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50 JAAR IN HET
ZADEL TIJDENS
DE PAARDENPROCESSIE

SCOOR JE
DROOMJOB OP
DE JOBBEURS

Tienen
kalender

BLIKVANGER

WAT EEN
AMBASSADRICE!
Kiana Buttiens uit Tienen is de nieuwe
recordhouder van het spelprogramma
Blokken op Eén. Met maar liefst dertien
deelnames wist ze zich te plaatsen voor de
finale en geeft ze Tienen een plaatsje op
de kaart. Met quizmaster Ben Crabbé (ook
afkomstig uit onze stad) aan haar zijde, lagen
de verwijzingen naar Tienen voor het rapen.
Dat kon niet gezegd worden over de twaalf
zeges die ze achter haar naam schreef.
Haar p
 restatie werd o.m. beloond met een
officiële huldiging in het stadhuis, waar ze
een wel erg originele trofee overhandigd
kreeg, gemaakt door de medewerkers
vande technische dienst. Een waardige
ambassadrice voor Tienen!
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VOORWOORD

HET JAAR VAN DE
TRANSFORMATIE
2020 wordt het jaar van de transformatie. Niet alleen het beleidsplan van de
stad Tienen kreeg deze titel, transformatie is ook het centrale thema van de
Kweikersparade 2020. Het belooft een uniek, theatraal spektakel te worden
op 10 oktober in samenwerking met opgewekTienen, onze inwoners en tientallen verenigingen en andere organisaties.
Op 8 maart is het ‘Internationale vrouwendag’. In deze Tiens zetten we graag
enkele sterke vrouwen in de kijker. Kiana Buttiens bewees heel wat in haar
mars te hebben en mag zich de nieuwe recordhouder van het spelprogramma
Blokken noemen. Emilie Pollenus won met haar onderzoek naar malaria een
internationele wetenschapsprijs. En als de productie van onze Tiense suiker
op wieltjes loopt, dan is dat mede dankzij hr-officer Marie-Pierre Belin. Ga
zeker eens door onze vijf tips in de rubriek ‘Getipt’, enkel straffe madammen
toegelaten ...
Netheid is één van de beleidsprioriteiten die jullie naar voren schoven in het
grote bevolkingsonderzoek. En dus steken we op zaterdag 28 maart allemaal
samen de handen uit de mouwen tijdens de ‘Grote lenteschoonmaak’. Lees
ook het inspirerende verhaal van Willy Coenen en zijn hondenpoepvlagjes. Hij
draagt alvast zijn steentje bij tot een proper Tienen.
Veel leesplezier!
Katrien Partyka
Burgemeester
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KORTWEG

BUURTPARKING
GRIMDE
De stad gaat een perceel grond van ongeveer 19
are aankopen onderaan de Kerkhofweg in Grimde. Bedoeling is er een parking in te richten voor
de kerkhofbezoekers en wijkbewoners. Hiermee
wordt een oplossing geboden voor het tekort aan
parkeerplaatsen in de buurt. Vooraf vond een
bevraging plaats waarbij meer dan de helft van
de buurtbewoners bevestigde effectief te zullen
gebruikmaken van de parking. Naast de parkeerfunctie zal er ook een groen ontmoetingshoekje
gecreëerd worden. Na aankoop van de grond,
zal er een ontwerp voor het perceel uitgetekend
worden.

BEMIDDELEN
TUSSEN BUREN
De provincie Vlaams-Brabant organiseert tijdens
de maanden maart en april een gratis zesdaagse opleiding in het provinciehuis in Leuven tot
vrijwillig burenbemiddelaar. Als burenbemiddelaar
zoek je samen met buren naar een oplossing voor
alledaagse conflicten over zaken zoals geluids- en
geurhinder, overhangende takken, overlast door
huisdieren, zwerfvuil of pest- en roddelgedrag. Na
de opleiding kan je in Tienen als burenbemiddelaar aan de slag.
 Inschrijven via
burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be.
Meer info via tel 016 26 78 01 of
www.vlaamsbrabant.be/burenbemiddeling.

TIENEN IN
CIJFERS
Zit je in een stevige discussie aan de eettafel over
het aantal senioren in de stad? Of ben je beland in
een tooggesprek over het leerlingenaantal in de
basisscholen in Tienen? Vanaf nu gooi je snel de
naakte cijfers op tafel met tienen.incijfers.be. Deze
website bundelt gegevens aangeleverd door de
interprovinciale samenwerking Data & Analyse en
door de stad zelf. Je kan er alle statistieken vinden
over bewoners, economie, gemeentefinanciën,
veiligheid en veel meer.
 tienen.incijfers.be
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GROENZONE
KAPUCIJNENPLEIN
Het Kapucijnenplein
kreeg een make-over!
De groenzone voor
het vroegere weeshuis
werd aangelegd met
onderhoudsvriendelijke
beplanting, bloempartijen
en esdoorns. Buurtactiviteiten vinden voortaan
plaats op een verharding
en op de nieuwe zitbanken
kunnen buurtbewoners
elkaar ontmoeten. Ook
een nieuwe fietsenstalling
werd voorzien. De aanleg
gebeurde in opdracht van
de stad i.s.m. Riso VlaamsBrabant en de huisvestingsmaatschappij Cnuz.

PRIKKELARME RUIMTE IN
WZC KEIENHOF
In onze dagelijkse omgeving worden we geconfronteerd met een veelheid aan
prikkels en signalen. Voor mensen met dementie is het moeilijk om al deze
prikkels te verwerken. Daarom werd er in het woonzorgcentrum Keienhof een
prikkelarme ruimte ingericht van 70 m². Hier worden er rustige bewegende
beelden geprojecteerd en kunnen de bewoners kleuren, naar muziek luisteren
of een boek lezen.

DE WERFKEET

TOEGANKELIJKE GEMEENTE
Tienen mag zich, samen met zeventien andere steden en gemeenten, opnieuw
een jaar lang een ‘Toegankelijke gemeente’ noemen. De stad krijgt dit label van
de provincie Vlaams-Brabant omdat ze aandacht besteedde aan tien punten op
het vlak van toegankelijkheid. Zo volgden de medewerkers van de dienst ruimtelijke ordening en de technische dienst o.m. een opleiding om meer rekening
te kunnen houden met toegankelijkheid bij het afleveren van vergunningen en
de aanleg van het openbaar domein. In overleg met Toegankelijk Tienen zal de
stad hier verder werk van maken.

BEIAARDMUZIEK TIJDENS DE
DINSDAGMARKT
Bezoekers van de dinsdagmarkt in
Tienen kunnen voortaan genieten
van een streepje beiaardmuziek.
Stadsbeiaardier Luc Rombouts
heeft de wekelijkse bespeling
verplaatst van zondagmiddag naar
dinsdagvoormiddag van 10.30
tot 11.30 uur. De beiaard in de
Sint-Germanustoren is één van de
twee enige Witlockxbeiaarden ter
wereld die bewaard zijn gebleven.
Het instrument is door UNESCO erkend als werelderfgoed. Wil je op
de hoogte blijven van nieuws rond
de Tiense beiaard, dan kan je je
aansluiten bij de Facebookgroep
facebook.com/groups/stadsbeiaardtienen.
Foto: Andreas Dill

MELDPUNT
HUURDISCRIMINATIE

HERAANLEG
GROTE MARKT
Het stadsbestuur hoopt binnenkort over te
kunnen gaan tot de aanduiding van een aannemer voor de herinrichting van de Grote Markt.
Momenteel wordt er nog onderhandeld met
de kandidaten. Begin maart gaan de nutsmaatschappijen alvast van start met aanpassingswerken. Hierbij wordt er gewerkt in de zone
vanaf het voormalige Suikermuseum tot voor het
kruispunt met de Danebroekstraat in de Dr. J.
Geensstraat, vanaf de Broekstraat tot aan de ceremoniële ingang van het stadhuis en ter hoogte
van de horecazaken op de Grote Markt. Tegelijkertijd worden er ook nutswerken uitgevoerd
in de Peperstraat tot aan het kruispunt met de
Minderbroedersstraat. Tegen Tienen kermis
zullen deze werken afgerond worden.

HERINRICHTING
TIENSE VESTEN
Op de Tiense vesten wordt momenteel de
laatste hand gelegd aan de afwerking van de
Bergévest tussen de kruispunten met de Kapucijnenstraat en de Paardenbrugstraat. De voetpaden en parkeerstroken werden aangelegd en
bij gunstige weersomstandigheden wordt begin
maart de toplaag van het wegdek aangebracht.
Volgens de huidige planning zal de volgende
fase half maart van start gaan. Hierbij wordt het
gedeelte van de Bergévest tussen de Paardenbrugstraat en de Beauduinstraat (kruispunten
inbegrepen) heraangelegd. De Paardenbrugstraat blijft tijdens deze werken afgesloten ter
hoogte van de Vesten. Bijkomend zal ook de
Beauduinstraat ter hoogte van het kruispunt met
de Bergévest afgesloten worden. De Kapucijnenstraat wordt opnieuw bereikbaar vanop de
Vesten.

