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AWARD VOOR HUN  
ENGAGEMENT
Tijdens het 'Gala van de Tiense troeven' kregen de vrijwilligers 
van de brandweer Tienen de award voor 'Vrijwilliger van het 
jaar' mee naar huis. Een terechte beloning voor hun engage-
ment. Na een intensieve opleiding tot brandweerman, zijn 
het de vrijwilligers die zich na hun normale dagtaak 's nachts 
en tijdens de weekends beschikbaar stellen. Samen met hun 
beroepscollega's zorgen ze ervoor dat de inwoners van de 
hulpverleningszone de dienstverlening krijgen waar ze recht 
op hebben.

BLIKVANGER
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Kijk jij ook zo uit naar het einde van de winter? In deze Tiens blikken we alvast 
vooruit op de komende lente. Het nieuwe jaar betekende de start van een 
nieuwe legislatuur. We stellen jullie graag de kersverse mandatarissen voor, 
boordevol ambitie en plannen voor Tienen. Leuk om te weten: vanaf eind 
februari worden de zittingen van de gemeenteraad live uitgezonden op de 
website.

We verwelkomen ook Patricia Willems als algemeen directeur bij de stad en 
het OCMW Tienen. Samen met financieel directeur Ans Aerts vormt ze een 
tandem die de stadsadministratie op het juiste spoor richting toekomstige 
uitdagingen zal zetten. Twee dames met goesting aan de top.

Traditiegetrouw houdt Tienen een grote lenteschoonmaak. Op zaterdag 16 
maart steken we de handen uit de mouwen om het zwerfafval op ons grond-
gebied op te ruimen. Wij hopen dat ook jij je engageert om een stukje Tienen 
proper te maken. Noteer alvast zondag 12 mei in de agenda, want dan vindt de 
seizoensopening van Heldenland plaats. En omdat het Moederdag is, krijgen 
alle mama’s een leuke verrassing!

Veel leesplezier! 

Katrien Partyka  
Burgemeester 
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POLITIEZONE 
GETEVALLEI

MEER GROEN OP HET 
KAPUCIJNENPLEIN
Op vraag van de buurtbewoners wordt de groenzone voor het vroegere wees-
huis op het Kapucijnenplein in de loop van dit jaar opnieuw aangeplant. Er komen 
kastanjebomen, bloemen, zitbanken en een verharding voor buurtactiviteiten. Een 
fietssuggestiestrook tussen de Kapel- en Kapucijnenstraat zal de verkeersveiligheid 
verhogen. De aanleg gebeurt in opdracht van de stad i.s.m. Riso Vlaams-Brabant, 
het Wijkcomité Kapucijnenplein en Cnuz, met de financiële steun van de provincie 
Vlaams-Brabant. 

ONTWIKKELINGSVISIE VOOR 
DE GROTE GETE
De Grote Gete ligt aan de oorsprong van de stad Tienen. Historische plekken zoals 
de Sint-Helenasluis, de Paardenbrugstraat en 't Schip verwijzen nog naar de eeu-
wenoude relatie tussen stad en water. Een waterloop kan een grote meerwaarde 
betekenen voor het leven in de binnenstad. Daarom schreef de stad samen met de 
Vlaamse Milieumaatschappij een studie uit voor de opmaak van een strategische 
ontwikkelingsvisie voor de Grote Gete in Tienen. Het studiebureau Multiple architec-
ture & urbanism zal deze visie samen met de Tienenaars vormgeven. Zo werden er al 
twee wandelingen georganiseerd en volgt er nog een workshop. 

GEZOCHT: 
BUREN- 
BEMIDDELAARS
De provincie Vlaams-Brabant organiseert 
tijdens de maanden maart en mei een 
gratis zesdaagse opleiding in het PIVO in 
Relegem tot vrijwillig burenbemiddelaar. 
Als burenbemiddelaar zoek je samen met 
buren naar een oplossing voor alledaagse 
conflicten over zaken zoals geluidsoverlast, 
vuilnis, huisdieren of verbale beledigingen. 
Kandidaten moeten dan ook beschikken 
over sociale en communicatieve 
vaardigheden, integer en discreet zijn en 
in staat zijn om een neutrale, objectieve 
houding aan te nemen. Na de opleiding kan 
je in Tienen als burenbemiddelaar aan de 
slag. 

 Inschrijven via  
burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be.  
Meer info op  
www.vlaamsbrabant.be/burenbemiddeling.

KORTWEG

Sinds 1 januari zijn de politiezones  
Tienen-Hoegaarden en LAN (Landen, Linter, 
Zoutleeuw) gefusioneerd tot de nieuwe 
politie zone Getevallei. Met een oppervlakte 
van 243 km², meer dan 73.000 inwoners 
en 176 medewerkers is deze politiezone de 
tweede grootste van het arrondissement 
Leuven. Stephan Gilis werd aangesteld als 
korpschef. In deze functie zal hij instaan 
voor het zonaal veiligheidsplan en de 
leiding en organisatie van het lokaal  
politiekorps. 

 www.politiegetevallei.be
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SPEELPUNT HUIS  
VAN HET KIND
Recent werd het nieuwe speelpunt van Huis van het Kind 
Tienen op de Aarschotsesteenweg geopend. Het speelpunt 
is een speel- en ontmoetingsplek voor kinderen jonger dan 
drie jaar en hun (groot)ouders. Op donderdagvoormiddag 
zijn er begeleide activiteiten en op vrijdagvoormiddag kan 
je er doorlopend met je kindje(s) komen spelen in een 
ongedwongen en gezellige sfeer. Hou de Facebookpagina  
in de gaten voor meer info. 

 Speelpunt, Aarschotsesteenweg 1 in Tienen,  
facebook.com/huisvanhetkindtienen.

BEWEEG MEE(R) OP 
DE STADSAKKER
Wil je meer bewegen, je fitter en energieker voelen? Volg 
de beweegroute op de StadsAkker. Je vindt er bordjes met 
instructies om eenvoudige oefeningen te doen die je uithou-
ding, evenwicht en kracht trainen. De beweegroute wordt 
feestelijk geopend op zondag 24 maart om 15.00 uur. Je kan 
er doorlopend de route uitproberen, een stappenteller tes-
ten, infostandjes over lekkere en gezonde voeding bezoeken 
… Elke actieve bezoeker krijgt een goodiebag mee naar huis!

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

EEN JEUGDBELEID 
OP MAAT
Het reguliere aanbod van de vrijetijdsdiensten bereikt niet 
alle jongeren. Vaak is het net de kwetsbare doelgroep die uit 
de boot valt. Daarom heeft de stad een overeenkomst afge-
sloten met Arktos, een Vlaams centrum met een ruime ex-
pertise op het vlak van laagdrempelig werken met jongeren. 
Nog dit voorjaar wordt er een vormingswerker aangeworven. 
Deze zal, vertrekkend vanuit de interesses van de jongeren, 
initiatieven ontplooien en begeleiding uitwerken. Door jonge-
ren een zinvolle invulling van hun vrije tijd aan te bieden, kan 
risicogedrag voorkomen worden. 

AANLEG PARKING TUMULI 
Vorig jaar in september werd de toeristische site van de drie tumuli 

VOLGENDE FASE  
IN ZICHT OP DE VESTEN
Op de Tiense Vesten zijn ter hoogte van de Oplintersepoort de on-
derlagen in asfalt gelegd. Ook in de Vianderstraat, tussen de Oplin-
tersesteenweg en de Hoveniersstraat, is dit het geval. Van zodra het 
weer het toelaat, zullen de slijtlaag en wegmarkeringen aangebracht 
worden. Nu het oorlogsmonument verplaatst is, wordt er verder werk 
gemaakt van de aanleg van het plein en de (her)aanplantingen. Vervol-
gens kan de Oplintersepoort opnieuw voor het verkeer opengesteld 
worden en verhuist de werf naar het kruispunt van de Bergévest met 
de Slachthuisstraat en Kapucijnenstraat. Dit zal na de paasvakantie 
zijn. Meer info over deze fase volgt snel. 

 www.tienen.be/herinrichtingvesten 

AFBRAAK OC 
HAKENDOVER 
Omdat de omgevingsvergunning langer op zich liet wachten, is de 
timing van de afbraak van het OC Hakendover opgeschoven. Tegen 
eind april zou de sloop uitgevoerd moeten zijn. Het ontwerpplan wordt 
momenteel teruggekoppeld naar de eindgebruikers. Vervolgens wordt 
het lastenboek opgemaakt voor de aanduiding van een aannemer. 
De dienst openbare werken hoopt de bouw in september te kunnen 
aanvangen.

DE WERFKEET

Vorig jaar in september werd de toeristische site van de drie tumuli  
geopend. Ondertussen is ook de parking aan het terrein in aanleg. 
Deze is bereikbaar via de Tricotstraat en zal plaats bieden aan een  
70-tal wagens en twee autobussen. Aan de ingang van de site ter 
hoogte van de Sint-Truidensesteenweg werd een oplaadpaal voor 
elektrische fietsen voorzien. Bij veelvuldig gebruik, kan er een tweede 
exemplaar voorzien worden op de parking. Ook voor wagens is dit 
mogelijk, wanneer blijkt dat de oplaadinfrastructuur ter hoogte van de 
kerk in Grimde goed benut wordt. 
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Begin januari werd het nieuwe stadsbestuur van Tienen geïnstal-
leerd. Volgens het nieuwe decreet ‘Lokaal bestuur’ vormen de stad 
en het OCMW voortaan één organisatie. En dat heeft ook gevolgen 
voor de politieke bestuursorganen. 

