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De Tiense Kwèèkers heten je welkom! 

 

De meest gekende spotnaam voor de inwoners van Tienen is 'Tiense 

kwèèkers'. De spotnaam zou ontleend zijn aan een verhaal dat in "L’étoile 

Belge" van 31 mei 1885 werd gepubliceerd. Vroeger was het de gewoonte 

om tijdens de Pinksterviering in de kerk een witte duif los te laten als sym-

bool voor de Heilige Geest. Maar in dat jaar vond de koster geen witte duif. 

Hij besloot dan maar om een jonge eend te laten vliegen vanaf het doksaal. 

Een tamme eend kan echter niet vliegen en naar verluid zou het dier luid 

kwakend de misviering hebben verstoord. Aanleiding genoeg om de Tie-

nenaars - die bovendien de Heilige Geest vergeleken met een eend - vanaf 

dan 'Tiense kwèèkers' te noemen. 

 

 

Op de wikkel of de verpakking van Belgische suiker staat meestal de T van 

Tienen afgedrukt. En dat mag niemand verbazen, want in deze gezellige stad 

is de zetel gevestigd van de Tiense Suikerraffinaderij. 

Haar fabriek in Tienen is tijdens de bietencampagne ongeveer twee maan-

den per jaar voor bezoekers toegankelijk, precies in die periode dat de sui-

kerbieten geoogst, aangevoerd en verwerkt worden. 

 

Dat Tienen een belangrijke Romeinse nederzetting was, zal je meteen mer-

ken tijdens een bezoek aan museum ‘het Toreke’. In deze voormalige stads-

gevangenis uit 1848 kun je de unieke tentoonstelling ‘Doodgewoon’ bezoe-

ken. Je maakt er kennis met een mystieke, fascinerende wereld: die van de 

rituelen rond dood van de Gallo-Romeinen die hier bijna 2000 jaar geleden 

leefden. De spectaculaire vondst van meer dan 1400 graven en een houten 

grafkamer geven ons een uitzonderlijke kijk op hun begrafenisriten en hoe 

ze dachten over dood en het hiernamaals. Het tweede luik van de tentoon-

stelling dompelt je onder in de magische wereld van het dagelijkse leven van 

de Gallo-Romeinen. 

 

Streekproducten kopen en toeristische info vergaren is mogelijk in de 

Streekshop/Toeristisch infokantoor, eveneens gelegen op de Erfgoedsite 

aan de Grote Markt.  

 

Het centrum van Tienen heeft naast dit museum nog heel wat meer te bie-

den! Tijdens de middeleeuwen groeide Tienen uit tot een stad. Van die wel-

stand getuigen nu nog de monumentale Sint-Germanuskerk en de Onze-

Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk die de wieg van de Brabantse hooggotiek is. 

 

De geconsolideerde ruïne van de eerste Vlaamse Begijnhofkerk werd enkele 

jaren geleden ingericht als wandelpark met historisch karakter. 
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Net buiten de stadskern kun je genieten van enkele uitzonderlijke beziens-

waardigheden zoals de Romaanse Necropolis (een unieke begraafplaats 

voor soldaten uit WO I) en het bedevaartskapelletje Onze-Lieve-Vrouw-ten-

Steen. De 3 Romeinse grafheuvels, beter bekend als de tumuli, zijn sinds 

2006 nog bekender geworden dankzij hun deelname aan en finaleplaats in 

de Monumentenstrijd (VRT – Canvas)! 

 

Ook natuurliefhebbers komen aan hun trekken in de Tiense omgeving! Tie-

nen is gelegen in het Hageland en aan de rand van Haspengouw, een land-

bouwstreek die zich in het zuiden uitstrekt tot aan de Maasvallei. Verschil-

lende wandel- en fietsroutes door schilderachtige landschappen waarin hier 

en daar een vierkantshoeve opduikt, laten je genieten van deze streek.  

 

Dankzij het nieuwe bewegwijzerde fietsknooppuntennetwerk sluit Tienen en 

een groot stuk van het Hageland naadloos aan met de fietsnetwerken van 

Antwerpen, Limburg en Wallonië! 

 

Deze brochure geeft je de mogelijkheid zelf je dagprogramma in elkaar te 

puzzelen. 

Aan de hand van de puzzelstukjes op pagina 7, 8, 9 en 10 kun je een gezel-

lige dag samenstellen op maat van je groep. 

 

! 
Maak vooraf een afspraak met onze administratieve diensten wanneer 

u wenst langs te komen voor informatie en/of de reservatie van uw be-

zoek. Dit kan via het e-mailadres toerisme@tienen.be of tijdens de kan-

tooruren via het telefoonnummer 016 24 76 37. 

 

 = Een op maat gemaakt bezoek mogelijk voor mensen met een verstan-

delijke beperking. (Suikerraffinaderij: niet toegankelijk voor rolstoelgebrui-

kers). 

 

Meer informatie over deze bezoeken en nog veel meer: 

Pasform vzw 

Pastorijstraat 118 

3300 Tienen 

Tel 016 80 46 16 

inschrijvingen@pasform.be 

 

mailto:toerisme@tienen.be
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Algemene voorwaarden 2022 
 

 

De uitstappen met de bijhorende prijzen werden uitgewerkt voor groepen. 

Voor wat de wandelingen betreft, rekenen we op maximum 25 personen. 

Indien jouw groep meer deelnemers telt, wordt een tweede gids aangesteld. 

Voor de busritten wordt per autocar één gids voorzien. 

 

De reservatie is telefonisch mogelijk, maar gebeurt bij voorkeur schriftelijk 

via het ingesloten reserveringsformulier of via e-mail. Op de website van Tie-

nen, www.toerisme.tienen.be, kan je een invulformulier vinden en doormai-

len naar onze dienst voor toerisme (toerisme.tienen.be/aanvraagformulier-

groepsbezoeken). Gelieve minstens vier weken op voorhand te reserveren. 

Wij sturen je een schriftelijke bevestiging en een gedetailleerd programma 

van jouw bezoek. 

 

De prijzen, vermeld in deze brochure, omvatten alle diensten. Drank bij de 

maaltijden zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn geldig 

tot het einde van dit jaar. De dienst voor toerisme behoudt zich echter het 

recht om de prijzen te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijs-

verhoging van derden. 

Voor een stadsgids betaal je een vergoeding van € 60,00 per begonnen 

gidsbeurt en met een duur van maximum 2 uur. Per bijkomend (begonnen) 

uur betaal je € 30,00 extra.  

 

In samenspraak met de vzw Toerisme Vlaams-Brabant werd overeengeko-

men dat enkel de buschauffeur alles gratis aangeboden krijgt. Er is geen 

vrijstelling voor de reisleid(st)er(s). 

 

Voor het middagmaal heeft de groep een keuze uit verschillende menu’s, 

waaruit uiteraard één menu voor de volledige groep kan gekozen worden. 

(zie pag. 28) 

 

Het vervoer wordt door de bezoekende groep zelf geregeld. 

Wanneer in een programma een autocartocht vermeld staat, gebeurt dit met 

de bus van de bezoekende groep. 

 

Het aantal opgegeven deelnemers kan enkel aangepast worden mits overleg 

met onze dienst voor toerisme, dit ten laatste 5 werkdagen voor het bezoek.  

 

Wanneer op de bezoekdag minder personen deelnemen aan de uitstap dan 

het aantal waarvoor werd gereserveerd, dienen de bestelde koffies en/of 

maaltijden toch te worden vergoed. 
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Leerlingen worden begeleid door hun leerkrachten tijdens hun bezoek aan 

de musea (min. 1 leerkracht per 20 leerlingen) 

 

De dienst toerisme van Tienen noch de vzw Toerisme Vlaams-Brabant kun-

nen aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of schade, 

eventueel berokkend aan de deelnemers. 

We raden je dan ook aan om een extra reisverzekering af te sluiten bij een 

verzekeringsmaatschappij van jouw keuze. 

 

De schriftelijke reservatie of het e-mailbericht van een uitstap naar Tienen, 

betekent dat je akkoord gaat met de gestelde voorwaarden. 

Na afloop van de uitstap verwachten we graag jouw indrukken en suggesties 

of eventueel ook gerechtvaardigde klachten. Je reacties kunnen alleen maar 

bijdragen tot een nog betere dienstverlening van onze kant. 

