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Iedereen thuis in Tienen
Graag stel ik jullie de nieuwe infobrochure voor. Als stadsbestuur willen wij dat iedereen, 
ongeacht leeftijd, afkomst en interesses, zich thuis voelt in onze stad. Daarom portretteerden 
we op de cover van deze gids onze inwoners, verschillend van elkaar, maar met één ding 
gemeen: een hart voor Tienen. 

Deze brochure loodst je alvast door enkele interessante plekjes in Tienen. Locaties om even tot
rust te komen of, net het tegendeel, je helemaal uit te leven. We vertellen waar je terechtkan
met je gezin en geven enkele pareltjes mee waar we trots op zijn.

In het tweede gedeelte van dit boekje vind je een overzicht van de stads- en OCMW-
diensten. Zij helpen je verder met al je vragen. Als schepen van communicatie wijs ik jullie 
uiteraard ook op de manieren om up-to-date te blijven over het reilen en zeilen in onze stad, 
meer hierover op de volgende pagina’s.  

Veel leesplezier!

Bram Delvaux
schepen van communicatie

Colofon
Deze gids wordt u aangeboden door 
de stad Tienen i.s.m.
Inforegio / Uitgeverij PUBLI-touch bvba, 
Stichelweg 11
3360 Korbeek-Lo
tel 016 25 50 43 
www.inforegio.be

Redactie en samenstelling:
dienst communicatie
Grote Markt 27
3300 Tienen
tel 016 80 57 57 
communicatie@tienen.be

De gegevens in deze gids werden bijge-
werkt tot februari 2017. De uitgever kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor
gegevens die niet of foutief vermeld
worden. Hij acht zich slechts gehouden
tot het verbeteren van deze gegevens in
de eerstvolgende editie.

© opgewekTienen
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brengt je in vervoering

Industriepark 18 - Soldatenplein zone 2 - 3300 Tienen -  Tel. 016 81 25 52 

www.multiobus.be

Veemarkt 45 - 3300 Tienen
016 76 70 16

Houtemstraat 115B - 3300 Tienen
016 80 39 89

info@studiodoor.be - studiodoor.be

Al 15 jaar lang uw aanspreekpunt 
in Tienen voor de beste zorgen voor uw gehoor.

Het enige 
hoorcentrum in 

Tienen dat 
onafhankelijk een

oplossing zoekt voor
uw gehoorprobleem.

Kom langs voor een gratis gehoortest
en onafankelijk advies.

➤ Hellende daken
➤ Platte daken
➤ Zinkwerken
➤ Dakramen
➤ Gevelbekleding

Gratis vrijblijvende prijsofferte

www.dakwerkenfrederikgilis.be
info@dakwerkenfrederikgilis.be

+32(0)478 47 38 17
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In het mooie, glooiende Hageland, op de grens van Vlaams-Brabant
met Limburg en Wallonië, vind je Tienen. Met pakweg 34.000 inwo-
ners en een oppervlakte van meer dan 7.000 hectaren is Tienen de
grootste stad van de regio. De stad heeft 7 deelgemeenten: Oor-
beek, Goetsenhoven, Hakendover, Sint-Margriete-Houtem, Vissena-
ken, Kumtich, Oplinter en Bost, met elk een overwegend landelijk
karakter. 

Tienen is in de eerste plaats bekend om haar suikerklontjes, maar
heeft nog veel meer te bieden …

Welkom in de stad van de
Tiense Kweikers!
Romeinse nederzetting
Tienen werd al vroeg bewoond. Archeologen ontdekten pijl- en speer-
punten uit de Bronstijd (ca. 3.200 tot 800 voor Chr.) en er werden
sporen gevonden uit de IJzertijd (800 tot 12 voor Chr.). Ten tijde van
de Romeinen was Tienen een belangrijke nederzetting. De Gallo-Ro-
meinse vicus (wat zoveel als ‘stad’ betekent) kende een bloeiperiode
van de 1ste tot de 3de eeuw. Dankzij grootschalige opgravingen ge-
niet de Tiense vicus bekendheid in binnen- en buitenland. Tijdens
een bezoek aan museum het Toreke kan je de restanten hiervan
bekijken. 

De drie tumuli van Grimde zijn het grafmonument van een vooraan-
staande inwoner van de vicus van Tienen, Marcus Probius Burrus.
Ze werden aangelegd langs de Romeinse hoofdweg Keulen-Bou-
logne en bestaan uit 3 aangelegde heuvels met een diameter van
bijna 30 meter en een hoogte van meer dan 10 meter. De tumuli of
‘tommen’ zoals ze ook in de volksmond genoemd worden, werden
eind 2006 geselecteerd voor de Monumentenstrijd, waar ze een fi-
naleplaats behaalden! Het restauratieproject en de herinrichting van
deze site is gestart … 
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In de vroege middeleeuwen sprak men over de 'villa' of vroege ne-
derzetting 'Thuinas'. Tienen groeide toen uit tot een grote en welva-
rende stad dankzij een bloeiende textielindustrie die tot het einde
van de 15de eeuw welvaart bracht in de stad. De leemstreek rond
Tienen leende zich ook uitstekend voor de teelt van graangewassen
voor meel en brood, maar ook voor bier en jenever. Op het einde van
de 19de eeuw waren er zes brouwerijen en acht jeneverstokerijen in
Tienen. Daarnaast telde de stad nog vijf bedrijven die gespecialiseerd
waren in de fabricatie van wollen stoffen, flanel, kousen en diverse
leerlooierijen. En toen kwam de suikerindustrie naar Tienen …

Bekend om haar suikerklontjes ...
Dat de Tiense Suikerraffinaderij een gevestigde waarde is in het Bel-
gische landschap, moeten we je niet meer vertellen. De raffinaderij
zag in 1836 het levenslicht en maakt sinds 1989 deel uit van de
groep Südzucker AG. De eerste ‘harde klontjes’ werden geproduceerd
in 1902. De Groep Tiense Suiker (TS Groep) is marktleider in België,
heeft verschillende vestigingen over het hele land en produceert sui-
ker voor de industrie (voornamelijk bulksuiker) en voor alledaagse
consumptie (harde klontjes, bloemsuiker, cassonade …). 

Suikerbieten worden in het voorjaar gezaaid. Van september tot eind
december worden ze geoogst en naar de fabriek in Tienen gebracht,
om er verwerkt te worden tot suiker. De typische zoete geur in de

stad is het gevolg. Tijdens de 'Zoete dag', die ieder jaar door de dienst
toerisme ingericht wordt op 11 november, krijg je de gelegenheid om
de fabriek te bezoeken en het productieproces van naderbij te bekij-
ken.

Onze bijnaam: de Tiense Kwèèkers
Tienenaars worden 'Tiense kwèèkers' genoemd. Onze spotnaam da-
teert uit 1885. Het was toen de gewoonte om tijdens de Pinkstervie-
ring in de kerk een witte duif los te laten als symbool voor de Heilige
Geest. Dat jaar had de koster echter geen duif gevonden en besloot
dan maar een jonge eend te laten vliegen vanaf het doksaal. Een
tamme eend kan echter niet vliegen en het dier zou luid kwakend de
misviering hebben verstoord. Aanleiding genoeg om de Tienenaars
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vanaf dan de naam Tiense kwèèkers te geven.
De oorsprong van de bijnaam Tiense kwèèker zou ook terug te vinden
zijn in de eeuwige twist tussen de Brabantse steden Leuven en Tie-
nen. Omstreeks 1380 laaiden de twisten weer hoog op en de Tiene-
naars besloten in Kessel-Lo een hinderlaag te leggen voor de
Leuvenaars. Na dit harde werk wilden de Tienenaars hun honger stil-
len. Ze roofden voor hun avondmaal enkele eenden in de nabijgele-
gen hoeves. Toen ze de dieren bij het invallen van de duisternis
wilden slachten, maakten de vogels zoveel lawaai dat de vijand wak-
ker werd en de hinderlaag te vroeg ontdekte. De Leuvenaars konden
zonder slag of stoot binnenvallen en de Tienenaars tot de laatste
man vermoorden. Teruggekeerd in hun stad hingen de Leuvenaars
nagemaakte eenden aan de Sint-Michielskerk als dank voor de ge-
makkelijke zege. Zo zouden de Tienenaars de bijnaam ‘Thiensche
quakers’ hebben gekregen.

Tiense feestdag

Op 10 oktober ‘15 trok de Kweikersparade door de straten van Tie-
nen naar aanleiding van 1.000 jaar stadsrechten. Het werd een fan-
tastisch spektakel waaraan honderden Tienenaars hun medewerking
verleenden en dat vroeg gewoon om een vervolg …

Daarom werd 10 oktober officieel uitgeroepen tot ‘Kweikersdag’, een
Tiense feestdag met evenementen die elk jaar op een andere locatie
plaatsvinden. Uiteraard mogen de Tiense reuzen hierbij niet ontbreken.
De toegang is volledig gratis. Alleen je goede humeur en Tiens fierheids-
gevoel zijn vereist. Om de vijf jaar wordt de reuzendraak Oswaldus uit
zijn hol gehaald voor de Kweikersparade. Hij is de grootste gedragen
reus in Europa! Tienen heeft overigens ook een eigen stadslied. Tijdens
de Kweikersdag zingen we het samen uit volle borst.

Stad van buurten
Toelage buurtfeesten en buurtbudget
De stad Tienen wil sterk inzetten op buurtwerking. Zo wordt er in ie-
dere deelgemeente een buurtcentrum uitgebouwd en ook in de bin-
nenstad zullen er weldra een aantal buurtcentra ontstaan. De stad
verleent al langer toelages voor buurt- en wijkfeesten, maar wil nu
een stap verder gaan. 

Met het buurtbudget wordt er een nieuwe manier van werken in het
leven geroepen: buurten kunnen zowel financiële als logistieke on-
dersteuning krijgen voor kleine infrastructurele ingrepen. Zo kunnen
ze zelf hun buurt maken en het uitzicht ervan bepalen. De reglemen-
tering voor dit buurtbudget is momenteel in uitwerking. Hou www.tie-
nen.be in de gaten voor meer info. 

➡ www.tienen.be/toelage-straatfeest

Buurt-in-actie-charter
Het ‘Buurt-in-actie-charter’ is een ander initiatief dat in dit kader ge-
nomen zal worden. Een aantal buurtorganisatoren en burgerinitiatie-
ven gaan met dit charter acht uitdagingen aan om de drempel voor
buurtactiviteiten te verlagen en buren meer samen te brengen.

Buurtborrelen
De voorbije maanden kende Tienen een ware rage van buurtbars. In
verschillende vormen doken ze op in de straten, parken en tuinen.
Sommige waren het initiatief van geëngageerde burgers of sociale
organisaties, andere waren eerder commercieel georiënteerd. Maar
allemaal deelden ze de ambitie om de Tienenaar uit zijn huis te lok-
ken. Het traject van ‘De Tien’ heeft iedereen het nodige duwtje in de
rug gegeven. 

7
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Burgerbeweging opgewekTienen

Ontstaan als een blog over Tienen, groeide opgewekTienen uit tot
een burgerbeweging met meer dan 100 vrijwilligers. Hun doel: het
samenhorigheidsgevoel en actief burgerschap in Tienen stimuleren.
In 2013 werd de Tiense reuzengilde binnen opgewekTienen boven
de doopvont gehouden, nadat reus Jan na jaren van onder het stof
werd gehaald en gerestaureerd werd. Ondertussen is onze voltallige
reuzenfamilie (Jan, Mie, Tiske en Nieke) vaste gast in de carnaval-
stoet van Tienen.

OpgewekTienen mag ontelbare initiatieven op zijn palmares schrijven
(Parklife, Kweikersparade, spellenclub DoKaPi, het Soepcafé, de
volkstuintjes in Grimde, Kweikersdag, de Twiet-o-theek in het 
stadspark ...) en is hét aanspreekpunt voor buurtinitiatieven. Wil 
je zelf een handje toesteken, dan kan je contact opnemen via 
opgewekTienen@opgewekTienen.be of 0498 68 44 10.

➡ www.opgewektienen.be

Blijf op de hoogte!
Stad Tienen bij de pinken
Goed op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in Tienen? Tienen
beschikt niet alleen over de best scorende stedelijke website in de
ruime regio, je kan je ook gratis abonneren op de digitale nieuwsbrief
van de stad en de bib.

Natuurlijk zijn we ook online op de sociale media en kan je de Twit-
ter-, Facebook- en Instamgrampagina van de stad Tienen volgen. Ook
de Academie Regio Tienen, de jeugddienst, de bibliotheek, CC De
Kruisboog, het IGS Wonen tussen Zoet & Zout en het Huis van het
Kind Tienen zijn terug te vinden op Facebook. 

➡ www.tienen.be/nieuwsbrieven
➡ www.tienen.be/social-media

Stadsblog TienenTroef
Wat krijg je als je een team enthousiaste Tienenaars bij elkaar zet
en een toetsenbord of camera in de hand geeft met als opdracht Tie-
nen in een positief daglicht te stellen? De stadsblog TienenTroef, met
verhalen voor en door inwoners. Te volgen op www.tienentroef.be,
maar ook via Facebook en Instagram! Deze blog is één van de initia-
tieven die ontstaan zijn vanuit het project 'De Tien'. 

Het blogteam is overigens nog op zoek naar medewerkers. 
Je kandidaat stellen kan via contact@tienentroef.be of het nummer
0496 51 56 57.

➡ www.tienentroef.be
➡ www.facebook.com/tienentroef
➡ www.instagram.com/tienentroef

© opgewekTienen
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T i n t e l e n d e  s t a d

KINDEREN BAAS IN
 TIENEN

Kinderopvang en 
buitenschoolse activiteiten
Dienst onthaalouders
Een nieuw leven is het mooiste wat er is … Ben je op zoek naar een
onthaalouder in Tienen? Dan kan je terecht bij de dienst onthaal-
ouders. Deze dienst  wordt gesubsidieerd door Kind & Gezin en or-
ganiseert gezins- en groepsopvang voor baby’s en peuters tot 3 jaar
die nog niet naar de basisschool gaan. Een aantal onthaalouders
doet ook buitenschoolse opvang van schoolgaande kinderen.

Bij gezinsopvang komt je kind terecht bij een onthaalouder thuis, in
een groep van maximaal 8 kinderen. De financiële bijdrage wordt
berekend op basis van het inkomen en is fiscaal aftrekbaar. De
groepsopvang verbonden aan de dienst is het Bavetje. Ouders kun-

nen hier terecht voor dringende en tijdelijke opvang. Bij speel-o-
theek De Kraal kan je speelgoed ontlenen.

Wie de voorkeur geeft aan een groepsopvang (9 kinderen en meer)
voor een kindje, kan terecht bij een aantal vergunde en gesubsidi-
eerde kinderdagverblijven in Tienen. Deze kinderdagverblijven han-
teren de officiële tarieven van Kind & Gezin, die rekening houden
met het inkomen en de kinderlast van de ouders. Daarnaast zijn er
ook een aantal zelfstandige kinderdagverblijven. Zij bepalen zelf de
opvangprijs. 

➡ Dienst onthaalouders, Sociaal Huis, Kabbeekvest 110 in 
Tienen, tel 016 76 80 65, onthaalouders@tienen.be, 
www.tienen.be/onthaalouders 

Vakantieaanbod voor de jeugd
De vrijetijdsdiensten van de stad organiseren tijdens de vakantie-
periodes tal van activiteiten voor kinderen van 3 tot 16 jaar. Wees
er snel bij, want de plaatsen zijn gegeerd! Het aanbod wordt telkens
overzichtelijk gebundeld in een brochure. 

De jeugddienst organiseert met speelpleinwerking Tintel een speel-
aanbod voor 3- tot 6-jarigen en voor 7- tot 12-jarigen. Voor de jon-
geren is er tijdens de maand juli Pitt. Daarnaast zijn er nog andere
activiteiten zoals de Buitenspeeldag, de Pleejmobiel, het Sintfeest,
… ‘Spelend groeien’ staat voor originele en creatieve workshops voor
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kinderen en hun ouders. Tijdens de krokusvakantie is er een 3-daags
taalbad om op een speelse manier de kennis van het Nederlands te
stimuleren.