Gemeenteraad en raad voor  
maatschappelijk welzijn
De samenstelling van de gemeenteraad 
is voortaan dezelfde als deze van de 
raad voor maatschappelijk welzijn. Het is 
nieuwkomer Lucia Dewolfs (N-VA) die als 
voorzitter van beide organen voorgedra-
gen en verkozen werd. 

De gemeenteraad en raad voor maatschap-
pelijk welzijn tellen 31 leden. CD&V neemt 8 
zetels voor haar rekening en vormt samen 
met N-VA (5 zetels), Open VLD (4 zetels) en 
Groen (3 zetels) een meerderheidscoalitie. 
Sp.a, Vlaams Belang en de nieuwe partij 
Tienen Vooruit! voeren met respectievelijk 
5, 2 en 4 zetels oppositie. 

15 van de 31 voorgedragen raadsleden zijn 
nieuwe gezichten, zij het enkele wel met 
een staat van dienst in andere politieke 
organen. Nicky Martens (CD&V) is met haar 
24 lentes het jongste raadslid.

De zittingen van de gemeenteraad en de 
raad voor maatschappelijk welzijn vinden 
iedere laatste donderdag van de maand 
plaats (met uitzondering van juli en augus-
tus). Het blijven twee aparte vergaderin-
gen, zij het dus voortaan op dezelfde data. 
Beide zittingen zijn openbaar. De agenda, 

besluiten en notulen kan je raadplegen op 
de website van de stad Tienen. 

Schepencollege en vast bureau
Het college van burgemeester en schepe-
nen bestaat uit 8 leden. De samenstelling 
ervan stemt overeen met deze van het 
vast bureau, dat instaat voor het dagelijks 
bestuur van het OCMW. Burgemeester 
Katrien Partyka (CD&V) is voorzitter van 
beide organen. 

De zittingen van het schepencollege en 
het vast bureau zijn niet openbaar, maar de 
besluiten worden wel gepubliceerd op de 
website van de stad.

Bijzonder comité voor de  
sociale dienst
Het bijzonder comité voor de sociale dienst 
behandelt aanvragen op het gebied van 
individuele financiële en sociale dienstver-
lening. Ine Tombeur (N-VA) is voorzitter van 
dit comité. De zittingen van het comité zijn 
niet openbaar. 

 

 Een overzicht van de samenstelling en 
de bekendmakingen van de verschillende 
bestuursorganen vind je op  
www.tienen.be/stadsbestuur.

HET NIEUWE TIENSE 
STADSBESTUUR

NEEM DEEL AAN 
HET BELEID 
Het nieuwe stadsbestuur gaat de 
komende zes jaar aan de slag om zijn 
plannen voor Tienen te realiseren. 2019 
wordt hierbij een overgangsjaar. Samen 
met de administratieve diensten zal het 
stadsbestuur een langetermijnvisie 
uittekenen en in functie van beschikbare 
budgetten vastleggen. De inwoners van 
Tienen zullen hierbij hun zegje kunnen 
doen. Meer info over deze inspraakronde 
volgt binnenkort! 

VOLG DE 
GEMEENTERAAD 
LIVE

Het stadsbestuur maakt voortaan gebruik 
van de applicatie eNotulen voor haar no-
tulering. Raadsleden kregen een beveilig-
de tablet ter beschikking om de agenda-
punten voor te bereiden en op te volgen. 
Hierdoor wordt er aanzienlijk bespaard op 
papier. Ook voor de interne werking zijn 
er heel wat voordelen. Om het systeem 
optimaal toe te kunnen passen, werd de 
ruim 25 jaar oude technische installatie 
van de raadzaal vervangen. Een nieuw 
stemsysteem met projectie- en video-
mogelijkheden laat toe om de gemeen-
teraadszitting voortaan live te streamen 
en schriftelijke verslagen te vervangen 
door videofragmenten die via de website 
geraadpleegd kunnen worden. 

 www.tienen.be/gemeenteraad-live
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DOSSIER

HET SCHEPENCOLLEGE

Katrien Partyka (CD&V) 
burgemeester@tienen.be

Burgemeester  
Bevoegd voor veiligheid, handhaving  

en strategisch beleid

Wil werk maken van 
“Samen verder plannen en werken 
aan onze mooie stad, zodat Tienen 
meer dan ooit dé stad is waar het 

goed is om te leven.”
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Ine Tombeur (N-VA) 
ine.tombeur@tienen.be

Zevende schepen 
Bevoegd voor mensen

Wil werk maken van 
“In samenwerking met de 
verschillende organisaties 

die onze stad rijk is, een 
activerend sociaal beleid 

voeren dat mensen 
structureel uit de armoede 

kan halen.”

Bram Delvaux (Open VLD) 
bram.delvaux@tienen.be

Eerste schepen 
Bevoegd voor financiën en  

ruimtelijke ordening

Wil werk maken van 
“Een gezond financieel evenwicht 

waarbij efficiënt omgesprongen 
wordt met het belastinggeld. Volop 

inzetten op het aantrekken van 
jonge gezinnen met een brede 

waaier aan woonvormen.”

Gijsbrecht Huts (N-VA) 
gijsbrecht.huts@tienen.be

Tweede schepen 
Bevoegd voor interne en externe 

dienstverlening

Wil werk maken van 
“De uitbouw van een efficiënte en 
klantvriendelijke dienstverlening, 

waarbij een verdere uitrol van 
digitale toepassingen niet mag 

ontbreken.”

Tom Roovers (Groen) 
tom.roovers@tienen.be

Derde schepen 
Bevoegd voor infrastructuur 

Wil werk maken van 
“Grote werven tot een goed einde 

brengen, voetpaden toegankelijker 
maken, het fietsnetwerk uitbreiden 

en wegen heraanleggen met 
aandacht voor kwalitatief  groen.”

Wim Bergé (CD&V) 
wim.berge@tienen.be

Vierde schepen 
Bevoegd voor vrije tijd

Wil werk maken van 
“Een vrijetijdsaanbod aangepast 
aan de noden en verlangens van 

elke Tienenaar, zodat iedereen zich 
betrokken en thuis voelt in onze 

mooie stad.”

Paul De Cort (Groen) 
paul.decort@tienen.be

Zesde schepen 
Bevoegd voor duurzaamheid  

en mobiliteit

Wil werk maken van 
“Initiatieven om de  

CO2-uitstoot tegen 2020 met 
20 % te verminderen, het 
stimuleren van projecten 
rond klimaatadaptie en 
een herziening van het 

mobiliteitsplan met een visie 
voor de deelgemeenten.”

Eddy Poffé (Open VLD) 
eddy.poffe@tienen.be

Vijfde schepen 
Bevoegd voor werk en economie

Wil werk maken van 
“Een goed ondernemingsklimaat, 

nieuwe impulsen voor het  
marktgebeuren, de behartiging  

van de belangen van onze 
landbouwers en het ondersteunen 

van de lokale handel.”



Dames, kunnen jullie je even 
kort voorstellen?

Ans: Ik werk al 18 jaar bij de stad Tienen. 
Eerst als ontvanger, nadien als financieel 
beheerder. Op 1 augustus vorig jaar werd 
ik na een externe openbare selectiepro-
cedure aangesteld als financieel directeur 
voor de stad en het OCMW. 
Patricia: Ik was voordien tewerkgesteld bij 
de provincie Vlaams-Brabant. Oorspron-
kelijk als ruimtelijk planner, nadien als 
diensthoofd mobiliteit en wegen. Ik had 
onder andere de voormalige provinciewe-
gen in Tienen onder mijn beheer. Toen die 
wegen in 2009 afgestoten werden naar 
Vlaanderen, werd ik diensthoofd mobili-
teit. In 2013 promoveerde ik tot directeur 
ondersteunende diensten en werd ik ver-
antwoordelijk voor informatica, personeel, 
organisatieontwikkeling en document- en 
informatiebeheer. Tot ik op 10 december 
ll. aan de slag ging als algemeen directeur 
bij de stad en het OCMW Tienen. Een job 
die ik vooral aantrekkelijk vind omdat je 
voor en met mensen kan werken. 

Welke uitdagingen gaat Tienen 
de komende jaren tegemoet?

Ans: De grootste uitdaging is om met de 
beperkte middelen die er zijn, die keuzes 
te maken die een meerwaarde kunnen 
bieden voor de burger. Hierbij moeten we 

ook op de trein van de digitalisering sprin-
gen. Op dat vlak moet er zeker een tandje 
bijgestoken worden. 
Patricia: Vanuit mijn functie heb ik een 
interne en een beleidsmatige ambitie. De 
rode draad hierbij is de inhaalbeweging 
die we als organisatie moeten inzetten. 
We moeten inzetten op digitalisering, 
maar ook op een 
klantvriendelijke 
dienstverlening. We 
moeten beter leren 
samenwerken om de 
huidige maatschap-
pelijke uitdagingen 
aan te gaan. De inte-
gratie van het OCMW 
moeten we zien als een kans om een 
efficiënte, doeltreffende en resultaatsge-
richte organisatie te worden. We hebben 
veel uitdagingen en daarom ben ik blij dat 
we van 2019 gebruikmaken om daar goed 
over na te denken. Een juiste keuze van 
de bestuursploeg die ik heel erg toejuich. 