Verder rest ons enkel je nog een aangename dag in Tienen toe te wensen! 
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Puzzel je dag 
 

Musea 
 

 ‘Het Toreke’ 

• Duur: 1.30 uur 

• Basisprijs (vanaf 10 pers.): 

€ 2,00 p.p. 

• Gids (optioneel): € 60,00 –  

max. 25 personen per gids 

 

Wandelingen met gids 
 

 ‘Het historische hart van 

Tienen’ 

• Duur: 2 uur 

• Basisprijs: € 60,00 per gids – 

max. 25 personen per gids 

 

‘Waar gotiek in wording was’ 

• Duur: 2.00 uur 

• Basisprijs: € 60,00 per gids – 

max. 25 personen per gids 

 

 ‘De duistere kantjes van 

Tienen’ 

• Duur: 2 uur 

• Basisprijs: € 60,00 per gids – 

max. 25 personen per gids 

 

 ‘Dames met pit’  

• Duur: 2 uur 

• Basisprijs: € 60,00 per gids – 

max. 25 personen per gids 

 

‘Kapellen en Kapelletjes’ 

• Duur: 2 uur 

• Basisprijs: € 60,00 per gids – 

max. 25 personen per gids 

 

 ‘In ’t Tins gezajd’ 

• Duur: 2 uur 

• Basisprijs: € 60,00 per gids – 

max. 25 personen per gids 

 

 ‘Nijver Tienen’ 

• Duur: 2 uur 

• Basisprijs: € 60,00 per gids – 

max. 25 personen per gids 

 

 ‘Mannen met lef’ 

• Duur: 2 uur 

• Basisprijs: € 60,00 per gids – 

max. 25 personen per gids 

 

‘Funeraire wandeling’ 

• Duur: 2 uur 

• Basisprijs: € 60,00 per gids – 

max. 25 personen 

 

‘Van kerk tot oorlogsbegraafplaats: 

Necropolis’ 

• Duur: 1.30 uur 

• Basisprijs: € 60,00 per gids – 

max. 25 personen per gids 

 

‘Wandelen met stijl(en)’ 

• Duur: 2 uur 

• Basisprijs: € 60,00 per gids – 

max. 25 personen per gids 
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City Golf in Tienen 

 
• Ludieke variant van de golfsport 

in de binnenstad - met gids(en) 

• Duur: 2 of 3 uur (6 of 9 holes) 

• enkel op aanvraag 

• het hele jaar door, alle dagen 

van de week 

• Basistarief: € 20 p.p. Informeer 

zeker naar groepskortingen of 

studententarieven. 

 

Busritten met gids 
 

 ‘Op en af door ’t Zoete Land’ 

• Duur: 3 uur 

• Basisprijs: € 90,00 per gids 

 

Dagarrangementen 

 

 ‘De Tiense Suikerraffinaderij’  

(van eind september tot december) 

• Duur: 1.30 uur 

• Basisprijs: € 5,00 p.p. (scholen: 

gratis) 

• In combinatie met ‘het Toreke’: 

€ 7,00 p.p. beide bezoeken 

samen, scholen € 2,00/leerling) 

• Gids Toreke: € 60,00 (max. 25 

personen per gids) 

• Niet mogelijk tijdens het 

weekend. In combinatie met ‘het 

Toreke’: eveneens niet mogelijk 

op maandag. 

 

 Hoe Doodgewoon waren de 

Gallo-Romeinen? 

De drie tumuli en tentoonstelling 

‘Doodgewoon ! Rituelen van leven 

en dood in de Romeinse tijd’ in 

museum ‘het Toreke’  

(niet op maandag) 

• Duur: ± 3 uur 

• Verplaatsing met eigen autocar. 

• Basisprijs: toegang het Toreke 

€ 2,00 p.p. 

• € 90,00 per gids (max. 25 pers. 

per gids) 

 

In het spoor van de Romeinen - 

Fietsen met de Gallo-Romeinen 

door Tienen. Bezoek aan ‘Doodge-

woon !’ en fietstocht langs de ar-

cheologische vindplaatsen 

(van april tot september - niet op 

maandag - maximum 25 à 30 per-

sonen) 

• Ganse dag: voormiddag bezoek 

Het Toreke, ’s middags lunch in 

brasserie of restaurant naar 

keuze, ‘s namiddags fietstocht 

• Afstand en duur van de fiets-

tocht: 17,5 km - 3 uur. 

• Enkel mogelijk van april tot en 

met september 

• Prijs: € 2,00 p.p. voor de toe-

gang tot Het Toreke + € 150,00 

voor de gids  

 

 Fietsen langs de vesten - fiets-

tocht langs de vroegere middel-

eeuwse omwalling van de stad 

(van april tot september – niet 

op dinsdag) 

• Afstand en duur van de fiets-

tocht: 11 km - 3 uur. 

• Prijs: € 90,00 voor de gids (max. 

20 personen)  
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Ook de moeite waard! 
 

Bezoek ‘Brouwerij Vissenaken’ 

• Meerdere bezoekformules mo-

gelijk 

• Alle info op: 

www.brouwerijvissenaken.be 

 

Bezoek Tatanka Bizonboerderij  

Willebringen 

 

• Duur: ± 2 uur 

• Prijs voor groepen: € 6,00 p.p. 

(met een minimum van € 

120,00 voor de groep) 

• De huifkar biedt plaats aan 

maximum 40 personen. Voor 

grotere groepen kan er een an-

dere activiteit in de buurt wor-

den voorzien 

• Meer info: 
https://www.feestzalenvogelzang.be

/tatanka-bizonboerderij 

 

Bezoek brouwerij van Hoegaarden 

• Duur: ± 2 uur 

• Classic tour: rondleiding + de-

gustatie van een Hoegaarden - 

vanaf 12 jaar € 8,50 -  studen-

ten € 7,50 (op vertoon van stu-

dentenkaart) -  kinderen t.e.m. 

11 jaar gratis (max. 2 kinderen 

per betalende volwassene) 

• Classic tour VIP: rondleiding + 

degustatie van een Hoegaarden 

-  rondleider exclusief voor de 

groep ongeacht het aantal deel-

nemers - € 255,00 per groep 

• Groepen max 30 personen per 

groep en maximaal 2 groepen 

• Bezoek is enkel mogelijk na re-

servatie (min. 3 weken vooraf): 
www.breweryvisits.com/nl/hoegaarden 

Algemene info 
 

Koffie & Gebak 

• Duur: half uur 

• Prijs: afhankelijk van de keuze 

 

Lunch – Avondmaal 

• Duur: 1.30 uur 

• Prijs: afhankelijk van het menu 

 

Verplaatsing tussen twee 

bezienswaardigheden 

• Duur: 15 min 
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Musea 
 

Museum ‘het Toreke’ 
 

Bezoek aan de tentoonstelling "Doodgewoon ! Rituelen van leven en dood in 

de Romeinse tijd" 

 

De prachtige tentoonstelling 'Doodgewoon? Rituelen van leven en dood in de 

Romeinse Tijd' staat opgesteld in museum ‘het Toreke’.  

Je kunt er de vondsten en resultaten van de grootste archeologische sites 

van de Benelux bewonderen: de Gallo-Romeinse schatten van het Grijpen-

veld. 

 

Deze tentoonstelling over de Gallo-Romeinen in Tienen werd in een nieuw 

kleedje gestopt en toegankelijker gemaakt voor iedereen. Enkele leuke doe-

hoekjes dompelen je helemaal onder in de Romeinse wereld. Speel zelf an-

tropoloog: stel een skelet samen en bepaal of het een man of een vrouw, 

een jongen of een meisje was. Laat je toekomst voorspellen door de Gallo-

Romeinse goden... 

 

De tentoonstelling is opgesteld in twee luiken: Rituelen van dood en rituelen 

van leven. 

 

In het eerste luik van de opstelling 'Rituelen van dood', kan de bezoeker de 

magische wereld van de dodenrituelen in de Romeinse tijd ontdekken. Blik-

vanger van de tentoonstelling is de levensgrote reconstructie van de graf-

kamer van het tumulusgraf van Grijpen. 

