2017 is het 75 jaar geleden dat Anne Frank het rood-geruite dagboek voor 
haar verjaardag kreeg. Dit ronde getal inspireerde Lions Club Tienen, dat dit 
jaar zijn 50ste verjaardag viert, en de stad om de reizende tentoonstelling ‘Anne 
Frank – Laat me mezelf zijn’ naar Tienen te halen. Een primeur voor Vlaanderen!

Levien Rouw van de Nederlandse Anne Frankstichting: “De tentoonstelling richt 
zich in de eerste plaats tot jongeren. Het verhaal van Anne Frank vertelt wat er 
met één enkel kind gebeurde tijdens de Jodenvervolging: het ‘zondebokdenken’ 
van deze tijd. Ook discriminatie, uitsluiting, geweld en de link met de huidige 
situatie in de wereld komen aan bod. Maar het is ook een verhaal van hoop. Net 
als tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn er ook vandaag mensen die hun nek 
uitsteken om anderen te helpen, ook al brengen ze zichzelf hierdoor in gevaar.”

“2017 is het tijdperk van smartphones, Facebook, Instagram, Snapchat, … Wij 
vroegen ons af of Anne Frank nog steeds een dagboek zou bijhouden moest 
ze in deze tijdsgeest hebben geleefd? Als Anne vandaag zou leven, dan zou 
ze misschien een blog bijhouden. Ik denk dat ze net als toen de samenleving 
zou proberen te doorgronden en haar idealen aan de lezers zou uitleggen.”

Parallel met de tentoonstelling, zijn er ook filmvoorstellingen, lezingen en een 
belevingszoektocht voor gezinnen. Het volledige programma kan je terugvin-
den op www.tienen.be/annefrank.

WELKOM BIJ DE  
50 + SPORTELCLUB
Vandaag kan je als actieve senior bijna dagelijks de benen strekken in Tienen. 
De 50 + Sportelclub van de sportdienst organiseert een brede waaier aan 
activiteiten. Zo kan je fit blijven met onderhoudsgymnastiek, aquagym, dans, tai 
chi chuan, fietsen, yoga, netbal, badminton, wandelen en spinning. Het lidgeld 
kost 10 euro per jaar. Op donderdag 11 januari kan je kennismaken met de 
organisatie tijdens een info- en ledennamiddag. De club telt momenteel bijna 
700 leden. Word jij binnenkort één van hen? 

 Info- en ledennamiddag 
Donderdag 11 januari van 13.00 tot 17.00 uur
Manege, Sint-Jorisplein 25 in Tienen
Info: sportdienst, Reizigersstraat 81 in Tienen, tel 016 80 48 88, sport@tienen.be

ROMANTIEK OP 
VALENTIJN
Valentijn hoeft niet enkel te draaien om bloemen, 
chocolade en etentjes. Wie origineel uit de hoek wil 
komen, kan zijn partner verrassen op een sportieve 
Valentijn in zwembad De Blyckaert. Op woensdag 
14 februari wordt het zwembad omgetoverd tot een 
romantisch relaxparadijs vol kaarsen, sfeerverlich-
ting en onderwaterverlichting. Alle ingeschreven 
koppeltjes krijgen toegang tot het bubbelbad, een 
geschenkje en een glaasje fruitsap of cava met 
versnaperingen. Romantiek verzekerd!

 Valentijnzwemmen
Woensdag 14 februari van 19.30 tot 21.30 uur 
Zwembad De Blyckaert, Reizigersstraat 81  
in Tienen 
Inschrijven voor zondag 11 februari:  
kassa zwembad of via zwembad@tienen.be

 Expo Anne Frank – Laat me mezelf zijn
Van maandag 19 februari t/m zondag 29 april 
Toegang: 5 euro
Erfgoedsite Tienen, Grote Markt 6 in Tienen
Open: di-zo van 10.00 tot 16.00 uur (nocturnes op 
dinsdag- en donderdagavond enkel na reservatie)

UITGELICHT
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Geen tijd voor verveling tijdens de kro-
kusvakantie! Bij de jeugddienst zorgen 
vrolijke kampjes en een taalbad voor 
anderstalige kinderen voor de nodige 
speelpret. Het taalbad is toe aan een 
speciale editie, want het wordt voor de 
10de keer georganiseerd in Tienen. 