Is onze organisatie klaar voor 
de grote veranderingen die 
haar te wachten staan? 
Patricia: Een moderne administratie moet 
veranderingsgericht zijn. In de middeleeu-
wen vertrok men te voet met de soldaten 
om oorlog te gaan voeren. Vandaag 
de dag gebeurt dit met een drone. Wij 

zijn eigenlijk nog oorlog aan het voeren 
zoals in de middeleeuwen, het moet veel 
sneller. Verandering is geen bedreiging, 
het is een opportuniteit. Mensen kunnen 
er ook energie en goesting van krijgen. 
Dat zou ik graag bereiken. Momenteel 
wordt er ook heel reactief gewerkt. Er is 
een probleem en dat proberen we dan 

op te lossen. Waar 
we naartoe moeten 
is een organisatie die 
vooruitdenkt, die haar 
voelsprieten uitsteekt 
en anticipeert op de 
dingen die op ons afko-
men. Dit betekent dat 
we als organisatie veel 

flexibeler moeten worden. 
Ans: We gaan op een andere, dienstover-
schrijdende manier moeten samenwerken. 
Dat vergt een mentaliteitsverandering. 
Het beleid zal veel meer gestuurd worden 
vanuit doelstellingen en acties, minder 
vanuit de diensten. Budgetten zullen ge-
koppeld worden aan een actieplan en niet 
zozeer aan een dienst. 

Sinds 1 januari vormen de stad 
en het OCMW één organisa-
tie. Welke stappen worden er 
ondernomen om alle neuzen in 
dezelfde richting te krijgen?

Sinds 1 januari zijn de stad en het OCMW 
één organisatie met heel wat nieuwe 

uitdagingen. Gelukkig hebben we twee 
toppers aan het hoofd van de administratie 

om dit in goede banen te leiden. Maak 
kennis met algemeen directeur Patricia 

Willems en financieel directeur Ans Aerts. 

DAMES MET 
GOESTING 

AAN DE TOP 

Patricia Willems:  
“Verandering is geen 
bedreiging, het is een 

opportuniteit”
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Ans: Ik ben ervan overtuigd dat je de 
verandering vanuit de ondersteunende 
diensten moet laten vertrekken. Door 
deze efficiënt te laten samenwerken, kan 
je een voorbeeld stellen. Op bestuursvlak 
is de grote verandering al gestart. Het 
schepencollege en vast bureau werken op 
dezelfde manier, de raden kregen dezelf-
de samenstelling …
Patricia: De ambitie voor 2019 is dat er 
duidelijkheid komt voor de medewer-
kers, zodat men weet welke gevolgen 
de integratie heeft voor zijn of haar job. 
Dat is niet altijd even 
evident. We moeten 
krachtige beslissin-
gen nemen en niet 
iedereen kan daarin 
gehoord worden. 
Op het moment dat 
het kader er is, start 
de tweede fase: hoe 
krijgen we hierin 
mensen aan het 
werk met goesting, 
die zich kunnen 
identificeren met die 
nieuwe organisatie. Deze fase is voor mij 
minstens zo belangrijk. Als mensen met 
goesting werken, dan is dat zoveel fijner, 
voor henzelf in de eerste plaats, voor hun 
veerkracht en wendbaarheid, maar ook 
voor de organisatie. 

Eén organisatie, dat betekent 
ook één meerjarenplan?
Ans: Inderdaad. Dit jaar wordt er nog 
gewerkt met twee budgetten, maar vanaf 
2020 komt er één meerjarenplan, één 
budget en dus één evenwicht dat over de 
twee entiteiten bekeken moet worden. 

Iets helemaal anders: Tienen 
wordt geleid door vrouwen. 
Behoort het glazen plafond tot 
de verleden tijd?

Ans: Toen ik hier 18 jaar 
geleden aan de slag 
ging, kreeg ik wel eens 
te horen “Een dienst-
hoofd, jonger dan ik en 
dan nog een vrouw ...” 
Ik denk dat dat gelukkig 
verleden tijd is.
Patricia: Vroeger moest 
je je als vrouw in een 
omgeving met overwe-
gend mannen dubbel 
en dik bewijzen. Door 
het feit dat we geen 

zeldzaamheid meer zijn, kunnen vrouwen 
aan de top nu gewoon hun ding doen. Veel 
algemeen directeurs zijn vrouwen, het is 
mijn aanvoelen dat organisaties hierdoor 
sneller mensgericht worden. Maar ik vind 
een mannelijke aanpak (ongeacht of je een 

man of vrouw bent) ook nodig. Rationeel zijn 
en zeggen “Kijk mannekes, het kan allemaal 
goed zijn, maar dit is hoe het is en nu gaan 
we stoppen met discussiëren.” 

Wat wensen jullie elkaar toe in 
het nieuwe jaar?

Ans: Daar heb ik heel lang over nage-
dacht en ik wens Patricia vooral doorzet-
tingsvermogen en geduld, want ik denk 
dat je dat nodig gaat hebben. 
Patricia: Ja, ik heb het gevoel dat de 
eerstkomende weken erg lastig zullen zijn. 
Tegen mijn natuur in ga ik dingen moeten 
beslissen zonder dat er een maximaal 
draagvlak voor is. Nadien ga ik moeten 
werken aan het vertrouwen. 
Ans: Dat wens ik je ook toe: dat je erin 
slaagt om het vertrouwen te krijgen van 
zowel de administratie als de bestuurs-
ploeg en dat de medewerkers op hun 
beurt hierdoor weer vertrouwen krijgen in 
de organisatie en hun eigen kunnen. 
Patricia: Wat ik jou toewens Ans, is een 
hele goeie samenwerking. In het verleden 
had de ontvanger altijd een beetje een 
onafhankelijke positie. Ik hoop dat je je als 
financieel directeur een deel van de orga-
nisatie mag voelen en dat er ook respect 
is voor je specifieke rol.
Ans: Dat vind ik een hele mooie wens. 
Daar gaan we voor.

Ans Aerts:  
“De grootste uitdaging 
is om met de beperkte 

middelen die er zijn, de 
keuzes te maken die het 
verschil kunnen maken 

voor de burger.”

DOSSIER

""“H"Als mensen met 
goesting werken, 
dan is dat 
zoveel fijner ...”’’””””””
Patricia Willems:

Patricia Willems en Ans Aerts
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DIKKE VRIENDEN 
TIJDENS DE 
JEUGDBOEKEN-
MAAND
Er zijn goede vrienden, beste vrienden, 
verloren en vergeten vrienden, vrienden van 
op school, Facebookvrienden, vrienden voor 
heel even en vrienden voor altijd. Tijdens de 
Jeugdboekenmaand van vrijdag 1 tot zondag 31 
maart vieren we de vriendschap!

Startdag 
Zaterdag 2 maart van 10.00 tot 13.00 uur 
Maak leuke vriendschapsarmbandjes of zet een 
matching tattoo met je beste vriend(in). Laat een 
grappig berichtje of een geheime boodschap 
achter voor je vrienden op het vriendschapsbord. 

Boekentafel
Doorlopend 
De tofste boeken over vriendschap in de kijker.

Tentoonstelling ART BAK
Doorlopend 
De leerlingen van de afdeling beeldende en 
audiovisuele kunst van de Academie Regio Tienen 
stellen hun werken tentoon rond het thema 
‘Vriendschap’.

Auteurslezingen 
Doorlopend
De bib krijgt klassen van de lagere school over de 
vloer voor het bibspel en 29 auteurslezingen door 
11 bekende auteurs zoals Stefan Boonen, Jan de 
Kinder en Siska Goeminne.

 Stadsbibliotheek, Grote Markt 3 in Tienen,  
www.tienen.be/jeugdboekenmaand. 

EXPO ‘HET BOEK ONDERHUIDS’
Van 28 februari t/m 31 maart loopt de tentoonstelling ‘Het boek onder-
huids’. De leerlingen beeldende en audiovisuele kunst van de Academie 
Regio Tienen stellen hun werken tentoon op diverse locaties.

De aftrap van de expo wordt 
gegeven op donderdag 28 
februari om 18.00 uur met een 
vernissageparcours doorheen 
de leslokalen van ART in 
het Vrijetijdscentrum. Atelier 
Rodin (3de verdieping) wordt 
omgetoverd tot een gezellige 
leesruimte: ‘Barboek’. Je kan 
er filosoferen met een kopje 
koffie of thee en maakt er de 
productie van een gedichten-
bundel live mee. Om 20.00 
uur brengen de leerlingen 
verteltheater twee voorstel-
lingen. Daarnaast zijn er ook 

workshops. In het atelier non-toxische grafiek (Dürer) in de kelder van het 
VTC, maak je je eigen pocket schetsboek met illustraties in blinddruk en 
worden er animatiefilms vertoond. In het klaslokaal Warhol (2de verdieping) 
sta je oog in oog met handpoppen die n.a.v. het Boze Wolffestival gemaakt 
werden. Er zijn ook open ateliers keramiek, cross-over, projectatelier, model-
tekenen, schilderkunst en tekenkunst. De expo 'Het boek onderhuids' kan 
met gids bezocht worden. 
 