De sportdienst organiseert tijdens de schoolvakanties sportkampen
voor jongeren vanaf 4 jaar in het sportcentrum Houtemveld. Het aan-
bod is gevarieerd (dans, toestelturnen, zwemmen, kleutersport, at-
letiek, voetbal, skeeleren, balsporten, ...). Er kan ingeschreven
worden voor halve of hele dagen. 

In samenwerking met de G-werkingen wordt er tijdens de zomerva-
kantie ook een G-omnisportkamp gepland voor kinderen en jongeren
met een mentale beperking. Iedereen is welkom en de groepen wor-
den volgens niveau onderverdeeld. De deelnemers dienen wel vol-
doende mobiel te zijn. 

En dan zijn er nog tal van andere activiteiten tijdens de schoolvakan-
ties bv. van Circus Atelier SALTO, de befaamde circusschool in Tienen.
Het aanbod wordt telkens gebundeld in een leuke brochure. 

➡ Jeugddienst, Vrijetijdscentrum, Sint-Jorisplein 20 in Tienen, 
tel 016 82 38 64, jeugddienst@tienen.be, www.jeugd3300.be

➡ Sportdienst, Reizigersstraat 81 in Tienen, tel 016 80 48 88,
sport@tienen.be, www.tienen.be/sport

Sport Na School
Sport Na School’, kortweg 'SNS', biedt aan leerlingen van het secun-
dair onderwijs een sportieve uitlaatklep onmiddellijk na de school-
uren. De jongeren kunnen deelnemen aan tal van sportactiviteiten
en maken zo kennis met verschillende sporttakken. Zo kunnen ze
zich later eventueel aansluiten bij een lokale sportvereniging. Het ini-
tiatief loopt over 2 semesters van telkens 12 weken: van oktober t/m
januari en van februari t/m mei. Een SNS-pas aanschaffen kan bij
de sportdienst of online via www.sportnaschool.be.

➡ Sportdienst, Reizigersstraat 81 in Tienen, tel 016 80 48 88,
sport@tienen.be, www.tienen.be/sport

Vrijetijdsfonds
De stad Tienen biedt tussenkomsten voor deelname aan het vrijetijd-
saanbod van de jeugddienst, sportdienst, cultuurdienst en biblio-
theek. Dit fonds kan ook aangesproken worden voor een

tussenkomst in het deelnamegeld aan kampen en het lidgeld van
een Tiense jeugd-, sport- of culturele vereniging. 

➡ www.tienen.be/vrijetijdsfonds

Erop uit met kinderen
Recreatiedomein Viander

Recreatiedomein Viander is de groene long van Tienen. Het wandel-
park strekt zich uit over 8 hectaren. Je kan er rustig verpozen aan de
visvijvers. Kinderen kunnen zich uitleven op één van de speelterrein-
tjes met o.m. een grote klimtoren, een blotevoetenpad en een water-
speeltuintje dat tijdens de zomer verfrissing biedt. 

De avontuurlijke speeltuin die recent in gebruik genomen werd, sluit
aan bij het educatieve buitenklasje in het domein. In Brasserie 77
met zomerterras kan je drankjes en kleine snacks krijgen en golf-
sticks huren voor een partijtje minigolf.

➡ Vianderdomein, Hamelendreef 77 in Tienen
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Speelpleinen

Buiten spelen is plezant! De stad Tienen heeft daarom de afgelopen
jaren fors geïnvesteerd in speelruimte voor de kinderen. Op diverse
plaatsen in de stad en randgemeenten zijn er speelpleintjes inge-
richt: Veldmuis (Veldstraat), Het Maantje (Lunevillelaan), De Valk (Val-
kenswaardlaan), Het Kloosterhof (Kapucijnenstraat), Bloemenveld
(Gladiolenweg), De Kouter (Vissenaken), De Kronkel (Vissenaken),
De Scheve Schuit (Bost), De Pastorietuin (Hakendover), Grimdeveld
(Grimde), Melkerijplein (Oplinter), Sabooike (Residentie Beatrijs) en
het Kouterke (Kumtich). 

Het grootste speelterrein van Tienen, gelegen aan het Martelaren-
plein in hartje centrum, is een waar speelparadijs. Naast een kleu-
tereiland, vind je er ook een avontuurlijk gedeelte met een
zeshoekschommel, partnerslinger, slingerkruis … Voor kinderen met
een lichamelijke beperking zijn er vogelnestschommels. De sportie-
velingen kunnen er altijd terecht voor een wedstrijdje voetbal.

➡ www.jeugd.tienen.be/speelterreinen

Skatepark

Het skatepark van Tienen is gelegen in het sportcentrum Houtem-
veld. Het terrein heeft een afmeting van 13 op 28 meter. Naast een
funbox met een handrailbox, flatwedges en een grindrail, vinden de
skaters er ook een flatbank, een quarterpipe, een streetpine en een
flatrail. 

➡ Sportcentrum Houtemveld, Sporthalstraat 12 in Tienen, 
www.jeugd.tienen.be/speelterreinen

Zwembad De Blyckaert
Ben je een waterrat? Of moet je nog wat watervrees overwinnen? In
beide gevallen is zwembad De Blyckaert de ‘place-to-be’. Het Tiense
zwembad is een publiekstrekker die jaarlijks op 260.000 bezoekers
mag rekenen. Het is uitgerust met een 25 meterbad, een recreatie-
bad met stroomversnelling, een peuterbad, een 40 meter lange glij-
baan, jacuzzi's, een 7 meter diepe duiktank, een ligweide en een
cafetaria. Met de Tiense zwemacademie organiseert de sportdienst
bovendien ook lessenreeksen volgens de nieuwe leerlijn voor kinde-
ren vanaf 4 jaar en volwassenen op verschillende niveaus. Werken
aan je conditie kan met de lessen aquagym.

➡ Zwembad De Blyckaert, Reizigersstraat 81 in Tienen, 
tel 016 80 48 80, zwembad@tienen.be
Sluitingsdagen zie www.tienen.be/zwembad
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Openingsuren 
                               Schoolperiode                                          Vakantieperiode
Maandag                      08.00 - 12.00 uur = 25 m-bad*                      
                                      13.30 - 15.30 uur = 25 m-bad*                      08.00 - 09.00 uur = 25 m-bad
                                      15.30 - 17.30 uur = alle baden                        10.30 - 19.25 uur = alle baden
                                      17.30 - 18.30 uur = 25 m-bad                         
                                      18.30 - 19.25 uur = alle baden                       
Dinsdag                        08.00 - 15.30 uur = 25 m-bad*                      08.00 - 09.00 uur = 25 m-bad
                                      15.30 - 21.25 uur = alle baden                       10.30 - 21.25 uur = alle baden
Woensdag                     08.00 - 12.00 uur = 25 m-bad*                      08.00 - 09.00 uur = 25 m-bad
                                      13.30 - 17.30 uur = alle baden                        10.30 - 21.25 uur = alle baden
                                      17.30 - 18.30 uur = 25 m-bad                         
                                      18.30 - 21.25 uur = alle baden                       
Donderdag                    08.00 - 15.30 uur = 25 m-bad*                      08.00 - 09.00 uur = 25 m-bad
                                      15.30 - 17.30 uur = alle baden                        10.30 - 21.45 uur = alle baden
                                      17.30 - 18.30 uur = 25 m-bad                         
                                      18.30 - 21.45 uur = alle baden                       
Vrijdag                           08.00 - 12.00 uur = 25 m-bad*                      08.00 - 09.00 uur = 25 m-bad
                                      13.30 - 15.30 uur = 25 m-bad*                      10.30 - 21.45 uur = alle baden
                                      15.30 - 21.45 uur = alle baden                       
Zaterdag                       09.00 - 11.25 uur = 25 m-bad*                      09.00 - 11.25 uur = alle baden
                                      13.30 - 18.25 uur = alle baden*                     13.30 - 18.25 uur = alle baden
Zondag                          09.00 - 17.45 uur = alle baden                        09.00 - 17.45 uur = alle baden
                                      Op zondag is de kassa gesloten van 12.30 tot 13.00 uur

• Kassa gesloten halfuur voor sluitingstijd.
• De kassa is open vanaf 08.45 uur, op woensdag en vrijdag

vanaf 08.00 uur. Ochtendzwemmen vanaf 08.00 uur moge-
lijk voor mensen met een 10-beurtenkaart (op woensdag en
vrijdagochtend kan deze aan de kassa aangeschaft worden).

• * Tijdens het schoolzwemmen wordt er vanaf 09.00 uur
steeds minimum één baan voorbehouden voor baantjes-
zwemmen.

• Tijdens de zomervakantie zijn alle baden ook op zaterdag
doorlopend open (kassa gesloten van 12.30 tot 13.00 uur).

• Plons- en speelbad: elke woensdag van 13.30 tot 16.00 uur
en op zaterdag en zondag telkens van 13.30 tot 17.00 uur.

• Verenigingen/groepen moeten altijd vergezeld zijn van een
begeleider en dienen vooraf te reserveren. 
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Onze 10-jarige ambassadeurs

Mogen wij jullie voorstellen: onze 10-jarige ambassadeurs. Stuk voor
stuk vol engagement en ideeën voor Tienen. Ze vormen het uithang-
bord van 'De Tien', een veranderproject voor en door Tienenaars.

Het voorbije jaar staken meer dan 100 Tienenaars de koppen bij el-
kaar tijdens interactieve brainstormsessies, ook wel ‘Tienenlabs’ ge-
noemd. De uitdaging was telkens om een antwoord te formuleren op
volgende prangende vraag: "Welke beloftes kunnen we vandaag
doen aan onze kinderen om ze te laten opgroeien in een leuke en
hippe stad?". Alle ideeën vormen samen 10 concrete actiepunten:

de Tien Werken. Deze Tien Werken zullen de komende jaren de rode
draad vormen in de beleidsplannen van de stad, maar ook de bewo-
ners werken mee aan de realisatie ervan. Onze 10-jarigen kijken mee
over onze schouder!

Wil je meer weten over De Tien, of beter nog, heb je zelf ideeën om
al dan niet samen met de stad en/of andere Tienenaars aan de slag
te gaan, surf dan naar www.detien.be. Allemaal samen gaan we voor
meer Tienen!

➡ www.detien.be
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Kunstonderwijs
Wil je je creativiteit, gevoelens, energie kwijt? Dan is ART - de Aca-
demie Regio Tienen - jouw hotspot! ART is de Tiense kunstacademie.
Je kan kiezen uit 4 studierichtingen: muziek, woord, dans en beel-
dende kunst. Lessen kunnen niet alleen in Tienen gevolgd worden,
er zijn ook vestigingen in Kumtich, Oplinter, Kortenaken, Waanrode,
Tielt-Winge, Boutersem en Hoegaarden.

De afdeling podiumkunsten vind je in het prachtig gerenoveerde 
gebouw op de Grote Markt. Er is een aanbod vanaf 4 jaar voor mu-

ziek, vanaf 6 jaar voor dans (klassiek en hedendaags) en vanaf 8
jaar voor woordkunst. Vanaf 12 jaar leer je in de Pop’scool alle do’s
en don’ts van de popmuziek en swingen de tensions erop los in de
Jazzacademy. Ook volwassenen zijn erg welkom in de academie.
Music for specials is een muziekcursus op maat van personen met
een beperking.

De afdeling beeldende kunst in het moderne Vrijetijdscentrum, heeft
kinder-, jeugd- en volwassenenateliers (tekenen, schilderen, kera-
miek, algemene beeldende vorming, naaktmodel en grafiek/mixed-
media). Daarnaast is er ‘Kunstzin’, een creatief en kunstzinnig
atelier voor mensen die worstelen met psychische problemen. 

➡ Hoofdschool podiumkunsten ART, Grote Markt 3 in Tienen,
tel 016 80 56 88, muziekacademie@tienen.be

➡ Hoofdschool beeldende kunst ART, Vrijetijdscentrum,
Sint-Jorisplein 20 in Tienen, tel 016 81 32 71, 
tekenacademie@tienen.be

➡ www.tienen.be/art
➡ www.facebook.com/academieregiotienen
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www.tienen.be

19

Basis- en secundair onderwijs
Tienen beschikt over een uitgebreid aanbod van basis- en secundaire
scholen, zowel in het gemeenschapsonderwijs,  als in het vrij en pro-
vinciaal onderwijs. 

➡ www.tienen.be/scholen-en-vormingscentra

Volwassenenonderwijs
Het Centrum Basiseducatie - CBE Open School biedt een uitgebreid
aanbod van gratis cursussen voor kortgeschoolde volwassenen, lees-
en schrijfgroepen, rekengroepen, Nederlands voor anderstaligen, En-
gels, Frans, leren voor werk of opleiding, computer/internet, maat-
schappijoriëntatie ...

In Tienen is er ook een centrum voor volwassenenonderwijs, CVO
Volt, waar je dag- en avondcursussen kan volgen zoals  grafische
technieken, computer en tablets, vreemde talen, Nederlands voor
anderstaligen, voeding en tuin, techniek, administratie, tweedekans-
onderwijs en hoger beroepsonderwijs.

➡ www.tienen.be/scholen-en-vormingscentra
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GENIETEN VAN TIENEN

Een vleugje cultuur …
Cultuurcentrum De Kruisboog
CC De Kruisboog in Tienen staat garant voor elk wat wils. De pro-
grammatie van het cultuurcentrum bestaat uit avond- en familie-
voorstellingen, een uitgebreide schoolprogrammatie, een film- en
vormingsaanbod en allerhande lezingen. Je kan het volledige aan-
bod terugvinden op www.dekruisboog.be. Daarnaast valt de pro-
grammabrochure Cultuurmail jaarlijks bij jou in de bus.

➡ CC De Kruisboog, Vrijetijdscentrum, Sint-Jorisplein 20 in 
Tienen, tel 016 80 56 96, dekruisboog@tienen.be, 
www.dekruisboog.be

Stadsbibliotheek Tienen
De bibliotheek van Tienen beschikt over een uitgebreide collectie
voor volwassenen en kinderen: leesboeken, informatieve boeken,
kranten en tijdschriften, dvd’s en cd’s, anderstalige romans, luister-
boeken, strips, games, e-readers met e-boeken … Je kan er boven-
dien gratis gebruikmaken van wifi. 

In de bib vind je ook het Taalpunt Nederlands met een aanbod voor
nieuwkomers of anderstaligen die Nederlands willen leren of oefe-
nen. Tweemaal per maand komen Nederlands- en anderstaligen ook
gezellig babbelen in de bib over dagdagelijkse dingen tijdens het in-
terculturele praatcafé Café Combinne. 

Minder mobiele inwoners zoals ouderen, langdurig zieken, blinden
en slechtzienden en personen met een motorische handicap, kun-
nen zich inschrijven voor 'bib-aan-huis'. Eenmaal per maand komt
er dan een vrijwilliger langs met een pakket dat samengesteld wordt
op basis van de doorgegeven voorkeur.

Daarnaast organiseert de bib leesgroepen voor leesbeesten van het
1ste leerjaar t/m het 2de middelbaar, en een leesgroep voor vol-
wassenen. Je pc-kennis bijschaven kan tijdens de computer- en ta-
bletintroducties. Het hele jaar door kan je in de bib ook terecht voor
allerlei lezingen en workshops. Jaarlijks terugkerende evenementen
zijn o.m. de Bibliotheekweek, de Jeugdboekenmaand, Gedichten-
dag, de Voorleesweek en de Digitale week. 
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Handig om weten is dat onze bib over een inleverbox beschikt, rechts
van de hoofdingang. Hier kan je 24 uur op 24 je bibliotheekmateria-
len inleveren. 