 

Het tweede luik van de tentoonstelling, 'Rituelen van leven', biedt een uniek 

inzicht op de diepste gevoelens van de mensen die 2000 jaar geleden in on-

ze regio leefden. “Wat deed een koppel met vruchtbaarheidsproblemen?”, 

“Wat deed men na afwijzing van een geliefde?”, “Hoe probeerde men onheil 

af te wenden?”, “Hoe beloonde men de goden voor een goede oogst?”.  

 

Het antwoord op deze vragen vonden de archeologen tijdens het onderzoek 

van offerkuilen. Het samenbrengen van de geofferde voorwerpen zegt vaak 

veel over de beweegredenen van het offer. Zo komt het dat we via de arche-

ologie soms heel even de gedachten van de mens in het verre verleden kun-

nen lezen.  

 

Blikvanger van dit tweede luik van de tentoonstelling is de Mithrastempel 

met enkele unieke voorwerpen. Uniek in de Romeinse wereld is het slangen-



 9 

vat. In het vat bevindt zich een buis met aan het uiteinde een slangenkop. 

Experimenteel onderzoek toonde aan dat de slang vloeistof uitspuwt als de 

inhoud van het vat aan de kook wordt gebracht.  

 

Even uniek is het deksel met de afbeelding van een slang, een beker en een 

leeuw, dè symbolengroep van de Mithrascultus. Dit deksel in aardewerk is 

van Tiense makelij. Een beker in loodglazuur draagt in een medaillon de 

buste van Mithras met Perzische muts. 

 

Aangepaste rondleidingen voor personen met een verstandelijke beperking 

kunnen aangevraagd worden via Pasform - TIEVO vzw: 016-80 46 16 

• Elke dag open van 10.00 uur tot 17.00 uur (behalve op maandag) – tic-

ketverkoop eindigt om 16.00 uur; gesloten op 24, 25, 26 en 31 decem-

ber en 1 en 2 januari 

• Toegangsprijs bedraagt € 2,00 per persoon (vanaf 10 pers.) 

• Een rondleiding met gids is aanbevolen en kost € 60,00 (max. 2 uur, per 

bijkomend uur betaal je € 30,00 extra, maximum 25 personen per gids). 
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Wandelingen met gids 
 

Wandeling met gids 

‘Het historisch hart van Tienen’ 
 

Doel van de wandeling: een brede kennismaking met het centrum van Tie-

nen.  

 

Je wandelt langs de oude stadskern van Tienen: de Grote Markt met bezoek 

aan de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk met haar eigenaardige grondplan, 

een bezoek aan de Sint-Germanuskerk met haar eigen symboliek. Voor 

groepen die liever wat meer stappen, kan de wandeling uitgebreid worden 

naar de Gete toe, eventueel naar de begijnhofsite of in de andere richting 

naar het stadspark. Geef gerust je voorkeur op bij de aanvraag van een 

rondleiding. 

 

• Duur: 2 uur 

• Wandeling met een gids van de Tiense Gidsenbond 

• 1 gids per groep van maximum 25 personen 

• De rondleiding kost € 60,00 per gids (bij aanvang van elk bijkomend uur 

betaal je € 30,00 extra) 

 

Wandeling met gids 

‘Waar gotiek in wording was’ 
 

Vertrekpunt: begijnhofsite -  eindpunt: Grote Markt 

Doel van de wandeling: architecturale wandeling van vroeggotiek naar 

hooggotiek.  

 

Tijdens deze wandeling krijg je een overzicht van de verschillende bouwfa-

sen in de gotiek. Het begin van deze rondleiding is daarvan een mooi voor-

beeld: de ruïne van wat eens de oudste begijnhofkerk van Vlaanderen was 

en waar de ‘vroeggotiek’ werd toegepast.  

 

De Sint-Germanuskerk laat zien welk prachtig evenwicht en welke ultieme 

rust de toepassing van de ‘Demergotiek’ kan bieden. De verscheidenheid in 

gebruikte steen, bekappingstechnieken, steenhouwersmerken worden uitge-

legd en aangetoond. In deze kerk kan je ook zien hoe neogotiek wonderwel 

kan aansluiten bij de oorspronkelijke stijl van het hoogkoor.  

 

Tijdens een bezoek aan de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk geeft je gids 

graag een woordje uitleg over de bouw van deze kerk die beschouwd wordt 

als bakermat van de ‘Brabantse hooggotiek’. 
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• Duur: 2.00 uur 

• Wandeling met een gids van de Tiense Gidsenbond 

• 1 gids per groep van maximum 25 personen 

• De rondleiding kost € 60,00 per gids (bij aanvang van elk bijkomend uur 

betaal je € 30,00 extra) 

 

Wandeling met gids 

‘De duistere kantjes van Tienen- Van daders en slachtoffers’ 
 

Doel van de wandeling: een aantal ankerplaatsen in Tienen hun verhaal la-

ten vertellen van misdaad en misdrijf. 

 

Heksenprocessen en –verbrandingen, de beul die zelf slachtoffer wordt, le-

preuzen die gestigmatiseerd worden, een notoire gynaecoloog die beschul-

digd wordt van moord, Jodenvervolging door de eeuwen heen, verkrachtin-

gen die al dan niet goed aflopen, burgers aan de schandpaal, gevangenissen 

die dreigen in te storten, kinderen die spelen met menselijke beenderen, 

soldaten die een begijnhof willen in brand schieten … 

 

De geschiedenis van een of andere bananenrepubliek? 

 

Neen, de duistere kanten van Tienen.  

 

Wandel met ons mee … als je durft ! 

 

• Duur: 2 uur 

• Wandeling met een gids van de Tiense Gidsenbond 

• 1 gids per groep van maximum 25 personen 

• De rondleiding kost € 60,00 per gids (bij aanvang van elk bijkomend uur 

betaal je € 30,00 extra) 

 

Wandeling met gids 

‘Dames met pit - Tintelende Tinse Màskes’ 
 

Doel van de wandeling: kennismaking met belangrijke ‘dames’ uit ons 

Tiense verleden. 

 

De Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk vormt het uitgangspunt van een wande-

ling die ons de geschiedenis van de Tiense vrouw vertelt. Figuren zoals de 

mystica Beatrijs van Nazareth en de dichteres Julia Tulkens, beiden geboren 

in Tienen, doen bij de meesten van ons wel een belletje rinkelen.  
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Maar ook minder bekende en anonieme dames geven ons een kleurrijk 

beeld op het verleden van de stad: de weerstandsvrouw, de huismoeder, de 

vrouw met een hart voor gehandicapte kinderen, de sterke vrouwen achter 

bekende mannen, de vrouw als heldin, de vrouw als slachtoffer, de prostitu-

ee en de begijn. Allen passeren de revue. 

 

• Duur: 2 uur 

• Wandeling met een gids van de Tiense Gidsenbond 

• 1 gids per groep van maximum 25 personen 

• De rondleiding kost € 60,00 per gids (bij aanvang van elk bijkomend uur 

betaal je € 30,00 extra) 

 

Wandeling met gids 

‘Kapellen en Kapelletjes’ 
 

Doel van de wandeling: oog hebben voor kleine en grote kapellen, voor hun 

historische betekenis en huidige devotiewaarde. 

 

Kapellen en kapelletjes zijn getuigen van meer dan tien eeuwen Tiense ge-

schiedenis. Kloosterordes vestigden zich in onze stad en bouwden naast 

hun klooster hun eigen kapel. Doorheen de tijd werden deze kapellen aan-

gepast, verbouwd of vernieuwend gedecoreerd, anderen verdwenen geheel 

of gedeeltelijk. 

 

Volksdevotie, vooral tot Maria, zette gelovigen aan tot het oprichten van 

kleine kapelletjes: van kleine gevelnissen tot een heuse Mariagrot. 

 

Op deze wandeling bieden we een selectie van kapellen en kapelletjes in de 

binnenstad, elk met een eigen functie en een eigen verhaal 

 

• Duur: 2 uur 

• Wandeling met een gids van de Tiense Gidsenbond 

• 1 gids per groep van maximum 25 personen 

• De rondleiding kost € 60,00 per gids (bij aanvang van elk bijkomend uur 

betaal je € 30,00 extra) 

 
 

 

Wandeling met gids 

‘In ’t Tins gezajd’ 
 

Doel van de wandeling: je tegelijk laten kennis maken met de stad Tienen en 

met haar sappig, onnavolgbaar dialect. 
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Een rasechte biedt jullie een wandeling aan in het Tiens dialect. 