De sportdienst richt van maandag 12 t/m 
vrijdag 16 februari sportkampen in voor 
kinderen van 4 tot 14 jaar in het sport-

centrum Houtemveld. Voor de kleinsten 
is er kleuterclub en kleuterzwemmen. 
Kinderen vanaf 6 jaar kunnen tijdens 
de omnisportkampen kennismaken met 
heel wat (nieuwe) sporten. Daarnaast zijn 
er nog de bestsellers zoals dans, toestel-
turnen, zwemmen en skeeleren.

 Inschrijven
Vanaf dinsdag 16 januari om 18.00 uur 
via www.tienen.be/krokusaanbod 

Lelijk Lief (4+)
Woensdag 7 maart om 14.00 en 15.30 uur
Kleine wezentjes zijn tot grootse dingen 
in staat.

Panama (2+)
Woensdag 14 maart om 14.00 uur
Muzikale, fantasierijke voorstelling over 
twee vrienden op zoek naar het land van 
hun dromen.

Meneer Linh (12+)
Woensdag 21 maart om 20.15 uur
Een actueel verhaal over vluchten en 
thuiskomen.

Maité, het meisje en de vogel (8+)
Woensdag 28 maart om 14.00 uur
Schimmenspel voor jongeren. 

 Tickets CC De Kruisboog: tel 016 80 56 96 of via www.dekruisboog.be

4KIDS2PLAY

KICKS & BRICKS
Ben jij een megagrote Legofan? Dan 
hebben we goed nieuws, want op zater-
dag 13 en zondag 14 januari komt ‘Kicks & 
Bricks’, een waar 
Legoparadijs, 
naar de Manege 
in Tienen. De 
Overpelt Lego 
Builders Club, 
een erkende 
Legobouwclub 
in België, stelt er 
haar Legocrea-
ties tentoon rond 
thema’s als Star 
Wars, treinen, 
kermis … In de 
bouwhoeken kan groot en klein zelf aan 
de slag. De smaak te pakken, passeer dan 
zeker ook even langs de tweedehands-
verkoop om thuis je bouwsel af te kunnen 
werken. En dan kan je nog deelnemen aan 
wedstrijden, genieten van animatie en een 
hapje en een drankje, of helemaal losgaan 
met gaming … Kortom een niet te missen 
event voor de Legoliefhebber. 

 Kicks & bricks
Zaterdag 13 januari van 10.00 tot 18.00 uur 
en zondag 14 januari van 10.00 tot 17.00 uur
Manege, Sint-Jorisplein 25 in Tienen
Toegang: 3 euro

CC De Kruisboog verwent de lezers van ons stadsmagazine en geeft vijf duo-
tickets voor een voorstelling van het Boze Wolffestival weg. Stuur een mailtje naar 
dekruisboog@tienen.be met de voorstelling die jouw voorkeur geniet én met het 
antwoord op de vraag “Wie is jouw favoriete boze wolf en waarom?”. Veel succes!

SPORT- EN SPEELPRET TIJDENS 
DE KROKUSVAKANTIE

BOZE WOLF ZONDER 
ROODKAPJE
Wil je eens iets totaal anders zien op de planken? Dan is het Boze Wolffestival een 
aanrader. Roodkapje komt er niet aan te pas, figurentheater des te meer. Het zal je 
raken, fascineren, verwonderen of doen nadenken. En liefst dat allemaal tegelijk. Nu 
eens met een goed verhaal, dan weer met een straf beeld. Overtuigd om het uit te 
proberen? CC De Kruisboog heeft deze vier voorstellingen in petto. 

UITGELICHT
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JE BENT JONG 
EN JE WILT 
WAT?
Ben je jong, nieuwsgierig, leergierig en 
op zoek? Spits je oren, want de Jeugd-
boekenmaand staat deze keer met het 
thema ‘Eureka’ in het teken van weten-
schap en techniek. 

Van 1 tot 31 maart verrast de bib van 
Tienen met leuke activiteiten. Er komen 
bekende auteurs over de vloer waar je 
met de klas naar kan komen luisteren. 
De leerlingen beeldende kunst van ART 
stellen hun werken tentoon. Op de boe-
kentafel vind je de leukste boeken over 
wetenschap en techniek. Het startschot 
wordt al gegeven op woensdag 28 febru-
ari met o.m. een creatieve workshop door 
de leerlingen van ART.