➡ Stadsbibliotheek Tienen, Grote Markt 3 in Tienen, 
tel 016 80 56 70, tienen@bibliotheek.be, 
www.tienen.be/bibliotheek

Openingsuren
Volwassenenafdelingen
                Schoolperiode                   Schoolvakanties

Maandag     14.00 tot 20.00 uur               14.00 tot 20.00 uur
Dinsdag       10.00 tot 12.00 uur               10.00 tot 12.00 uur
                    14.00 tot 17.00 uur                14.00 tot 17.00 uur
Woensdag   12.00 tot 19.00 uur               14.00 tot 19.00 uur
Donderdag  10.00 tot 12.00 uur               10.00 tot 12.00 uur
                    14.00 tot 17.00 uur                14.00 tot 17.00 uur
Vrijdag          14.00 tot 19.00 uur               14.00 tot 19.00 uur
Zaterdag      10.00 tot 13.00 uur               10.00 tot 13.00 uur

Jeugdafdeling
                Schoolperiode                    Schoolvakanties

Maandag     15.00 tot 19.00 uur               14.00 tot 19.00 uur
Dinsdag       15.00 tot 17.00 uur                10.00 tot 12.00 uur
                                                                     14.00 tot 17.00 uur
Woensdag   12.00 tot 18.00 uur               14.00 tot 18.00 uur
Donderdag  15.00 tot 17.00 uur                10.00 tot 12.00 uur
                                                                     14.00 tot 17.00 uur
Vrijdag          15.00 tot 18.00 uur               14.00 tot 18.00 uur
Zaterdag      10.00 tot 13.00 uur               10.00 tot 13.00 uur

Schoolvakanties: krokusvakantie, paasvakantie, juli en augustus,
herfstvakantie en kerstvakantie.

Museum het Toreke
Dat Tienen een belangrijke Romeinse nederzetting was, zal je met-
een merken tijdens een bezoek aan museum ‘het Toreke’. In deze
voormalige stadsgevangenis kom je alles te weten over de Gallo-Ro-
meinse schatten van Tienen. De tentoonstelling ‘Doodgewoon’ is op-
gesteld in twee luiken: 'Rituelen van dood' en 'Rituelen van leven'.
Regelmatig vinden er tijdelijke tentoonstellingen plaats. Tienenaars
hebben gratis toegang op zaterdag, zon- en feestdagen!

➡ Museum het Toreke, Grote Markt 6 in Tienen, tel 016 80 57 38,
www.toerisme.tienen.be/museum-het-toreke - Elke dag (be-
halve op maandag) open van 10.00 tot 17.00 uur (ticketver-
koop sluit om 16.00 uur)
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Stilteplekjes

Als reactie op het toegenomen hectische en stressvolle bestaan,
wordt er overal in Vlaanderen aandacht besteed aan het ontwikkelen
van een toeristisch stilteaanbod. Ook in Tienen zijn er tal van stilte-
plekjes waar je tot rust kan komen. 

Het stadspark, gelegen aan de Delportestraat, was vroeger de tuin
bij de woning van oud-diplomaat Vanden Bossche, telg van het on-
dernemersgeslacht dat in Tienen de eerste Suikerfabriek oprichtte.
Zijn passie voor exotische planten was groot. In het huidige stadspark
staan nog steeds enkele merkwaardige bomen zoals een tulpen-
boom, een Japanse notenboom, een scheefgegroeide catalpa of
trompetboom en een valse christusdoorn.

De site van de Paterskerk is een ander pareltje van rust. De begijn-
hofkerk werd in 1976 door een hevige brand vernield. Na restauratie
werd de ruïne ingericht als wandelpark met een historisch en toeris-
tisch karakter. Je kan de plek afhuren voor serene evenementen en
huwelijksceremonies.

De Necropolis in Grimde werd in 2002 omwille van zijn uitzonderlijke
karakter en bijzondere historische en artistieke waarde beschermd.
Het monument is dan ook uniek in zijn soort. In heel Europa zijn er
slechts enkele kerken die tot een begraafplaats van WOI werden om-
gevormd. 

Neem zeker eens een kijkje aan de noordzijde van de Onze-Lieve-
Vrouw-ten-Poelkerk en ontdek het ‘grotteke’ dat in 1858 gebouwd
werd na de verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw in Lourdes. Dit
grotje is nog steeds een bijzondere bedevaartsplaats voor vele Tie-
nenaars. De kerk is ook een bezoekje waard. "La gente dame du got-
hique brabançonne …", zo beschreef dichter Dewalhens deze kerk
die door velen als de wieg van de Brabantse hooggotiek wordt be-
schouwd.

➡ www.toerisme.tienen.be/stilteplekken

Tienen ongerept
Haal de fiets van stal
Natuur- en sportliefhebbers komen aan hun trekken in Tienen en om-
geving. Verschillende fietsroutes laten je genieten van de landelijke
omgeving. Maar vergis je niet, er liggen flinke kuitenbijters op de loer.  

Een uurtje? Een hele dag? Met het bewegwijzerde fietsknooppunten-
netwerk Vlaams-Brabant en de bijhorende infogids heb je genoeg
munitie om Vlaams-Brabant te doorkruisen zolang je maar wil.  Het
netwerk biedt met zijn 1.800 km eindeloos fietsplezier. Uitblazen on-
derweg doe je in één van de 120 fietscafés. Met dit fietsknooppun-
tennetwerk sluit Tienen naadloos aan op de fietsnetwerken van
Antwerpen, Limburg en Wallonië. 
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Maar we hebben nog meer boeiende tochten in petto. De Suikerroute
loopt door de landelijke deelgemeenten van Tienen en kan over ver-
schillende afstanden gevolgd worden. Of wat dacht je van fietsen
door het Gallo-Romeinse Tienen, in het spoor van de Groote Oorlog,
een ommetje langs kapellekes, of volgens het tracé van de vroegere
stadsomwalling. Fietskaarten zijn te verkrijgen in het Toeristisch in-
fokantoor. Het parcours van het jaarlijks terugkerend fietsevent ‘Tie-
nen Fietst’ is terug te vinden op www.tienen.be/sport. 

➡ Toeristisch infokantoor / Streekshop, Grote Markt 6 in Tienen, 
tel 016 80 57 38, www.toerisme.tienen.be - Elke dag (behalve
op maandag) open van 10.00 tot 17.00 uur

Al wandelend verkennen
Wandelen is de ideale manier om op verkenning te gaan in Tienen.
De toeristische dienst heeft een waaier van brochures, zo o.m. het
boekje ‘Welkom in Tienen’.  Deze gids leidt je door het historische
hart van de stad, langs leuke adresjes en toeristische pareltjes.  

Doorheen de geschiedenis van Tienen hebben vrouwen altijd een be-
langrijke rol gespeeld. Tijdens de bewegwijzerde Vrouwenwandeling
in het centrum van Tienen kom je alles over hen te weten. En dan is
er nog de 'Tiense wandelbrochure', met 7 speciaal voor jou uitgestip-
pelde wandelingen in Tienen en haar deelgemeenten. 

Daarnaast maakt Tienen, samen met Geetbets, Kortenaken, Linter
en Zoutleeuw deel uit van het wandelnetwerk Getevallei dat in 2016
nog werd uitgeroepen tot beste wandelnetwerk. Het omvat 250 km
zorgvuldig uitgekozen trajecten die aangeduid worden met knoop-
punten.

Deze brochures zijn verkrijgbaar in het Toeristisch infokantoor.

➡ Toeristisch infokantoor / Streekshop, Grote Markt 6 in Tienen, 
tel 016 80 57 38, www.toerisme.tienen.be - Elke dag (behalve
op maandag) open van 10.00 tot 17.00 uur

Tussen fauna en flora

Tienen beschikt over een aantal natuurgebieden die beheerd worden
door Natuurpunt. In Het Aardgat aan de Grijpenwegstraat en de Ro-
zendaalbeekvallei in Vissenaken is het zalig vertoeven en kan je uit-
gestippelde wandeltrajecten volgen. Tussen Tienen en Hoegaarden
ligt het natuurgebied Spoorwegzate op de voormalige spoorwegbed-
ding. Natuurgebied Tiens Broek ligt aan de rand van de decantatie-
bekkens van de Tiense Suikerraffinaderij in de vallei van de Grote
Gete en is bij iedere vogelaar in de regio bekend. 

➡ www.velpe-mene.be/tienen

Hondenloopweide
Op een terrein van 3.000 m² langs het fiets- en wandelpad Schotte-
pad heeft de stad een hondenloopweide ingericht. Het is de ideale
plek om je viervoeter even te laten uitrazen. Op de loopweide hoeft
de hond immers niet aan de leiband te blijven. Wel dienen de hon-
denbaasjes erover te waken dat andere gebruikers en hun honden
ook in alle veiligheid en netheid van het terrein kunnen genieten.
Voor elk kakje dus een zakje!

Recent werd er ook een tweede hondenloopweide ingericht ter
hoogte van de volkstuintjes in Grimde. 

➡ Hondenloopweide Schottepad: bereikbaar via Getestraat
➡ Hondenloopweide Grimde: bereikbaar via Weggevoerdenstraat
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G A S O L I E  R O O D   -   G A S O L I E  E X T R A  
P E T R O L E U M  -  D I E S E L  -  B E N Z I N E S  -  O L I Ë N

• Verkoop en levering van brandstoffen aan particulier, groothandel en industrie
• Verkoop van oliën
• Tanktesten
• Eigen tankstations met shop
• Vervoer van brandstoffen voor derden
• Interventiewagens: leegpompen mazouttanks, e.d.
• Vervoer met kipwagens

Diesel - Euro 95 - S+ 98 - Gasolie extra
Petroleum - LPG - Oliën

Bancontact 24/24 - Geldautomaat
Drank - Snoepgoed - Rookwaren

Telefoonkaarten

Tienen: 
St.-Truidensesteenweg 117
3300 Tienen 
T 016 76 55 51

St. Jean Geest
Chaussée de Tirlemont 264
1370 St. Jean Geest
T 010 81 19 72

TankstationsLEVERING AAN HUIS

BESTE KWALITEIT AAN VOORDELIGE PRIJS

BEZOEK OOK ONZE TANKSTATIONS EN SELF CAR-WASHES

TAVERNIERS
Vroentestraat 81/1 - 3320 Hoegaarden - Tel. 016 76 61 81 - 016 76 75 10 - Fax 016 76 75 09
E-mail:  taverniers.co@skynet.be - www.taverniersbrandstoffen.be

NU OOK SELF CAR-WASH TE TIENEN
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Toeristisch infokantoor 

Het Toeristisch infokantoor werd door Toerisme Vlaanderen erkend
als Regionaal infokantoor. Naast informatie en documentatie over
het Hageland, Vlaanderen en Wallonië, kan je er ook terecht voor
fiets-, wandel- en autoroutes. Je vindt er uiteraard ook alle informatie
over Tienen zelf (overnachtingsmogelijkheden, groepsbezoeken, edu-
catieve uitstappen, restaurants, toeristische inlichtingen, informatie
over evenementen, …). Al biedt op dat vlak de website www.toe-
risme.tienen.be ook soelaas.

In het infokantoor is ook de Streekshop ondergebracht. Je kan er een
keuze maken uit een breed gamma van Hagelandse en andere over-
heerlijke streekproducten. Hiermee kan je ook een geschenkmandje
samenstellen, een origineel en zeer gewaardeerd geschenk!

➡ Toeristisch infokantoor / Streekshop, Grote Markt 6 in Tienen,
tel 016 80 57 38, www.toerisme.tienen.be - Elke dag (behalve
op maandag) open van 10.00 tot 17.00 uur

Beleef Tienen!
Sweet Tienen.pas

Tienen verder op de kaart zetten als shoppingstad, het is één van de
uitdagingen waar de  handelaarsvereniging Kom Winkelen in Tie-
nen/KWIXX voor staat. Samen met de stad werd een stadspas met
de toepasselijke naam ‘Sweet Tienen.pas’ gelanceerd. 

Het gebruik van de Sweet Tienen.pas is eenvoudig. Per aankoop
spaar je stadspunten die je kan omruilen voor tal van voordelen. 
Regelmatig zijn er ook acties waarmee mooie prijzen te winnen 
vallen. De Sweet Tienen.kado is het ideale verjaardags- of eindejaars-
geschenk. Je kiest zelf het bedrag dat je aan de cadeaubon wilt spen-
deren. De ontvanger kan het bedrag over één of meerdere aankopen
spreiden.

➡ www.sweettienen.be
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Evenementen
De Tienenaars vieren graag feest! Op www.tienen.be vind je een uit-
gebreide activiteitenkalender, maar we zetten de belangrijkste eve-
nementen alvast op een rijtje.  

Suikerrock

Suikerrock is een begrip in de internationale festivalwereld. Sinds
1987 vindt dit stadsmuziekfestival plaats in het historische stads-
centrum van Tienen en dit telkens tijdens het laatste weekend van
juli. Doorheen de jaren passeerden grote namen de revue. Het blijft
ook gezellig vertoeven op de Veemarkt, waar dj-talent het beste van
zichzelf geeft, of in de zijstraatjes van de Grote Markt waar randani-
matie en foodtrucks het mooie weer maken.   

➡ www.suikerrock.be

Paardenprocessie
Hakendover is tot ver buiten onze landsgrenzen bekend als bede-
vaartsoord. Op paasmaandag trekt de eeuwenoude Paardenproces-
sie er door de straten. Deze processie beeldt de
ontstaansgeschiedenis uit van de kerk van de Goddellijke Zaligma-
ker. Om 12.00 uur volgt het hoogtepunt op de Tiense Berg, een akker
gelegen buiten de dorpskom. Na de zegening van de grond, toe-
schouwers en paarden, galopperen de ruiters drie keer voorbij het
altaar. De legende wil dat de platgestampte aarde rijke vruchten zal

leveren. Meer dan 20.000 mensen zakken jaarlijks af naar Haken-
dover om hiervan getuige te zijn.

➡ www.pp-h.be

Carnavalstoet
De eerste Vlaams-Brabantse carnavalstoet van het jaar gaat steevast
in Tienen uit op de eerste zaterdag van de krokusvakantie. Vanaf
14.11 uur kan je in de straten van het centrum genieten van de praal-
wagens met de Tiense reuzen op kop. Traditiegetrouw wordt hiermee
ook de carnavalkermis ingezet.  

➡ www.toerisme.tienen.be/carnavalstoet

Beiaardconcerten

© Suikerrock

© Andreas Dill



www.tienen.be

De beiaard van de Sint-Germanuskerk bestaat uit 54 klokken en is
één van de twee enige Witlockxbeiaarden ter wereld die bewaard zijn
gebleven. Tijdens de zomermaanden juli en augustus kan je iedere
woensdagavond genieten van een beiaardconcert door stadsbeiaar-
dier Luc Rombouts of een gastbeiaardier. Het ideale luisterplekje
hiervoor is het Apostelenhof, een tuintje naast de kerk. Al kan je na-
tuurlijk ook postvatten op één van de gezellige terrasjes op de Vee-
markt. Vooraf wordt er enkele keren een begeleid bezoek aan de
Sint-Germanustoren gepland. Het levert je unieke vergezichten op.

➡ www.toerisme.tienen.be/beiaardconcerten

Stad der markten

Tienen is een marktstad. Tijdens de dinsdagmarkt op dinsdagvoor-
middag, kan je kuieren tussen een 100-tal kramen in de binnenstad.
De vrijdagmarkt is een kleinere, gezellige markt op de Grote Markt
met vooral voedingswaren en bloemen. Op het Sint-Jorisplein vind je
op zondagvoormiddag, naast professionele markkramers, ook een
rommelmarkt met tweedehandsgoederen. 

➡ www.tienen.be/markten

Zelf een evenement organiseren

Wil je zelf een evenement organiseren, dan kan je hiervoor rekenen
op ondersteuning van de stad Tienen. De stad beschikt o.m. over een
feestmobiel en een uitleendienst voor feestmateriaal en verleent al-
lerhande toelages voor evenementen en buurtfeesten. 