 

De verhalen die verteld worden, werden geleend uit ‘Pikke Stijkès’ en ‘Kolle-

billekes’ van de bekende Tiense auteur Léon Rubbens (1901-1981). 

 

Pikke Stijkès vertelt ons het verhaal van een 9-jarig jongetje dat allerlei frat-

sen uithaalde in Tienen. De boeken zijn in het Tiens geschreven en zijn moei-

lijk leesbaar. Veel typisch ’Tiense woorden’ zijn eigenlijk verbasteringen van 

Franse woorden. Ook dit sociologisch verschijnsel maakt het werk van Rub-

bens interessant. 

 

Natuurlijk zullen er in onze wandeling ook echte overleveringsverhalen en 

familietradities bij zijn. Bomma en bompa hebben indertijd ook goed hun 

best gedaan! 

 

Misschien gaan we nadien “spajle bè de maajs oep de braaj veujr et kotte-

goar!" 

 

• Duur: 2 uur 

• Wandeling met een gids van de Tiense Gidsenbond 

• 1 gids per groep van maximum 25 personen 

• De rondleiding kost € 60,00 per gids (bij aanvang van elk bijkomend uur 

betaal je € 30,00 extra) 

 

Wandeling met gids 

‘Nijver Tienen’ 
 

Doel van de wandeling: bezoek aan de plaatsen waar de Tiense industrie 

ooit welig bloeide. 

 

Je wandelt langs de straten en pleinen waar Tiense bedrijvigheid haar spo-

ren heeft nagelaten in straatnamen, gebouwen en nieuwe sites. Bedrijfjes, 

brouwerijen, stokerijen, mouterijen, leerlooierijen, … passeren de revue ter-

wijl we langs de vernieuwde omgeving van de Gete flaneren. Tienen werkt en 

zwoegt doorheen de middeleeuwen, langs de 19de-eeuwse industriële om-

wenteling tot op heden. 
 

• Duur: 2 uur 

• Wandeling met een gids van de Tiense Gidsenbond 

• 1 gids per groep van maximum 25 personen 

• De rondleiding kost € 60,00 per gids (bij aanvang van elk bijkomend uur 

betaal je € 30,00 extra) 



 14 

 

Wandeling met gids 

‘Mannen met lef’ 
 

We wandelen door de stadskern van Tienen en vertellen onderweg over een 

aantal mannen die voor Tienen heel wat betekend hebben. Een hele vari-

eteit passeert de revue: de industrieel, de kunstenaar, de gevangene, de 

kwajongen, de architect, de entertainer, de dichter, de beiaardier, de bur-

gemeester, de soldaat, … 

 

We wandelen van Jacques Joseph Gilain tot Albert Geens, van Tony Corsari 

tot bij Dominiek Vandermeulen, van Jef Vaes tot Willem Wittlockx, van Pikke 

Stijkès tot Freek Dumarais, van reus Jan tot Léonard Reynaerts, … 

 

Mannen met lef, met inspiratie, met durf, met karakter, met wil, met elk hun 

eigen aard. 

 

• Duur: 2 uur 

• Wandeling met een gids van de Tiense Gidsenbond 

• 1 gids per groep van maximum 25 personen 

• De rondleiding kost € 60,00 per gids (bij aanvang van elk bijkomend uur 

betaal je € 30,00 extra) 

 

Wandeling met gids 

‘Funeraire wandeling’ 
 

Marina Gelaude, gids van de Tiense Gidsenbond, neemt je mee voor een 

sfeervolle tocht langsheen de laatste rustplaatsen van zovele Tienenaren. 

We bekijken de graven vanuit verschillende perspectieven: de betekenis van 

de persoon voor Tienen, de periode waarin het graf werd opgericht en grote 

verscheidenheid aan gebruikte materialen en vormen. 

 

We wandelen tussen neogotische kapellen of bombastische tomben, obelis-

ken en gebroken zuilen. We bekijken grafstenen in allerlei soorten: van grijze 

steen tot marmer, van geslepen steen tot breuksteen, van kalksteen tot gra-

niet. 

 

De symboliek overstelpt je: kruisen met klimop of rozen, lijkvazen, urnen en 

lijkdoeken, bloemenkransen en palmtakken, gevleugelde zandlopers, een 

anker en een hart, een lier, een kelk, een schaap, een tortel. Dit zijn slechts 

enkele van de beeldende elementen die je tijdens deze wandeling kan ont-

dekken. 
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• Duur: 2 uur 

• Wandeling met Marina Gelaude – gids van de Tiense Gidsenbond 

• Maximum 25 personen 

• De rondleiding kost € 60,00 per gids (bij aanvang van elk bijkomend uur 

betaal je € 30,00 extra) 

 

Wandeling met gids 

‘Van kerk tot oorlogsbegraafplaats: Necropolis’ 
 

Op 18 augustus 1914 kwam het in Grimde en Sint-Margriete-Houtem tot een 

treffen tussen het oprukkende Duitse leger en Belgische militairen. De Duit-

sers wonnen, de Belgen wachtte de taak hun gesneuvelden te begraven. 

 

In een streven om hen een respectabele begraafplaats te geven werd op 

12 november 1914 de ‘Gemeentelijke Ontgravingsdienst’ in het leven ge-

roepen. Als begraafplaats werd een niet direct voor de hand liggende locatie 

gekozen: de ruïnes van de oude Sint-Pieterskerk in Grimde. Na de oorlog 

werd de kerk gerestaureerd en kreeg de oorspronkelijke parochiekerk een 

definitieve invulling als soldatenkerkhof: plaats van bezinning en herden-

king. 

 

Tijdens deze rondleiding in de Necropolis krijg je een beeld van deze trans-

formatie van kerk tot ‘stad der doden’, laatste rustplaats voor 139 gevallen 

soldaten en hun bevelhebber. 

 

• Duur: 1.30 uur 

• Wandeling met een gids van de Tiense Gidsenbond 

• 1 gids per groep van maximum 25 personen 

• De rondleiding kost € 60,00 per gids (bij aanvang van elk bijkomend uur 

betaal je € 30,00 extra) 

 
 

Wandeling met gids 

‘Wandelen met stijl(en)’ 
 

Is dit nu romaans of gotisch ? Is die biechtstoel nu een kunstwerk uit de ba-

rok of uit de rococo ? En is dat gebouw nu Art Nouveau of Art Déco ? 

Op al deze en vele andere vragen krijgt u een antwoord tijdens deze stads-

wandeling. (Bijna) alle kunststijlen - van romaans tot Art Déco - passeren de 

revue. Voorbeelden vinden we genoeg in de Sint-Germanuskerk, de Van 

Ransthuizen, het huis de Grote Spiegel en het huis de Ooievaar, de kapel 

van de Cellebroeders, de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk, het stadhuis of de 

woning van notaris Louis Rouchet.  
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Na deze wandeling weet u perfect wat een rondboog is en wat een kruisge-

welf is en wat het verschil tussen renaissance en classicisme is. Het wordt 

geen saai theoretisch verhaal, maar een boeiende, stijlvolle reis doorheen 

de (kunst)geschiedenis. 

 

• Duur: 2 uur 

• Wandeling met een gids van het Gidsencollectief Jan Primus 

• 1 gids per groep van maximum 25 personen 

• De rondleiding kost € 60,00 per gids (bij aanvang van elk bijkomend uur 

betaal je € 30,00 extra) 

 

City Golf in Tienen 
 

 

Wie Tienen wil verkennen, kan dat voortaan al golfend. ‘City Golf’ is een lu-

dieke variant op de klassieke golfsport. Het is een unieke manier om de pa-

rels van de suikerstad te ontdekken.  

Bij ‘City Golf’ speelt men golf op locaties in de binnenstad van Tienen. In te-

genstelling tot bij de klassieke golfsport, slaat men het balletje niet naar een 

gat in de grond, maar naar een ‘target’ dat zich in de stad bevindt (bv. een 

standbeeld, zitbank, vlagje …). ‘City Golf’ wordt met een zachtere golfbal ge-

speeld die geen schade kan aanrichten, maar toch nog redelijk ver kan vlie-

gen. De speler met het minste aantal slagen is de winnaar. 