 Startdag Jeugdboekenmaand
Woensdag 28 februari van  
12.00 tot 18.00 uur
Jeugdafdeling stadsbibliotheek,  
Grote Markt 3 in Tienen
www.tienen.be/bibliotheek

Vorig jaar ging EcoWerf in 
Tienen van start met het apart 
inzamelen van zachte plastics 
in roze zakken. Momenteel 
moet je deze zakken nog 
zelf naar het containerpark 
brengen. Vanaf januari haalt 
EcoWerf ze ook om de zes 
weken op aan huis.

Het scheiden van zachte 
plastics heeft veel voordelen. 
Niet alleen is een roze zak 
stukken goedkoper dan een 
restafvalzak (0,25 tegenover 
2,20 euro), je geeft ook een 
tweede leven aan plastic. 
De verbranding van restafval 
waaruit zachte plastics ver-
wijderd is, levert 12 % minder 
CO₂ op. Alleen al voor het 
werkingsgebied van EcoWerf, 
betekent dit op jaarbasis een 
vermindering van 2.219 ton 
CO₂. Jij maakt toch ook de 
overstap naar roze?!

Vanaf januari start EcoWerf met de ophaling van de 
roze zakken aan huis. Ook in het containerpark blijft 
de roze zak welkom.

100 % zuivere zachte plastics 
die geen plastic flessen en 
flacons zijn: draagtassen, 
blisters (zonder aluminium- 
folie), (noppen)folies, kuipjes,  
vlootjes, (yoghurt)potjes, 
harde plastics kleiner dan een 
emmer van 10 liter, bloem-
potjes, speelgoed (zonder 
batterijen of elektronica). 

VERKOOPPUNTEN
Onthaal stadhuis, Streekshop, Brico, Carrefour, Carrefour Market - Mest-
dagh, Colruyt, Delhaize Darcq - Boterbloem, Delhaize Kumtich, Smatch 
en Carrefour Express. 

VANAF JANUARI KLEURT  
TIENEN ROZE

DUURZAME STAD
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Welkom  
in de  

roze zak
Nieveranstni es ter 
zoeeveul ammezoasse, 

es ter zoeeveul te 
beleeve!
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De voorbereidingen voor de herinrichting van de site namen heel 
wat tijd in beslag. Zo werden de aanpalende terreinen van KVK 
Tienen verworven en werd er een landschapsbeheersplan opge-
maakt. Dankzij dit plan kan de stad aanspraak maken op subsidies 
voor het onderhoud van het terrein. 

Bescherming van de heuvels
In 2016 werden de bomen op de tumuli verwijderd en werd de 
stabiliteit van de heuvels verbeterd. Jarenlang waren zij immers het 
geliefde speelterrein voor kinderen en volwassenen en dat liet zijn 
sporen na. Het opkopen en het afbreken van het voorliggende Q8 
tankstation maakte het eeuwenoude monument opnieuw zichtbaar 
vanop de Sint-Truidensesteenweg. 

Rustgevend park
Half oktober gingen de omgevingswerken van start. Opzet is het 
terrein als een rustgevend, open park in te richten, voorzien van 
wandelpaden, uitkijkterrassen en inheemse beplanting. De parking 
langs de Tricotstraat wordt heraangelegd, maar de hoofdtoegang 
komt langs de Sint-Truidensesteenweg. Bezoekers worden er weg-
wijs gemaakt met een infobord en er worden picknicktafels en een 
fietsenstalling voorzien.

De stad trekt 556.000 euro uit voor dit project dat van de drie tumuli 
een toeristische trekpleister moet maken. De site zal dan ook gelinkt 
worden aan de bestaande fietsroutes en aan museum het Toreke. 

SITE DRIE TUMULI WORDT 
RUSTGEVEND PARK

Elf jaar na de Monumentenstrijd, zijn de omgevings-
werken van de drie tumuli in Grimde van start ge-
gaan. Met dit project worden de laatste bovengrond-
se getuigen van het roemrijke Romeinse verleden 
van onze stad in hun oude glorie hersteld. 

Terug in de tijd …

Gedurende bijna 2.000 jaar hebben de Gallo- 
Romeinse tumuli van Grimde de Tienenaars 
en toevallige passanten gefascineerd. De 
monumentale heuvels bevonden zich im-
mers vlak naast de Romeinse heirbaan van 
Keulen naar Boulogne-sur-Mer, één van de 
belangrijkste verkeersaders in het noord-
westen van het Romeinse Rijk. 