Je kan ook gebruikmaken van infoportieken om je evenement aan
te kondigen. Vergeet zeker niet je om je activiteit in te geven op
www.uitdatabank.be. Zo krijg je extra promotie via onze website en
digitale nieuwsbrief! 

Nog dit jaar wordt er binnen de dienst toerisme en erfgoed een eve-
nementenloket ingericht waar je met al je (aan)vragen terecht zal
kunnen.  

➡ www.tienen.be/evenement-organiseren
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Verenigingsleven
Tienen kent een rijk verenigingsleven. De lijst met sport-, jeugd-, se-
nioren- en sociaalculturele verenigingen is lang en biedt voor elk wat
wils. Eén van de grootste verenigingen is de 50 + Sportelclub. Deze
vereniging wordt vanuit de sportdienst gecoördineerd en staat we-
kelijks garant voor een uitgebreid aanbod aan sportactiviteiten. 

➡ www.tienen.be/verenigingsleven
➡ www.sport.tienen.be/50-sportelclub

Sportcentrum Houtemveld
Een unicum op sportief vlak: vier sporthallen op één locatie. Tienen
heeft het! In het sportcentrum Houtemveld vind je terreinen voor bad-
minton, basketbal, zaalvoetbal, volleybal, tennis en een klimmuur.
De gevechtssporthal beschikt over 1 grote en 1 kleine tatami en de

omnisportzaal is uitgerust voor judo. Maar er is meer! Outdoor vinden
we een atletiekpiste voor alle disciplines, een skeelerpiste, een Finse
piste met een loopparcours deels op houtsnippers en deels op gras,
drie voetbalterreinen en een skatepark. Aan het sportcentrum ver-
trekt bovendien ook een bewegwijzerde mountainbikeroute van 26
of 48 km.

Vlak naast de deur is er Sportcentrum Grand Slam. Hier kan je te-
recht  voor tennis, fitness, dans, squash, badminton en voetbal op
een indoor kunstgrasterrein. Sinds kort kan je hier ook padel spelen,
een nieuwe sportrage die overgewaaid kwam vanuit Spanje. 

➡ Sportcentrum Houtemveld, Sporthalstraat 1 in Tienen, 
tel 016 80 48 92 (reservaties),
www.sport.tienen.be/houtemveld

➡ SC Grand Slam, Tennistraat 3 in Tienen, tel 016 82 51 65
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Centraal Meldpunt
Gaten in de rijweg? Defecte signalisatie? Volle vuilnisbakjes? Ver-
stopte slikkers? Sluikstort en zwerfvuilmeldingen? Meld het aan het
centraal meldpunt van de stad Tienen. Elke melding wordt aan de
bevoegde dienst bezorgd voor verdere opvolging. Wij houden je op
de hoogte ...

➡ www.tienen.be/melding
➡ Centraal meldpunt, tel 016 80 57 19, preventie@tienen.be 

E-loket 
Vermijd wachtrijen en tijdverlies en vraag je documenten, toelages en
vergunningen aan via het e-loket op de website van de stad Tienen.

➡ www.tienen.be/formulieren

Tienen Helpt
‘Tienen Helpt’ is een initiatief dat ontstaan is binnen het participa-
tieproject ‘De Tien’. Het vormt een platform waar mensen die vrij-
willigerswerk willen uitvoeren en sociale organisaties uit het Tiense
elkaar vinden. Via de website www.tienenhelpt.be kan je je registre-
ren en word je op de hoogte gehouden van het aanbod aan vrijwilli-
gerswerk. Langdurige engagementen zijn niet vereist, je kan ook
intekenen voor afzonderlijke hulpacties. Bovendien brengt Tienen
Helpt op regelmatige basis de vrijwilligers samen om ervaringen uit
te wisselen en te leren van elkaar. 

Ben jij geboeid door dit verhaal en wil je een handje toesteken als
vrijwilliger, registreer je dan snel op www.tienenhelpt.be.

➡ www.tienenhelpt.be

Gratis nummer EcoWerf
Werd je vuilniszak niet opgehaald? Heb je een vraag over de afva-
linzameling in Tienen? 

➡ EcoWerf, tel 0800 97 097 (gratis) of vul het contactformulier
in op www.ecowerf.be
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UW DIGITALE PARTNER

Over een professionele en functionele website
beschikken wordt steeds belangrijker in het 
zakendoen. Meestal brengt een website een grote 
kost en tijdverlies met zich mee, maar niet bij ons.
Wij maken en beheren uw website al vanaf 180
euro per jaar. Eveneens kan u zelf nadien uw 
website aanpassen of doen wij dit gratis en met 
veel plezier voor u. 

Een webshop biedt voor zowel beginnende
als bestaande bedrijven tal van voordelen.
Bij ons kan u zelf uw webshop beheren,
producten aanpassen en toevoegen. U moet
heus geen computerspecialist zijn om met
ons beheersysteem overweg te kunnen. 
Verder kan u bij ons ook terecht voor een
online afsprakensysteem. Laat uw klanten
online een afspraak maken zodat u minder
gestoord wordt tijdens het werk.

Ga eens een kijkje nemen op onze website, www.inforegio.be, voor meer informatie.
Of hebt u liever dat één van onze medewerkers u verder vrijblijvend komt toelichten?

Neem dan contact op via tel: 016 25 50 43 of mail: sales@inforegio.be
U hebt een idee, wij werken het uit!  

PUBLI-touch bvba, Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo

W E B S I T E

W E B S H O P

M E E R  I N F O R M A T I E ?
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Hier kan ik terecht voor ….
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Erkenning van vaderschap .............................................................41
Evenementen toelating aanvragen ................................................39
F
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Stad Tienen
Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 00 - fax 016 82 30 71
info@tienen.be
www.tienen.be

www.facebook.com/stadtienen
www.twitter.com/stadtienen
www.instagram.com/stadtienen

Openingsuren
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

Vakantieperiode
In juli en augustus gesloten op dinsdag- en woensdagnamiddag. 

Aan het onthaal kan je terecht voor
• Aanvraag GFT-container
• Afvalkalenders
• Bioafvalzakjes voor keukenemmertjes
• Hondenpoepzakjes
• Informatiebrochures
• PMD-zak
• Restafvalzak
• Roze zak zachte plastics
• Stadsplan
• Zelfklevers geen reclame
• Zelfklevers tegen hondenpoep
• Zelfklevers GFT
• Zelfklevers grof vuil
• Zelfklevers snoeihout

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF TIENEN
Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 99 en 016 80 58 17 - fax 016 82 30 71
autonoomgemeentebedrijf@tienen.be

Openingsuren
Maandag tot vrijdag 08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

18.00 tot 20.00 uur 
Woensdag bijkomend 14.00 tot 18.00 uur

Vakantieperiode
In juli en augustus gesloten op dinsdag- en woensdagnamiddag.

Diensthoofd
Liliane Vandegaer - tel 016 80 57 99 - liliane.vandegaer@tienen.be

Hier kan je terecht voor
Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Tienen beheert het Suikermu-
seum en het stedelijk zwembad De Blyckaert. Daarnaast staat het
AGB in voor het beheer en de exploitatie van de accommodatie van
het sportcentrum Houtemveld en CC De Kruisboog. 
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Sanitaire installaties
Nieuwbouw & Renovatie
Alle herstellingen
Centrale verwarming

St.-Truidensesteenweg 84 • 3300 Tienen • 0496 70 55 70

SAVELEKbvba

Sanitair, ventilatie, centrale verwarming, vloer- en tegelwerken
of volledige badkamerrenovaties.

U zit bij ons goed voor uw grote of kleine projecten!
Contacteer ons voor een gratis offerte.

Vander Weyden Wim
Savelek
Groenstraat 105 - 3370 Boutersem
Gsm 0499 75 38 58 - info@savelek.be
www.savelek.be

Bart Veulemans bvba
UW VEELZIJDIG VAKMAN

www.bartveulemans.be

0476 918 617

b.veulemans@klussenier.be
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AFDELING BELEIDS- EN 
PROJECTMANAGEMENT

Beleid en organisatie
Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 75 - fax 016 82 30 71
karel.bloos@tienen.be

Openingsuren
Maandag tot vrijdag 08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

18.00 tot 20.00 uur 
Woensdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

Vakantieperiode
In juli en augustus gesloten op dinsdag- en woensdagnamiddag.

Diensthoofd
Karel Bloos - tel 016 80 57 75 - karel.bloos@tienen.be

Hier kan je terecht voor
De dienst beleid en organisatie staat in voor  het coördineren van de
afdelingsoverschrijdende projecten en projecten die de interne wer-
king en het beleid verbeteren.

Communicatie
Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 15, 016 80 57 57 en 016 80 57 90
fax 016 82 23 32
communicatie@tienen.be

www.facebook.com/stadtienen
www.twitter.com/stadtienen
www.instagram.com/stadtienen

Openingsuren
Maandag tot vrijdag 08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

18.00 tot 20.00 uur 
Woensdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

Vakantieperiode
In juli en augustus gesloten op dinsdag- en woensdagnamiddag.

Diensthoofd
Marijke Tritsmans - tel 016 80 57 57 - marijke.tritsmans@tienen.be

Hier kan je terecht voor
De dienst communicatie staat in voor de interne en externe commu-
nicatie van de stad. Je kan er terecht voor:
• info over de promotie van activiteiten via de UiT-databank
• infogidsen en stadsplannen
• inschrijving Dag van de nieuwe inwoner (na ontvangst uitnodi-

ging)
• inschrijving digitale nieuwsbrief (via www.tienen.be)
• lokale perslijst (zie ook www.tienen.be/lokale-pers)
• verspreiding van affiches (11 ex.) naar de stadsdiensten
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Informatica
Grote Markt 27 - 3300 Tienen 
tel 16 80 57 61 en 016 80 57 81 - fax 016 82 30 71
informatica@tienen.be

Openingsuren
Maandag tot vrijdag 08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

18.00 tot 20.00 uur 
Woensdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

Vakantieperiode
In juli en augustus gesloten op dinsdag- en woensdagnamiddag.

Hier kan je terecht voor
De dienst informatica is een ondersteunende dienst die ervoor zorgt
dat de dienstverlening naar de burger toe op het vlak van ICT vlot
verloopt. 

Diensthoofd
Kenny Denruyter - tel 016 80 57 61 - kenny.denruyter@tienen.be

Lokale economie en juridische zaken
Grote Markt 27 - 3300 Tienen (benedenverdieping)
tel 016 80 57 62, 016 80 57 70, 016 80 57 73 en 016 80 57 76
fax 016 82 30 71
lokaleeconomie@tienen.be

Openingsuren
Maandag tot vrijdag 08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

18.00 tot 20.00 uur 
Woensdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

Vakantieperiode
In juli en augustus gesloten op dinsdag- en woensdagnamiddag.

Diensthoofd
Ingrid Goyens - tel 016 80 57 70 - ingrid.goyens@tienen.be

Hier kan je terecht voor
De dienst is bevoegd voor alle juridische aangelegenheden van de
stad. Op het vlak van lokale economie staat de dienst in voor de aan-
koop/verkoop van industriegronden en de dienstverlening aan on-
dernemers en investeerders. Je kan er terecht voor:

• informatie over ambulante handel
• informatie over de formaliteiten i.v.m. de afwijkingen van de we-

kelijkse rustdag
• informatie over de vestiging als zelfstandige
• inkomenscompensatievergoeding
• rentetoelage
• vergunning voor de tijdelijke inname van openbaar domein voor

doeleinden van commercieel belang
• vergunning voor exploitatie van een dienst voor verhuur van voer-

tuigen met bestuurder
• vergunning voor exploitatie van een taxidienst
• waarborg hinder openbare werken

Overheidsopdrachten
Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 58 10 - fax 016 82 30 71
overheidsopdrachten@tienen.be

Openingsuren
Maandag tot vrijdag 08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

                                     18.00 tot 20.00 uur
Woensdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

Vakantieperiode
In juli en augustus gesloten op dinsdag- en woensdagnamiddag.

Diensthoofd
Debbie Smets - tel 016 80 58 10 - debbie.smets@tienen.be

Hier kan je terecht voor
Deze dienst is bevoegd voor de overheidsopdrachten, concessieover-
eenkomsten, contractbeheer en het aankoopbeleid van de stad. 

Personeel
Grote Markt 27 - 3300 Tienen 
tel 016 80 57 29, 016 80 57 79 en 016 80 57 84
fax 016 82 30 71
personeel@tienen.be

Openingsuren
Maandag tot vrijdag 08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

18.00 tot 20.00 uur 
Woensdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur
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Vakantieperiode
In juli en augustus gesloten op dinsdag- en woensdagnamiddag.

Diensthoofd
An Van Goidsenhoven - tel 016 80 57 84 -
an.vangoidsenhoven@tienen.be

Hier kan je terecht voor
De personeelsdienst behandelt alle personeelsaangelegenheden,
gaande van selecties, het functioneren en doorgroeien in de loop-
baan, het beheer van de personeelsdossiers en de loonadministratie
en de opvolging van de rechtspositieregeling en de arbeidsreglemen-
ten. Je kan er terecht voor spontane sollicitaties.

Secretariaat
Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 74, 016 80 57 77 en 016 80 57 83 
fax 016 82 30 71
secretariaat@tienen.be

Openingsuren
Maandag tot vrijdag 08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

18.00 tot 20.00 uur 
Woensdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

Vakantieperiode
In juli en augustus gesloten op dinsdag- en woensdagnamiddag.

Hier kan je terecht voor
Het secretariaat zorgt voor de administratieve ondersteuning van de
stadssecretaris en is verantwoordelijk voor de opmaak van de
agenda en de verslagen van het schepencollege en de gemeente-
raad. Je kan er terecht voor:
• aanvragen voor toelating evenementen
• aanvragen in het kader van openbaarheid van bestuur
• de toekenning van eretekens 
• volksraadpleging
• voorstellen aan de gemeenteraad

AFDELING BURGER- EN WELZIJNSZAKEN

Burgerzaken
Grote Markt 27 - 3300 Tienen 
Bevolking: tel 016 80 56 57, 016 80 57 11, 016 80 57 17, 
016 80 57 88, 016 80 57 89 en 016 80 57 98 - bevolking@tienen.be
Burgerlijke stand: tel 016 80 57 53 en 016 80 57 54 - 
burgerlijkestand@tienen.be
Vreemdelingenloket: tel 016 80 56 55, 016 80 57 86 en 016 80 57 87
(enkel tussen 08.30 en 09.30 uur telefonisch bereikbaar) - 
vreemdelingen@tienen.be - de dienst kan enkel na afspraak gecon-
sulteerd worden 
fax 016 82 23 32

Openingsuren
Maandag tot vrijdag 08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

18.00 tot 20.00 uur
Woensdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur 

Vakantieperiode
In juli en augustus gesloten op dinsdag- en woensdagnamiddag.