Kan je er tijdens de vernissage niet bij zijn, kom dan op een later tijdstip 
langs. Je vindt de tentoonstelling in de exporuimte en de inkomhal van het 
Vrijetijdscentrum. Daarnaast gingen de leerlingen eerste, tweede en derde 
graad met het jaarthema ‘Vriendschap’ van de Jeugdboekenmaand aan 
de slag. De resultaten zijn te bekijken in de bibliotheken van Tienen en 
Boutersem. 

 www.tienen.be/art

DICHTEN MET 
FRANK 
DEBOOSERE
Het weer als inspiratiebron … Karel 
Sergen maakte gedichten op basis 
van de weerberichten van Frank De-
boosere. Deze laatste was hiermee 
zo opgezet dat hij voor elk gedicht 
een bijpassende, zelfgemaakte 
foto uitzocht. Het resultaat is het boek ‘En de zon fietst door de hemel’. Op 
vrijdag 26 april is er in de bib een voorstelling rond dit boek naar aanleiding 
van 'Wereldboekendag’. Onder muzikale begeleiding worden de foto’s 
uit het boek getoond. De auteur draagt samen met Mieke Ransschaert 
gedichten voor. Frank Deboosere kan er zelf niet bij zijn, maar heeft voor de 
aanwezigen een videoboodschap in petto. 

 Vrijdag 26 april om 20.00 uur in de stadsbibliotheek, Grote Markt 3 in  
Tienen. Toegang gratis.
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VR 1 T/M ZO 31 MAART

Kids ■ Jeugdboekenmaand
Bib, Grote Markt 3
 www.tienen.be/jeugdboekenmaand

Expo ■ ‘Het boek onderhuids’
Vrijetijdscentrum, St.-Jorisplein 20  
 www.tienen.be/art

ZA 2 MAART

Varia ■ AZUL 2019
Manege, St.-Jorisplein 25, 21u
 www.ksatienen.be

DI 5 MAART 

Kids ■ Film ‘Janneman Robinson  
& Poeh’ (6+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

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

WO 6 MAART

Kids ■ Beeldsmederij De Maan ‘Pjotr 
en de wolfski’ (3-6 jaar)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14 > 
14.45u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Kids ■ Voorleesuurtje i.s.m. 
Davidsfonds Tienen (5-7 jaar)
Bib, Grote Markt 3, 14.30u
 tel 016 80 56 70,  
www.tienen.be/bibliotheek

Varia ■ Bloedinzameling Rode Kruis
De Schakel, Withuisstraat 22, 18 > 20u

VR 8 MAART

Beurs ■ Pop-upveiling
D&A, Oud College, Broekstraat 31, 18 > 23u
 gsm 0497 19 67 19 

ZO 10 MAART

Beurs ■ Tweehandsbeurs Gezinsbond
Manege, St.-Jorisplein 25, 14 > 17u
 www.gezinsbondtienen.be

MA 11 MAART

Film ■ Mary Magdalene (Plusfilm)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Varia ■ Bijeenkomst familiegroep 
dementie
Sociaal Huis, Kabbeekvest 110, 13.30 > 15u
 www.ocmw.tienen.be/familiegroepen- 
dementie  

DI 12 MAART

Vorming ■ Levensreddend handelen 
(EHBO) bij baby’s en kinderen
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 19 > 22u
 tel 03 444 05 97, info@dhcc.eu

WO 13 MAART

Workshop ■ Retoucheatelier  
naaien/repair

D&A, Oud College, Broekstraat 31, 14.30 > 17u
 gsm 0497 19 67 19

Hobby ■ Repair Café
Huis in de Stad, Hamelendreef 60, 19 > 21u
 www.repaircafetienen.wordpress.com

DO 14 MAART

Lezing ■ Chris Dusauchoit ‘De hond 
zoals hij is’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Workshop ■ Chocoladetruffels maken
Ann Koekepan, Houtemstraat 11, 19 > 22u
 info@annkoekepan.be

Muziek ■ Donderdagconcert ‘Let’s 
play together!’
ART Bachzaal, Grote Markt 3, 19.30u
 tel 016 80 56 88, www.tienen.be/art

VR 15 MAART

Theater ■ Arsenaal/Lazarus  
‘De beer heeft mij gezien/ 
Looking for Versjinin’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZA 16 MAART

Varia ■ Grote Lenteschoonmaak 
 www.tienen.be/lenteschoonmaak

ZA 16 EN ZO 17 MAART 

Eten en drinken  ■ 11de Wijndegustatie 
Lions Club Tienen
Garage Claes & Zonen, Esperantolaan 16, za 
13 > 22u, zo 11 > 20u 
 www.lionsclubtienen.be

MA 18 MAART

Lezing ■ Bekentenissen van een 
afvallige atheïst
Klooster van de Grauwzusters, Gilainstraat 
104, 19.30u
 tel 016 38 98 91, info@ccv.be

WO 20 MAART

Theater ■ Compagnie Frieda ‘Morgen 
wordt alles anders’ 
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Hobby ■ Repair Café
Pand 10, Stationsplein, 19 > 21u
 www.repaircafetienen.wordpress.com

Vorming ■ Psychozone harmonisering 
voor reflexologen 
Xanthé, Gallicstraat 5 bus 2, elke wo t/m 
10/04, 10 > 16.30u  
 gsm 0494 58 49 52,  
katrien.hendrickx@scarlet.be 

VR 22 MAART

Beurs ■ Pop-upveiling
D&A, Oud College, Broekstraat 31, 18 > 23u
 gsm 0497 19 67 19 

ZA 23 MAART

Quiz ■ 22ste Duvelsquiz
Manege, St.-Jorisplein 25, 20u
 zwarteduivels@gmail.com

ZO 24 MAART

Sport ■ Opening beweegroute
StadsAkker, Houtemstraat 115, 15u
 www.stadsakker.be

DI 26 MAART 

Lezing ■ Meer dan sprietjes 
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 19.30u 
 www.vlaamsbrabant.be/meerdansprietjes

WO 27 MAART

Kids ■ Achter de spiegel ‘Sprookjes 
Enzo & Tieret’ (5-12 jaar)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14 > 
14.45u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

DO 28 MAART

Theater ■ Bert Kruismans ‘De Blote 
Belg’ 
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 29 MAART

Theater ■ Otto-Jan Ham ‘Even goede 
vrienden’  
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZA 30 MAART

Sport ■ TD Jogging (5 en 10 km)
Sc Houtemveld, Sporthalstraat, 13.30 > 18u
 www.tdjogging.be

MA 1 APRIL

Lezing ■ J.P. De Greve ‘Bestaat ET’ 
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20u
 upvtienen@gmail.com

WO 3 APRIL 

Varia ■ Bloedinzameling Rode Kruis
De Schakel, Withuisstraat 22, 18 > 20u

DO 4 APRIL

Theater ■ Matthias Van de brul   
‘Eigen kweek: Platonov’ 
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Vorming ■ Vernieuwde rijopleiding 
(met attest)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 19 > 22u
 gsm 0473 46 06 31,  
claudia.lissens@skynet.be

VR 5 APRIL

Theater ■ Begijn Le Bleu ‘Toch 
bedankt!’ 
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZA 6 APRIL

Theater ■ Bruno Vanden 
Broecke & Peter De Graef  
‘Niet doen!’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

  Uit in
Tienen
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Jouw event in 
deze kalender?
Organiseer jij een evenement in Tienen? 
Geef het 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 nieuws-
brief en eventueel in dit overzicht 
(afsluiting op vrijdag 12 april). 

DI 9 APRIL

Kids ■  Film ‘Supa Modo’ i.s.m. 
Afrika Filmfestival (8+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Film ■ ‘Rafiki’ i.s.m. Afrika Filmfestival
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u 
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

WO 10 APRIL

Varia ■ Repair Café
Huis in de Stad, Hamelendreef 60, 19 > 21u
 www.repaircafetienen.wordpress.com

WO 17 APRIL

Sport ■  Stichting Delacroix 
wandeltocht
Stichting Delacroix, St.-Truidensesteenweg 
492, 7 > 15u
 gsm 0497 16 87 94,  
www.triptrapkumtich.be

Hobby ■  Repair Café
Pand 10, Stationsplein, 19 > 21u
 www.repaircafetienen.wordpress.com

DO 18 APRIL

Workshop ■ Zelf ijs maken, zoveel 
lekkerder!
Dragon Roast, Kleine Bergstraat 19, 19 > 
21.30u
 info@annkoekepan.be

MA 22 APRIL

Varia ■ Paardenprocessie 
Hakendover
Kerk Hakendover, Processieweg, 10 > 13u
 www.pp-h.be

WO 24 APRIL 

Kids ■ Buitenspeeldag
 www.tienen.be/buitenspeeldag

Varia ■  De Boekenbabbel  
leesgroep bib
Bib, Grote Markt 3, 19.30u
 tel 016 80 56 70, www.tienen.be/bibliotheek