Ben je het slachtoffer geworden van huurdiscrimatie op de private huurmarkt, dan kan je bij het Wooninfopunt van de stad terecht om een melding
te maken. Discriminatie is verboden in elke fase van de verkoop of verhuur
van een woning. De medewerkers van het Wooninfopunt zullen klachten
en gevallen van discriminatie verwerken en indien nodig helpen met het
invullen van een meldingsformulier. Dit gebeurt in samenwerking met Unia,
het Interfederaal Gelijkekansencentrum.
 Wooninfopunt, Grote Markt 27 in Tienen, tel 016 80 57 71,
wooninfopunt@tienen.be.
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THUIS IN TIENEN

KLAAR VOOR HET BUITENSPEELSEIZOEN
Eindelijk is de tijd van het jaar weer
aangebroken om volop buiten te spelen.
In Tienen zijn er tal van speelterreinen,
met natuurlijk Heldenland als blikvanger.
Er is ook goed nieuws voor de ravotters
in Vissenaken, want het speelterrein aan
OC De Kronkel wordt in een nieuw kleedje gestoken!

Buiten bewegen en leren heeft een gunstig effect op het welzijn en de leerprestaties van kinderen. De Tiense jeugddienst
zet hier dan ook volop op in. De voorbije
jaren werd er flink geïnvesteerd in speelpleintjes. In het Vianderdomein werd een
avontuurlijke speeltuin met natuurlijke
materialen aangelegd, het Sabooike op de

Vesten kreeg met een heuse death ride
een primeur en natuurlijk is er ook Heldenland, uitleg overbodig ...
Het speelterreintje in Vissenaken naast
OC De Kronkel is al een tijdje toe aan vernieuwing. Voor de zomer zal er een nieuw
speeltoestel geplaatst worden. Hiervoor
polst de jeugddienst naar de wensen van
de kinderen uit de buurt via o.m. KLJ Vissenaken en basisschool De Uilenboom.
De Buitenspeeldag op woensdag 22 april
is de datum bij uitstek om op verkenning
te gaan. Traditiegetrouw gaan de kinderzenders die dag op zwart en worden er
overal buitenactiviteiten georganiseerd.
Een weekje later, op donderdag 30 april,
trekken trouwens ook de vierdejaars
van de basisscholen in Tienen erop uit
tijdens de ‘Buitenlesdag’. In de educatieve
buitenklas van het Vianderdomein zorgt
het Regionaal Landschap Zuid-Hageland
voor boeiende natuurlessen … Naar school
gaan was nog nooit zo plezant.
 www.tienen.be/speelterreinen

FIJN WONEN IN KUMTICH MET HET KUMTICHCOMITE
In meer en meer Vlaamse dorpen en wijken organiseren de
inwoners zich in buurtcomités om zich in te zetten voor het
welzijn in hun buurt. Een bonte mengeling van Kumtichse enthousiastelingen vond dat het tijd was om er ook in hun dorp
mee te beginnen.

Het Kumtichcomité wil enerzijds meer inspraak krijgen in het beleid voor de deelgemeente. Dorpelingen kunnen er hun vragen,
problemen en ideeën signaleren, zodat ze op hun beurt aangekaart kunnen worden bij het stadsbestuur. Daarnaast zal het
comité zich, samen met verenigingen en in samenspraak met de
stadsdiensten, ook inzetten voor een mooie, nette, gezonde, veilige en levendige buurt. Zo wordt er bv. een plekje gezocht dat
als ontmoetingsplaats voor de jeugd kan dienen. Een werkgroep
houdt het dorp vrij van zwerfvuil.
Er is ook het idee om van Kumtich een woonzorgzone te maken,
m.a.w. een ‘zorgdorp’, waar niemand aan zijn lot wordt overgelaten. Dat laatste gebeurt in samenwerking met het WZC Keienhof,
de verenigingen OKRA en Samana en vooral met de vele Kumtichnaren die bereid zijn om buren te helpen.
Wij kunnen zoveel burgerzin alleen maar toejuichen. Op naar
een goede samenwerking!
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TAALSTIMULERING MET
KINDERLIEDJES
De stad start dit voorjaar met een project rond taalstimulering in de Tiense
basisscholen. Via kinderliedjes worden kinderen gemotiveerd om het Nederlands op een speelse en muzikale manier onder de knie te krijgen.
Een goede kennis van de Nederlandse taal is erg bepalend voor de schoolloopbaan van kinderen en de kansen op de arbeidsmarkt later. Bij 23 % van onze
kleuters is Nederlands echter niet de thuistaal. Daarom wil de stad extra inzetten
op dit punt en is taalstimulering één van de prioriteiten in het beleidsplan.
Begin september stelde de stad zich kandidaat voor een project van de provincie Vlaams-Brabant om via kinderliedjes op school kinderen op een leuke
manier vertrouwd te maken met de Nederlandse taal. Samen met een aantal
andere gemeenten wordt het project nu verder uitgerold. In de eerste graad van
de VIA-basisscholen, De Wijsneus en De Toverwijzer verzorgt vzw ‘t Smiske dit
voorjaar een aantal muzikale workshops. De leerlingen leren er spelenderwijze
Nederlands aan de hand van bekende kinderliedjes. Op maandag 4 mei volgt
er dan een gemeenschappelijk scholenzangfeest in CC De Kruisboog om het
repertoire samen te zingen.

STRIJDEN
TEGEN
MALARIA
Dat er in Tienen heel wat straffe madammen rondlopen, bewijst doctoraatsstudente Emilie Pollenus. Met haar
onderzoek naar malaria is ze één van
de drie Belgische winnaressen van de
internationale wetenschapswedstrijd ‘For
Women in Science’, een samenwerking
tussen L'Oréal en UNESCO.
Emilie werkt aan het Rega Instituut in
Leuven en sleept met de wedstrijd een
beurs van 60.000 euro in de wacht voor
haar onderzoek naar malaria. “Malaria
is een ziekte die wereldwijd voorkomt,
voornamelijk in tropische en subtropische
gebieden”, vertelt ze. “Jaarlijks sterven
meer dan 400.000 mensen aan de ziekte,
waaronder heel wat jonge kinderen. Ik doe
onderzoek naar het genezingsproces van
de longcomplicatie bij malaria. Ondanks de
goede behandelingen op de markt sterft
15 % van de patiënten met een complicatie.
Wij hebben een model ontwikkeld
waarbij we muizen infecteren met de
malariaparasiet om het ontstaan van
de longcomplicatie en de genezing na
te bootsen. Met deze beurs kan ik het
genezingsproces in detail bestuderen zodat
ik in het laatste deel van mijn doctoraat
nieuwe behandelingen kan testen.”
Veel succes met je onderzoek dat van ons
alvast een 10 op 10 krijgt!
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WERK MAKEN VAN
EEN INTEGRAAL
VEILIGHEIDSBELEID
Bij de grote bevolkingsbevraging vorige zomer kwamen veiligheid en het aanpakken van overlast naar voren als thema’s waaraan prioritair aandacht gegeven moet
worden. De stad Tienen wil hier een antwoord op bieden met een integraal veiligheidsbeleid met zowel aandacht voor preventieve maatregelen als voor bestuurlijke
handhaving.
Wat verstaan we onder bestuurlijke handhaving?
Bestuurlijke handhaving wil overlast en
ondermijnende en georganiseerde criminaliteit aanpakken. Bij ondermijnende criminaliteit denken we bv. aan huisjesmelkerij,
zwartwerk, mensenhandel, domiciliefraude en problematische uitbatingen van
horecazaken, carwashes en nachtwinkels.
Via gerechtelijke weg verzeilen dit soort
problemen snel in een juridische en lange
procedure zonder concrete aanpak van het
probleem. Met de bestuurlijke aanpak kan
er sneller en efficiënt opgetreden worden.
Onze eigen administratieve diensten, politie, brandweer, inspectiediensten en andere instanties nemen zelf het heft in handen
met GAS-boetes, het weigeren of intrekken
van vergunningen, gerichte controles, het
screenen van subsidieaanvragen, enz.