Diensthoofd
Arlette Bruyninckx - tel 016 80 57 97 - arlette.bruyninckx@tienen.be

Hier kan je terecht voor
• Aankomstverklaring
• Aanvraag Belgische nationaliteit
• Adreswijziging
• Arbeidskaart
• Attest van immatriculatie
• Bewijs van inschrijving (ook via https://mijndossier.rrn.fgov.be)
• Bewijs van leven (ook via https://mijndossier.rrn.fgov.be)
• Bewijs van nationaliteit (ook via https://mijndossier.rrn.fgov.be) 

(vreemdelingen moeten zich wenden tot hun ambassade of con-
sulaat)

• Bewijs van samenstelling van gezin (ook via https://mijndos-
sier.rrn.fgov.be)

• Bewijs van woonst (ook https://mijndossier.rrn.fgov.be)
• Bijlage 35
• Drankvergunning voor het uitbaten van een horeca-inrichting
• Duplicaat pin- en pukcodes
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R.W. SANITAIR
Uw leverancier in sanitair en verwarming

Leuvenselaan 499A - 3300 Tienen   -   Tel. 016 82 05 91   -   info@rwsanitair.be

Nieuw! doe-het-zelf met verf, badkamerartikelen, machines, klein materiaal, deuren, keukens…

SintTruidensesteenweg 119  3300 Tienen  Tel: 016 82 41 70
dc@groepautomotive.be  pb@groepautomotive.be  

www.groepautomotive.be

Automotive Tienen Kia Center
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• Echtscheiding
• Eensluidende verklaring van documenten
• Elektronische identiteitskaart
• Elektronische vreemdelingenkaart
• Erkenning van vaderschap
• Geboorteaangifte
• Huwelijken
• Identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar (niet-Belgen)
• Informatie over de verkiezingen
• Inschrijving vreemdelingenregister
• Internationaal rijbewijs
• Kids-ID
• Laatste wilsbeschikking (begraven, cremeren, soort uitvaart-

plechtigheid, …)
• Melding beroepsverandering
• Melding van aanwezigheid
• Militiegetuigschriften en militieattesten
• Naamsverbetering
• Naamswijziging
• Opzoekingen naar afstamming
• Overlijdensaangifte
• Registratie orgaandonatie
• Reispas
• Reistoelating minderjarigen (volmacht)
• Rijbewijs
• Token
• Uittreksel akte van adoptie
• Uittreksel akte van echtscheiding
• Uittreksel akte van erkenning
• Uittreksel akte van geboorte
• Uittreksel akte van huwelijk
• Uittreksel akte van overlijden
• Uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden)
• Verbintenis tot tenlasteneming
• Verblijfskaart
• Viering huwelijksjubilarissen
• Volmacht verkiezingen
• Voorlopig rijbewijs
• Wettelijk samenwonen
• Wettigen van een handtekening 
• Wilsverklaring euthanasie

Onthaalouders
Kabbeekvest 110 - 3300 Tienen
tel 016 76 80 65
onthaalouders@tienen.be

Openingsuren
Maandag tot vrijdag 08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag na afspraak 18.00 tot 19.30 uur

Vakantieperiode
In juli en augustus gesloten op dinsdag- en woensdagnamiddag.

Diensthoofd
Christl Vangramberen - tel 016 80 11 09 -
christl.vangramberen@tienen.be

Je kan er terecht voor
• Dagopvang in huiselijke kring voor kinderen van 0 tot 3 jaar (bij-

drage op basis van het inkomen)
• Dringende en occasionele groepsopvang 't Bavetje
• Inclusieve kinderopvang
• Speelotheek De Kraal (uitlenen van speelgoed)

Preventie
Grote Markt 27 - 3300 Tienen 
tel 016 80 56 90, 016 80 57 56, 016 80 57 18 en 016 80 57 19 
fax 016 82 23 32
preventie@tienen.be

Openingsuren
Maandag tot vrijdag 08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

18.00 tot 20.00 uur 
Woensdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

Vakantieperiode
In juli en augustus gesloten op dinsdag- en woensdagnamiddag.

Diensthoofd
Martine Vancamp - tel 016 80 57 56 - martine.vancamp@tienen.be

Hier kan je terecht voor
De dienst werkt een preventiebeleid uit in de brede zin van het woord
o.m. rond de thema’s drugs, milieu, verkeersveiligheid, integratie en
inbraak. Dit zowel naar scholen, ondernemers als burgers toe. Het
gemeenschapswachtenproject sluit hierbij aan. Daarnaast staat de
dienst in voor het centraal meldpunt en de noodplanning van de stad. 
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Je kan er terecht voor:
• advies inbraakbeveiliging en Certificaat Inbraak Veilig
• buddyproject
• fietsgraveeracties
• infosessie drugs
• infosessie inbraakpreventie
• info over investeringsaftrek in beveiliging en aftrek van beroeps-

kosten
• meldingen centraal meldpunt
• preventie van probleemgedrag
• schoolbereikbaarheidskaart

AFDELING FINANCIEN
Grote Markt 27 - 3300 Tienen 
Inningen: tel 016 80 58 16 en 016 80 58 18 - inningen@tienen.be
Uitgaven: tel 016 80 58 13, 016 80 58 14 en 016 80 58 15  
financien@tienen.be
fax 016 82 30 71

Openingsuren
Maandag tot vrijdag 08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

18.00 tot 20.00 uur 
Woensdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

Vakantieperiode
In juli en augustus gesloten op dinsdag- en woensdagnamiddag.

Financieel beheerder
Ans Aerts - tel 016 80 56 59 - ans.aerts@tienen.be

Hier kan je terecht voor
De dienst financiën int alle stadsontvangsten en belastingen en staat
in voor de opvolging van de facturatie. Ook de opmaak en opvolging
van het meerjarenplan, het budget, de budgetwijzigingen en de jaar-
rekening behoren tot de taken. Je kan er terecht voor volgende aan-
giftes:
• belasting op de bank- en financiële instellingen
• belasting op de brandstofdistributieapparaten
• belasting op de constructies bestemd of aangewend voor het dra-

gen van reclame
• belasting op de drijfkracht

• belasting op de huis-aan-huis-verspreiding van drukwerken met
handelskarakter

• belasting op de nachtwinkels
• belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van com-

merciële vestigingen gelegen op het grondgebied van Tienen
• kopie aanslagbiljet/aangifte gemeentelijke belasting

➡ Een overzicht van de belasting- en retributiereglementen vind
je op www.tienen.be/belastingen-en-retributies.

AFDELING STADSONTWIKKELING

Afdelingshoofd 
Marcia De Gent - tel 016 80 56 51 - marcia.degent@tienen.be

Leefmilieu
Grote Markt 27 - 3300 Tienen 
tel 016 80 57 40, 016 80 57 91 en 016 80 57 92
fax 016 82 30 71
leefmilieu@tienen.be

Openingsuren
Maandag tot vrijdag 08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

18.00 tot 20.00 uur 
Woensdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

Vakantieperiode
In juli en augustus gesloten op dinsdag- en woensdagnamiddag.

Hier kan je terecht voor
• Aanvraag kapvergunning
• Aanvraag milieuvergunning en melding
• Aanvraag natuurvergunning
• Info over afvalbeleid en -projecten
• Info over bodem en bodemprojecten
• Info over natuurbeleid en -projecten
• Inzage van milieudossiers
• Klimaatactieplan
• Openbare onderzoeken 
• Toegangskaart containerpark voor niet-particulieren
• Vergunning voor het bebossen van landbouwgrond
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Ruimtelijke ordening 
Grote Markt 27 - 3300 Tienen
ruimtelijke ordening: tel 016 80 56 52, 016 80 56 53 en
016 80 56 54 - ruimtelijkeordening@tienen.be
huisvesting: tel 016 80 57 80 en 016 80 56 54 
huisvesting@tienen.be 
fax 016 82 30 71

Openingsuren
Maandag tot vrijdag 08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

18.00 tot 20.00 uur 
Woensdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

Vakantieperiode
In juli en augustus gesloten op dinsdag- en woensdagnamiddag.

Hier kan je terecht voor
• Inventaris leegstaande en verwaarloosde bedrijven
• Inventaris verkrotting
• Inzage van de atlas van de buurtwegen, de atlas van waterlopen,

de kadasterplannen, het gewestplan, de bijzondere plannen van
aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, het gemeentelijk ruim-
telijk structuurplan, de rooilijnplannen en het plannen- en ver-
gunningenregister

• Leegstandsregister woningen en gebouwen
• Omgevingsvergunning
• Ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van woningen
• Register onbebouwde percelen
• Stedenbouwkundige attesten
• Stedenbouwkundige inlichtingen
• Stedenbouwkundige meldingen
• Stedenbouwkundige vergunningen 
• Stedenbouwkundige verordeningen
• Verkavelingsvergunningen
• Vooronderzoek kwaliteitsnormen woningen

Wooninfopunt
Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 71 - fax 016 82 30 71
wooninfopunt@tienen.be
www.wonentussenzoetenzout.be

www.facebook.com/wonentussenzoetenzout 

Openingsuren
Maandag tot vrijdag 08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

18.00 tot 20.00 uur 
Woensdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

Vakantieperiode
In juli en augustus gesloten op dinsdag- en woensdagnamiddag.

Coördinator
Liliane Vanhelden - tel 016 80 57 41 - liliane.vanhelden@tienen.be

Hier kan je terecht voor
Het woonloket werd opgericht binnen het kader van het intergemeen-
telijk samenwerkingsproject ‘Wonen tussen Zoet & Zout’. Je kan hier
terecht voor:
• info over alle mogelijke subsidies en ondersteuningsvormen be-

treffende wonen:
-     korting onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen
-     premie Infrax gescheiden afvoersysteem
-     premies Eandis energiebesparende maatregelen
-     provinciale aanpassingspremie woningen ouderen en perso-
      nen met een handicap
-     sociale leningen
-     Vlaamse renovatiepremie
-     verzekering gewaarborgd wonen
-     Vlaamse energielening
-     Vlaamse verbeteringspremie voor woningen

• modelhuurcontracten
• info over opname in het register onbebouwde percelen (ROP)
• info over woonkwaliteit en kwaliteitsbewaking: leegstand, onge-

schikt- en onbewoonbaarheid van woningen, verwaarloosde ge-
bouwen, conformiteitsattest, enz.

• technische ondersteuning op het vlak van duurzaam wonen,
warmtescan, kwaliteitsvol wonen (Vlaamse kwaliteitseisen) en
woningaanpassingen (huisbezoek mogelijk)

• vergelijking energieleveranciers (V-test)
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DRDeruyter bvba
SintHubertusstraat 107  3300 Oplinter 
tel. 016 46 22 65  Gsm 0475 73 76 29

www.marcderuyter.be
info@marcderuyter.be

KACHELS EN INOX SCHOORSTEENKANALEN

architectenassociatiemultiprofessionele

• Nieuwbouw
• Verbouwing
• Restauratie
• Expertises

O.L.V.-Broedersstraat 8 - 3300 Tienen • 016 82 19 09 
brasseur.trekels@telenet.be

 

 

 

 

       Wij beveiligen, Uw wereld.  

inbraakalarm - brandalarm - camerabewaking 
toegangscontrole - algemene elektriciteit

20 1829 03 

Erkend door het Ministerie 

Tel.: 0478 71 91 85 
www.vips-security.be info@vips-security.be

Bekijk deze infogids en alle activiteiten 
van jouw stad nu ook digitaal op 

inforegio.be

Volg ons op
Uitgeverij PUBLI-touch bvba
t:     016 25 50 43 f: 016 35 05 77
e:   info@inforegio.be
w:  www.inforegio.be

Thuisverpleging

Abts Liesbeth
Gegradueerde Verpleegkundige

0496 38 31 31
Begijnenblokstraat 4B - 3320 Hoegaarden-Meldert

liesbeth.abts1@telenet.be

REGIO: TIENEN - HOEGAARDEN - BOUTERSEM EN DEELGEMEENTEN
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AFDELING TECHNISCH UITVOERENDE
DIENSTEN

Begraafplaatsen
tel 016 80 57 95 en 016 80 57 96 
begraafplaatsen@tienen.be

Openingsuren
Maandag tot vrijdag 08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

18.00 tot 20.00 uur 
Woensdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

Vakantieperiode
In juli en augustus gesloten op dinsdag- en woensdagnamiddag.

Hier kan je terecht voor 
• Begraving
• Ontgraving
• Uitstrooiing
• Plaatsing van een urne

Gebouwen
Grote Markt 27 - 3300 Tienen 
tel 016 80 57 04 en 016 80 57 21  - fax 016 82 30 71
gebouwen@tienen.be

Openingsuren
Maandag tot vrijdag 08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

18.00 tot 20.00 uur 
Woensdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

Vakantieperiode
In juli en augustus gesloten op dinsdag- en woensdagnamiddag.

Hier kan je terecht voor
De dienst gebouwen volgt alle dossiers op die te maken hebben met
het patrimonium van de stad (renovatie, onderhoud en nieuwbouw). 
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Inname openbaar domein
Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 04 en 016 80 57 94 - fax 016 82 30 71
vergunninginname@tienen.be

Openingsuren
Maandag tot vrijdag 08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

18.00 tot 20.00 uur
Woensdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

Vakantieperiode
In juli en augustus gesloten op dinsdag- en woensdagnamiddag.

Hier kan je terecht voor
• Inname openbaar domein voor werken bij uitvoering van bouw-,

onderhouds- en instandhoudingswerken
• Inname openbaar domein bij verhuis
• Inname openbaar domein bij afsluiten straat
• Inname openbaar domein bij plaatsen stelling, container, voer-

tuig, aanhangwagen, mobiele (toren)kraan

➡ www.tienen.be/vergunning-inname-openbaar-domein-bij-werken-
of-verhuis

Kermissen en markten 
gsm 0476 50 37 95
kermissenenmarkten@tienen.be

Openingsuren
Volgens afspraak.

Marktleider
Jos Peeters - gsm 0476 50 37 95 - jos.peeters@tienen.be

Hier kan je terecht voor
• Standplaats dinsdagmarkt
• Standplaats vrijdagmarkt
• Standplaats zondagsmarkt
• Standplaats kermis

Landbouw
tel 016 80 57 05
landbouw@tienen.be

Openingsuren
Maandag tot vrijdag 08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

18.00 tot 20.00 uur 
Woensdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

Vakantieperiode
In juli en augustus gesloten op dinsdag- en woensdagnamiddag.

Hier kan je terecht voor
• Begeleiding bij het invullen van de formulieren voor de mestbank
• Bewijs van ontsmetting van vrachtwagens
• Bewijs van slachting van dieren voor eigen gebruik
• Informatie over braaklegging
• Informatie over landbouwtellingen
• Invullen van de vereiste formulieren i.v.m. varkenspest
• Samenroepen van de schadecommissies en opnemen van

schade aan gewassen van land- en tuinbouwers en fruittelers 
• Toelating tot het houden van reisduiven

Openbare werken
Grote Markt 27 - 3300 Tienen 
tel 016 80 57 03 en 016 80 57 06 - fax 016 82 30 71 
openbarewerken@tienen.be

Openingsuren
Maandag tot vrijdag 08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

18.00 tot 20.00 uur 
Woensdag bijkomend 14.00 tot 16.00 uur

Vakantieperiode
In juli en augustus gesloten op dinsdag- en woensdagnamiddag.