De essentie van ‘City Golf’ is om de stad Tienen op een ludieke manier te 

ontdekken. Deelnemers maken een mooie stadswandeling en maken tege-

lijkertijd kennis met ‘City Golf’, waarbij een aantal ‘must see-locaties’ als de 

holes beschouwd worden. ‘City Golf’ is voor iedereen toegankelijk. Golferva-

ring of een golfvaardigheidsbewijs zijn niet nodig. De deelnemers krijgen 

voor aanvang een golfinitiatie. Een gebrek aan golfervaring kan het plezier 

alleen maar ten goede komen. 

 

Duur: 2 uur (6 holes) of 3 uur (9 holes), met gids(en) 

• City Golf kan enkel op aanvraag gespeeld worden.  

• City Golf kan het hele jaar door, alle dagen van de week 

• Contacteer Vincent Hellemans, info@city-golf.be 

• Gsm 0498 39 56 94   Kijk zeker ook op www.city-golf.be. 

• Basistarief: € 20,00 p.p. Informeer naar groepskortingen of 

studententarieven. 
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Busritten met gids 
 

Busrit met gids 

‘Op en af door ’t Zoete Land’ 
 

Doel van de busrit: veertig kilometer speuren naar de agrarische en industri-

ele ontwikkeling in Tienen en omgeving. 

 

In de plooien van ons weelderig Haspengouw bezoeken we rustige plat-

telandskernen, waar de geur van de vruchtbare aarde onze neus kittelt. Rij-

ke teelten, granen, suikerbieten, aardappelen, alom. Stilaan zien we meer 

fruitplantages in het landschap. Deze teelten bepalen ook het karakter van 

de Tiense industrie. 

 

We hebben ook oog voor onze typisch Brabantse hoeven. De zeldzame roco-

cokerk van het bierdorp Hoegaarden en de kerk van Hakendover met haar 

uitzonderlijk middeleeuws retabel staan ook op ons programma. Via het mo-

derne industriepark met grote bedrijven als Sylvania en Bosch rijden we te-

rug naar de Grote Markt, het hart van Tienen. 

 

• Duur: 3 uur 

• De rondleiding kost € 90,00 per gids (bij aanvang van elk bijkomend uur 

betaal je € 30,00 extra) 

 

Dagarrangementen 
 

Tiense Suikerraffinaderij 
 

Na een inleidend filmpje over de suikerindustrie leiden “suikergidsen” je 

rond in de suikerraffinaderij. Je ziet het productieproces vanaf het ogenblik 

dat de bieten in de fabriek worden gebracht door de boeren tot de verpak-

king van de verscheidene soorten suiker. 

 

• Duur: 1.30 uur 

• https://www.tiensesuikerraffinaderij.com/over-ons/bezoek-een-vestiging  

• In combinatie met ‘het Toreke’: € 7,00 p.p. voor verenigingen en groepen 

(niet mogelijk op maandag, prijzen onder voorbehoud)  

• Reservatie: T Center, tel 016 80 15 02, bezoeken@raftir.be 
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In het spoor van de Romeinen – 

Fietsen met de Gallo-Romeinen door Tienen 
 

Bezoek aan de Gallo-Romeinse collectie in museum “het Toreke” en fiets-

tocht langs de archeologische vindplaatsen 

 

Je brengt een bezoek aan het museum “het Toreke” en de prachtige ten-

toonstelling 'Doodgewoon ! Rituelen van leven en dood in de Romeinse Tijd'. 

Je kunt er de vondsten en resultaten van de grootste archeologische sites 

van de Benelux bewonderen: de Gallo-Romeinse schatten van het Grijpen-

veld. Naast honderden stukken aardewerk, werd er een Mithrastempel, een 

glasoven en een groot grafveld gevonden.  

De tentoonstelling in museum “het Toreke” wordt tijdens de fietstocht ‘Fiet-

sen met de Gallo-Romeinen in Tienen’ nóg een stuk interactiever. Zo kom je 

te weten waar de prachtige mozaïekvloer in het museum precies werd opge-

graven en raak je als het ware het roemrijke verleden van de Gallo-

Romeinen in Tienen aan.  

De fietsroute geeft een beeld van hoe de Gallo-Romeinen woonden en leef-

den. Je komt voorbij de Gallo-Romeinse vicus, langs het badhuis, langs de 

plek waar de fallus werd opgegraven en langs het horreum (de graan-

schuur).  

Je passeert het grootste Gallo-Romeins grafveld van de Benelux en de plaats 

waar eens een Romeinse villa (mét de mozaïekvloer) stond. Natuurlijk mo-

gen ook de drie tumuli niet ontbreken. Tijdens de tocht fiets je tevens langs 

enkele opmerkelijke middeleeuwse getuigen. 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de fietstocht te plannen (niet moge-

lijk op maandag ): 

• in de voormiddag bezoek je in het museum Het Toreke de tentoonstelling 

over de Gallo-Romeinen in Tienen. 's Middags lunch je in een brasserie of 

restaurant naar keuze in Tienen. 's Namiddags maak je de fietstocht (deze 

duurt met de nodige stops ingerekend ongeveer 2,5 uur); 

• je neemt je picknick mee en begint in de voormiddag meteen met de fiets-

tocht. Als je om 10.00 uur vertrekt, ben je tegen de middag op het fiets-

pad aan de Kapel van O.L.V.-ten-Steen. Langs dit fietspad staan enkele 

picknicktafels. Je kan er ook voor kiezen om te picknicken aan de drie 

tumuli. Na de middag bezoek je de tentoonstelling over de Gallo-

Romeinen in Tienen. 

• Afstand en duur van de fietstocht: 17,5 km - 3 uur. 

• Deze Gallo-Romeinse dag is enkel mogelijk van april tot en met septem-

ber en met maximum 25 personen 

• Prijs: 2,00 euro per persoon voor de toegang tot Het Toreke + 150 euro 

voor de gids. 
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Middeleeuwse muren 

Fietsen langs de vesten 
 

Fietstocht langs de middeleeuwse omwalling van de stad 

 

We volgen het tracé van de vroegere middeleeuwse omwalling van de stad. 

Tienen kende in de loop van zijn geschiedenis vier opeenvolgende omhei-

ningen die tot doel hadden om de veiligheid van de stad te verhogen. Zij be-

stonden uit een systeem van poorten, muren, grachten, torens en wallen. De 

muren en poorten werden in de loop van de 19de eeuw ontmanteld en hun 

materialen werden ondermeer voor de aanleg van straten en pleinen en voor 

de bouw van de gevangenis aangewend. Andere relicten zijn nog wel zicht-

baar. De middeleeuwse omheining werd in de 19de eeuw door een wandel-

boulevard vervangen. Tijdens deze fietstocht worden zowel de archeolo-

gische zoektocht naar de verdwenen omheining als de woelige geschiedenis 

van Tienen als grensstad toegelicht. 

 

• Afstand en duur van de fietstocht: 11 km - 3 uur. 

• Deze fietstocht is enkel mogelijk van april tot september 

• Prijs: € 90,00 voor de gids (max. 20 personen) 
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Ook de moeite waard! 
 

Bezoek ‘Brouwerij Vissenaken 
 

Een brouwerijbezoek is enkel mogelijk op afspraak. Het is aan te raden om 

minstens enige weken op voorhand naar de beschikbaarheid van de brou-

wer te polsen om zeker te zijn dat het brouwerijbezoek kan doorgaan. Indien 

er restaurantbezoek gewenst is dienen de plaatsen in het restaurant ook 

tijdig gereserveerd te worden. 

 

1. Proeverij  
(max 45 minuten - vanaf 1 persoon tot maximum 6 personen.) 

Al de diverse bieren kunnen ter plaatse geproefd worden en men mag ook een be-

geleidende uitleg door de brouwer verwachten. 

Prijs: € 12,00 (voor 1 tot 6 personen) en alle consumpties aan € 1,00 per proef-

glaasje. 
 

2. Een brouwerijbezoek  
(2 uur - van 7 tot 14 personen gezien de kleinschaligheid van de brouwerij) 

De brouwer geeft een gedetailleerde uitleg over het artisanale brouwproces. Alle 

zintuigen worden ingeschakeld: men kan zien, ruiken, voelen, horen en proeven in 

de brouwerij zelf. Schroten, storten, maischen, spoelen, koelen, lageren, hoge gis-

ting, zwaar bier, enzymen, koolzuur, hop... Het hele gamma brouwerslatijn komt 

aan bod ! Daarnaast vertelt hij over hoe de roeping om bier te brouwen ontstond 

en welke perikelen hij tegenkwam tijdens de oprichting van zijn kleinschalige be-

doening. Tussendoor worden enkele bieren geproefd. 