Heeft de stad Tienen al acties
ondernomen in het kader van
bestuurlijke handhaving?
De stad maakt werk van een multidisciplinaire aanpak, waarbij alle betrokken diensten intensief met elkaar samenwerken en
op zeer regelmatige basis overleggen. De
voorbije maanden werd de regelgeving
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voor de vestigings- en uitbatingsvoorwaarden van horecazaken, handcarwashes en
bel- en nachtwinkels bijgestuurd. Tegelijkertijd wordt er werk gemaakt van gerichte
flexcontroles. Hierbij doen de verschillende
diensten elk vaststellingen voor de materie
waarvoor ze bevoegd zijn. Een aantal
panden moest de deuren sluiten omdat er
inbreuken op het vlak van brandveiligheid,
arbeidswetgeving en/of voedselveiligheid
werden vastgesteld.

Een belangrijke maatregel binnen bestuurlijke handhaving is
de invoering van een GAS-reglement. Wat betekent dit voor de
Tienenaar?
GAS staat voor gemeentelijke administratieve sancties. Een GAS-reglement laat

In het GAS-reglement
zijn heel wat regels
opgenomen die ervoor
moeten zorgen dat wonen
in Tienen aangenaam en
veilig is voor iedereen.

toe om kleine inbreuken en overlast te
beboeten. Voor de strafrechtbank worden
deze vaak geseponeerd, hoewel ze veel
hinder kunnen veroorzaken. Heel wat van
de inbreuken vermeld in het GAS-reglement zijn niet nieuw, maar stonden ook al
in het politiereglement. Het grote verschil is
dat het bestuur nu zelf sanctionerend kan
optreden.
Neem bv. zwerfafval. De Tienenaars vinden
een propere stad erg belangrijk, maar het
is duidelijk dat sensibiliseren niet voldoende is. Het bestuur wenst in te zetten op
handhaving: wie betrapt wordt, zal betalen.
Niet alleen de opruimingskost zal aangerekend worden in de vorm van een belasting,
met het GAS-reglement komt er bovenop
ook een geldboete die kan oplopen tot
350 euro.

Welke inbreuken kunnen beboet
worden met een GAS-boete?
In het GAS-reglement zijn heel wat regels
opgenomen die ervoor moeten zorgen
dat wonen in Tienen aangenaam en veilig
is voor iedereen. Zo zijn er regels op het
vlak van openbare orde, geluidsoverlast,
het onderhoud van braakliggende stuk-

DOSSIER INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

ken grond en voetpaden, enz. Ook de
verplichting van een conformiteitsattest
voor verhuurders van woningen in onze
binnenstad wordt er in opgenomen. Dergelijk attest bevestigt dat de woning voldoet
aan een aantal normen op het vlak van
veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit.
Op die manier zal het GAS-reglement ook
bijdragen tot betere woongelegenheden in
onze stad.

Wie schrijft GAS-boetes uit en
waar worden deze verwerkt?
GAS-boetes kunnen uitgeschreven worden
door de politie en de GAS-vaststellers die
aangesteld worden door de gemeenteraad. Deze medewerkers volgden een
intensieve opleiding. Bij de dienst preventie worden alle GAS-boetes verzameld en
administratief verwerkt, om ze vervolgens
door te spelen aan de sanctionerende
ambtenaar van de provincie Vlaams-Brabant die de boete effectief oplegt. De
tarieven gaan van 100 tot 350 euro.

Wanneer wordt het GAS-reglement van kracht?
Het GAS-reglement wordt momenteel
besproken met de omliggende gemeen-

Inwoners kunnen een
bijdrage leveren tot een
veilige stad door alert
te zijn en overlast en
problemen te signaleren.
ten, zodat ook zij kunnen instappen in het
project. Nog dit voorjaar zal het reglement
ter goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd worden. Uiteraard zullen wij
hierover uitgebreid communiceren.

Blijft de stad naast handhaving
ook inzetten op preventie?
Preventie is en blijft belangrijk in een
integraal veiligheidsbeleid. Inbraken
trachten we te voorkomen met gericht
diefstalpreventieadvies en het opzetten van
buurtpreventienetwerken. Op zogenaamde
‘hotspots’ voor sluikstort of ander probleemgedrag wordt preventief opgetreden
door het plaatsen van camera’s of door de
sociale controle te verhogen. Zo kan een
locatie meer zichtbaar gemaakt worden
door de beplanting te snoeien of betere
verlichting te plaatsen.

De scholen zijn een belangrijke partner in
het preventiebeleid. Niet alleen voor het
signaleren van maatschappelijke tendensen, maar ook om kinderen en jongeren
weerbaar te maken tegen probleemgedrag.

Worden er overal in de stad camera’s geplaatst?
In samenwerking met EcoWerf loopt er
een proefproject waarbij mobiele camera’s
aan glascontainers geplaatst worden om
sluikstorters te kunnen identificeren. Ook
op Heldenland zijn tijdens de zomerperiode camera’s geplaatst om de overlast voor
de buurt in te dijken. De stad heeft een
budget van 100.000 euro voorzien om ook
op andere locaties te investeren in camera’s. Dit project zal de komende maanden
verder vorm krijgen.

Is er ook een rol voor de Tiense
burger in dit verhaal?
De inwoners kunnen een bijdrage leveren
tot een veilige stad door alert te zijn en
overlast en problemen te signaleren. Alle
meldingen zijn welkom bij het centraal meldpunt (tel 016 80 57 19, preventie@tienen.be)
of via www.tienen.be/melding.
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UITGELICHT

HET JAAR VAN OSWALDUS
2020 wordt het jaar van de ‘transformatie’. Niet alleen het beleidsplan van de stad kreeg deze
titel mee, transformatie vormt ook het centrale thema van de ‘Kweikersparade 2020’. Op 10
oktober trekt deze ommegang voor de tweede keer door de straten van Tienen. Het belooft
een artistiek hoogstandje te worden waaraan honderden vrijwilligers en tal van Tiense organisaties en kunstenaars zullen meewerken!

BLIKVANGER
TEN TOP
Herinner jij je Oswaldus nog, de klepper
van een drakenreus die tijdens de eerste
editie van de Kweikersparade de show
stal? Met hem als uitgangspunt liet de
dienst communicatie het grafisch bureau
Atelier per Twee aan de slag gaan om
een campagnebeeld voor de ‘Kweikersparade 2020’ te creëren. Het beeld bevat allemaal kleine, voor Tienen typische
elementen die samen getransformeerd
worden tot de kop van een draak. Het
symboliseert de samenwerking van de
vele verenigingen, organisaties, stadsdiensten en inwoners: allemaal op zich
kleine schakels die samen een uniek
geheel vormen. De komende maanden
zal je het campagnebeeld regelmatig
zien opduiken in het straatbeeld en de
communicatie van de stad en opgewekTienen. Het vormt de rode draad in het
jaar van de transformatie.

EXPO TREKT
PARADE OP
GANG
De Kweikersparade is hét toonbeeld
van burgerparticipatie. Zonder de
medewerking en inzet van onze
inwoners, verenigingen en andere
organisaties zou een evenement van
dergelijke omvang niet mogelijk zijn.
Op de vooravond van de kerstvakantie gaven enkele onder hen op de
Donysite het officiële startschot van
de ‘Kweikersparade 2020’. Met een
expo i.s.m. de Academie Regio Tienen stelden ze hun interpretatie van
het thema 'transformatie' voor en dat
leverde verrassende resultaten op.

Foto: Roelof Pantjes
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ZO 1 T/M DI 31 MAART
Kids ■ Jeugdboekenmaand
Bibliotheek, Grote Markt 3
 www.tienen.be/bibliotheek

01

ZA 21 MAART

ZA 7 MAART 2020
Film ■ Cinema bébé ‘Ad Astra’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 9.30u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Kids ■ De Vrolijke Boekendag
Bibliotheek, Grote Markt 3, 10 > 12.30u
 www.tienen.be/bibliotheek
Feest ■ Gala der Tiense Studenten
OC De Koepel, St.-Laurentiusstraat 19, 18.30u
 www.facebook.com/bietenclub

ZO 8 MAART
Muziek ■ Klassiek in de Kapel:
benefietconcert ‘Viri Galilaei’
Kapel Oud College, Broekstraat 31, 14.30u
 www.klassiekindekapel.be

Theater ■ Theater Malpertuis
‘T.A.N.I.A.’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

02

Sport ■ Avond van de sport t.v.v.
het goede doel
Sc Grand Slam, Tennisstraat 3, 17 > 23u
 sportcentrumgs.be/nieuws
Varia ■ Klimaatdag Tienen
Kapel Oud College, Broekstraat 31,
9.30 > 13.30u
 paul.stessens@kringwinkelhageland.be
Quiz ■ Duvelsquiz
Manege, St.-Jorisplein 25, 20u
 zwarteduivels@gmail.com