De tumuli zijn het grafmonument van Marcus Probius Burrus, 
een vooraanstaande inwoner van de vicus van Tienen. Bij op-
gravingen in 1892 werden er enkele waardevolle stukken ge-
vonden waaronder een camee met de beeltenis van de jonge 
Octavius, de latere keizer Augustus. Het tweede juweel was 
een gouden verlovingsring met het opschrift ‘CONCORDI(AE) 
COMMUN(I)’, wat in het Nederlands zoveel als ‘in eensgezinde 
gemeenschap’ betekent. Een andere markante vondst was 
het gouden staafje met het opschrift ‘MPRO/BIUS/BUR/RUS’, 
verwijzend naar de naam M(arcus) Probius Burrus. 

Op 27 september 1894 werden de opgegraven stukken open-
baar verkocht. De meeste voorwerpen, waarbij het gouden 
staafje, kwamen in het Koninklijk Museum voor Kunst en 
Geschiedenis in Brussel terecht. De camee en de ring werden 
verkocht door baron Edmond de Rothschild. Zij bevinden zich 
nog steeds in Waddesdon Manor, het vroegere kasteel van 
de familie Rothschild dat nu deel uitmaakt van de Engelse Na-
tional Trust. Ook de heuvels gingen onder de hamer. In 1898 
werden zij door de Belgische Staat aangekocht, dat in 2007 
een recht van erfpacht verleende aan de stad Tienen. 

Door hun grote historische, monumentale en landschappelijke 
waarde werden de grafheuvels als monument en landschap 
van nationaal belang beschermd. In de zomer van 2006 
werden ze door een vakjury geselecteerd voor deelname 
aan het Canvasprogramma ‘Monumentenstrijd’. Deze strijd 
zou de Tiense bevolking een half jaar in de ban houden. De 
gepassioneerde manier waarop de stemrondes verliepen, 
weerspiegelde de intense verbondenheid van de plaatselijke 
bevolking met haar drie ‘molshopen’. Het Tiense monument 
werd uiteindelijk vijfde in de finaleronde.

Foto: Steven Massart
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Schelvis met boerenkool, broccolischeutjes of bimi en Mexicaanse dragon
Benodigdheden voor twee personen
2 porties schelvis
400 gram aardappelen
300 gram broccolischeutjes 

of bimi en wat bloemetjes*

300 gram boerenkool*
3 takjes (Mexicaanse) 

dragon*
3 eierdooiers

1 dl wijnazijn
100 gram boter
1 citroen
Olijfolie, peper, zout

Aan de slag
1. Schil de aardappelen, snijd ze in stukken 

en kook ze gaar in gezouten water. Draai 
de aardappelen door een passe-vite. Rook 
de puree in een rookoven.**

2. Fileer de schelvis, of vraag dit aan je visboer. 
Verhit olijfolie in een pan. Bak de schelvis 
op de velkant. Voeg een klontje boter toe 
en draai de schelvis om. Kruid met peper en 
zout. Gaar de vis verder in de oven.

3. Was de bimi of broccolischeutjes en de boe-
renkool en snijd deze in stukjes. Stoof kort 
aan in boter en kruid met peper en zout.

4. Neem 1 dl witte wijnazijn en voeg hierbij 
stelen en bladeren van de dragon. Voeg 
wat peperbollen toe en laat inkoken tot de 

helft. Zeef en laat deze reductie afkoelen. 
Voeg 3 eidooiers toe. Klop luchtig op als 
een sabayon, op matig vuur. Vanaf het mo-
ment dat je lijnen in de emulsie ziet, haal je 
het pannetje van het vuur. Voeg 60 gram 
kleine klontjes koude boter toe tot de saus 
een mayonaisedikte krijgt. Werk af met pe-
per, zout, fijngesneden Mexicaanse dragon 
en een beetje citroensap.

5. Leg met behulp van twee eetlepels 
2 mooie hoopjes puree op het bord. Dres-
seer hierop de schelvis, de bimi of brocoli-
scheutjes en de boerenkool. Werk af met 
Mexicaanse dragon en een bloemetje bimi 
of broccoli. Serveer de saus apart.

De Stadsakker is een ontmoetingsplek waar 
ideeën worden uitgewisseld over lokale 
voedselproductie, gezonde voeding en een 
duurzame samenleving. Met een jaarlijks 
abonnement kan je er zelf seizoensgroen-
ten en kruiden oogsten. In 2018 breidt de 
Stadsakker flink uit, waardoor er nog meer 
Tienenaars kunnen proeven van al wat de 
vruchtbare leemgronden te bieden hebben. 
Stadsboer Wannes Suttels verwelkomt je 

met open armen en een radijsje. Hij geeft je 
een antwoord op al je groentevragen!