Hier kan je terecht voor
Info over de infrastructuurwerken in Tienen.
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Technische dienst
Industriepark 11 (Soldatenplein zone 3) - 3300 Tienen
tel 016 80 06 24 - fax 016 82 14 30
technischedienst@tienen.be

Openingsuren
Maandag tot vrijdag 08.00 tot 12.00 uur

12.30 tot 16.30 uur

Diensthoofd
Michel Tuteleers - tel 016 80 06 20 - michel.tuteleers@tienen.be

Hier kan je terecht voor
De technische dienst staat in voor het onderhoud, groenbeheer, de
reiniging van het openbaar domein en het sneeuw- en ijsvrij maken
van de gemeentewegen en pleinen. Je kan er terecht voor:
• compostvat of -bak
• feestmobiel
• rattenvergif
• uitleendienst feestmateriaal

AFDELING VRIJETIJDSZAKEN

Academie Regio Tienen
Hoofdschool podiumkunsten
Grote Markt 3 - 3300 Tienen
tel 016 80 56 88
muziekacademie@tienen.be
www.tienen.be/art

www.facebook.com/academieregiotienen

Openingsuren secretariaat
Maandag tot vrijdag 13.30 tot 20.00 uur
Zaterdag 09.00 tot 13.30 uur

Hoofdschool beeldende kunst
Sint-Jorisplein 20 - 3300 Tienen
tel 016 81 32 71
tekenacademie@tienen.be
www.tienen.be/art

www.facebook.com/academieregiotienen

Openingsuren secretariaat
Maandag gesloten
Dinsdag 08.00 tot 13.30 uur
Woensdag 08.00 tot 12.30 uur
Donderdag 17.00 tot 21.00 uur
Vrijdag 17.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 08.30 tot 12.00 uur

Directeurs 
Kilian Mineur - tel 016 80 56 88 - kilian.mineur@tienen.be 
Jo Foulon - tel 016 81 32 71 - jo.foulon@tienen.be

Hier kan je terecht voor
• Opleiding muziek vanaf 4 jaar
• Opleiding woord vanaf 8 jaar
• Opleiding dans vanaf 6 jaar
• Opleiding beeldende kunst vanaf 6 jaar
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Zoekt U een kinesitherapeut in de regio: 
één adres:  www.kine-tienen.be

PREVENTIE 
BEHANDELING 

COACHING

Voor al uw Auto -Onderdelen -Accessoires -Lakken -Gereedschappen

Ambachtenlaan 28 - 3300 Tienen
Tel. 016/81 61 63 - Fax 016/81 68 05
tienen@smetautoonderdelen.be

Sandblast
Niko henot
Burgemeester J. Dumontstraat 12
3401 Waasmont

0478 46 89 29
nikotje@live.be
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Filialen podiumkunsten
• Hoegaarden: GC ‘t Paenhuys - Stoopkensstraat 82
• Boutersem: Gemeentelijke basisschool - Kerkomsesesteenweg 45
• Kortenaken: GC ‘t Dorp - Dorpsplein 33
• Tielt-Winge: GC De Maere - Leuvensesteenweg 187

Wijkscholen podiumkunsten
• Oplinter: Neerlintersesteenweg 22
• Tielt-Winge: Blerebergstraat 4
• Waanrode: Bergendal, Grote Vreunte

Filiaal beeldende kunst
• Tielt-Winge: Halderstraat 2 

Wijkschool beeldende kunst
• Kumtich: Keibergstraat 50

Bibliotheek
Grote Markt 3 - 3300 Tienen
tel 016 80 56 70 - fax 016 82 30 57
tienen@bibliotheek.be
www.tienen.be/bibliotheek 

www.facebook.com/bibliotheektienen
www.instagram.com/bibliotheektienen

Openingsuren
Volwassenenafdeling
                    Schoolperiode            Schoolvakanties
Maandag        14.00 tot 20.00 uur       14.00 tot 20.00 uur
Dinsdag           10.00 tot 12.00 uur       10.00 tot 12.00 uur
                        14.00 tot 17.00 uur       14.00 tot 17.00 uur
Woensdag       12.00 tot 19.00 uur       14.00 tot 19.00 uur
Donderdag      10.00 tot 12.00 uur       10.00 tot 12.00 uur
                        14.00 tot 17.00 uur       14.00 tot 17.00 uur
Vrijdag             14.00 tot 19.00 uur       14.00 tot 19.00 uur
Zaterdag         10.00 tot 13.00 uur       10.00 tot 13.00 uur

Jeugdafdeling
                    Schoolperiode             Schoolvakanties
Maandag        15.00 tot 19.00 uur       14.00 tot 19.00 uur
Dinsdag           15.00 tot 17.00 uur       10.00 tot 12.00 uur
                                                                14.00 tot 17.00 uur
Woensdag       12.00 tot 18.00 uur       14.00 tot 18.00 uur
Donderdag      15.00 tot 17.00 uur       10.00 tot 12.00 uur
                                                                14.00 tot 17.00 uur
Vrijdag             15.00 tot 18.00 uur       14.00 tot 18.00 uur
Zaterdag         10.00 tot 13.00 uur       10.00 tot 13.00 uur

Diensthoofd
Hilde Jordens - tel 016 80 56 71 - hilde.jordens@tienen.be

Hier kan je terecht voor
• Bib-aan-huis voor mindermobielen
• Bib-aan-huis voor onthaalouders en kinderdagverblijven
• Digitale nieuwsbrief
• Gebruik van computers in de bib
• Groepsbezoeken aan de bib
• Kennismaking met de bib voor anderstaligen
• Kopiëren en printen
• Leesgroepen voor kinderen en volwassenen 
• Leestips
• Lenen van boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s, blu-rays, taalcursus-

sen, poëzie, luisterboeken, strips, groteletterboeken, partituren,
spellen, games, e-readers met e-boeken, enz.

• Lessen computer- en tabletgebruik
• Lezingen, workshops en activiteiten
• Opvragen van materialen uit andere bibliotheken
• Specifiek aanbod voor leerkrachten en scholen
• Wifi
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Cultuur - CC De Kruisboog 
Sint-Jorisplein 20 - 3300 Tienen
tel 016 80 56 96 - fax 016 82 48 76
dekruisboog@tienen.be   
www.dekruisboog.be

www.facebook.com/dekruisboog

Openingsuren 
Maandag 13.00 tot 16.00 uur
Dinsdag 09.00 tot 12.00 uur

13.00 tot 16.00 uur
18.00 tot 20.00 uur

Woensdag tot vrijdag 09.00 tot 12.00 uur
13.00 tot 16.00 uur

Vakantieperiode
Gesloten tijdens de maand juli.
Tijdens de maand augustus: maandag tot vrijdag van 08.00 tot
12.00 uur en dinsdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Diensthoofd
Erwin Van Dycke - tel 016 80 56 95 - erwin.vandycke@tienen.be 

Hier kan je terecht voor
CC De Kruisboog heeft een uitgebreide avond-, familie- en scholen-
programmatie. De accommodatie van het cultuurcentrum kan ge-
huurd worden. Je kan er ook terecht voor:
• aanvraag infoportieken
• abonnement CC De Kruisboog
• cadeaubon CC De Kruisboog
• informatie over de werking van sociaal-culturele verenigingen

(vzw-wetgeving, Sabam, billijke vergoeding, vrijwilligersstatuut,
enz.)

• programmabrochure Cultuurmail
• renteloze leningen cultuursector
• tickets theater-, film-, muziekvoorstellingen
• toelage aan socioculturele verenigingen
• toelage dorpsfeest
• toelage ontmoetingscentra
• toelage straatfeest
• tussenkomst Vrijetijdsfonds ter bevordering van participatie van

kansengroepen aan het vrijetijdsaanbod
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Jeugd
Sint-Jorisplein 20 - 3300 Tienen
tel 016 82 38 64 - fax 016 82 47 34
jeugddienst@tienen.be
www.jeugd3300.be

www.facebook.com/jeugddienst.tienen

Openingsuren
Maandag 09.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 16.00 uur
Dinsdag 13.00 tot 16.00 uur

18.00 tot 20.00 uur 
Woensdag 09.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 16.30 uur
Donderdag 09.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 16.00 uur
Vrijdag 09.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 16.30 uur

Vakantieperiode
Tijdens de schoolvakanties van maandag tot vrijdag van 09.00 tot
12.00 uur.
Tijdens de kerstvakantie gesloten.

Diensthoofd 
Sara Ulens - tel 016 80 45 44 - sara.ulens@tienen.be

Hier kan je terecht voor
• Aanvraag speelstraat
• Bouwsubsidie voor jeugdlokalen
• Gebruik repetitieruimtes jeugddienst
• Jeugdinformatie
• Melding fuif en begeleiding bij het organiseren ervan
• Speelpleinwerking Tintel en tienerwerking Pitt
• Toelage jeugdwerking met opvang
• Toelage kadervorming
• Toelage speciale projecten voor kinderen en jongeren
• Toelage ter ondersteuning van muziekevenementen voor jongeren
• Tussenkomst Vrijetijdsfonds ter bevordering van participatie van

kansengroepen aan het vrijetijdsaanbod
• Uitleendienst jeugd en cultuur
• Werkingstoelage jeugdverenigingen

Sport
Reizigersstraat 81 - 3300 Tienen
Algemeen: tel 016 80 48 80 
Financiën: tel 016 80 48 93
Sportpromotie: tel 016 80 48 88
Verhuur infrastructuur: tel 016 80 48 92
sport@tienen.be
www.tienen.be/sport

Openingsuren
Maandag tot vrijdag 08.30 tot 12.00 uur

13.00 tot 16.30 uur

Diensthoofd 
Luc Boni - tel 016 80 48 97 - luc.boni@tienen.be

Hier kan je terecht voor
• Buitenschoolse actviteiten en sportkampen
• Huur infrastructuur sportcentrum Houtemveld
• Lidkaart en sportaanbod 50 + Sportelclub
• Renteloze leningen voor infrastructuur sportverenigingen
• Sportinitiatiereeksen voor volwassenen
• Sport Na School-pas (secundair onderwijs)
• Tiense zwemacademie (kinderen en volwassenen)
• Toelage als tussenkomst in de huurgelden van de voetbalvelden
• Toelage basis- en kwalitatieve werking voor erkende Tiense sport-

en ontspanningsverenigingen
• Toelage kwaliteitsvolle jeugdsportwerking en samenwerkingsver-

banden voor erkende Tiense sportverenigingen
• Toelage Tiense jeugdwerking
• Toelage voor het inrichten van wielerwedstrijden
• Toelage voor uitzonderlijke sportmanifestaties
• Tussenkomst Vrijetijdsfonds ter bevordering van participatie van

kansengroepen aan het vrijetijdsaanbod
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BVBA ARCHITECT NUYTS
www.architect-nuyts.be

STOOPKENSSTRAAT 108
3320 HOEGAARDEN

TUINONDERHOUDTUINONDERHOUD
0495/82.93.840495/82.93.84

www.bollertuinonderhoud.bewww.bollertuinonderhoud.be

 GROEN- 

                                              IN-ZICHT 

   TUINONTWERPEN 

Tuinontwerp bij nieuwbouw 
Herwerken van bestaande tuinen 
Beplantingsadvies 
Hulp bij tuinbeheer 

Pastorijstraat 249 - 3300 Tienen - 016 806 211
www.citriquebelge.com

We Focus, We Care
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Toerisme en erfgoed
Grote Markt 6 - 3300 Tienen
Algemeen: tel 016 80 56 87 
Inlichtingen en reservaties: tel 016 80 56 86
Evenementen: tel 016 80 56 62
fax 016 82 27 04
toerisme@tienen.be
www.toerisme.tienen.be

Openingsuren administratie
Maandag tot vrijdag 08.30 tot 12.30 uur

13.00 tot 17.00 uur

Vakantieperiode
In juli en augustus in de namiddag gesloten.

Diensthoofd
Bart Bekker - tel 016 80 56 82 - bart.bekker@tienen.be

Hier kan je terecht voor
• Begeleide groepsbezoeken aan Tienen
• (Groeps)bezoeken aan museum ‘het Toreke’

Hagelands Historisch Documentatiecentrum (HHD) en
Stadsarchief
Grote Markt 3 - 3300 Tienen
Algemeen: tel 016 80 56 66 - fax 016 81 04 79
stadsarchief@tienen.be

Openingsuren 
Maandag gesloten
Dinsdag tot zondag 10.00 tot 17.00 uur

Hier kan je terecht voor
• Opzoekingen in de archieven van Tienen en het Hagelands His-

torisch Documentatiecentrum

Streekshop en Toeristisch Regionaal Infokantoor
Grote Markt 6 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 38 - fax 016 82 27 04

Openingsuren 
Maandag gesloten
Dinsdag tot zondag 10.00 tot 17.00 uur

Hier kan je terecht voor
• Bioafvalzakjes voor keukenemmertjes
• Geschenkmanden
• Hondenpoepzakjes
• Huur fietsen
• PMD-zakken
• Restafvalzakken
• Roze zakken zachte plastics
• Streekproducten
• Sweet Tienen.kado
• Toeristische informatiebrochures
• Wandel- en fietsroutes
• Zelfklevers GFT
• Zelfklevers grof vuil
• Zelfklevers snoeihout
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Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702).

Bielen NV
Goetsenhovenplein 2 • 3300 Goetsenhoven • tel. 016 82 23 31 • e-mail: eddy.bielen@fintro.be 

FSMA 041123 ACB

Hendrickx-Vandrepol BVBA
Dries 4A • 3380 Glabbeek • tel. 016 77 99 48 • e-mail: stephan.hendrickx@fintro.be

Neerlintersesteenweg 1 • 3300 Tienen • tel. 016 81 55 44 • e-mail: stephan.hendrickx@fintro.be
FSMA 046738 cA-cB

Vandeput-Lintermans BVBA
Sint-Kwintensstraat 6 • 3350 Wommersom • tel. 016 78 84 76 • e-mail: liliane.lintermans@fintro.be

FSMA 103686 A-cB

Vanoeveren-Caubergs BVBA
Doelstraat 31 • 3320 Hoegaarden • tel. 016 82 74 25 • e-mail: anne-marie.caubergs@fintro.be

FSMA 108179 A-cB

Vanrijkelen-VRD BVBA
Menegaard 19 • 3300 Tienen • tel. 016 81 98 89 • e-mail: albert.vanrijkelen@fintro.be

FSMA 108309 A-cB
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Stadsbestuur
College van burgemeester en schepenen

Burgemeester
Katrien Partyka (CD&V)
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 01 - fax 016 80 57 63
burgemeester@tienen.be

Bevoegdheden
Veiligheid, coördinatie en strategisch beleid.

Eerste schepen
Johan Dewolfs (N-VA)
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 59 - fax 016 82 30 71
johan.dewolfs@tienen.be

Bevoegdheden
Financiën, economie, werkgelegenheid, 
erediensten.

Tweede schepen
Eddy Poffé (Open VLD)
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 56 56 - fax 016 82 30 71
eddy.poffe@tienen.be  

Bevoegdheden
Openbare werken, personeel, patrimonium,
informatica.

Derde schepen
Tom Roovers (Groen)
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 65 - fax 016 82 30 71
tom.roovers@tienen.be

Bevoegdheden
Leefmilieu, verkeer en mobiliteit, afvalbeleid, 
ontwikkelingssamenwerking, landbouw. 

Vierde schepen
Wim Bergé (CD&V)
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 09 - fax 016 82 30 71
wim.berge@tienen.be

Bevoegdheden
Handel en middenstand, cultuur, sport, 
bibliotheek, deeltijds kunstonderwijs, erfgoed.

Vijfde schepen
Ine Tombeur (N-VA)
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 52 - fax 016 82 23 32
ine.tombeur@tienen.be

Bevoegdheden
Bevolking en burgerlijke stand, samenleving, 
dierenwelzijn, integratie en gelijke kansen, 
burgerparticipatie, toezicht OCMW, 
wijkwerking/gemeenschapsvorming, 
administratieve vereenvoudiging, onderwijs, 
duurzame ontwikkeling.
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Zesde schepen
Jos Mombaers (Open VLD)
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 93 - fax 016 82 30 71
jos.mombaers@tienen.be

Bevoegdheden
Ruimtelijke ordening, stedenbouw, wonen, 
stadsherwaardering, juridische zaken.

Zevende schepen
Bernard Vandereyken (CD&V)
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 60 - fax 016 82 30 71
bernard.vandereyken@tienen.be

Vanaf mei 2017
Gijsbrecht Huts (N-VA)
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 60 - fax 016 82 30 71
gijsbrecht.huts@tienen.be

Bevoegdheden
Jeugd, senioren, evenementen, recreatie, 
markten en kermissen, toerisme.

Achtste schepen
Bram Delvaux (Open VLD)
P/a Kabbeekvest 110 - 3300 Tienen
tel 016 80 11 00 - fax 016 80 11 19
bram.delvaux@ocmw.tienen.be 

Bevoegdheden
Voorzitter OCMW, sociale zaken, kinderopvang,
communicatie, PR, informatie.