ZO 22 MAART

MA 9 MAART
Lezing ■ Staatsveiligheid
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20 > 21.30u
 upvtienen@gmail.com

Beurs ■ Tienen Record Fair 2020
Oud College, Broekstraat 31, 10 > 16u
 gsm 0498 13 13 61

MA 23 MAART

WO 11 MAART
Theater ■ Boze Wolf Parcours
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 13 MAART
Theater ■ Joost Van Hyfte
‘Keukengeheimen’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 13 T/M ZO 15 MAART
Expo ■ Fototentoonstelling Reflex
Oud College, Broekstraat 31,
vr 18.30 > 23.00u, za. 14 > 21u, zo. 10 > 19u
 www.reflextienen.be

ZA 14 MAART
Muziek ■ Swingtimers Big Band in
concert!
Zaal Sinterviven, Neerlintersesteenweg 22, 20u
 gsm 0493 51 83 82, www.swingtimers.be

Film ■ Plusfilm ‘Mamma Mia!
Here we go again!’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

WO 25 MAART
Kids ■ Sprookjes Enzo ‘Click’ (3+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20,
14 > 15u en 16 > 17u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 27 MAART
Muziek ■ Tom Vanstiphout & Nina Babet
‘Soundcheck Songs & Backstage Stories’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Workshop ■ Hapjes voor Pasen
OC Oorbeek, Begijnenstraat 61, 19.30 > 22u
 kod.pincette.net

ZA 28 MAART
Varia ■ Grote lenteschoonmaak
 www.tienen.be/lenteschoonmaak

DI 17 MAART
Lezing ■ WO II: herdenking 75 jaar
bevrijding
OC De Kronkel, St.-Pietersplein, 19 > 22.30u
 jeanpaul_thiry@hotmail.com

WO 18 MAART
Kids ■ Willem Verheyden
‘De vuurvogel’ (6+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14 > 15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

DO 19 MAART

Film ■ Cinema bébé: Tolkien
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 9.30u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Theater ■ Tableau nr. 1 ‘Spokane’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Varia ■ Nacht van de steenuil
natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, 18 > 22u
 gsm 0475 60 55 43, www.natuurpunt.be

ZA 28 EN ZO 29 MAART

Theater ■ Echt Antwaarps Teater
‘Mijne gebuur heeft het zuur’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
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Workshop ■ Initiatie babymassage
Speelpunt Huis van het Kind, Aarschotsesteenweg 1, 9.30 > 10.30u
 www.huisvanhetkindtienen.be

Eten en drinken ■ 12de Wijndegustatie
Mercedesgarage, Esperantolaan 16,
za. 15 > 20u, zo. 14 > 19u
 www.lionsclubtienen.be/wijndegustatie

WO 1 APRIL
Workshop ■ High tea with scones and
sandwiches
Dragon Roast, Kleine Bergstraat 19, 14 > 17u
 info@annkoekepan.be
Muziek ■ Klassiek in de Kapel
‘J.S. Bach, G. Gezelle en kinderen’
Kapel en Klooster van de Grauwzusters,
Gilainstraat, 19.45u
 www.klassiekindekapel.be

DO 2 APRIL
Theater ■ De Grote Foulée
‘Een paar is twee’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 3 APRIL
Theater ■ Senne Guns ‘Opus 3’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZO 5 APRIL
Workshop ■ Bijenhotels
natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, 14 > 17u
 gsm 0495 33 42 09, www.natuurpunt.be

MA 6 APRIL
Film ■ Joker
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

WO 8 APRIL
Kids ■ Film ‘Ugly Dolls’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

DO 9 APRIL
Workshop ■ Bloemschikken voor Pasen
OC Oorbeek, Begijnenstraat 61, 19.30 > 22u
 kod.pincette.net

MA 13 APRIL
Varia ■ Paardenprocessie
Kerk Hakendover, 11u
 www.pp-h.be

WO 15 APRIL
Kids ■ Theater ‘Planeet Nivanir’ (7+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14 > 15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

DO 16 APRIL
Sport ■ (Ladies only) vrouwenwandeling
Torekesplein, 18u
 markanttienen@hotmail.com

ZO 19 APRIL
Sport ■ Bloesemwandeling
OC De Kronkel, St.-Pietersplein, 13u
 www.vissenaken.be

DI 21 APRIL
Workshop ■ Levensreddend handelen
(EHBO) bij baby’s en kinderen
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 19 > 22u
 tel 03 444 05 97, info@dhcc.eu
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Foto: Kaat Pype

Foto: Guy Kokken

WO 22 APRIL

WO 6 MEI

Kids ■ Buitenspeeldag
 www.jeugd3300.be
Kids ■ Film: Wallay (10+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14 > 15.30u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Kids ■ Workshop ‘Ai ai amai’ (10-12 jaar)
Rode Kruis Tienen, Esperantolaan 13, 14 > 17u
 vorming@tienen.rodekruis.be

DO 23 APRIL
Varia ■ Jobbeurs
Manege, St.-Jorisplein 25, 14 > 18u
 www.tienen.be/jobbeurs
Film ■ Cinema bébé ‘The Mustang’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20,
9.30 > 11.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZA 25 APRIL

Kids ■ Theater Kip met Kop
‘Grasland’ (2,5+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20,
14 > 14.40 en 16 > 16.40u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Kids ■ Workshop ‘Hiep hiep help’
(8-10 jaar)
Rode Kruis Tienen, Esperantolaan 13, 14 > 17u
 vorming@tienen.rodekruis.be
Varia ■ Bloedinzameling
De Schakel, Withuisstraat 22, 18 > 20.30u
 bloed@tienen.rodekruis.be

Workshop ■ Tarot
Reiki Centrum, St.-Hubertusstraat 47, 19 > 21.30u
 gsm 0496 51 58 11, www.reiki-centrum.be

ZA 25 EN ZO 26 APRIL
Expo ■ Erfgoedweekend
‘Welle zen de mannen’
Voormalig Suikermuseum, Grote Markt 6
 www.tienen.be/erfgoedweekend

NOG T/M ZO 26 APRIL
Expo ■ ‘100 jaar zuur uit zoet’
Voormalig Suikermuseum, Grote Markt 6,
di. t/m zo. 10 > 17u
 www.tienen.be/zuuruitzoet

MA 27 APRIL
Lezing ■ Emilie Le Roi en Khalid
Benhaddou ‘Halal of niet’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20 > 21.30u
 upvtienen@gmail.com

DO 30 APRIL
Sport ■ PISO Tienen CiTy run
PISO Tienen, Alexianenweg 2, 18u
 www.run.piso.be
Muziek ■ Klassiek in de Kapel
‘Pieter Breughel’
Kapel Oud College, Broekstraat 31, 19.45u
 www.klassiekindekapel.be

VR 1 MEI
Sport ■ Ezelwandeling
natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, 10 > 16u
 gsm 0495 33 42 09, lucagraaf@telenet.be

ZA 2 MEI

Theater ■ Lazarus & Robbin
Rooze ‘Iemand moet het doen’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
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Muziek ■ Compagnie Maandacht
‘Winterland ‘76: The Beatles ... na
The Beatles’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZA 9 MEI
Theater ■ Steven Van Herreweghe
‘De droom van Philo’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Kids ■ Kijk! Ik fiets! - Leer fietsen
op 2 wielen
Sc Houtemveld, Sporthalstraat 12,
10 > 12u en 13.30 > 15.30u
 tel 016 80 48 88, www.tienen.be/sport

MA 4 MEI
Film ■ The Mustang
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 15 MEI
Muziek ■ Slagerij Vanderstukken
Manege, St.-Jorisplein 25, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Feest ■ Wulmersumkermis met Domino
Van Audenhovestraat - Broedersblok, 20u
 www.kleinholland.be

ZA 16 MEI
Varia ■ Slimme baby: boekstartochtend
Bibliotheek, Grote Markt 3, 10 > 13u
 www.tienen.be/bibliotheek
Theater ■ Esmé Bos & Bart Voet
‘Concert Magiq’ (2,5+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20,
14 > 15u en 16 > 17u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZO 17 MEI
Sport ■ Begeleide fietstocht
t.v.v. KOTK
Sc Grand Slam, Tennisstraat 3, 9u
 www.gsbikerstienen.be

ZA 9 EN ZO 10 MEI
Sport ■ Gymshow
Sc Houtemveld, Sporthalstraat,
za. 13.30u en 17.30u, zo. 13.30u
 www.gymclubtienen.be

ZO 10 MEI
Kids ■ Natuurzoektocht
natuur.huis De Gors, Metselstraat 75,
13.30 > 17.30u
 gsm 0495 33 42 09, www.natuurpunt.be

WO 13 MEI
Kids ■ Film ‘Shaun, het schaap:
Het Ruimteschaap’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14 > 15.30u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Kids ■ Workshop ‘Hupperdehulp’
(6-8 jaar)
Rode Kruis Tienen, Esperantolaan 13, 14 > 17u
 vorming@tienen.rodekruis.be

DO 14 MEI

Muziek ■ Beiaardcantus Tienen 2020
Veemarkt, 17.30 > 22u
 www.facebook.com/bietenclub

Organiseer jij een evenement in Tienen?
Geef het tijdig in op www.uitdatabank.be,
de grootste activiteitendatabank in
Vlaanderen. Het evenement wordt
ook opgenomen in de kalender op
www.tienen.be, in onze digitale
nieuwsbrief en eventueel in dit
overzicht (afsluiting op 17 april).