Prijs: €7,00 per persoon (minimum 7 personen). 
 

3. Brouwerijbezoek en Sint-Hymelinuswandeling  
(3 uur - van 7 tot 14 personen gezien de kleinschaligheid van de brouwerij) 

Men start met het brouwerijbezoek en het proeven van enkele biertjes. Na een uur-

tje start de wandeling naar het bronneke van Sint-Hymelinus, (± 2 km heen en te-

rug - 1 uur). De legende van Sint-Hymelinus wordt uit de doeken gedaan. Er wordt 

ook verteld over de vijf heiligen van Vissenaken. Hoe is Vissenaken aan twee ker-

ken geraakt? Waarom is er een meikermis in Sint-Pieter? Hoe kwam de Heilige 

Hoek aan zijn naam? Welke erfenis uit het eerste millennium blijft er over? Welke 

rol speelde de Norbertijnen de volgende 900 jaar? Terug in de brouwerij kan men 

rustig napraten bij een biertje. 

Prijs: inclusief het proeven betaalt u € 61,00 voor het brouwerijbezoek en de bege-

leide wandeling + vanaf de 8ste deelnemer € 7,00 per persoon extra.  
 

4. Brouwerijbezoek en historische bierwandeling door Vissenaken  
(4 uur - van 7 tot 14 personen gezien de kleinschaligheid van de brouwerij)  

Men start met het brouwerijbezoek en uiteraard het proeven van enkele biertjes. 

Na een uurtje start de wandeling door Vissenaken langs plekken met een brouwe-

rijverleden of op een of andere manier verbonden aan het brouwen (± 7 km - 2 

uur).  



 21 

De wandeling gaat over goed verharde wegen en paadjes, toch is goed schoeisel 

aanbevolen. De wandeling is buggy-vriendelijk, behalve na een lange periode met 

regen. De wandeling gaat een eindje (200 of 500 m) langs de drukke Aar-

schotsesteenweg waar zichtbare kledij aanbevolen is. Kinderen dienen hier bij de 

hand gehouden te worden. Terug in de brouwerij kan men rustig napraten bij een 

biertje. 

Prijs: inclusief het proeven betaalt u € 73,00 voor het brouwerijbezoek en de bege-

leide wandeling + vanaf de 8ste deelnemer € 7,00 per persoon extra.  
 

5. Brouwerijbezoek en fietstocht (4 uur + eventueel de tijd om te eten - van 7 tot 

14 personen gezien de kleinschaligheid van de brouwerij) 

Men start met het brouwerijbezoek (zie boven) en het proeven van een aperitief. 

Na een uurtje start de fietstocht (fiets zelf mee te brengen - ± 10 km - 2 uur).  

De fietstocht start bovenop een Diestiaanse heuveltop te Vissenaken-Sint-Maarten. 

Het landschap wordt gelezen en de socio-culturele, maatschappelijke en religieuze 

verbanden worden gelegd. Via enkele markante plekken doorkruist men we het 

grensgebied van het Hageland met Haspengouw. Men daalt tot beneden in de Vel-

pevalei en klimt terug naar de heuvelkammen. Bij helder weer lukt het misschien 

om daar tot 28 (!) kerktorens te zien, in uitzonderlijke gevallen zelfs de rookplui-

men van Doel en Tihange. Bovendien zit men hier niet zo ver van het geografisch 

middelpunt van België. Regelmatig wordt er even gestopt en vertelt de brouwer 

over wat men zien en wat de achtergrond van dat alles is.  

Mits reservatie vooraf kan er eventueel in Bunsbeek iets worden gegetenkunnen 

(Pizza Napoli - ’s avonds) of in Brasserie Het Molenhuys (’s middags of ’s avonds) of 

in Kumtich in Eethuis De Plek (weekend). Terug in de brouwerij kan men rustig uit-

blazen bij een biertje. 

Prijs: inclusief het proeven betaalt u € 73,00 voor het brouwerijbezoek en de bege-

leide fietstocht + vanaf de 8ste deelnemer € 7,00 per persoon extra. Indien er een 

restaurantbezoek gepland wordt vraagt de gids een maaltijdvergoeding van 

€ 20,00. De eventuele maaltijden dient u zelf in het restaurant te betalen. 
 

6. Brouwerijbezoek en Heilige-Bronnenwandeling  
(5 uur + eventueel de tijd om te eten - van 7 tot 14 personen gezien de kleinscha-

ligheid van de brouwerij) 

Men start met het brouwerijbezoek (zie boven) en het proeven van een aperitief. 

Na een uurtje start Na een uurtje start het eerste deel van de landschapswande-

ling (± 5 km - 1,5 uur).  

Men wandelt over diverse wegen en smalle paadjes. Zorg voor goede stapschoe-

nen (geen teenslippers). Dit is geen buggy-vriendelijke wandeling.  

De wandeling start bovenop een Diestiaanse heuveltop te Vissenaken-Sint-

Maarten. Het landschap wordt gelezen en de socio-culturele, maatschappelijke en 

religieuze verbanden worden gelegd. Door de Rozendaalbeelvallei en via het bron-

neke van Sint-Himelinus te Vissenaken loopt men de Velpevalei in en kuiert men 

door de Paddepoel richting Bunsbeek. Tijdens het wandelen wordt men onderge-

dompeld in verhalen over Kelten, Gallo-Romeinen, Salische Franken (Germanen), 

Ierse monniken, de lokale rechterhand van Maximiliaan I van Oostenrijk, de Staat-

sen en de Spanjolen en later de Fransculotten… de basis van onze cultuur (taal-

grens) en tradities, gewoontes en karakters… 



 22 

Mits reservatie vooraf kan er eventueel in Bunsbeek iets worden gegetenkunnen 

(Pizza Napoli - ’s avonds) of in Brasserie Het Molenhuys (’s middags of ’s avonds). 

De terugtocht begint al zoekend naar het bronneke van Sint-Quirinus. Wat verder 

probeert men ook de verdwenen tramsporen en het massagraf van onze gesneu-

velde jongens tijdens WOI te vinden. Daarna klimt men naar de zoom van het Ha-

geland en Haspengouw over oeroude wegen en overschouwen we een uniek ‘ke-

teldal’ (± 4 km - 1,5 uur). Als de gelegenheid zich voordoet vertelt de brouwer over 

onze koningen en bier, de trappisten, hoe de wet Vandevelde cruciaal was voor on-

ze Belgische Biercultuur, etc. Terug in de brouwerij kan men rustig uitblazen bij een 

biertje. Mochten er nog vragen zijn...  

Prijs: inclusief het proeven betaalt u € 85,00 voor het brouwerijbezoek en de bege-

leide wandeling + vanaf de 8ste deelnemer € 7,00 per persoon extra. Indien er een 

restaurantbezoek gepland wordt vraagt de gids een maaltijdvergoeding van 

€ 20,00. De eventuele maaltijden dient u zelf in het restaurant te betalen 
 

7. Brouwerijbezoek, twee stevige wandelingen en lunch  
(7,5 uur - van 7 tot 14 personen gezien de kleinschaligheid van de brouwerij) 

Men start omstreeks 10.00 u. met het brouwerijbezoek (zie boven). Tussendoor 

worden enkele bieren geproefd. 

Om 11.00 uur start een stevige landschapswandeling (7,5 km - 2 uur) tot aan het 

restaurant. We lopen op diverse wegen en smalle paadjes.  

Zorg voor goede stapschoenen (absoluut geen teenslippers) kunnen absoluut niet. 

Dit is geen buggy-vriendelijke wandeling. Voor mensen met een mindere conditie of 

een beperking worden er alternatieven bedacht. 

Men vertrekt bovenop een Diestiaanse heuveltop te Vissenaken en het geologisch 

verband wordt gelegd met de Kattendijksluis in Antwerpen en de Vlaamse banken 

voor de Belgische kust. Het landschap wordt gelezen en de socio-culturele, maat-

schappelijke en religieuze verbanden worden gelegd. Via enkele markante plekken 

gaat men tot beneden in de Velpevalei en klimt men terug naar de heuvelkam rich-

ting het hoopdorp Kumtich voor de lunch.  