Gemeenteraad

Voorzitter
Jos Hermans (CD&V)                                              
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
jos.hermans@tienen.be

Raadsleden CD&V
Wim Bergé 
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
wim.berge@tienen.be

Jan Debroeck
Houtemstraat 54 - 3300 Tienen
jan.debroeck@tienen.be

Katrien Partyka 
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
burgemeester@tienen.be

Bernard Vandereyken
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen 
bernard.vandereyken@tienen.be

Hans Vandermolen
Zegestraat 38 bus 3 - 3300 Tienen
hans.vandermolen@tienen.be
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Raadsleden Groen
Tom Roovers
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tom.roovers@tienen.be

Karin Struyf 
Jodenstraat 43 - 3300 Tienen
karin.struyf@tienen.be

Raadsleden N-VA
Johan Dewolfs
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
johan.dewolfs@tienen.be

Gijsbrecht Huts
Zoutleeuwstraat 6 - 3300 Tienen
gijsbrecht.huts@tienen.be

Wouter Lissens
Spoorwegstraat 55 - 3300 Tienen
wouter.lissens@n-va.be

Ine Tombeur
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
ine.tombeur@tienen.be

Raadsleden Open VLD
Bram Delvaux
P/a Kabbeekvest 110 - 3300 Tienen
bram.delvaux@ocmw.tienen.be

Peter Loosen
Breynissemberg 22 - 3300 Tienen
peter.loosen@tienen.be

Jos Mombaers
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
jos.mombaers@tienen.be

Eddy Poffé
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
eddy.poffe@tienen.be

Bert Valkeniers
Potterijstraat 12 - 3300 Tienen
bert.valkeniers@tienen.be

Josée Wagemans
Kauterstraat 75 - 3300 Tienen
josee.wagemans@tienen.be
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Raadsleden sp.a
Jean Defau 
Houtemstraat 401 - 3300 Tienen
jean.defau@tienen.be

Chris François
Groenhofstraat 36 - 3300 Tienen
chris.francois@tienen.be

David Geladé 
Hulststraat 5 - 3300 Tienen
david.gelade@tienen.be

Pascale Grootjans
Getestraat 69 - 3300 Tienen
pascale.grootjans@tienen.be

Marie-Claire Loozen 
Kerkomstraat 8 - 3300 Tienen
marieclaire.loozen@tienen.be

Sonia Oliviers
Groenhofstraat 60 - 3300 Tienen
sonia.oliviers@tienen.be

Martine Rens 
Ketelmakersstraat 24 - 3300 Tienen
martine.rens@tienen.be 

Anita Sterkendries
Oude Weg 81 - 3300 Tienen
anita.sterkendries@tienen.be

Daniel Vanluyten
Lombardstraat 33 - 3300 Tienen
daniel.vanluyten@tienen.be

Raadslid Vlaams Belang
Johny Van Stiphout
Nieuw Overlaar 77 - 3300 Tienen
amus-van.stiphout@pandora.be

Onafhankelijke raadsleden
Patrick Grootjans 
Hollestraat 14 - 3300 Tienen
patrick.grootjans@tienen.be

Annemie Minten
Kasteelstraat 41 - 3300 Tienen
annemieminten44@gmail.com

Danny Puyneers
Aarschotsesteenweg 626 - 3300 Tienen
danny.puyneers@tienen.be

Marc Soens 
Torsinplein 5 - 3300 Tienen
marc.soens@tienen.be
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OCMW Tienen
Sociaal Huis
Kabbeekvest 110 bus 1 - 3300 Tienen 
tel 016 80 11 11 - fax 016 80 11 05
info@ocmw.tienen.be 
www.ocmw.tienen.be
www.desocialekaart.be

Openingsuren 
Maandag tot donderdag 09.00 tot 12.00 uur

13.00 tot 16.00 uur
Dinsdag bijkomend 18.00 tot 19.30 uur
Vrijdag 09.00 tot 12.00 uur

13.00 tot 15.00 uur

Vakantieperiode
In juli en augustus van 08.00 tot 12.00 uur.

Voor sommige diensten geldt een aparte regeling.

Secretaris
Jan Lambrechts - tel 016 80 11 01 - jan.lambrechts@ocmw.tienen.be

Hier kan je terecht voor
Tussenkomsten en diensten kinderen
• Tussenkomst in babyvoeding
• Tussenkomst in schoolkosten
• Tussenkomst in winterkleding

Tussenkomsten en diensten ouderen
• Begeleiding familiegroepen dementie
• Griepvaccinatie
• Hulp bij tegemoetkomingen 
• Indicatiestelling zorgverzekering
• Informatie, advies en begeleiding bij:

-     het aanvragen van het pensioen
-     tegemoetkoming hulp aan bejaarden

• Informatie dienstenaanbod
• Mantelzorgtoelage
• Nazorg bij overlijden
• Serviceflats
• Woonzorgcentrum Keienhof

Tussenkomsten en diensten wonen
• Budgetmeter en energieverbruik
• Huursubsidie en installatiepremie
• Huurwaarborg
• Informatie, advies en begeleiding bij het aanvragen van:

-     sociaal telefoontarief
-     sociaal tarief gas en elektriciteit

• Klussendienst
• Lokaal opvanginitiatief
• Maaltijden aan huis
• Referentieadres
• Transitwoning
• Tussenkomst Sociaal Verwarmingsfonds

Tussenkomsten en diensten andere
• Arbeidstrajectbegeleiding
• Budgetbegeleiding en budgetbeheer
• Collectieve schuldenregeling
• Informatie, advies en begeleiding bij het aanvragen van:

-     inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietege-
      moetkoming
-     parkeerkaart voor personen met een handicap

• Leefloon
• Schuldbemiddeling
• Socioculturele participatie
• Verhuur zalen Sociaal Huis

© Steven Massart
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Raad voor maatschappelijk welzijn

Voorzitter
Bram Delvaux
P/a Kabbeekvest 110 bus 1 - 3300 Tienen
bram.delvaux@ocmw.tienen.be

Raadsleden CD&V
Dirk Smolders
Leuvensestraat 15 bus 2 - 3300 Tienen
dirk.smolders@ocmw.tienen.be

Christine Vancauwenberghs
Waterstraat 114 - 3300 Tienen
christine.vancauwenberghs@ocmw.tienen.be

Raadslid Groen
Jan-Frederik Kinnaert
Van Audenhovestraat 37 - 3300 Tienen
jan.frederik.kinnaert@gmail.com

Raadslid N-VA
Steven Leemans
Begijnenstraat 32 - 3300 Tienen
steven@leemans.co

Raadslid Open VLD
Rita Vanlangendock
Bostenberg 2 - 3300 Tienen
rita.vanlangendonck@tienen.be

Raadsleden sp.a
Arthur Dumont
Bosveldstraat 18 - 3300 Tienen
arthur.dumont@ocmw.tienen.be

Mia Schuermans 
Viaductstraat 69 - 3300 Tienen
mia.schuermans@ocmw.tienen.be

Bart Thomas 
Jubileumlaan 32 - 3300 Tienen
bart.thomas@ocmw.tienen.be

Onafhankelijke raadsleden
Patrick Grootjans
Hollestraat 14 - 3300 Tienen
patrick.grootjans@tienen.be

Marina Dermul
Aarschotsesteenweg 397 - 3300 Tienen
marijke.dermul@skynet.be
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Agentschap inburgering en 
integratie
Veldbornstraat 3 - 3300 Tienen
tel 016 47 43 11
onthaalbureau@vlaamsbrabant.be

Openingsuren
Maandag 13.30 tot 16.30 uur

17.00 tot 19.00 uur (na afspraak)
Woensdag 09.00 tot 12.00 uur

Hier kan je terecht voor
Gratis inburgeringstraject: 
• cursus over het leven in België in je eigen taal
• cursus Nederlands
• begeleiding bij het zoeken naar werk of een opleiding
• informatie over sport, cultuur en vrije tijd
• persoonlijke begeleiding

Brandweerzone Oost 
Vlaams-Brabant
Diestsesteenweg 360 - 3300 Tienen
Administratie: tel 016 81 35 55 en 016 80 45 60 
fax 016 82 27 41
Noodoproep: 112 
tienen@brandweervlaanderen.be

Hier kan je terecht voor
• Bestrijding van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke

stoffen
• Brandpreventie
• Dringende medische hulpverlening
• Hulpverlening bij brand en ontploffing
• Technische hulpverleningswerkzaamheden
• Verdelgen van wespennesten
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Consultatiebureau Kind & Gezin 
Kabbeekvest 110 - 3300 Tienen
tel 078 15 01 00 

Openingsuren 
Consultaties enkel na afspraak

Hier kan je terecht voor
Aanstaande ouders en ouders met kinderen tot 3 jaar kunnen er te-
recht voor:
• de opvolging van de ontwikkeling van het kind op sociaal, fysisch

en psychisch vlak
• preventieve zorgverlening om handicaps vroegtijdig op te sporen
• ondersteuning en begeleiding van ouders
• bezoeken in de kraamkliniek en aan huis
• gezondheidsvoorlichting, individueel en in groep
• spreekuur opvoedingsondersteuning (volgens afspraak)

Containerpark
Leeuwerik 17 - 3300 Tienen
Gratis infonummer EcoWerf 0800 970 97

Openingsuren
Maandag gesloten
Dinsdag 12.30 tot 19.30 uur
Woensdag 12.30 tot 19.30 uur
Donderdag 12.30 tot 19.30 uur
Vrijdag 12.30 tot 19.30 uur
Zaterdag 09.00 tot 16.00 uur

Lokale politie 
Gilainstraat 109 - 3300 Tienen
tel 016 80 58 05 - fax 016 82 27 02
info@politiezonetienen-hoegaarden.be 
www.politiezonetienen-hoegaarden.be 

www.facebook.com/Politiezone-Tienen-Hoegaarden-
1556045921388760

Hier kan je terecht voor
• Advies inzake voorstellen voor verkeerssignalisatie
• Attest van neerlegging klacht

• Attest van verlies boorddocumenten van voertuigen
• Attest van verlies identiteitskaart en rijbewijs
• Bescherming van personen en goederen
• De opsporing en aanhouding van de dader(s) en de inbeslag-

name van bewijselementen
• Handhaving van de openbare orde
• Hulp aan personen in gevaar
• Inschrijving en ontvangst van gevonden voorwerpen
• Jeugd- en gezinszorg
• Kopij van door de politie afgenomen verhoren (Wet Franchimont)
• Opname van klachten en aangiftes met de opstelling van een

proces-verbaal als resultaat
• Slachtofferbejegening
• Toelatingen voor containers, stellingen, afsluitingen, enz.
• Toelatingen voor kleine werken en parkeerverbod
• Toezicht op de naleving van de wetten en politieverordeningen
• Vaststellen van misdaden, wanbedrijven en overtredingen
• Wijkdienst

Wijkdienst
• Wijk Centrum - Station: 

inspecteur Ronny Baeken 
tel 016 80 19 16

• Wijk Centrum - Handelswijk - Grote Markt: 
inspecteur Geert Claes 
tel 016 80 19 17

• Wijk Centrum - Torsinplein - Veemarkt: 
inspecteur Patrick Kustermans 
tel 016 80 19 17

• Wijk Industriepark - Kapucijnenhof - Kloosterhof - Viandra - 
Buitenzijde Ring: 
inspecteur Catherine Lambin 
tel 016 80 19 60

• Wijk Oplinter - St.-Margriete-Houtem - Utsenaken: 
inspecteur Katia Pelegrin
tel 016 80 19 60

• Wijk Kumtich - Industrieterrein Grijpen: 
inspecteur Thierry De Schamphelaire
tel 016 80 19 61

• Wijk Bost - Goetsenhoven: 
inspecteur Benny Dumoulin 
tel 016 80 19 17
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• Wijk Hakendover - Grimde:
inspecteur Stijn Vertongen 
tel 016 80 19 61

• Wijk Vissenaken: 
inspecteur Stef Raymaekers 
tel 016 80 19 18

• Wijk Hoegaarden - centrum:
inspecteur Paul Steenwegen 
tel 016 76 87 90

• Wijk Outgaarden - Rommersom - Hoegaarden: 
inspecteur Catherine Lambin 
tel 016 80 19 60

• Wijk Meldert - Hoksem - Hauthem - Oorbeek - Overlaar: 
hoofdinspecteur Louis Huts 
tel 016 76 87 90

Lokale werkwinkel
Goossensvest 7 - 3300 Tienen
tel 016 80 45 70 - fax 016 82 24 87
wwtienen@werkwinkel.be
www.werkwinkel.be/tienen 

Openingsuren
Maandag tot vrijdag 09.00 tot 12.00 uur
Namiddag volgens afspraak (donderdagnamiddag gesloten)

Hier kan je terecht voor
De lokale werkwinkel is een stedelijk initiatief voor tewerkstelling en
opleiding. Volgende diensten zijn er ondergebracht:
• Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

(VDAB): inschrijving als werkzoekende, werkaanbiedingen, ar-
beidsbemiddeling, training en opleiding, loopbaanbegeleiding en
outplacement

• 50+ Club: sollicitatietraining en loopbaanbegleiding 50-plussers
• Gespecialiseerde Trajectbepaling en Begeleiding (GTB): begelei-

ding van personen met een handicap, ziekte of medische beper-
king bij het zoeken naar werk

• A+: activeringsbegeleiding als trajectactie binnen gespeciali-
seerde trajectbegeleiding (GTB)

• Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA): werkzaamhe-
den met dienstencheques 

• Huis van het Nederlands (Veldbornstraat 1-3): informatie over
lessen Nederlands voor anderstaligen

• CBE Open School voor volwassenen (Veldbornstraat 1-3): cursus-
sen voor kortgeschoolde volwassenen of mensen die over onvol-
doende basisvaardigheden beschikken

• Onthaalbureau nieuwkomers (Veldbornstraat 1): gratis onthaal-
programma voor nieuwkomers in België

• Zitdagen OCMW: elke woensdagnamiddag houdt een maatschap-
pelijk assistent van het OCMW zitdag in de lokale werkwinkel

Parkeershop
Grote Markt 23 - 3300 Tienen 
tel/fax 016 82 60 88 
parkeershop.tienen@apcoa.be

Openingsuren
Maandag gesloten
Dinsdag 09.00 tot 13.00 uur

18.00 tot 20.00 uur
Woensdag 14.00 tot 17.00 uur
Donderdag gesloten
Vrijdag 09.00 tot 13.00 uur
Zaterdag 09.00 tot 13.00 uur

Hier kan je terecht voor
• Bewonersparkeerkaart
• Abonnement medische beroepen
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ACCOUNTANTS
Dovacc: Eliksemstraat 22, Linter ..................................................52  

AFBRAAKWERKEN
Johan Wauthy: Driesstraat 3b, Hoeleden ....................................68

AFSLUITINGEN
Afsluitingen Bart Van den houdt: Groenstraat 62, Boutersem ...52

ALARMSYSTEMEN
Vips security: gsm 0478 71 91 85 ..............................................44  

ALGEMENE AANNEMINGEN
Stelling: Nerm 72a, Hoegaarden ..................binnenkaft achteraan

ARCHITECT
Architect Nuyts: Stoopkensstraat 108, Hoegaarden .................52
Brasseur-Trekels: O.L.V.-Broedersstraat 8, Tienen .....................44  
Paul Moens: Gozewijnstraat 12, Goetsenhoven ..........................48  

AUTOBUSSEN
Multiobus: Industriepark 18, Tienen ..............................................2