DO 7 MEI

VR 8 MEI

Quiz ■ PISO Challenge 5
PISO Tienen, Alexianenweg 2, 19.30 > 23.30u
 info.quiz4@gmail.com, quiz.piso.be

Jouw event in
deze kalender?

Film ■ Cinema bébé ‘After The
Wedding’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 09.30u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Theater ■ Finalistentour ‘De humorklas’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Muziek ■ Klassiek in de Kapel
‘Le Grand Tour’ (première)
Kapel Oud College, Broekstraat 31, 10.30 > 13u
 www.klassiekindekapel.be

DO 28 MEI
Workshop ■ Initiatie babymassage
Speelpunt Huis van het Kind, Aarschotsesteenweg 1, 9.30 > 10.30u
 www.huisvanhetkindtienen.be

VR 29 MEI
Workshop ■ Codeer je kleuters
Bibliotheek, Grote Markt 3, 14 > 16.30u
 www.tienen.be/bibliotheek

ZO 31 MEI
Sport ■ Familiefietstocht langs
Tiense natuurgebieden
Stationsplein, 13.30 > 17u
 gsm 0493 09 76 58, www.natuurpunt.be

WO 3 JUNI
Varia ■ Bloedinzameling
De Schakel, Withuisstraat 22, 18 > 20.30u
 bloed@tienen.rodekruis.be

ZA 6 JUNI
Muziek ■ Feestconcert:
Paul Schollaert 80 jaar
O.L.V.-ten-Poelkerk, Grote Markt, 20u
 cbmkoor.wordpress.com

Meer evenementen op www.tienen.be/activiteiten

GEEN TIJD VOOR VERVELING TIJDENS DE PAASVAKANTIE!
Vanaf dinsdag 10 maart kan je jouw kuikentje(s)
inschrijven voor het paasaanbod van de vrijetijds
diensten. Sportieve kids vanaf 4 jaar met massa’s energie kunnen hun ei kwijt tijdens de paassportkampen.
Speelpleinwerking Tintel heeft leuke activiteiten in
petto voor creatieve knutselaars en deugnieten vanaf
de eerste kleuterklas. Arktos zorgt dan weer voor

een aanbod op woensdagnamiddag voor jongeren.
Cultureluren kan met de familiefilm ‘Ugly Dolls’ en de
voorstelling ‘Nivanir’ in CC De Kruisboog.
 Info en inschrijven (vanaf dinsdag 10 maart om
18.00 uur) via www.tienen.be/paasaanbod of bij de
betrokken diensten.

UITGELICHT

EN DE KWEIKERSPARADE!
VEEL
KLEINTJES
MAKEN
GROOT
De vorige editie van de Kweikersparade, naar aanleiding van
1.000 jaar stadsrechten, werd
gerealiseerd met 300 figuranten en
lokte 10.000 toeschouwers. Voor de
editie 2020 leggen de organisatoren
de lat nog hoger, maar dat vergt
natuurlijk heel wat voorbereiding.
Schuilt er in jou een knutselaar?
Ben je handig met naald en draad,
technisch onderlegd of een getalenteerd danser of muzikant? Dan
kunnen we jouw (kleine of grote)
hulp goed gebruiken! Iedere zondagnamiddag (met uitzondering van
de schoolvakanties) gaan we van
14.00 tot 18.00 uur in atelierruimte
TRANSFO op de Donysite aan de
slag om de taferelen rond de draak
en de reuzen vorm te geven. Kom
gerust vrijblijvend een kijkje nemen!
 Open ateliers, elke zo. (behalve
tijdens schoolvakanties) van
14.00 tot 18.00 uur in TRANSFO,
Donystraat 8 in Tienen.
Info via gsm 0498 68 44 10,
opgewektienen@opgewektienen.be.

Foto: Roelof Pantjes

MUSCLES FROM TIENEN
Ken jij het verhaal achter Oswaldus? De
draak refereert naar de aloude legende van
Sint-Joris en de draak. Volgens stadstekeningen uit de 16de eeuw werd deze
legende uitgebeeld in Tiense stoeten en
ommegangen. Elke vijf jaar daagt de draak
de inwoners van Tienen uit en gaat hij het
gevecht aan met Thuinas, de beschermer
van de stad.
Oswaldus is 4 meter hoog en heeft een
lengte van 11 meter. Hem dragen is een echt
huzarenstukje en vergt best wel wat spierkracht. Daarom worden voor de ommegang
twee ploegen van acht dragers of ‘pijnders’

samengesteld die elkaar regelmatig afwisselen. Elke persoon draagt ongeveer 30 kg
op de schouders via een riemsysteem.
Zie jij deze uitdaging onder het indrukwekkende geraamte van de grootste drakenreus van Europa wel zitten, laat het ons
weten. Er worden een tweetal repetities
voorzien waar ervaren dragers je de knepen van het vak leren. Een unieke kans om
de ommegang vanuit een ander perspectief
te beleven!
 Meer info via gsm 0498 68 44 10,
opgewekTienen@opgewekTienen.be.

GEZINSUITBREIDING BIJ DE REUZEN
Groot nieuws in de reuzenfamilie! Tiske, de zoon van Jan en Mie, en
zijn vrouw Nieke, zijn in blijde verwachting. De zwangerschap verloopt
voorspoedig en als alles goed gaat, verwachten ze in de loop van september een zoontje. Begin jaren '80 kreeg het reuzenpaar al een zoon:
de Delta Kweiker. Kort na de geboorte verdween hij echter spoorloos.
Het kostte Tiske en Nieke jaren om de slag te boven te komen. In de
aanloop naar de Kweikersparade verlangde het koppel opnieuw naar
een reuzenkindje. Met de steun van de Academie Regio Tienen, C.B.
Club Tienen en de Tiense reuzengilde komt hun wens nu uit.
Weet jij een leuke naam voor de nieuwste reuzentelg:
laat het weten via kweikersparade.be!
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BOEKSTARTDAG
Kom op zaterdag 16 mei tussen 10.00 en 13.00 uur naar de
‘Slimme Baby Boekstartochtend’
voor een portie inspiratie voor
de voorleesmomentjes thuis. Gil
van Narrata vzw weet de allerjongsten te boeien met boekjes,
versjes en verhalen. Deze workshop is gratis en je kan gewoon
langskomen. In de namiddag is
er de wonderbaarlijke muzikale
reis ‘Concert Magiq’ voor kindjes
vanaf 2,5 jaar in CC De Kruisboog. Leuk om te weten: vanaf 9
maart zijn er in de bib vrijkaarten
te winnen voor dit concert!
 Bibliotheek, Grote Markt 3
in Tienen,
www.tienen.be/bibliotheek.

EXPO 100
JAAR ZUUR
UIT ZOET
VERLENGD
De tentoonstelling '100 jaar zuur
uit zoet – De geschiedenis van
Citrique Belge’ wordt wegens
groot succes verlengd. Nog
t/m zondag 26 april krijg je in
het voormalige Suikermuseum
op de Grote Markt een blik
achter de fabrieksmuren van de
citroenzuurproducent aan de
hand van unieke foto’s en documenten. Bij de tentoonstelling
hoort ook een gelijknamig boek
van Marc Nevens.
 Voormalig Suikermuseum,
Grote Markt 6 in Tienen, open
van di. t/m zo. van 10.00 tot
17.00 uur.
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50 JAAR IN HET
ZADEL TIJDENS DE
PAARDENPROCESSIE
Geen paasmaandag in Hakendover zonder de paardenprocessie.
Ook dit jaar worden er meer dan 15.000 bezoekers verwacht voor
de 1.330ste editie. Carl Arnauts uit Glabbeek is al 50 jaar één van
de vaste ruiters tijdens de paardengalop op de Tiense berg.
“Ik was 15 jaar toen ik voor het eerst deelnam
als ruiter aan de paardenprocessie”, vertelt
Carl. “De vrouw die ik nadien huwde is
afkomstig uit Hakendover, onze deelname werd
al gauw een familietraditie. Om klokslag 12.00
uur worden de toeschouwers en bedevaarders
gezegend op de Tiense berg. Nadien is het aan
ons om driemaal rond het altaar te galopperen
voor een vruchtbare grond.”