Rond 13.00 uur bereikt men dan het Eethuis De Plek. Na de lunch, ten laatste om 

14.30 uur, start de tweede wandeling (8 km - 2uuur) op de zoom van het Hageland 

en Haspengouw. Men wandelt over oeroude wegen en door een uniek keteldal. De 

wandeling gaat langs een veldweg waarvan een deel er meestal nogal modderig bij-

ligt. Maar wees gerust, het is geen veldtocht of mars. Op regelmatige basis stopt 

men even en vertelt de brouwer over Kelten, Gallo-Romeinen, Salische Franken 

(Germanen), Ierse monniken, de lokale rechterhand van Maximiliaan I van Oosten-

rijk, de Staatsen en de Spanjolen en later de Fransculotten… de basis van onze 

cultuur (taalgrens) en tradities, gewoontes en karakters… 

Men passeert Het Posthof dat in Berchem weg moest voor de aanleg van de Ring 

rond Antwerpen en 60 km meer naar het zuiden herrees, langs dezelfde heirbaan 

van Antwerpen over Elewijt naar Tienen. Bij helder weer lukt het misschien om 

vanop een bepaalde plaats tot 28 (!) kerktorens te zien, in uitzonderlijke gevallen 

zelfs de rookpluimen van Doel en Tihange. Bovendien zit men hier niet zo ver van 

het geografisch middelpunt van België. Terug in de brouwerij, rond 16.30 uur, kan 

men uitblazen bij een biertje. De brouwer vertelt nog over hoe de roeping om bier 

te brouwen ontstond, welke perikelen hij tegenkwam tijdens de oprichting van zijn 

kleinschalige bedoening. 
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Opgelet: Enkel mogelijk in het weekend. Het is aan te raden om dit arrangement 

minstens enkele weken vooraf te reserveren. 

Prijs: inclusief het proeven betaalt u € 117,00 voor het brouwerijbezoek, de bege-

leide wandeling en de maaltijdvergoeding voor de gids. Vanaf de 8ste deelnemer 

€7,00 per persoon extra. De maaltijd dient u zelf in het restaurant te betalen. 
 

8. Brouwerijbezoek, diner en twee overnachtingen  
(arrangement Nokernote - 1 tot 3 kamers) 

Een origineel en zinnenprikkelend verblijfsarrangement waarbij al het streekbier uit 

het Hageland in de kijker wordt gezet!  

Voor minimum twee personen: twee overnachtingen in B&B Nokernote (inclusief 

ontbijt) en een streekbiertje als welkomstdrankje  

Bezoek aan brouwerij Vissenaken + diner in Restaurant De Refugie; te kiezen uit 

het maandmenu (inclusief aangepaste wijnen, waters op tafel en een koffie of thee 

achteraf. 

Prijs: zie www.nokernote.be Het is aan te raden om dit arrangement minstens eni-

ge weken op voorhand te boeken om er zeker van  te zijn dat de brouwerij bezocht 

kan worden. 

 

Voor groepen van meer dan 14 personen wordt er een arrangementen op 

maat gemaakt. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de brouwerij. 

Er is parkeergelegenheid voor fietsen en voor enkele wagens op de oprit 

voor de brouwerij. Daarnaast is er parkeergelegenheid naast de kerk (min-

der dan 1 min. stappen - let op: Metselstraat is een éénrichtingsstraat).  

Kinderen mogen in de tuin spelen maar blijven onder toezicht en verant-

woordelijkheid van de ouders. Voor niet-alcohol drinkende mensen is er ap-

pelsap van appelen uit onze eigen tuin voorzien of water. 

Na het brouwerijbezoek kan er cash of met de “Payconiq by Bancontact app" 

op de smartphone of tablet worden betaald. In bepaalde gevallen kan een 

voorschot gevraagd worden ter bevestiging van het arrangement. 

Voor de reservatie van het restaurant kan men zelf het restaurant contacte-

ren, reserveren en de nodige afspraken maken of wanneer u dit wenst kan 

de brouwer dat in uw plaats doen. 

• Meer info: 

www.brouwerijvissenaken.be/brouwerijbezoek/brouwerijbezoek 

 

Bezoek Tatanka Bizonbroederij Willebringen 
 

Voor een bezoek aan de kleine bizonboerderij in Willebringen vertrekt men 

op de parking van Feestzalen Vogelzang met tractor en huifkar. Met de huif-

kar rijdt men in de weide tussen de bizons en men geeft uitleg over de die-

ren. Nadien gaat het met de huifkar terug naar de Feestzalen Vogelzang. 

• Duur: ± 2 uur 

• Prijs voor groepen: € 6,00 p.p. (met een minimum van € 120,00 voor de 

groep) 
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• De huifkar biedt plaats aan maximum 40 personen. Voor grotere groepen 

kan er worden gesplitst en kan er een andere activiteit in de buurt worden 

voorzien 

• Meer info: https://www.feestzalenvogelzang.be/tatanka-bizonboerderij 

 

Bezoek brouwerij van Hoegaarden 
 

Gegidste rondleiding door de brouwerij gevolgd door een degustatie van een 

heerlijk verfrissende Hoegaarden. Na het bezoek ontvangt elke bezoeker 

een mooi geschenk. 

Het bezoek met degustatie duurt twee uur en moet minimaal 3 weken vooraf 

gereserveerd worden. 

• Duur: ± 2 uur 

• Prijs: 

❖ Classic tour: bezoek + degustatie van een Hoegaarden -  prijs: vanaf 

12 jaar: € 8,50 – studenten € 7,50 euro (op vertoon van de studen-

tenkaart) - kinderen t.e.m. 11 jaar gratis (max. 2 kinderen per beta-

lende volwassene) 

❖ Classic tour VIP: bezoek + degustatie van een Hoegaarden - rondleider 

exclusief voor de groep ongeacht het aantal deelnemers – prijs: 

€ 255,00 per groep 

• Groepen maximum 30 personen en maximaal 2 groepen 

• Bezoek is enkel mogelijk na reservatie (min. 3 weken vooraf): 

https://hoegaarden.com/nl-be/bezoek-de-brouwerij-van-hoegaarden/ 
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Koffie & Gebak 
 

Wil je jouw dag in Tienen beginnen of afsluiten met een lekkere kop koffie, 

dan reserveren wij dat voor jou in één van onze Tiense etablissementen. 

 

Wil je er een typische Tiense koffiekoek bij? Kies dan voor een ‘tattepoem’. 

Of wil je liever iets ‘zoets’ zoals een stuk suikertaart ? Ook dat kan. 

 

In deze onderstaande lijst vind je enkele restaurant- en menusuggesties. 

 

Lunch / Avondmaal 

LUNCH GARDEN 

Albertvest 15, 3300 Tienen 

016 76 05 02 

 

❖ heeft geen specifieke menu’s voor 

groepen 

❖ heeft een heel uitgebreid assorti-

ment (koud, warm, gebak, etc.) 

 

 

RESTAURANT GAMBRINUS 

Grote Markt 22, 3300 Tienen 

(niet op dinsdag, vrijdag en zaterdag) 

 

❖ menu GB 1 

Dagverse huisbereide soep 

Tiense karbonade (varkensstoof-

vlees) met aardappelen en Tiense 

mosterdsaus 

Huisbereide chocomousse 

prijs: € 25,00 p.p. 

 

❖ menu GB 2 

Dagverse huisbereide soep 

Kalkoentournedos met pepersaus, 

groentjes en kroketten 

Huisbereide chocomousse 

prijs: € 25,00 p.p. 

 

❖ menu GB 3 
Dagverse huisbereide soep 

Rundstoofvlees met kroketten of 

frietjes 

Huisbereide chocomousse 

prijs: € 25,00 p.p. 

 

❖ menu GB 4 
Dagverse huisbereide soep 

Kip met dragonsaus, groentjes en 

kroketten 

Huisbereide chocomousse 

prijs: € 25,00 p.p. 

 

❖ menu GB 5 
Dagverse huisbereide soep 

Kalfsworst met preistoemp 

Huisbereide chocomousse 

Prijs: € 23,00 p.p. 

 

❖ menu GB 6 
Dagverse huisbereide soep 

Scampi met currysaus en rijst 

Huisbereide chocomousse 

prijs: € 28,00 p.p. 
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❖ menu GB 7 
Dagverse huisbereide soep 

Schartongfilet, wittewijnsaus, 

champignons met aardappelen 

Huisbereide chocomousse 

prijs: € 27,00 p.p. 