In mei van dit jaar openden Peter Willems 
en Ingrid Hermans in een prachtig 18de-
eeuws pand op de Grote Markt restaurant 
The Gatsby. Chef Michaël Timmermans 
toverde met verse seizoensgroenten en 
-kruiden van de Stadsakker dit overheerlij-
ke recept uit zijn koker. 

 Stadsakker, Houtemstraat 115  
(achterzijde Campus Sint-Jan) in Tienen, 
info@stadsakker.be, www.stadsakker.be

 Wil je het uitgebreide recept nalezen? 
Kijk op www.tienen.be/stadsakkerrecepten.
Restaurant The Gatsby, Grote Markt 14 in 
Tienen, tel 016 90 78 55, www.thegatsby.be
Open ma-di-do-vr 12.00 tot 14.00 uur en 
18.00 tot 21.00 uur, za 18.00 tot 21.00 uur

VAN DE STADSAKKER ... NAAR DE CHEF

Ken jij de Millenniumdoelstellingen nog? Wij stellen jullie graag 
de opvolger voor: zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstel- 
lingen die op heel veel vlakken het verschil kunnen maken. 

TIENEN HELPT MEE AAN DE REALISATIE VAN DE 
DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN 

De zeventien duurzame ontwikke-
lingsdoelstellingen zijn heel divers. 
Ze betreffen bv. de bestrijding van 
armoede, honger en ongelijkheid. 
Ook dingen die voor ons evident zijn, 
zoals kwaliteitsvol onderwijs en schoon 
water, zijn dat elders niet. Het is dus 
belangrijk dat zoveel mogelijk landen 
de doelstellingen onderschrijven en 
zich tegen 2030 engageren om hier 
werk van te maken.

Gemeenten en steden staan dicht bij de 
burgers en zijn goed geplaatst om men-
sen te sensibiliseren. De stad Tienen 
neemt hierin het voortouw en zal de 
ontwikkelingsdoelstellingen ook in haar 
eigen beleid integreren. Hierbij krijgt 
zij begeleiding van de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

DUURZAME STAD

*van de stadsakker

**Heb je geen rookoven? Check het 
recept op onze website voor een 
alternatieve werkwijze.
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Voor de tijdelijke inrichting schreef de 
stad Tienen, samen met de provincie 
Vlaams-Brabant, een opdracht uit. Deze 
werd gegund aan Inter I.D. in samenwerking 
met AST 77 en Vandermeulen bvba. De ont-
werpers creëren een uitkijkpunt dat ze uit-
voeren in stellingenbouw. Op het plein zelf 
wordt een witte suikermolecule geschilderd 
die doorloopt over de straten heen. Het 
plein wordt voorzien van een verplaatsbaar 
zitmeubel in de vorm van een cafeïnemole-
cule, gekoppeld aan de huidige foodtruck. 
Ook de verbindingen met de perrons en de 
pendelparking worden verbeterd.

Definitieve herinrichting  
stationsplein 
De provincie investeert 80.000 euro in dit 
project, dat een tussenstap is naar een de-
finitieve herinrichting van het plein. Vanaf 
2019 start de NMBS met de renovatie van 
het station. Het stationsgebouw dateert 
van 1840 en is het oudste van het land. 
Het is beschermd als monument en zal bij 
de renovatie in zijn oude glorie hersteld 
worden. Ook het voormalige en verkom-
merde postgebouw wordt vanaf 2019 
ontwikkeld. Het zal ruimte bieden voor 
woningen, kleine kantoren of openbare 

functies. De parking tussen het postge-
bouw en de sporen verdwijnt. Hier komen 
een nieuw woongebouw en een fietsen-
stalling met 800 plaatsen. 

Verbetering spoorinfrastructuur
Momenteel werken Infrabel en de NMBS 
al aan de verbetering van het spoor en 
de perrons. Deze aanpassingen over 
een afstand van ongeveer 2 km, vormen 
een belangrijk onderdeel van de ambitie 
om een veilig, modern en toegankelijk 
station te bieden. De toegankelijkheid zal 
verbeterd worden door de aanleg van 

vier brede perrons, hellende vlakken en 
een lift voor minder mobiele reizigers. Een 
voetgangerstunnel biedt een veilige en 
vlotte toegang tot de perrons. De werken 
worden gespreid over een aantal fasen 
en zullen meerdere jaren duren. 