"Wanneer de paarden
beginnen te lopen,
gaat het verstand op nul
en de blik op oneindig."
“Wanneer de paarden beginnen te lopen,
gaat het verstand op nul en de blik op
oneindig. Je kan hen enkel wat bijsturen en
hopen dat je niet tegen de achterkant van
een boerenpaard botst. We hopen dat de
velden er goed bijliggen, want een ongeluk
is snel gebeurd. Er zijn al edities geweest
zonder paardengalop omdat de velden te
modderig waren. Maar ook het omgekeerde
kan: ooit was de grond zo droog, dat we door
een enorme stofwolk niks meer konden zien.
Dan moet je blindelings vertrouwen op het
zicht van je paard.”
“Ooit hoop ik het record van Louis Prouvé te
verbreken. Met zijn 79 lentes is hij de oudste
deelnemer aan de paardenprocessie. Hij trekt

al sinds 1956 te paard van Zoutleeuw naar
Hakendover. Maar hiervoor moet ik nog minstens
14 jaar meerijden. Zolang het kan, galopeer ik op
paasmaandag op de Tiense berg!”
De paardenprocessie vertrekt omstreeks
11.00 uur aan de kerk in Hakendover. Dit jaar
zijn de Koninklijke Scoutsharmonie Sint-Leo
uit Brugge en de jachthoorngroep Waldo uit
Itegem de gastverenigingen.
 www.pp-h.be

DE LEGENDE
De paardenprocessie beeldt de legende uit van de bouw van de kerk van de Goddelijke
Zaligmaker. Aan het einde van de 7de eeuw besloten drie vrome maagden om een kerk te
bouwen ter ere van de Goddelijke Zaligmaker. De locatie kon God blijkbaar niet bekoren:
alles wat de werkmannen bouwden, werd ‘s nachts door engelen vernield. De maagden
zochten een nieuwe plaats uit, maar ook daar herhaalde zich het scenario. Ten einde raad
vroegen ze aan God om hen bij te staan, waarop hij een engel zond die hen een plaats
aanwees: in het met sneeuw bedekte landschap stond een spikdoorn in volle bloei. De
boom werd gekapt en de twaalf beste werklieden van de streek werden aangeworven om
met de bouw te starten. Een dertiende werkman, die bij de werkzaamheden aanwezig was,
ontbrak telkens bij de maaltijden en de uitbetaling van het loon. Het was de Heer zelf ...

DUURZAAM TIENEN

VLAGJES TEGEN SMURRIE
Je hebt ze vast al eens gespot in het Tiense
stadscentrum: vlagjes in hondendrollen
om medebewoners te waarschuwen voor
‘smurriegevaar’. De man achter deze opmerkelijke actie is Willy Coenen, een actieve inwoner van Tienen én duurzame held.
Met de lenteschoonmaak in het vooruitzicht, voer voor een gesprek.

Waar komt het idee van de hondenpoepvlagjes
vandaan?
Helaas is het ontstaan uit een persoonlijke ervaring. Aan onze
vroegere woning speelden onze kinderen buiten op een
groen paadje tussen de woningen. Het gebeurde wel eens dat
ze terugkwamen van een speelpartijtje met ‘smurrie’ aan de
schoenen. Da’s natuurlijk onaangenaam, voor de kinderen én
voor ons, want het betekende dat er flink wat gepoetst moest
worden. Daarom besloot ik om een affiche op te hangen aan de
omheining met de vriendelijke boodschap hondenpoep op te
ruimen. Dat had effect, want na een poos nam het probleem af.

Hoeveel vlagjes plant je op een doorsneeweek?
Dat varieert heel erg en hangt ook af van waar ik wandel. In de
pas heraangelegde Vierde Lansierslaan bv. zijn er mooie, jonge
boompjes geplant. Blijkbaar nodigden de aarden perkjes heel
erg uit tot het draaien van een drolletje. Ik ben er regelmatig
langsgegaan en heb er flink wat vlaggetjes geplaatst. Na enkele
weken was dat veel minder nodig. Maar ik heb altijd vlagjes in
m’n binnenzak zitten, je weet maar nooit!

" Wees consequent en proper.
Doe niks op straat wat je
thuis ook niet doet."

Je liet vallen dat je de vlagjes plant uit een vorm van
stadsliefde. Hoe ziet jouw ideale Tienen eruit?
Een proper en veilig Tienen! Op dat vlak ben ik niet anders dan
een andere inwoner. Wel zou ik graag iedereen wat positiever
zien worden over de stad: het kan hier toch zo mooi zijn!
Ga je op wandel met je hond? Volgens het nieuwe GAS-reglement
dat binnenkort in voege treedt moet je steeds een hondenpoepzakje op zak hebben! Je vindt ze in dierenspeciaalzaken, aan het
onthaal van het stadhuis en in de Streekshop. Een gewaarschuwd
baasje is er twee waard, want een verloren hoopje op de weg
kan je 75 euro opruimingskosten en een GAS-boete kosten.

Hoe reageren de mensen meestal?
Héél erg positief! Er zijn mensen die me staande houden en
bedanken of me toeknikken en de duim opsteken. Om bij het
voorbeeld van de Vierde Lansierslaan te blijven: daar was een
meisje dat me vanop de fiets toeriep: “Bedankt meneer, dat je dit
doet!”. Maar ik doe dit niet om bedankjes en schouderklopjes te
krijgen. Ik doe het uit liefde voor de medemens en Tienen.

Uit de resultaten van het grote bevolkingsonderzoek
blijkt dat netheid één van de grootste issues is waar de
Tienenaar mee worstelt. Wat kunnen inwoners volgens
jou zelf doen?
Da’s erg eenvoudig. Wees consequent en proper. Doe niks op
straat wat je thuis ook niet doet. Ik wandel vaak door de stad
tijdens lunchpauzes van scholieren en dan is het soms hallucinant wat je allemaal op de grond vindt. Terwijl het in het centrum
niet zo is dat je kilometers moet wandelen op zoek naar een
vuilnisbak.

STICKERS TEGEN
HONDENPOEP
De reinigingsdienst van de
stad treedt Willy bij. Op
locaties waar regelmatig
misbruik van de afvalbakjes of hondenpoep
wordt aangetroffen,
worden stickers gekleefd op de afvalbakjes. Zoals hier in de
Gilainstraat.
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SAMEN WERKEN AAN EEN NETTE STAD
De lente hangt in de lucht, tijd voor de ‘Grote lenteschoonmaak’! Op zaterdag 28 maart steken we met z’n
allen de handen uit de mouwen en gaan we samen de
strijd aan met het zwerfafval dat onze stad ontsiert.
Met de lenteschoonmaak willen we in
de eerste plaats het signaal geven dat
afval op straat gooien echt niet door
de beugel kan. Het zorgt voor een vuil
straatbeeld en kost de stad handenvol
geld aan opruimingskosten.
Deelnemen aan de lenteschoonmaak
kan individueel of in groep, zolang je
maar je goede humeur op zak hebt.
Je kiest zelf waar en op welk moment
van de dag je aan de slag wil. De stad
zorgt voor vuilniszakken, grijptangen
en handschoenen en natuurlijk voor de
nodige logistieke ondersteuning.

GEVELTUINTJES VOOR
MEER GROEN
Groen in de stad is mooi en rustgevend, maar ook goed voor
de biodiversiteit én onze gezondheid. Een geveltuintje is een
leuke manier om meer groen te creëren. Om de aanleg ervan
te vergemakkelijken, werd het bestaande reglement voor
straatgeveltuintjes versoepeld.
Bij de aanleg van een geveltuintje worden er één of meer
stoeptegels weggenomen voor het aanplanten van gevelgroen.
Hierbij moet er in principe een doorgang van 1,20 meter overblijven. Nieuw is dat inwoners ook bakken met (klim)planten
mogen plaatsen.
Geen groene vingers, dan kan je een beroep doen op de technische dienst voor de aanleg van een geveltuintje. In dit geval
hoef je zelf enkel voor potgrond en planten te zorgen, de
werklieden doen de rest. Voor een geveltuintje van maximum
een halve meter breed betaal je 50 euro, voor een tuintje van
een halve tot één meter breed is dit 70 euro.
Alle richtlijnen vind je terug op www.tienen.be/straatgeveltuintje. Je kan er ook een digitale aanvraag indienen om een
geveltuintje aan te leggen. Na goedkeuring van de aanvraag
door het schepencollege, kan je aan de slag.
 www.tienen.be/straatgeveltuintje
Foto: Joëlle Hauglustaine
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Je inspanningen worden aan het einde
van de dag beloond: niet alleen zullen
de straten en pleinen er blinkend
schoon bijliggen, we bieden je ook een
drankje en hapje aan tijdens het afsluitmoment in het Vrijetijdscentrum. Je kan
er kennismaken met andere geëngageerde burgers. Wie weet heb je de
smaak wel helemaal te pakken om dit
initiatief regelmatig te herhalen en een
volwaardige Mooimaker te worden!
 Zin om mee te doen? Inschrijven kan
t/m do. 19 maart via www.tienen.be/lente
schoonmaak of bij de dienst leefmilieu en
natuur, tel 016 80 57 92,
leefmilieu@tienen.be.