Vorming ■ Leren masseren: 
ontspanningsmassage met olie 
Centrum Levenspad, Gallicstraat 5,  
elke wo t/m 26/06, 20 > 22.30u 
 gsm 0484 67 78 70, info@integrama.be 

DO 25 APRIL

Beurs ■ Jobbeurs
Manege, St.-Jorisplein 25, 14 > 19u
 www.tienen.be/jobbeurs

VR 26 APRIL

Lezing ■ En de zon fietste door de 
hemel
Bibliotheek, Grote Markt 3, 20u
 tel 016 80 56 70,  
www.tienen.be/bibliotheek

ZA 27 APRIL

Quiz ■ Piso Challenge 4
PISO, Alexianenweg 2, 19.30u 
 www.quiz.piso.be

ZO 28 APRIL

Muziek ■  Drumevent XXL Tienen
Manege, St.-Jorisplein 25, 16 > 21u
 www.tienen.be/art

Varia ■ Bloesemdag
22ste Liniestraat/Het Steenken, 11 > 18u 
 www.tienen.be/bloesemdag

DO 2 MEI

Theater ■ Dimitri Leue ‘Wat valt er?’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 3 MEI

Muziek ■ Maandacht ‘Een halve eeuw 
Woodstock’ 
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZA 4 MEI

Kids ■ Kijk! Ik fiets! Leer fietsen op 2 
wielen (3-7 jaar)
Sc Houtemveld, Sporthalstraat 12, 10 > 12u en 
13.30 > 15.30u
 tel 016 80 48 88, sport@tienen.be

Theater ■ Christophe Aussems/Het 
Nieuwstedelijk ‘Vuur’ 
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

DI 7 MEI

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

WO 8 MEI

Kids ■ Smallfoot (6+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Varia ■ Bloedinzameling Rode Kruis
De Schakel, Withuisstraat 22, 18 > 20u

Hobby ■ Repair Café
Huis in de Stad, Hamelendreef 60, 19 > 21u
 www.repaircafetienen.wordpress.com

VR 10 MEI

Theater ■ Peter Thyssen ‘Zoek de 
zeven fouten’ 
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZA 11 MEI

Theater ■ Toneelhuis, Arsenaal/
Lazarus ‘Bagaar’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZO 12 MEI

Kids ■ Seizoensopening 
Heldenland
Heldenland, Martelarenplein
 www.tienen.be/heldenland

MA 13 MEI

Varia ■ Bijeenkomst familiegroep 
dementie
Sociaal Huis, Kabbeekvest 110, 13.30 > 15u
 www.ocmw.tienen.be/familiegroepen- 
dementie  

WO 15 MEI

Hobby ■  Repair Café
Pand 10, Stationsplein, 19 > 21u
 www.repaircafetienen.wordpress.com

ZA 18 MEI

Kids ■ Opendeurdag / Boekstartdag 
voor de allerkleinsten
Bib, Grote Markt 3, 10 > 17.30 uur
 tel 016 80 56 70,  
www.tienen.be/bibliotheek

ZO 19 MEI

Opendeur ■ Dag van de Gors
Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, 10 > 18u
 lucagraaf@telenet.be

DI 21 MEI 

Cursus ■ Levensreddend handelen 
(EHBO) bij baby’s en kinderen
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 19 > 22u
 tel 03 444 05 97, info@dhcc.eu, 

ZA 25 MEI

Workshop ■ Koken: confituur
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20,  
14.30 > 17.30u
 femmatienen@gmail.com

ZA 1 JUNI

Varia ■ Uilen ringen
Stationsplein, 14 > 17u
 ann-cornelis@skynet.be

WO 5 JUNI 

Varia ■ Bloedinzameling Rode Kruis
De Schakel, Withuisstraat 22, 18 > 20u

ZO 9 JUNI

SPORT ■ Ezeltochtjes in de 
Rozendaalbeekvallei
Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75,  
13.30 > 17.30u 
 lucagraaf@telenet.be

WO 12 JUNI

Varia ■ Repair Café
Huis in de Stad, Hamelendreef 60, 19 > 21u
 www.repaircafetienen.wordpress.com

NOG T/M DO 31 OKTOBER

Expo ■ De Helden van het Vaderland
Museum het Toreke, Grote Markt 6, di tot zo, 
10 > 16u
 tel 016 80 56 86, www.toerisme.tienen.be
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WELKE 
CONTREI WINT 
DE LAZUUR 
2019?
Het lijkt nog veraf, maar een goed voorbe-
reid schaap is er twee waard … Tijdens de 
Kweikersdag, de Tiense feestdag op 10 ok-
tober, nemen Tiense wijken en dorpen (de 
zgn. ‘contreien’) het tegen elkaar op in een 
spannende race, de Lazuur. Elke contrei laat 
zich vertegenwoordigen door 10 deelne-
mers die elkaar aflossen door het overdra-
gen van een zelfgemaakt schaap. Vorig jaar 
sleepte VeDoVe (wijk Veldbornstraat/Donys-
traat/Vesten) het gouden vaandel in de 
wacht. Wie gaat dit jaar met de eer strijken?

 Zin om met jouw contrei deel te nemen? 
Neem een kijkje op www.lazuur.be en 
contacteer opgewekTienen, gsm 0476 32 
24 01, lazuur@opgewekTienen.be. 

Nee, niet wolvin Naya, maar het enige echte 
figurentheaterfestival ‘Boze Wolf’ zet zijn 
tanden gedurende de maand maart in Tie-
nen. Je kan in CC De Kruisboog genieten van 
maar liefst 4 pareltjes van voorstellingen (3 
specifiek voor kinderen en 1 voor volwasse-
nen), een workshop en een tentoonstelling 
van ART. 

Pjotr en de Wolfski (3+)
Woensdag 6 maart om 14.00 uur 
Beeldsmederij De Maan - Tickets: € 8 / € 6 
De klassieker 'Peter en de Wolf' wordt grap-
pig verteld en verbeeld met handpoppen 
op de hand van figurenmaker Paul Contryn, 
de derde telg uit het historische Mechelse 
geslacht van poppenmakers en -spelers.

Boom (3+)
Woensdag 13 maart om 14.00 en 16.00 uur
Tal en Thee - Tickets: € 8 / € 6 
'Boom' vertelt zonder woorden een verhaal 
over een jonge vogel die de vlucht naar het 
zuiden mist. Op de tonen van een doedel-
zak, sopraansax en diatonische accordeon 
gaan de seizoenen voorbij.

Workshop ‘Gekke Melkbekken’ 
(8 tot 12 jaar) 
Zaterdag 16 maart van 14.00 tot 15.30 uur 
Deelname: € 15 

Samen met Tijl vertrekken we vanuit een 
melkfles en eindigen we met een zelf- 
gemaakte bekpop. Inschrijven via  
jeroen.boesmans@telenet.be. 

Morgen wordt alles anders
Woensdag 20 maart om 20.15 uur
Compagnie Frieda - Tickets: € 14 / € 13
Een voorstelling met een hoopvolle bood-
schap. Op het podium staan mensen 
met een verstandelijke beperking van de 
Aarschotse vzw Huize Eigen Haard. De 
regie ligt in handen van Katrien Pierlet, een 
actrice/regisseuse met Tiense roots. 

Achter de spiegel (5+)
Woensdag 27 maart om 14.00 uur 
Sprookjes Enzo & Theater Tieret -  
Tickets: € 8 / € 6 
Een wonderlijke tocht langs vergeten kinder- 
rijmpjes, bizarre situaties, gekke figuren en 
nostalgische kleuren!

Tentoonstelling ART BAK 
Doorlopend
De leerlingen beeldende en audiovisuele kunst 
van ART lieten zich inspireren door Boze Wolf. 
Kom hun artistieke interpretaties bewonderen 
in de inkomhal van CC De Kruisboog.

 Tickets via CC De Kruisboog,  
St.-Jorisplein 20 in Tienen,  
tel 016 80 56 96 of www.dekruisboog.be.

BOZE WOLF GESPOT IN TIENEN ...

SEIZOENSOPENING HELDENLAND
Hou je tsjik tsjak vollenbak klaar want op zondag 12 mei vindt de seizoensopening van 
Heldenland plaats. Het wordt een groot feest met workshops, animatie, eetstandjes, 
ijsjes en nog veel meer. De Heldenbar zet zijn zeteltjes uit en je mag ook het gezelschap 
verwachten van een échte held om het speelseizoen officieel te openen. Alvast noteren 
in de agenda dus. Omdat het die dag Moederdag is, is er bovendien een leuke verras-
sing voor alle mama’s. Meer info volgt binnenkort!

 Heldenland, Martelarenplein in Tienen, www.tienen.be/heldenland

Tiens mag vrijkaarten weggeven 
voor de voorstellingen ‘Morgen 
wordt alles anders’ en ‘Achter 
de Spiegel’. Stuur voor 15 maart 
een mailtje naar dekruisboog@
tienen.be met de voorstelling 
van je voorkeur. Een onschuldig 
wolvenjong trekt de winnaars.