AUTOCARS
Multiobus: Industriepark 18, Tienen ..............................................2
AUTOMATISATIE
Afsluitingen Bart Van den houdt: Groenstraat 62, Boutersem ....52
AUTOMERKVERDELERS
Automotive Tienen Kia Center: 
Sint-Truidensesteenweg 119, Tienen ............................................40  
Van Osch / BMW: Ambachtenlaan 2a, Tienen ...........................30
AUTO ONDERDELEN
Smet auto-onderdelen: Ambachtenlaan 28, Tienen ..................48  
BANDENCENTRALE
Profile Tyrecenter Motraxx: Sint-Maurusweg 31, Tienen ..........52
BADKAMERARTIKELEN
Lebegge: Hannuitsesteenweg 494, Goetsenhoven .....................40
BADKAMERMEUBELEN
R.W. Sanitair: Leuvenselaan 499a, Tienen .................................40
BADKAMERRENOVATIES
Bart Veulemans: gsm 0476 91 86 17 .........................................36  
Savelek: Groenstraat 105, Boutersem .........................................36  
BANK & BELEGGINGEN
Fintro / Bielen: Goetsenhovenplein 2, Goetsenhoven ...............54
Fintro / Hendrickx-Vandrepol: Neerlintersesteenweg 1, Tienen ..54
Fintro / Vandeput-Lintermans: 
Sint-Kwintensstraat 6, Wommersom .............................................54
Fintro / Vanoeveren-Caubergs: Doelstraat 31, Hoegaarden ....54
Fintro / Vanrijkelen-VRD: Menegaard 19, Tienen ......................54
BEGRAFENISSEN & CREMATIES
Permentier: meerdere adressen zie .............binnenkaft achteraan  
Rummens: Aarschotsesteenweg 50-60, Tienen ..........................40
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BELASTINGCONSULENTEN
Dovacc: Eliksemstraat 22, Linter ..................................................52  
BELETTERING
Caroo Reklame: Mulkstraat 115, Tienen ....................................24
BEPLANTINGSADVIES
Groen-in-Zicht: tel 016 69 41 81 ..................................................52
BINNENAFWERKING
Stelling: Nerm 72a, Hoegaarden ..................binnenkaft achteraan
BOOMVERZORGING
HTBo: Breisemstraat 144, Tienen .................................................52
BOUWADVIES
Stelling: Nerm 72a, Hoegaarden ..................binnenkaft achteraan
BOUWGROND
Danneels: www.danneels.be .........................................................36
BOUWMATERIALEN
Lebegge: Hannuitsesteenweg 494, Goetsenhoven .....................40
BRANDSTOFFEN
Taverniers: Vroentestraat 81/1, Hoegaarden ..............................24
BUREAU’S
SIOEN Furniture: Bierbeekstraat 18, Bierbeek ...........................68 
CAMERABEWAKING
Vips security: gsm 0478 71 91 85 ..............................................44  
CARPORTS
Afsluitingen Bart Van den houdt: Groenstraat 62, Boutersem ...52
CARROSSERIE
Automotive Tienen Kia Center: 
Sint-Truidensesteenweg 119, Tienen ............................................40  
Van Osch / BMW: Ambachtenlaan 2a, Tienen ...........................30
CAR-WASH
Taverniers: Sint-Truidensesteenweg 117, Tienen ........................24 
CITROENZUUR
Citrique Belge: Pastorijstraat 249, Tienen ..................................52
DAGOPVANG
Landelijke Thuiszorg: www.landelijkethuiszorg.be .......................8
DAKWERKEN
Dak Tec: Leuvenselaan 881, Tienen ............................................30
Dakwerken Frederik Gilis: Ernest Ourystraat 18b, Hoegaarden ....2
Vanborren Systems: Altenaken 11/4, Hoegaarden .......buitenkaft
DEUREN
Lebegge: Hannuitsesteenweg 494, Goetsenhoven .....................40
DIENSTENCHEQUEBEDRIJF
Ons: tel 016 24 49 40 ....................................................................14
DOE-HET-ZELF
Lebegge: Hannuitsesteenweg 494, Goetsenhoven .....................40

ELEKTRICITEIT
Vips security: gsm 0478 71 91 85 ..............................................44  

ELEKTRISCHE KEURINGEN
home@test: www.home-attest.be .................................................48

ENERGIEDESKUNDIGE
home@test: www.home-attest.be .................................................48

FLEXIBELS
DR- Deruyter: Sint-Hubertusstraat 107, Oplinter .........................44

FUNERARIUM
Permentier: meerdere adressen .............zie binnenkaft achteraan  
Rummens: Aarschotsesteenweg 50-60, Tienen ..........................40

GARAGE
Automotive Tienen Kia Center: 
Sint-Truidensesteenweg 119, Tienen ............................................40  
Van Osch / BMW: Ambachtenlaan 2a, Tienen ...........................30

GASTOPVANG
Landelijke Thuiszorg: www.landelijkethuiszorg.be .......................8

GEHANDICAPTENVERVOER
Multiobus: Industriepark 18, Tienen ..............................................2

GEHOORBESCHERMING
Studio d’OOR: Veemarkt 45, Tienen ..............................................2
Studio d’OOR: Houtemstraat 115b, Tienen ...................................2

GERAARDSCHAPPEN
Smet auto-onderdelen: Ambachtenlaan 28, Tienen ..................48  

GEVELBEKLEDING
Dakwerken Frederik Gilis: Ernest Ourystraat 18b, Hoegaarden ....2
Vanborren Systems: Altenaken 11/4, Hoegaarden .......buitenkaft

GEZINSZORG
Landelijke Thuiszorg: www.landelijkethuiszorg.be .......................8

GRAFZERKEN
Permentier: meerdere adressen ............. zie binnenkaft achteraan  
Rummens: Aarschotsesteenweg 50-60, Tienen ..........................40

GROENDIENST
Landelijke Thuiszorg: www.landelijkethuiszorg.be .......................8

GRONDONTWIKKELING
Danneels: www.danneels.be .........................................................36

GRONDWERKEN
Johan Wauthy: Driesstraat 3b, Hoeleden ....................................68

HOORAPPARATEN/HOORCENTRUM
Studio d’OOR: Veemarkt 45, Tienen ..............................................2
Studio d’OOR: Houtemstraat 115b, Tienen ...................................2
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ISOLATIE
Vanborren Systems: Altenaken 11/4, Hoegaarden .......buitenkaft
ICT OPLOSSINGEN
Topware Systems: Broekstraat 22 bus 2, Tienen ...........................
..............................................................................binnenkaft vooraan
INFORMATICA
Topware Systems: Broekstraat 22 bus 2, Tienen ...........................
..............................................................................binnenkaft vooraan
KACHELS
DR- Deruyter: Sint-Hubertusstraat 107, Oplinter ........................44
KANT & KLARE MAALTIJDEN AAN HUIS
Delimeal: tel 016 35 32 00 ...........................................................30 
KANTOORCONCEPTEN
SIOEN Furniture: Bierbeekstraat 18, Bierbeek ...........................68 
KEUKENS
Lebegge: Hannuitsesteenweg 494, Goetsenhoven .....................40
KEURING ELEKTRICITEIT & RIOLERING
home@test: www.home-attest.be .................................................48
KINDEROPVANG
Ons: tel 016 24 49 40 ....................................................................14
KINESITHERAPEUTEN
Tiense Kinesitherapeuten Kring: www.kine-tienen.be ..............48  
KLINKERS
Lebegge: Hannuitsesteenweg 494, Goetsenhoven .....................40
KLINKERWERKEN
Johan Wauthy: Driesstraat 3b, Hoeleden ....................................68
KLUSJES
Bart Veulemans: gsm 0476 91 86 17 ........................................ 36  
Landelijke Thuiszorg: www.landelijkethuiszorg.be .......................8
KOFFIETAFELS
Permentier: meerdere adressen zie .............binnenkaft achteraan  
Rummens: Aarschotsesteenweg 50-60, Tienen ..........................40
KRAAMZORG
Landelijke Thuiszorg: www.landelijkethuiszorg.be .......................8
Ons: tel 016 24 49 40 ....................................................................14
LAKKEN
Smet auto-onderdelen: Ambachtenlaan 28, Tienen ...................48  
LEERLINGENVERVOER
Multiobus: Industriepark 18, Tienen ..............................................2
LENINGEN
Fintro / Bielen: Goetsenhovenplein 2, Goetsenhoven ...............54
Fintro / Hendrickx-Vandrepol: Neerlintersesteenweg 1, Tienen ..54
Fintro / Vandeput-Lintermans:
Sint-Kwintensstraat 6, Wommersom .............................................54
Fintro / Vanoeveren-Caubergs: Doelstraat 31, Hoegaarden ....54
Fintro / Vanrijkelen-VRD: Menegaard 19, Tienen .....................54

LEVENSBESCHOUWING
huisvandeMens: Beauduinstraat 91 bus 1, Tienen ....................16
LOODGIETER
R.W. Sanitair: Leuvenselaan 499a, Tienen .................................40
MAALTIJDEN AAN HUIS
Delimeal: tel 016 35 32 00 ...........................................................30 
MACHINES
Lebegge: Hannuitsesteenweg 494, Goetsenhoven .....................40
MANTELZORG
Ons: tel 016 24 49 40 ....................................................................14
MAZOUT
Taverniers: Vroentestraat 81/1, Hoegaarden ..............................24
MEUBELS ZANDSTRALEN
Sandblast: Burgemeester J. Dumontstraat 12, Waasmont ........48
ONDERWIJS
GO! onderwijs Tienen: www.scholengroep11.net  ......................18
Katholiek Onderwijs Tienen: www.viatienen.be .........................18
PISO: Alexianenweg 2, Tienen .......................................................16
OPENBAAR VERVOER
De Lijn Vlaams-Brabant: Martelarenplein 19, Leuven ...............48
PELLETS
DR- Deruyter: Sint-Hubertusstraat 107, Oplinter ........................44
PLAATSBESCHRIJVINGEN
home@test: www.home-attest.be .................................................48
PLECHTIGHEDEN
huisvandeMens: Beauduinstraat 91 bus 1, Tienen ....................16
POETSHULP
Landelijke Thuiszorg: www.landelijkethuiszorg.be ........................8
POORTEN
Afsluitingen Bart Van den houdt: Groenstraat 62, Boutersem ...52
RAAMDECORATIES MET ZANDSTRAALFOLIE
Caroo Reklame: Mulkstraat 115, Tienen .....................................24
RADIATOREN
R.W. Sanitair: Leuvenselaan 499a, Tienen .................................40
RECLAMEBORDEN
Caroo Reklame: Mulkstraat 115, Tienen .....................................24
RENOVATIEWERKEN
Bart Veulemans: gsm 0476 91 86 17 .........................................36  
Stelling: Nerm 72a, Hoegaarden ..................binnenkaft achteraan
ROUWDRUKWERK
Permentier: meerdere adressen .............zie binnenkaft achteraan  
Rummens: Aarschotsesteenweg 50-60, Tienen ..........................40
SANITAIR
Geert: Sint-Truidensesteenweg 84, Tienen ..................................36
R.W. Sanitair: Leuvenselaan 499a, Tienen .................................40
Savelek: Groenstraat 105, Boutersem .........................................36 
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SCHOORSTEENKANALEN
DR- Deruyter: Sint-Hubertusstraat 107, Oplinter ........................44
SPANDOEKEN
Caroo Reklame: Mulkstraat 115, Tienen ....................................24
STICKERS
Caroo Reklame: Mulkstraat 115, Tienen .....................................24
STOELEN
SIOEN Furniture: Bierbeekstraat 18, Bierbeek ...........................68 
STOOKOLIE
Taverniers: Vroentestraat 81/1, Hoegaarden ..............................24
TAFELS
SIOEN Furniture: Bierbeekstraat 18, Bierbeek ...........................68 
TANKSTATION
Taverniers: Sint-Truidensesteenweg 117, Tienen ........................24
TELECOMMUNICATIE
Topware Systems: Broekstraat 22 bus 2, Tienen ...........................
..............................................................................binnenkaft vooraan
THUISVERPLEGING
Abts Liesbeth: Begijnenblokstraat 4b, Meldert ..........................44  
THUISZORG
Landelijke Thuiszorg: www.landelijkethuiszorg.be .......................8
Ons: tel 016 24 49 40 ....................................................................14
TIMMERWERKEN
Dakwerken Frederik Gilis: Ernest Ourystraat 18b, Hoegaarden ....2
TOEGANGSCONTROLE
Vips security: gsm 0478 71 91 85 ..............................................44  
TUINAANLEG & ONDERHOUD
Boller Tuinonderhoud: gsm 0495 82 93 84 ...............................52
HTBo: Breisemstraat 144, Tienen ................................................52
TUINBERGINGEN
Afsluitingen Bart Van den houdt: Groenstraat 62, Boutersem ....52
TUINONTWERPEN
Groen-in-Zicht: tel 016 69 41 81 .................................................52
VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE
Stelling: Nerm 72a, Hoegaarden ..................binnenkaft achteraan
VENTILATIE
Savelek: Groenstraat 105, Boutersem .........................................36  
VERF
Lebegge: Hannuitsesteenweg 494, Goetsenhoven .....................40
VERPLEGING AAN HUIS
Abts Liesbeth: Begijnenblokstraat 4b, Meldert ..........................44  
VERWARMING
Geert: Sint-Truidensesteenweg 84, Tienen ..................................36
R.W. Sanitair: Leuvenselaan 499a, Tienen .................................40
Savelek: Groenstraat 105, Boutersem .........................................36  
Taverniers: Vroentestraat 81/1, Hoegaarden ..............................24

VERZEKERINGEN
Fintro / Bielen: Goetsenhovenplein 2, Goetsenhoven ...............54
Fintro / Hendrickx-Vandrepol: Neerlintersesteenweg 1, Tienen ..54
Fintro / Vandeput-Lintermans: 
Sint-Kwintensstraat 6, Wommersom .............................................54
Fintro / Vanoeveren-Caubergs: Doelstraat 31, Hoegaarden ....54
Fintro / Vanrijkelen-VRD: Menegaard 19, Tienen ......................54
VLOEREN
Lebegge: Hannuitsesteenweg 494, Goetsenhoven .....................40
VLOER- & TEGELWERKEN
Savelek: Groenstraat 105, Boutersem .........................................36  
VOEDINGSADDITIEVEN
Citrique Belge: Pastorijstraat 249, Tienen ..................................52
VORMING
Ons: tel 016 24 49 40 ....................................................................14
WELZIJN
huisvandeMens: Beauduinstraat 91 bus 1, Tienen ....................16
WERFBORDEN
Caroo Reklame: Mulkstraat 115, Tienen .....................................24
WERFCOÖRDINATIE
Stelling: Nerm 72a, Hoegaarden ..................binnenkaft achteraan
WERKNEMERSVERVOER
Multiobus: Industriepark 18, Tienen ..............................................2
WILSVERKLARING EUTHANASIE
huisvandeMens: Beauduinstraat 91 bus 1, Tienen ....................16
WONINGBOUW
Danneels: www.danneels.be .........................................................36
WOONCONCEPTEN
SIOEN Furniture: Bierbeekstraat 18, Bierbeek ...........................68 
WONINGAANPASSING
Landelijke Thuiszorg: www.landelijkethuiszorg.be  .......................8
ZANDSTRALEN MEUBELS
Sandblast: Burgemeester J. Dumontstraat 12, Waasmont ........48
ZIEKENFONDS
Liberale Mutualiteit van Brabant: 
Minderbroedersstraat 30, Tienen ..................................................54
Liberale Mutualiteit van Brabant: Aandorenstraat 9, Tienen ..54
Socialistische Mutualiteit: Grote Markt 42/1, Tienen ..............14
ZINKWERKEN
Dakwerken Frederik Gilis: Ernest Ourystraat 18b, Hoegaarden ....2
ZONNEPANELEN
Vanborren Systems: Altenaken 11/4, Hoegaarden .......buitenkaft
ZWEMDOPPEN
Studio d’OOR: Veemarkt 45, Tienen ..............................................2
Studio d’OOR: Houtemstraat 115b, Tienen ...................................2
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Algemeen gsm nr. 0479.946.942
www.begrafenissenpermentier.be

Begrafenissen, crematies, 
aula, koffietafel, drukwerken, 
grafzerken, grafversiering, 
alle formaliteiten.

Wij verzorgen ook alle 
uitvaarten gekoppeld aan 
een uitvaartverzekering.

Funerarie te:
•  Kumtich, Kumtichstraat 2
• Tienen, Aarschotsesteenweg 74 
  (kortelings opening van vernieuwd funerarium met aula en koffietafels)
•  Wommersom, Oplinterstraat 48

algemene aannemingen | werfcoördinatie | veiligheidscoördinatie | bouwadvies
Nerm 72A - 3320 Hoegaarden 

0473/52 46 20 | www.stelling-bvba.be  | info@stelling-bvba.be