TIENEN WERKT

SCOOR JE DROOMJOB OP
DE JOBBEURS IN TIENEN
Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging
of op zoek naar een job? Kom het aanbod aan vacatures in de regio ontdekken
tijdens de Jobbeurs op donderdag 23
april in de Manege, waar ook de Tiense
Suikerraffinaderij present is.
“We zoeken het hele jaar door nieuwe
mensen”, zegt hr-officer Marie-Pierre
Belin van de Tiense Suikerraffinaderij.
“Sommige profielen, waaronder
procesoperatoren en techniekers
zijn moeilijk te vinden. Deze functies
vereisen een goede technische
bagage, enige werkervaring en
verantwoordelijkheidszin.”
“Tijdens de productieperiode, die al gauw
5 maanden in beslag neemt, wijzen alle
neuzen in dezelfde richting. Bij mensen
die we selecteren, zoeken we dan ook
loyauteit, inzet en flexibiliteit. Wat onze
werknemers weten te waarderen, is de
familiale sfeer die hier heerst. Die warmte
en gezelligheid willen we tijdens de
Jobbeurs ook overbrengen op potentiële

werknemers. Hierbij spreken we een
gevarieerd publiek aan uit de technische,
chemische, voedingstechnologische
of logistieke richtingen, gaande van
schoolverlaters tot mensen die naar het
einde van hun carrière gaan. Iedereen
krijgt een kans in ons bedrijf.”

"Wat onze werknemers
weten te waarderen, is
de familiale sfeer die
hier heerst."
“Onze werknemers krijgen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en door
te groeien binnen het bedrijf. Met een
achtergrond van germanist begon mijn
carrière in 1999 als directiesecretaresse. In
de jaren die volgden werd mijn takenpakket geleidelijk aan aangepast en werd ik
hr-officer. Ik sta nu in voor o.a. de werving
en selectie van nieuwe medewerkers. Dit

parcours werd mogelijk gemaakt door de
juiste opportuniteiten en begeleiding.”
De Tiense Suikerraffinaderij is slechts
één van de vele werkgevers die zich
komen voorstellen tijdens de Jobbeurs.
Er worden openstaande functies
aangeboden voor productiearbeiders,
schoonmakers en bedienden, maar ook
voor hoogopgeleiden. Bovendien kan
je ook deelnemen aan verschillende
workshops van de VDAB en VOKA.
De Jobbeurs is een initiatief van
de stad en OCMW Tienen i.s.m. de
gemeenten Landen, Zoutleeuw, Linter
en Hoegaarden, VDAB, de Tiense
onderwijsinstellingen, Businessclub
Regio Tienen, UNIZO, Horeca 
Oost-Brabant en VOKA.
 Jobbeurs: do. 23 april van 14.00 tot
18.00 uur, Manege, St.-Jorisplein 25 in
Tienen. Gratis toegang. Alle info op
www.tienen.be/jobbeurs.
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HANDELSKERN
AFGEBAKEND
In alle steden en gemeenten daalt het aantal winkels, een tendens die ook in Tienen
voelbaar is. Om een gevarieerd aanbod aan
handelszaken te behouden, heeft de stad
de handelskern afgebakend.
Het ontwerp voor de afbakening van de
handelskern werd eind november door de
gemeenteraad goedgekeurd. Het werd na
overleg met de handelaarsvereniging KWIXX
uitgewerkt. De stad duidt hiermee de zone
aan waar ze handelaars wil aanmoedigen
zich te vestigen. Zo kunnen er gerichte
acties ondernomen worden om leegstand te
bestrijden en de bestaande detailhandel te
stimuleren.
De Leuvensestraat, Grote Markt, Spiegelstraat, Kalkmarkt, Nieuwstraat, Hennemarkt,
Veemarkt en het bovenste gedeelte van
de Beauduinstraat maken deel uit van de
nieuwe handelskern. Daarnaast zijn er
‘aanloopzones’ gedefinieerd waaronder een
gedeelte van de Peperstraat, Beauduinstraat,
Gilainstraat, Broekstraat en Minderbroedersstraat. Het huidige handelsaanbod blijft er
behouden, maar hier wordt niet actief ingezet
om leegstaande panden opnieuw met handel
te vullen.

ONTWIKKELING
NELISSENSITE
In het kader van de herziening van een
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP),
informeerde de provincie Vlaams-Brabant
bij het stadsbestuur naar het standpunt met
betrekking tot de invulling van een retailzone
op de Nelissensite aan de Leuvenselaan. Het
schepencollege heeft in zijn advies te kennen gegeven dat ontwikkeling van deze handelssite mogelijk is, mits strikte voorwaarden.
Zo mag de invulling van de site niet leiden tot
een verkeersinfarct op de Leuvenselaan en
mag de bestaande detailhandel in het stadscentrum niet n
 adelig beïnvloed worden.

SANERING OUDE GASSITE
In 2020 zal de eerste fase van de sanering van de oude gassite van Tienen
van start gaan. Deze site was gelegen
op de hoek van de Leopoldvest met de
Slachthuisstraat.
Bijna 200 jaar geleden bouwde men de
eerste gasfabriek in België. De gasfabrieken hadden als belangrijke taak om
gas voor stadsverlichting te produceren.
Dit gebeurde door steenkool in een
afgesloten oven zonder zuurstof te verwarmen. Het gas dat hierdoor vrijkwam,
werd opgeslagen in cilindervormige
opslagtanks. Via een ondergronds systeem van leidingen vond het gas dan zijn

weg naar de gaslantaarns die eind 19de
en begin 20ste eeuw in het straatbeeld
alom aanwezig waren.
De productie en de verdere exploitatie
van het gas veroorzaakte echter ook heel
wat bodem- en grondwaterverontreiniging. Daarom worden nu de oude gassites in Vlaanderen systematisch onderzocht en indien nodig gesaneerd. Tienen
behoorde tot één van de eerste steden
die volop op gasverlichting inzette. Het
oudste lastenboek voor de aanleg van
gasleidingen dateert uit 1844, de Tiense
gasfabriek was er al in 1870. De sanering
van deze gassite zal dit jaar aanvangen.

Tentoonstelling en
avondwandeling tijdens
Erfgoedweekend
Tijdens het Erfgoedweekend op zaterdag 25 en zondag 26 april zal
deze vergeten industriële site belicht worden. Onder de wervende titel
‘Welle zen de mannen …’ wordt op de bovenste verdieping van het
vroegere Suikermuseum op de Grote Markt de geschiedenis van de
Tiense gasverlichting aanschouwelijk gemaakt. Aansluitend wordt op
zaterdag 25 april om 21.00 uur een avondwandeling georganiseerd.
 Hou www.tienen.be/erfgoedweekend in de gaten voor meer info.
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GETIPT IN TIENEN
Op 8 maart is het
Internationale
Vrouwendag:

5

Tips
VOOR STRAFFE
MADAMMEN

VROUWEN VAN
DE WERELD

De Tiense Markantafdeling trekt er (ladies
only!) op uit op donderdag 16 april. Ontdek
tijdens deze begeleide avondwandeling
unieke plekjes en de rol van markante
vrouwen in de geschiedenis van onze stad.
Als afsluiter wordt er nagepraat met een
kopje koffie en een gebakje. Het vertrek is
voorzien om 18.00 uur op het Torekesplein.

Tiense Wereldvrouwen creëert
voor vrouwen die
nog niet zo lang
in België zijn een
sociaal netwerk en
laat hen tegelijkertijd kennismaken
met het Nederlands. Elke dinsdag is er een
bijeenkomst. Verschillende onderwerpen
worden besproken: afval sorteren, bankverrichtingen doen, solliciteren, kortom België
en elkaar leren kennen met respect voor
elkaars cultuur en eigenheid. Er komen
geregeld gastsprekers langs, er worden
workshops en uitstapjes georganiseerd en
in de lente leren de Tiense Wereldvrouwen
samen fietsen.