UITGELICHT
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ALS WIJ HET 
KUNNEN, GROTE 
MENSEN OOK!
Jasper (10), Sander (8) en Nils (5) uit 
Kumtich zijn de jongste deelnemers aan 
de vorige editie van de ‘Grote Lente-
schoonmaak’. Ze hebben de smaak van 
het zwerfvuil rapen te pakken en trekken 
er met mama Ellen of papa Tim regelmatig 
op uit. 

Waarom rapen jullie zwerfvuil op?
Jasper: Om de natuur te helpen! We vinden 
blikjes, zakken met kleren, autobanden, 
plastic zakken en zelfs een lavabo.
Sander: Toen we met de school (De Tover-
wijzer) vuil opraapten, hadden we wel 12 
grote zakken vol!

Hoe vaak helpen jullie de natuur 
een handje?
Jasper: Vaak! Alleen als het heel erg koud 
en nat is een beetje minder. Maar we doen 
het graag, want zo kunnen we door het 
veld trekken.

Wat vinden jullie van mensen 
die hun afval zomaar op de 
grond gooien?
Jasper: Die zijn lui! Als ik een snoepje heb 
gegeten, stop ik het papiertje in mijn jas 
tot aan een vuilnisbak. Als ik dat kan, dan 
grote mensen zeker!
Sander: Maar sinds we dit doen is de buurt 
wel een beetje minder vuil geworden!

Waarom moeten mensen 
meedoen aan de  
‘Grote Lenteschoonmaak’?
In koor: Omdat je de natuur helpt, de wegen 
veiliger maakt en je een cool fluohesje, 
handschoenen én een knijper krijgt!

MET EEN  
MOOIMAKER OP PAD

Mark is Mooimaker geworden omdat hij 
zich ergerde aan de blikjes, papieren en 
zakken die het landschap ontsieren. “Eén 
keer om de twee tot drie weken ga ik op 
pad om het rondslingerend afval van an-
deren op te ruimen. Hierbij neem ik een 
stuk voetpad en berm van ongeveer 800 
meter aan beide zijden van de weg voor 
mijn rekening. Bij elke opruimbeurt kom 
ik ongeveer aan 4 kilogram afval. Het 
merendeel zijn blikjes en rookwarenver-
pakkingen. Zo vind ik elke keer minstens 
één doosje van een merk cigarillo’s. Er is 
dus iemand die er een sport van maakt 
om telkens de straat te vervuilen!”

“Van de stadsdiensten kreeg ik een 
hesje, een knijper, handschoenen en een 
voorraad afvalzakken. Die kan ik meege-
ven met de ophaalwagens van Ecowerf. 
Als ik een sluikstort ontdek, gebruik ik de 
meldfunctie op de website van de stad. 
Dan komen stadsmedewerkers snel de 
rotzooi opruimen. Sensibiliseringscam-
pagnes zijn mooi om mensen die het 

goed menen te informeren, maar er zijn 
hardleerse mensen. Die kan je enkel 
overtuigen als je hen raakt waar het pijn 
doet: in de portemonnee. Het is moeilijk 
hen op heterdaad te betrappen, maar 
zij die betrapt worden, moeten streng 
bestraft worden.”

Wat raadt Mark de Tienenaar aan die 
ook een stukje straat wil proper houden? 
“Toon aan de mensen dat je zwerfvuil 
opraapt! Draag je hesje, val op en zorg 
ervoor dat mensen in je omgeving begrij-
pen dat zwerfvuil niet zomaar verschijnt 
en verdwijnt. Doe mee aan de ‘Grote 
Lenteschoonmaak’ en registreer je op 
Mooimakers.be, zo wordt het gebied dat 
je schoonhoudt aangeduid op een kaart!”

* ‘Mooimakers’ is een samenwerking van 
OVAM, Fost Plus en de lokale overheden.  
Wil je zelf regelmatig zwerfvuil opruimen, 
registreer je dan op www.mooimakers.be.  
Zo krijg je de nodige ondersteuning!

Tienen telt maar eventjes 250 km wegen. Het is dan ook 
een hele klus om deze zwerfafvalvrij te maken. Gelukkig 
kan het team van de openbare reiniging rekenen op 
enkele plichtsbewuste inwoners: de ‘Mooimakers’.*  
Mark Thys uit Oorbeek is één van hen. 
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DUURZAAM TIENEN

GEEN 
VEEG-
BEURT 
ZONDER 
VLAG
Zie je deze vlaggen in het 
straatbeeld? Dan komt het team 
van de openbare reiniging 
binnenkort bij je langs om de straat 
en goot een veegbeurt te geven. 
Respecteer het parkeerverbod 
zodat onze collega’s efficiënt aan 
de slag kunnen. In het voor- en 
najaar worden de veegbeurten 
gecombineerd met het vrijmaken 
van de waterslikkers. Een overzicht 
van de straten die de komende 
weken aan bod komen, vind je op 
www.tienen.be/tienen-proper.

STOEP PROPER,  
IEDEREEN 
CONTENT
De stadsdiensten doen iedere dag 
hun uiterste best om Tienen proper 
te houden, maar wist je dat jij als 
inwoner ook je verantwoordelijkheid 
dient op te nemen? Volgens het 
politiereglement moet elke eigenaar, 
gebruiker of huurder van een pand 
of terrein dat aan de openbare weg 
grenst, zelf instaan voor de reinheid van 
het voetpad, de goten en de roosters van de 
waterslikkers. Haal die bezem dus maar boven! 

JE WONING 
LENTEFRIS EN 
BRANDVEILIG
Niet alleen de stofjes in je 
lentegarderobe wachten ongeduldig op 
de lenteschoonmaak, ook elektrische 
apparaten verdienen aandacht. De 
hulpverleningszone Oost van Vlaams-
Brabant geeft volgende tips om je 
woning brandveilig te houden. 

•  Maak de achterkant van de koelkast 
en diepvriezer proper en zorg voor 
voldoende ventilatie. 

•  Maak je dampkamp (en de filters) 
regelmatig schoon. 

•  Breng restjes white spirit, vernis en verf 
naar het recyclagepark. 

•  Reinig de filter van de droogkast na 
elk gebruik. Let op: soms zijn er 2 tot 3 
filters. Controleer de luchtafvoer, reinig 
deze en hou deze vrij van obstakels. 
Maak om de 2 jaar de binnenkant van 
de droogkast schoon.

•  Om vals alarm te vermijden en een 
goede werking te verzekeren, ontstof je 
één keer per maand je rookmelders. 

•  Controleer wanneer je rookmelders 
dient te vervangen. Deze hebben een 
beperkte levensduur van maximum  
10 jaar. 

•  Controleer elektrische toestellen en 
kabels op beschadigingen. 

 Meer info op www.leefbrandveilig.be.

DOE MEE AAN DE GROTE LENTESCHOONMAAK!
Ruim, net zoals Mark en Jasper en zijn broertjes, Tienen mee op  
tijdens de ‘Grote Lenteschoonmaak’ op zaterdag 16 maart. 

Het team van de openbare reiniging kan, 
met meer dan 105.000 kilo zwerfafval en 
1.600 zwerfvuilmeldingen op jaarbasis, 
alle hulp gebruiken! Je mag zelf kiezen 
waar en op welk moment van de dag 

je aan de slag gaat. De stad zorgt voor 
fluohesjes, vuilniszakken, grijptangen en 
handschoenen voor de opruimers. Boven-
dien is er een leuk afsluitmoment met een 
hapje en een drankje voorzien. 

 Inschrijven kan individueel of in groep 
t/m maandag 11 maart via www.tienen.be/
lenteschoonmaak of bij de dienst leefmili-
eu, tel 016 80 57 92,  
leefmilieu@tienen.be. 
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KOM NAAR 
DE JOBBEURS!

Bedrijven en organisaties uit diverse 
sectoren stellen tijdens de Jobbeurs hun 
openstaande vacatures voor. Onder hen 
ook enkele grote kleppers zoals Tiense 
Suiker, Kim’s Chocolates, Affilips en RZ 
Heilig Hart Tienen. “De vraag naar zorg 
blijft alsmaar toenemen omwille van 
de vergrijzing”, vertelt Raf Lemmens, 
directeur HR en administratie van het 
RZ Heilig Hart Tienen. “Jammer genoeg 
zien we vaker profielen vertrekken uit de 
zorgsector dan dat er mensen bijkomen. 
Nochtans biedt een job als zorgkundige 
tal van voordelen en veel afwisseling en 
is het bijzonder om te kunnen zorgen 
voor mensen. De Jobbeurs is voor ons 
een interessant forum. Tijdens een kort 
gesprek kunnen we geïnteresseerden 
laten kennismaken met de diversiteit aan 
jobs die het ziekenhuis te bieden heeft. 
Zo zoeken we niet alleen verpleegkundi-
gen, maar ook ict’ers, technici, 
artsen, afdelingsmedewerkers 
en schoonmaak- en keuken-
personeel.” 

Tijdens de Jobbeurs zijn er 
ook workshops. Het geheime 
wapen van elke jobkandidaat 
is het cv. Met de workshop 
‘Video-cv’ kan jij alvast origi-
neel uit de hoek komen. Of 
wat dacht je van wat sty-
lingadvies bij het solliciteren? 
VOKA helpt startende onder-
nemers op weg. Inschrijven 
voor deze workshops kan via 
www.tienen.be/jobbeurs.