Spoorpark verenigt verschillende 
functies
Langs de achterzijde van het station krijgt 
een heel nieuw stadsdeel vorm. Wan-
delen, fietsen en parkeren worden hier 
geïntegreerd in een spoorpark. De oude 
stelplaats van De Lijn en de voormalige 
werkplaatsen van de buurtspoorwegen 
langs de Tramstraat bieden mogelijkhe-
den tot woonontwikkeling, samen met 
het behoud van een groot deel van de 
huidige spontane begroeiing. De partners 
bekijken momenteel verschillende scena-
rio’s voor dit stadsdeel.

De stationsomgeving van Tienen wordt in de loop van de volgen-
de jaren grondig aangepakt. Het strategisch masterplan tekent de 
grote lijnen uit van hoe dit stadsdeel er over pakweg 15 jaar moet 
uitzien. In afwachting wordt het Stationsplein tijdelijk ingericht 
als een levendige en aangename ontmoetingsruimte. 

STATIONSPLEIN WORDT  
POP-UP ONTMOETINGSPLEK
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Tips
OM DE 
WINTER 
DOOR TE 
KOMEN

SMULLEN IN DE 
BEGIJNHOEVE
Na een stevige winterwandeling kan je de 
innerlijke mens versterken in De Begijn-
hoeve in Oorbeek. Deborah en Yves 
verwelkomen je er in een authentieke 
hoeve uit 1700. Specialiteit van het huis 
zijn de Brusselse wafels. Deborah bakt 
deze nog in de 40 jaar oude wafelijzers 
van haar grootvader. Voor wie niet kan 
kiezen uit al het lekkers, is er een verwen-
koffie met proevertjes. Probeer zeker ook 
het ambachtelijk gedraaid hoeveijs, ook in 
de winter een aanrader. 

 Begijnhoeve, Begijnenstraat 1, Oorbeek 
Open: do-vr-za vanaf 13.00 uur, zo vanaf 
12.00 uur (gesloten van 18/12 t/m 12/01)

GEEN 
GLIJPARTIJEN …
Wintermagie brengt een ijspiste naar de 
Grote Markt, maar elders vermijden we 
liever glijpartijen. Wist je dat je als burger 
zelf verantwoordelijk bent om je voetpad 
sneeuw- en ijsvrij te houden? Zo moet er 
een doorgang van 1 meter voorzien worden 
voor voorbijgangers. Wij Tienenaars zor-
gen voor elkaar. Steek daarom een handje 
toe bij ouderen of mensen die om een 
andere reden zelf geen sneeuw kunnen 
ruimen. De strooidiensten van de stad en 
Wegen en Verkeer trekken er voor dag en 
dauw op uit om de wegen veilig te houden. 
Merk je toch nog een gevaarlijke situatie 
op, meld het via winterdienst@tienen.be.

WANDEL JE 
WARM 

Een flinke winterwandeling is de perfecte 
opwarmer tijdens koude dagen. In Tienen 
zijn er heel wat verborgen pareltjes te 
ontdekken. Zo kan je aan het Natuur.huis 
De Gors in Vissenaken het natuurreservaat 
Rozendaal induiken. Natuurpunt herstelde er 
de weilanden, houtkanten, bossen en voch-
tige moerassen. Dat bracht heel wat dier- en 
plantensoorten terug, waaronder ook koes-
terburen als de steenuil en geelgors, het 
papegaaizwammetje en de eikelmuis. Ben 
je een fervent wandelaar? Kies dan voor de 
wandeling van 7 km. Al kan je ook tijdens de 
wandeling van 4 km de natuurpracht van de 
Rozendaalbeekvallei ontdekken.

 Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75 in 
Vissenaken

HOU HET DUUR-
ZAAM WARM 
Het wordt kouder en dan draaien we al snel 
de verwarming een graadje hoger. Niet erg 
duurzaam en slecht voor je portemonnee! 
Trek liever een warme trui aan, of nestel 
je in de zetel onder een dekentje. Zet in 
ruimtes die je niet gebruikt de verwarming 
minder en vervang de sfeerverlichting door 
een lekker ruikende geurkaars. Wist je trou-
wens dat alles wat je nieuw koopt, minder 
duurzaam is dan iets wat al bestaat? Ga dus 
eens langs bij de Kringwinkel voor leuke 
‘vintage’ spullen. Wie zich wil verwarmen 
met een soepje uit de diepvriezer, laat dit 
best in de koelkast ontdooien. Het duurt 
iets langer, maar je verbruikt minder ener-
gie. Overweeg tot slot een programmeer-
bare thermostaat. Zo wordt de temperatuur 
automatisch verlaagd wanneer er niemand 
thuis is of als het gezin slaapt. 