 

 

HET GULDEN HOOFD 

Grote Markt 1, 3300 Tienen 

(maximum 35 personen) 

 

❖ koffie & gebak GH1 

1 kopje espresso 

prijs: € 2,00 p.p. 

 

❖ koffie & gebak GH2 

1 kopje espresso met een tatte-

poem 

prijs: € 5,00 p.p. 

 

❖ koffie & gebak GH3 

1 kopje espresso met een stuk ap-

pelgebak 

prijs: € 5,00 p.p. 

 

BRASSERIE ’t WIT PAARD 

Grote Markt 39, 3300 Tienen 

(Niet op dinsdagavond en woensdag.  

Private dining met tuinterras beschik-

baar voor groepen vanaf 10 pers tot 

40 pers. Voor definitieve vastlegging 

van de private dining wordt een klein 

voorschot gevraagd. Dit bedrag wordt 

integraal in mindering gebracht op 

het eindsaldo. ) 

 

menu WP 1 

Dagsoep 

Visfilet volgens marktaanbod, 

‘beurre blanc’ sausje en puree 

Dessert: frisco classic Magnum 

prijs: € 28,50 p.p. 

 

❖ menu WP 2 

Dagsoep 

Kippenstoofsel met Chinese groen-

ten, currysaus en frietjes 

Dessert 

prijs: € 25,00 p.p. 

 

❖ menu WP 3 

Œuf à la Russe 

Steak met roomsausje en frietjes 

Dessert 

prijs: € 30,00 p.p. 

 

 

FEESTZALEN VOGELZANG 

Leuvenselaan 534, 3300 Tienen 

(enkel groepen vanaf 20 pers) 

 

❖ menu VZ 1 

Dagsoep 

Orloffgebraad met warme seizoens-

groenten en kroketten 

Dame blanche 

prijs: € 21,00 p.p. 
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❖ menu VZ 2 

Dagsoep 

Kalkoenfilet met champignonroom-

saus, warme seizoensgroenten en 

kroketten 

IJs met vers fruit 

prijs: € 23,00 p.p. 

 

❖ menu VZ 3 

Dagsoep 

Kalkoenfilet met zoetzure witte 

druivensaus en kroketten 

Dame blanche 

prijs: € 21,00 p.p. 
 

❖ menu VZ 4 

Dagsoep 

Varkensgebraad met graanmos-

terdsaus met warme seizoens-

groenten en kroketten 

Speculoosijs met vanillesaus 

prijs: € 20,50 p.p. 
 

❖ menu VZ 5 

Slaatje met spek, Hollandse kaas 

en noten 

Kipfilet met champignonsaus, 

groentekrans en kroketten 

Koffie met taart 

prijs: € 21,00 p.p. 
 

 

❖ menu VZ 6 

Dagsoep 

Vol au vent met frietjes 

IJs met vers fruit 

prijs: € 20,00 p.p. 
 

❖ menu VZ 7 

Dagsoep 

Varkenshaasje met Kempische 

saus, groentekrans en kroketten 

IJs met vers fruit 

prijs: € 23,00 p.p. 
 

❖ menu VZ 8 

Uitgebreid ontbijtbuffet met koffie, 

thee, chocomelk en sinaasappel-

sap. Ontbijtgranen, pistolets, sand-

wiches, allerhande broodsoorten, 

koffiekoeken, uitgebreide belegva-

riatie, verse fruitsla, spek en eieren. 

Alles à volonté ! 

prijs: € 15,00 p.p. (€ 13,00 p.p. 

zonder spek en eieren) 
 

 

CAFETARIA VAN HET STEDELIJK 

ZWEMBAD ‘DE BLYCKAERT’ 

Reizigerstraat 81, 3300 Tienen 

(niet op dinsdag) 
 

❖ koffie & gebak DB1 

1 kopje espresso 

prijs: € 2,50 p.p. 

 

❖ koffie & gebak DB2 

koffie à volonté met een tattepoem 

prijs: € 5,00 p.p. 

 

❖ koffie & gebak DB3 

koffie à volonté met een 

ontbijtkoek of een koffiekoek 

prijs: € 5,00 p.p. 
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BRASSERIE CAFÉ “GODISON” 

Goetsenhovenplein 20 

3300 Goetsenhoven - Tienen 

(maximum 50 personen) 

(woensdag & donderdag gesloten) 

 

Keuzemenu aan € 39,00 p.p. (exclu-

sief dranken) 

 

❖ Hapje van de Chef 

 

❖ Voorgerecht 

Duo kaas- en garnaalkroket 
sla - citroen – peterselie - selderijzout – 

cocktail 

of 

Scampi 
curry – kokos – limoen – Granny Smith 

 

❖ Hoofdgerecht 

Varkenshaasje 
Warme groentjes - champignonsaus 

of 

Zalm 
gebakken op vel - béarnaise 

 

❖ Dessert 

Dame blanche 
vanille – chocolade – slagroom 

of 

Moelleux 
chocolade – crème anglaise - vanille 
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Daguitstappen voor groepen in Tienen 

Reserveringsformulier 

 
Terugsturen naar dienst toerisme, Grote Markt 4, 3300 Tienen 

of mailen naar toerisme@tienen.be 
 

De ondergetekende  ..............................................................................................  

Straat  ..................................................................................................  nr  ............  

Postnummer  ........  plaats  ..................................................................................  

Telefoon  ........................  gsm-nummer ......................  fax  ................................  

E-mail  .............................................................  

Telefoonnummer waar je overdag te bereiken bent  ........................................ , 

wenst met een groep van  .....................................................  personen (aantal)  

op  .................................. (datum) een bezoek te brengen aan Tienen zon-

der/met middagmaal  .. (letter van het menu aanduiden) 

Naam en aard van de groep  ............................................. (school, senioren, …) 

Verantwoordelijke contactpersoon of begeleider van de groep  .......................  

 ...................................................................... (naam, adres en telefoonnummer) 

 

Programma (gelieve je keuze en het uur aan te duiden): 

 
❑ Bezoek museum ‘het Toreke’    Uur: …… 

 

❑ Wandeling (met gids) 'Het historische hart van Tienen'   Uur: …… 

❑ Wandeling (met gids) 'Waar gotiek in wording was'     Uur: …… 

❑ Wandeling (met gids) ‘De duistere kantjes van Tienen’   Uur: …… 

❑ Wandeling (met gids) ‘Dames met pit’    Uur: …… 

❑ Wandeling (met gids) ‘Kapellen en Kapelletjes’    Uur: …… 

❑ Wandeling (met gids) ‘In ’t Tins gezajd’    Uur: …… 

❑ Wandeling (met gids) ‘Nijver Tienen’    Uur: …… 

❑ Wandeling (met gids) ‘Mannen met lef’    Uur: …… 

❑ Wandeling (met gids) ‘Funeraire wandeling’    Uur: …… 

❑ Wandeling (met gids) ‘Van kerk tot oorlogsbegraafplaats:  

Necropolis’    Uur: …… 

❑ Wandeling (met gids) ‘Wandelen met stijl(en)’    Uur: …… 

 

❑ Busrit (met gids) 'Op en af door ’t Zoete Land'     Uur: …… 

 

❑ De drie tumuli en de Necropolis in Grimde     Uur: …… 

 

❑ Doodgewoon: rituelen van leven en dood in de Romeinse tijd  Uur: …… 
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❑ Fietsen met de Gallo-Romeinen    Uur: …… 

❑ Fietsen langs de vesten    Uur: …… 

 

❑ Lunch/Avondmaal (gelieve je menukeuze aan te duiden)   Uur: …… 

 

Voeg eventueel het nummer van de gekozen menu toe 

 

  Menu GB   Menu WP 

  Menu VZ   Menu GS 

 

❑ Koffie & Gebak (gelieve je keuze aan te duiden)    Uur: …… 

 

Voeg eventueel het nummer van de gekozen menu toe 

 

  Koffie & Gebak GH   Koffie & Gebak DB 

 

Wij aanvaarden de voorwaarden die gesteld zijn op pagina 5 en 6 van de 

brochure ‘Groepsuitstappen 2022’ 

 Datum ...........................................  

 Handtekening 

  .......................................................  
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