De Jobbeurs is dit jaar aan 
zijn derde editie toe en valt 
opnieuw samen met de 
‘Schoolverlatersdag’. “Laat-
stejaarsstudenten mogen in 

de voormiddag alvast een kijkje komen 
nemen”, licht Julie Ramaekers van de 
VDAB toe. “Voor hen staan er acht 
interactieve workshops en een bezoek 
aan de standenmarkt met de verschillen-
de werkgevers op het programma. De 
jongeren worden er geïnformeerd over 
actuele thema's op de arbeidsmarkt, wat 
van pas komt eens ze de schoolbanken 
verlaten.”

De Jobbeurs is een initiatief van de stad 
Tienen i.s.m. de gemeenten Landen, 
Zoutleeuw, Linter en Hoegaarden, VDAB, 
OCMW Tienen, Businessclub Regio 
Tienen, UNIZO en VOKA. De toegang is 
gratis.

 Donderdag 25 april van 14.00 tot 
19.00 uur, Manege, Sint-Jorisplein 25 in 
Tienen, www.tienen.be/jobbeurs.

TIENS TALENT 
MET HOPEN
Er zit veel talent verscholen bij de Tiense 
jongeren. Dat bleek begin februari 
andermaal tijdens ‘Tiens talent innoveert’.  

‘Tiens talent innoveert’ is een tweedaags 
Vlajo innovatiekamp waarbij laatstejaars 
van verschillende secundaire scholen 
ingedeeld worden in teams. Samen 
bedenken ze innovatieve oplossingen 
voor een realistische bedrijfsuitdaging en 
werken ze een businessplan uit. Hierbij 
kunnen ze advies van experts van de 
deelnemende bedrijven inwinnen. De 
jongeren kennen elkaar vooraf niet en 
komen uit verschillende studierichtingen. 
Ze zijn op elkaars creativiteit en motivatie 
aangewezen om de opdracht tot een goed 
einde te brengen. 

De cases werden dit jaar voorgelegd door 
Multiobus, de lokale politie, TMS Industrial 
Services en de zorggroep Alexianen. Het 
winnende team was één van de ploegen 
van TMS Industrial Services. Op de vraag 
hoe het bedrijf zich het best kan profileren 
bij schoolgaande en afstuderende 
jongeren, stelden de studenten voor een 
Instagramserie te maken met werknemers 
van het bedrijf in de hoofdrol. Daarnaast 
zouden ze naar de scholen toestappen 
met een promotiefilmpje. Als beloning voor 
hun creatieve werk kregen ze allemaal een 
toegangsticket voor Suikerrock. 

Ben jij op zoek naar een (nieuwe) professionele 
uitdaging in eigen stad of streek? Kom dan op 
donderdag 25 april naar de Jobbeurs in de Manege 
en ontmoet er werkgevers uit de regio. 

YOU FEEL LIKE MAKING 
DREAMS COME TRUE?
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OP ZOEK NAAR 
OPVANG?

Ben je op zoek naar een opvangplaats voor je kindje? Binnenkort maakt het lokaal 
loket kinderopvang de zoektocht eenvoudiger.

Het lokaal loket kinderopvang wil een 
neutraal informatie- en ondersteu-
ningspunt zijn voor gezinnen met een 
vraag naar kinderopvang. In het online 
platform zal alle informatie gebundeld 
worden. Je hoeft zelf niet meer bij de 
verschillende opvanginitiatieven aan 
te kloppen, maar kan via het centrale 
systeem een aanvraag voor baby’s en 
peuters indienen. Dit vereenvoudigt de 
zoektocht aanzienlijk. 

Het digitaal platform zal in een eerste 
fase gebruikt kunnen worden voor op-
vangplaatsen in Tienen. Onze stad werd 
door Interleuven als pilootgemeente 
geselecteerd om het systeem uit te tes-
ten. Nadien wordt het project uitgebreid 
naar de ruimere regio. Het loket zal dit 
voorjaar gelanceerd worden. Hou onze 
website in de gaten voor meer info. 

 www.tienen.be

KINDERSPEL MET HET LOKAAL 
LOKET KINDEROPVANG

Tijdens het ‘Gala van de Tiense Troeven’ werden er heel wat 
awards uitgereikt, maar wist je dat Tienen ook een winnares van 
een ‘Emmy Award’ tot haar inwoners mag rekenen? Emelie Sca-
minaci is haar naam en als vision visual supervisor werkt ze samen 
met supersterren als Madonna, Beyoncé, U2, Alicia Keys en Tom 
Hanks. 

“Een vision visual supervisor zorgt ervoor dat de sterren er op hun 
best uitzien op beeld tijdens een tournee of televisieuitzending”, 
vertelt ze. “Noem het een soort live Photoshop. De beelden die de 
cameraman maakt, pas ik aan qua helderheid, contrast en kleur. Zo 
krijgt een programma of liveshow een bepaalde look and feel.”

Haar trouwste klant is Beyoncé, die steevast op haar een beroep 
doet voor haar tournees. Maar ook voor de Olympische Winter-
spelen in 2014, het Eurovisiesongfestival in 2015 en de jaarlijkse 
shows van Victoria’s Secret verzorgde Emelie de visuals voor de 
camerabeelden. Na de opnames van ‘Jesus Christ Superstar’ voor 
tv-zender NBC, met tien miljoen kijkers in de VS, werd haar werk 
bekroond met een ‘Creative Arts Emmy Award’ in Los Angeles.  
Een hele dikke 10/10 waard dus!

 Ken jij een Tienenaar met een bijzonder verhaal, laat het ons we-
ten via communicatie@tienen.be.

EEN TIENSE 
EMMY AWARD  
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STAPPEND 
DOOR HET 
HAGELAND ...
Het Hageland, dat is puur genieten van 
de mooie natuur, lekkere streekproduc-
ten en een rijke geschiedenis. Toerisme 
Vlaams-Brabant bracht, samen met het 
Regionaal Landschap Zuid-Hageland, een 
nieuwe wandelkaart uit met 16 bewegwij-
zerde wandellussen. De icoontjes op de 
wandelkaart verklappen waar je authen-
tieke dorpscafeetjes, leuke bezienswaar-
digheden en mooie landschappen mag 
verwachten. Ideaal om even uit te rusten 
tijdens je trektocht. In het noorden sluit de 
wandelkaart aan op het wandelnetwerk 
van de Getevallei. 

 Wandelkaart te koop voor € 6 in de 
Streekshop, Grote Markt 6 in Tienen. Open: 
elke dag (behalve ma.) van 10.00 tot 17.00 uur.

HET BUURTPREVENTIENETWERK WAAKT
De stad heeft sinds januari 2018 het oprichten van buurtpreven-
tienetwerken mogelijk gemaakt. Goetsenhoven beet de spits af, 
al snel volgden Hakendover en Oplinter. Ondertussen is er ook 
een netwerk actief in Kumtich en Bost. Een buurtpreventienetwerk 
is een groep van burgers die elkaar informeren over verdachte 
personen, gedragingen en voertuigen ter preventie van woning-
inbraken. In eerste instantie wordt de politie verwittigd, vervolgens 
wordt het netwerk geïnformeerd via een WhatsAppgroep.

Nieuwe leden die zich wensen aan te sluiten, 
kunnen contact opnemen met de coördinatoren:
• Bost: francis.menten@gmail.com;
• Goetsenhoven: massart.patrick@telenet.be;
• Hakendover: urbain.donni@telenet.be;
• Kumtich: alexvancauwenbergh@skynet.be en  

patrick.matterne@skynet.be;
• Oplinter: guy.allard@telenet.be;
• voor alle andere: ben.vangilbergen@tienen.be.

DONYSITE WORDT 
GROENE WOONBUURT
De stad Tienen heeft het ontwikkelingsproject ‘Donysite Tienen’ toegewezen aan 
buurtontwikkelaar Matexi. De site van de voormalige technische school wordt 
omgevormd tot een autovrije buurt met woongelegenheid voor een 50-tal gezinnen  
en kwalitatieve groene ruimtes. 

De Donysite is een terrein van 55 are 
gelegen tussen de Donystraat, de 
Kapelstraat en de Veldbornstraat. Bij het 
aanduiden van een projectontwikkelaar 
legde de stad een aantal voorwaarden 
op om tot een kwalitatief privaat project 
voor dit terrein te komen. In het ontwerp 
van Matexi wordt er resoluut gekozen 
voor een goede combinatie van 
renovatie en nieuwbouw, waardoor er 
een gevarieerd woonaanbod voorzien 
kan worden. 

Het gebouw van de 
voormalige school 
wordt gerenoveerd 
met behoud van de 
gevel. De binnen-
ruimte zal plaats bie-
den aan appartemen-
ten met 1, 2 of meer 
slaapkamers. In een 
nieuw gedeelte komt 

er naast woonruimte een ondergrondse 
parking voor de bewoners. 

Op de site is er ook plaats voor groen. 
Zo worden er een grote tuin en een 
collectieve moestuin voorzien. Deze 
groene zones zijn een ideale ontspan-
ningsplek, maar zullen ook zorgen voor 
de voetgangers- en fietsverbinding met 
de omliggende straten. De vroegere 
sportzaal op het terrein krijgt een buurt- 
ondersteunende functie. 