 Info en inschrijven via
markanttienen@hotmail.com,
www.markantvzw.be/markant/activiteiten.

 Bijeenkomsten Tiense Wereldvrouwen,
elke di. van 13.00 tot 16.00 uur, Grote
Bergstraat 21 in Tienen.

TWEE GOUDEN
MADAMMEN

MAALTIJD
ZONDER KOKEN

MARKANTE
TIENSE
VROUWEN

SPORTIEF MET
VRIENDINNEN
Chocopasta tot achter de oren, een mand
strijkgoed om “u” tegen te zeggen, de gezinsagenda op ontploffen … Niets zo goed
om te ontladen als een flinke portie sport
met de vriendinnen. Op donderdag 30 april
organiseert PISO Tienen samen met de
stad de derde editie van de ‘PISO Tienen
CiTy run’. Deze unieke avondlijke stadsloop
leidt je door de straten en gebouwen van
Tienen. Entertainment gegarandeerd! Je
loopt een afstand van 5 of 10 km en kan na
de run rustig op adem komen in het gezellige runnerscafé. Voor je kroost is er zelfs
een kidsrun en kinderopvang. Niet twijfelen
dus en doen!

Een namiddagje shoppen afsluiten met
een gezellige koffieklets … Dan moet je bij
de zussen Sonia en Maryse Wuyts in ‘De
Gouden Madam’ zijn. In november opende de koffie-, lunch- en aperitiefbar op de
Kalkmarkt in Tienen zijn deuren. Op het
menu niets dan lokale kwaliteitsproducten
zoals heerlijk geurende thee van theemeester Ann Vansteenkiste, kaas en brood
van de Tiense h
 andelaars en zoete lekkernijen van De Zoete Ridder uit Hoxem. Goed
om weten: in de kelder is er een vergaderzaal voor 14 personen beschikbaar.

Geen zin om in de kookpotten te roeren,
maar je hubby vindt een spiegeleitje bakken al een ferme uitdaging? Dan biedt de
Facebookgroep ‘Zonder honger naar bed:
Tienen en omstreken’ een uitweg. Vriendelijke stadsgenoten posten er maaltijden
die ze op overschot hebben of extra bereid
hebben, en dit helemaal gratis of voor een
klein prijsje. Bovendien draag je bij aan een
duurzame samenleving: in plaats van de
groenafvalbak wordt jouw buikje gevuld.
Handig toch!
 www.facebook.com en via zoekfunctie
‘Zonder honger naar bed: Tienen en omstreken’ ingeven.

 De Gouden Madam, Kalkmarkt 4/6 in
Tienen. Open: ma., di., wo. en vr. van 08.00
tot 17.30 uur, za. van 09.30 tot 17.30 uur.

 www.run.piso.be
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#thuisintienen
Gebruik #thuisintienen
voor al je Instagramfoto’s
over Tienen: de kans
bestaat dat jouw foto in
deze rubriek terechtkomt!

25 december

@christoffjonckers: Familierun. En op het einde
het afval weggenomen. Zo jammer wat mensen
laten liggen. Er staan toch voldoende vuilnisbakken. #runningshoes #running #Tienen
#afvalhoortindevuilbak #thuisintienen

10 januari

@planb.tienen: De officiële wisselbeker voor
het allereerste Tiense 4 op ‘n rij-kampioenschap staat hier te glimmen als een wonderlamp. #planb #thuisintienen #vieropeenrij
#buurtbar #epischestrijd
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24 november

13 december

27 december

5 januari

@tom___ski: Hier wordt de suiker gemaakt
vrienden. #tienen #bietenverwerking #jammerdatjeditnietruikt #thuisintienen #zondag

@zwemclubtrust: T’Light Classic 💧
#TRUST #zwembaddeblyckaert #stadtienen
#thuisintienen #sportersbelevenmeer
#recordpoging

@jujuke81: #wintermagietienen #thuisintienen

@chezmademoisellejulie: Het nieuwe jaar
vanuit de hoogte ingezet, hoera! Bedankt
@stadtienen voor het reuzenrad en de weeral
zeer leuke nieuwjaarsdrink 2020!
#wintermagie #thuisintienen

20 januari

@zorro.the.poodle: Jeeezz mom, just take the
picture already. #dog #poodle #poodlesofinstagram #dwergpoedel #pet #poodlelover
#dogsofbelgium #bluemonday #thuisintienen

21 januari

@tsjell: Een mistige morgen op het station
@stadtienen. #thuisintienen

VAN DE STADSBLOG

CONTACT
Stad Tienen
Grote Markt 27
3300 Tienen

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

Openingsuren stadhuis
Maandag:
08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag:
08.30 tot 12.30 uur
14.00 tot 16.00 uur
18.00 tot 20.00 uur
Woensdag: 08.30 tot 12.30 uur
14.00 tot 16.00 uur
Donderdag: 08.30 tot 12.30 uur
Vrijdag:
08.30 tot 12.30 uur

Foto: unsplash.com

TRANSFORMATIE
‘White Winter Hymnal’ van de Fleet
Foxes sterft uit in de luidsprekers van
de autoradio. Het lijkt gepast. Meewarig
ontwaken we uit onze winterslaap en op
wankele benen steken we voorzichtig
onze snuit vooruit in de vochtige boslucht. Er hangt belofte in de lucht. Een
nieuw begin. Lente. De wereld begint
opnieuw aan haar cyclische transformatie. De drie Gratiën dansen van hun
renaissancedoeken af.
De straatstenen van onze stad kraken
van verwachting. Er is hen ook een
transformatie beloofd. 2020, Tienen
transformeert. De stad wordt uitgedaagd. De 21ste eeuw is nu echt begonnen. Achterom kijken naar verloren
waarden is zinloos gebleken. Muren
opwerpen is vruchteloos gebleken. Het
is ‘onwards and upwards’ vanaf nu. Een
nieuwe identiteit vervel je niet als een
afgeworpen slangenhuid. Een nieuwe
eigenheid dat is werken. Het DNA ligt
vast, maar we cultiveren nieuwe rituelen
en symbolen die de lijnen van ons
nieuwe lijf tekenen. Het vraagt lef. Het
vraagt durf. Het is met de tenen over de
rand van de springplank naar beneden
staren. Onvoorstelbaar eng, maar in het
wonderlijke vooruitzicht dat je nadien
nooit meer dezelfde zal zijn.

De lente is het uitgelezen moment om
de start van deze reformatie in te luiden.
Een organische katalysator die de Tienenaars op straat zal roepen. Op zoek
naar hoe het beter kan. Op zoek naar
een gezelligheid die heimwee veroorzaakt. Op zoek naar een levendigheid
die ver buiten haar grenzen zal uitstralen. Klaar om achter te laten wat ons
ooit verdeelde. De ruzies van gisteren
laten verdampen in het zonlicht. Wat
schieten we in hemelsnaam op met het
vasthouden van onze verwensingen. Als
ik mag kiezen hoe dat er dan wel uit zal
zien? Veel zon. Veel terrasjes. Gezellige
drukte. Lachende gezichten. Vanzelfsprekende verdraagzaamheid. Een stad
van mensen.
Wat de aangekondigde metamorfose
zal opleveren is niet helemaal duidelijk. Hoe ze gaat verlopen is evenzeer
een raadsel. Grote volksvergaderingen
werden samengeroepen. Het conclaaf
opengebroken. Er is geen tijd meer voor
dogma’s. Tenzij die van de transsubstantiatie. De stofwisseling. Het brood in het
lichaam. De wijn in het bloed. Letterlijk.
Geen ruimte voor twijfel. De grondstoffen van de stad mogen wisselen. De
toekomst wacht.

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






/stadtienen
/stadtienen
/stadtienen
/company/stadtienen
www.tienen.be/nieuwsbrieven

Wachtdiensten
Lokale politie
Dringende interventies:
Tel 101 of 016 80 58 05
Brandweer - Ziekenwagen
Dringende interventies: tel 112
Niet-dringende oproepen bij noodweer:
Tel 1722
Huisarts van wacht
Tel 1733
Apothekers van wacht
Tel 0903 99 000 | www.apotheek.be
Tandarts van wacht
Tel 0903 39 969
Weekends en feestdagen van
09.00 tot 18.00 uur

Colofon
Redactie, coördinatie en foto's
(tenzij anders vermeld):
dienst communicatie stad Tienen |
communicatie@tienen.be
Vormgeving:
Trendhuis | www.trendhuis.be
Druk: Graphcom.be | ak@graphcom.be
V.u.: Gijsbrecht Huts | schepen van
interne en externe dienstverlening |
p/a Grote Markt 27 | 3300 Tienen

Volg de stadsblog TienenTroef op www.tienentroef.be.
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