 Kringwinkel Hageland,  
Minderbroedersstraat 33 in Tienen 
Open: ma-di-wo-do-vr 10.00 tot 18.00 uur, 
za 10.00 tot 17.00 uur

SOS TUIN- 
VRIENDJES
De winter is voor veel vogels een moeilijke 
periode. Zo’n klein lichaampje warmhouden, 
kost een boel energie. Help je tuinvriendjes 
een handje en maak zelf vetbollen. Smelt 
ongezouten vast vet in een pan. Wacht tot 
het warm is, maar niet te heet. Voeg er al 
roerend een mengsel van 120 g gebroken 
hennepzaad en 50 g zonnebloempitten 
aan toe. Giet de warme brij in een vorm, bv. 
een melkkarton, glas of bloempot. Voordat 
de brij stolt, leg je er een stevige katoenen 
draad in die er ruim bovenuit steekt. Zodra 
de massa hard geworden is, kan je het 
bolletje ophangen. Een leuke activiteit om 
samen met je kinderen te doen.

GETIPT IN TIENEN

5
Foto: Luc Nagels
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24 september

Een waar genot voor de zintuigen, dit kleur-
rijke #wereldfeest ‘Tirlemonde’. Wij voelen 
alvast een knaagje in ons maagje 

#detien #thuisintienen

18 november
De #Sint is in het land en #Tienen stond 
als eerste op zijn bucketlist. In onze stad 
enkel brave kindjes, zo vermeldde het 
grote rode boek ...

#sinterklaas #thuisintienen

15 oktober

Je hoeft niet ver te wandelen om wat rust te 
vinden. Het is genieten van een wandeling in 
de prachtige velden rond Tienen!  
#thuisintienen #wanderlust #lazysunday  
(Foto: Peter Van Mechelen)

8 december

Wij wensen alle inwoners van Tienen alvast een 
fijn eindejaar! 

#thuisintienen #feest #wintermagietienen 
#newyear 

20 oktober

#dagvandejeugdbeweging in #Tienen. Een 
frisse bries houdt de jongens en meisjes van 
de Tiense jeugdbewegingen niet tegen om 
te komen smullen van een hotdog en een 
drankje op de Grote Markt! #thuisintienen

10 oktober

Luid applaus voor de Tiense #reuzen bij 
aankomst aan het station. 

#kweikersdag #detien #Tienen  
#thuisintienen 

20 oktober

Door het kantoor van de burgemeester, het 
zwembad, de bib en het Vrijetijdscentrum … 
1.200 deelnemers ontdekken #Tienen al 
lopend langs een uniek parcours door de bin-
nenstad. #pisocityrun #sportersbelevenmeer

#thuisintienen
Gebruik #thuisintienen 

voor al je Instagramfoto’s 
over Tienen: de kans be-

staat dat jouw foto in deze 
rubriek terechtkomt! 

Jouw foto op onze 
nieuwjaarskaart 

Wil je dit jaar mee de nieuwjaarskaart 
van de stad vormgeven? Tag je 
foto’s op Instagram met de hashtag 
#thuisintienen, wij maken van alle 
beelden samen een leuk ontwerp. 
Foto’s die een leuke kerstsfeer 
uitademen, maken natuurlijk extra 
kans, dus haal die slingers en lichtjes 
boven en ga aan de slag!
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TIENENTROEF VIERT  
EERSTE VERJAARDAG
“… in de gloooo- riii- aaaaa. Hip hip hip, hoera!!  
Vooruit, meneer de hoofdredacteur, speechen!”
Speechen? Speechen is mijn ding 
eigenlijk helemaal niet, maar voor deze 
gelegenheid wil ik een uitzondering 
maken. Mijn publiek bestaat namelijk uit 
mijn nieuwe familie, die trots de naam 
‘TienenTroef’ draagt. Een naam waaraan 
we nu al een jaar aan het werken zijn. 
Een naam die overal in Tienen, en ver 
daarbuiten, klinkt als een klok. Althans 
dat denk ik toch graag. In realiteit kent 
zelfs de uitbaatster van het etablisse-
ment waar we zitten te vieren onze 
naam nog niet. Ik vraag me af wat voor 
bende ze denkt dat we zijn, als ze ons 
bonte gezelschap ziet. 