THUIS IN TIENEN

Foto: Lander Loeckx
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VITAMIENTJES 
UIT EIGEN TUIN 
Niets zo lekker als verse groenten uit 
eigen tuin. Heb je zelf geen ruimte voor 
een moestuin, dan kan het huren van 
een volks tuintje een oplossing bieden. 
In Grimde, achter de Sint-Pauluskerk ter 
hoogte van de Weggevoerdenstraat, ligt 
een terrein met meer dan 40 percelen 
voor volkstuinen. In deze tuinen wordt er 
op een ecologisch verantwoorde manier 
geteeld. De grootte van een perceel vari-
eert van 30 tot 90 m². De huurprijs wordt 
evenredig berekend en is erg democra-
tisch. Voor een lapje grond van 90 m² bv. 
betaal je 30 euro per jaar. 

 Buurtgroen Tienen, gsm 0486 28 16 00, 
info@buurtgroentienen.be.

GETIPT IN TIENEN

Tips
VOOR  

GROENE 

VINGERS

TEGELTUINEN 

Geen tuin? Misschien is een geveltuin-
tje wel mogelijk! Zo’n tuintje komt in de 
plaats van een stoeptegel tegen je gevel. 
Met eenjarige planten of klimplanten die 
weinig onderhoud vragen, breng je snel 
meer groen in de stad. Je moet wel een 
aantal voorwaarden respecteren. Zo laat 
je minstens 120 cm stoep vrij en mag je 
geveltuintje maximum 30 cm diep zijn. 
Voor meer info ben je welkom bij de 
dienst leefmilieu!

 www.tienen.be/straatgeveltuintje en 
dienst leefmilieu, tel 016 80 57 92.

MEER DAN 
SPRIETJES
Hoe gek ben jij op je gazon? Of hoe gek 
wórd jij van jouw gazon? Misschien is het 
tijd om wat gras te vervangen door een 
bloemenweide, een boom of een struiken-
border ... Van saai groen naar meer leven. 
Want in een tuin waar dieren welkom zijn, 
hoor je altijd wel geruis, geritsel, gezoem, 
getsjirp of gekwetter en is het meer 
genieten! De gratis infosessie 'Meer dan 
sprietjes' van de provincie Vlaams-Brabant 
helpt je op weg. 

 Dinsdag 26 maart van 19.30 tot 22.00 
uur in CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20 
in Tienen. 

PAARDEN-
BLOEM IN DE 
POT
Waarom zou je niet ‘ns paardenbloem-
blaadjes in je maaltijd verwerken? De 
frisse voorjaarsblaadjes zijn lichtbitter en 
kunnen een lekker alternatief zijn voor bv. 
rucola in een salade. Meng wat blaadjes 
door je puree of maak een paardenbloem-
grenadine. Je plukt blaadjes in het vroege 
voorjaar of de vroege zomer voor de plant 
bloemen draagt. Nadien wordt het groen 
taaier en bitterder. Je plukt best niet langs 
wegen of waar met pesticiden gewerkt 
wordt. 

 Enkele recepten om met paardenbloe-
men aan de slag te gaan, vind je op  
www.tienen.be/paardenbloemen.

SOEZEN TUSSEN 
DE BLOESEMS 

In het voorjaar is het Hageland op zijn 
mooist. Kom het zelf ontdekken tijdens de 
veertiendaagse ‘B(l)oeiend Hageland’, een 
organisatie van de provincie Vlaams-Bra-
bant i.s.m. de Hagelandse gemeenten. In 
Tienen is iedereen welkom op zondag 28 
april in de bloesemlounge in St.-Margrie-
te-Houtem. Midden in het groen kan je er 
genieten van een lekker drankje en hapje. 
Dit jaar wordt de Bloesemdag gekoppeld 
aan de herdenking van 100 jaar Groote 
Oorlog. Zo kan je deelnemen aan een 
bloesemfietstocht langs o.m. de militaire 
begraafplaats, of de wandelschoenen 
aantrekken voor een tocht met videobeel-
den en foto’s van de theaterwandeling die 
de stad in 2014 organiseerde. Hou onze 
website in de gaten voor meer info. 

 Zondag 28 april, 11.00 tot 18.00 uur, 
22ste Liniestraat/Het Steenken in St.-Mar-
griete-Houtem, www.tienen.be/bloesemdag.

5
Foto: Lander Loeckx
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#thuisintienen
Gebruik #thuisintienen 

voor al je Instagramfoto’s 
over Tienen: de kans 

bestaat dat jouw foto in 
deze rubriek terechtkomt! 

6 januari
@chezmademoisellejulie: Het nieuwe jaar 
inzetten, Tienen-style. Bedankt @stadtienen 
voor het leuke initiatief: het wordt hier beter 
met de jaren. #thuisintienen #tienen  
#nieuwjaar #wintermagietienen

22 december 
@philippevdp:  
#kerstmarkt #tienen #wintermagie  
#wintermagietienen #thuisintienen

7 december
@373mysnaps: There seems to be light @ 
the end of the tunnel ...  
#visittienen #stationstunnel #sunset  
#trainstation #railwaystation #thuisintienen

12 januari
@femkevansteenkiste: Samen de bib  
ontdekken ♥  

#bibliotheek #thuisintienen #boeken  
#jonggeleerd #Tienen #booklover 

10 januari
@stadtienen: De zonsopgang met zicht op 
de Sint-Germanuskerk was vanochtend best 
mooi!  
#thuisintienen #zonsopgang 

6 januari
@leoclubtienen: We zetten het nieuwe jaar 
goed in!  

#BeLeo #FriendsWhoServe #BesteWensen 
#thuisintienen

12 december
@theyseke: Er zijn zo van die plekken die je 
hart veroveren ... Tienen, de parel van Brabant. 

#thuisintienen #parelvanbrabant  
#suikerstad #wintermagietienen

23 januari
@ilano_photography:   
#blackandwhitephotography #landscape 
#visittienen #tienen #wintertime
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CONTACT
Stad Tienen
Grote Markt 27
3300 Tienen

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

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

14.00 tot 16.00 uur 
18.00 tot 20.00 uur

Woensdag:  08.30 tot 12.30 uur 
14.00 tot 16.00 uur

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

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

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

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

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

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

Huisartswachtpost regio Tienen
Gilainstraat 116, 3300 Tienen | Tel 1733 

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

Tandarts van wacht
Tel 0903 39 969 

Colofon
Redactie, coördinatie en foto’s 
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

VAN DE STADSBLOG

VERHALEN VAN DE FONTEIN
Schrijven is nooit een opdracht. Het is altijd een privilege. Neem nu dit stukje. 

Herinner jij je nog die koude dagen aan het einde van januari? Bescheiden 
sneeuwtapijtjes en de snijdende wind moesten ons overtuigen dat de winter in het 
land was. Ik weet het nog goed omdat ik in die periode telkens wat smalend naar het 
journaal zat te kijken hoe die dappere Bosbrossers de regen, wind, sneeuw en vries-
koude trotseerden om te gaan betogen tegen de opwarming van de aarde. Zin voor 
ironie heeft ze wel, onze moeder natuur. Maar dat neemt niets weg van het hartver-
warmende idealisme dat deze millennials luidkeels verkondigden. Ik bewonder hen, 
ik betrap er mezelf namelijk op dat ik veel moeilijker te mobiliseren ben … en al zeker 
in de winterkoude. Nope, geen fan van Jack Frost of Elsa de ijskoningin hier.

Geef mij dan maar de lente. De wederopstanding van Demeter, die vol vreugde Per-
sephone verwelkomt na haar verblijf in de onderwereld. Een feest van ontpoppende 
knoppen en bloemen. Sta me toe dat ik mezelf hier alvast even afrem alvorens ik 
begin over het ontluiken van voorjaarsliefde en nieuw leven in het broze zonlicht. Dat 
zou ons te ver brengen op het steile pad van stereotiepe platitudes. Ik beeld me al-
tijd in dat het bij het aanbreken van de lente was dat Jean de la Fontaine van achter 
zijn schrijftafel door het raam de tuin in keek om één van zijn vele fabels te schrijven. 
Een weids uitzicht waarin krekels, mieren, raven en vossen door de tuin huppelden.

Dat maakt de cirkel rond. Schrijven is een privilege. Dat zal Jean ook gedacht heb-
ben toen hij zijn tijdsgenoten een spiegel voorhield in de vorm van de eenvoudige 
vertellingen waarin dieren de menselijke moraal in vraag stelden. Misschien is het tijd 
voor nieuwe fabels, maar zonder die belerende moraal van vandaag. Over hoe de 
vos en de raaf in plaats van elkaar te benijden, in elkaars armen, elkaar stukjes kaas 
voederen. Een nieuwe spiegel van verbondenheid die we onze eigen stad kunnen 
voorhouden, in haar eigen digitale fabeltjeskrant, in handen van de wijze uilen van 
TienenTroef. Want daarin staat precies vermeld, hoe het met ons Tienen is gesteld. 
Echt waar? Echt waar! Want Tienenaars zijn net als mensen, met dezelfde mensen-
wensen, met dezelfde mensenstreken, dat staat allemaal in de krant, van Tienen-
TroefLand.

Volg de stadsblog TienenTroef op www.tienentroef.be.
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