Terwijl ik rechtsta met mijn glas in mijn 
hand, moet ik onwillekeurig terug-
denken aan het ogenblik, exact één 
jaar geleden, dag op dag, ongeveer 
zelfde tijdstip. We hadden al onze 
sympathisanten en een legertje Tiense 
notabelen uitgenodigd om samen met 
ons getuige te zijn van de geboorte 
van ‘TienenTroef’, de eerste stadsblog 
van Tienen. Een jaar geleden. Wat is de 
tijd gevlogen. 

Enkele van mijn tafelgenoten waren 
er toen al bij, anderen hebben nog 
maar net onderdak gevonden in onze 
redactie, maar wat een mozaïek aan 

talent vormen ze samen. Van onze junior 
die nog voorzichtig giechelend ideeën 
lanceert tot onze nestor die de historiek 
van de stad kent, als was hij er al die 
eeuwen zelf bij. Over dat laatste is er 
trouwens officieel nog geen uitsluitsel. 
Eén kenmerk hebben ze gemeenschap-
pelijk: een ongenadig haviksoog voor 
alles wat er in de stad gebeurt. Dat is 
onze core-business: de stad op zo’n 
manier in beeld brengen dat niemand 
nog twijfelt aan haar vele troeven. 

Ik had nochtans zelf gezworen na mijn 
studies nooit terug te komen naar 
Tienen. Wat een geluk dat ik daar op 
teruggekomen ben. De stad die ik toen 
dacht te kennen, is in niets te verge-
lijken met de stad waar ik nu deel van 
uitmaak. Een stad die leeft, daar maken 
we samen werk van, onbaatzuchtig, we 
maken nieuwe vrienden, we feesten 
samen en we lachen samen om het ver-
zuurde rechtse discours van de laatste 
generatie non-believers … Als je niet 
gelooft in wat wij zien, ga dan gewoon 
eens kijken, www.tienentroef.be: alle-
maal 100 % echt, allemaal 100 % uit het 
leven gegrepen, allemaal 100 % Tienen.

Gelukkige verjaardag,  
TienenTroef, … santé!

CONTACT
Stad Tienen
Grote Markt 27
3300 Tienen

 016 80 57 00
 info@tienen.be
 www.tienen.be

Openingsuren stadhuis
Maandag:  08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag:  08.30 tot 12.30 uur 

14.00 tot 16.00 uur 
18.00 tot 20.00 uur

Woensdag:  08.30 tot 12.30 uur 
14.00 tot 16.00 uur

Donderdag: 08.30 tot 12.30 uur
Vrijdag: 08.30 tot 12.30 uur

Blijf bij de pinken
Volg ons op Facebook, Twitter en 
Instagram en abonneer je op onze 
wekelijkse digitale nieuwsbrief!

 www.facebook.com/stadtienen
 @stadtienen
 @stadtienen
 www.tienen.be/nieuwsbrieven

Wachtdiensten
Lokale politie
Dringende interventies:  
tel 101 of 016 80 58 05

Brandweer - Ziekenwagen
Dringende interventies: tel 112
Niet-dringende oproepen bij noodweer: 
tel 1722

Huisarts van wacht
Tel 016 36 30 00
Weekdagen van 19.00 tot 08.00 uur 

Huisartswachtpost regio Tienen
Gilainstraat 116, 3300 Tienen | Tel 1733
Van vrijdagavond 19.00 uur  
tot maandagmorgen 08.00 uur
Avond voor feestdag vanaf 19.00 uur  
tot 08.00 uur ochtend na feestdag 

Apothekers van wacht
Tel 0903 99 000 | www.apotheek.be

Tandarts van wacht
Tel 0903 39 969
Weekends en feestdagen van  
09.00 tot 18.00 uur

Colofon
Redactie en coördinatie:
dienst communicatie stad Tienen |  
communicatie@tienen.be
Vormgeving:  
Trendhuis | www.trendhuis.be
V.u.: Bram Delvaux | Schepen van  
communicatie | P/a Grote Markt 27 | 
3300 Tienen
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