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OOK  SINTERKLAAS 
HOUDT HET VEILIG
Ook Sinterklaas houdt het in de coronatijd veilig. 
Gezien zijn gezegende leeftijd, spreekt hij de 
Tiense kindjes vanop afstand toe. Op drie locaties 
in de stad kan je nog t/m zondag 6 december 
samen met je deugnieten een kijkje nemen 
achter de schermen van het Sinthuis. Via een 
QR-code krijg je ter plaatse uitleg van de Sint en 
ontdek je onder meer hoe al die lekkere snoepjes 
gemaakt worden. De kinderen kunnen nadien 
een brief of tekening kwijt in de brievenbus op 
het Torekesplein. De Sint heeft beloofd om alle 
brieven hoogstpersoonlijk te beantwoorden. Alle 
info vind je op www.tienen.be/sinterklaas.

BLIKVANGER
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2020 was een bewogen jaar. Corona was voor ons allemaal een opgave, ons 
leven zoals we het kenden werd ondersteboven gehaald. Als burgemeester is de 
veiligheid van de inwoners in deze crisis een dagelijkse zorg. Meer dan ooit blijkt 
de veerkracht en sterkte van onze stad. We kunnen rekenen op uitstekende zorg-
instellingen en zien ook elders veel blijken van verantwoordelijkheid en solidariteit. 
Dankzij jullie inspanningen zullen we deze crisis overwinnen en er sterker uitkomen. 

Ondertussen bouwen we verder aan Tienen. De werken aan de Vesten zijn 
afgerond en de heraanleg van de Grote Markt gaat goed vooruit. Het zijn  
twee grote projecten die bijdragen tot een positieve uitstraling van de stad. 

De eindejaarsperiode zal dit jaar wat anders verlopen dan normaal. Voor veel 
mensen duren de donkere dagen lang. De stadsdiensten halen alles uit de kast om 
toch voor een vleugje wintermagie te zorgen. Verderop in dit magazine lees je er 
meer over. We lanceren ook een oproep om dit jaar wat extra lichtjes te hangen als 
een teken van verbondenheid. We houden afstand, maar laten elkaar niet los.

In naam van het stadsbestuur en alle medewerkers wens ik alle Tienenaars  
een fijn eindejaar en nog meer dan anders een gezond en veilig 2021!

Veel leesplezier!

Katrien Partyka
Burgemeester
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CHECK   
DEKRUIS BOOG.BE
Met de voortdurend wijzigende coronamaat-
regelen, was het op het moment dat deze Tiens 
in druk ging nog niet duidelijk of de voorjaarspro-
grammatie van CC De Kruisboog zal kunnen door-
gaan zoals gepland. Hou www.dekruisboog.be 
in de gaten voor de meest recente info. Het 
cultuurcentrum hoopt jullie binnenkort opnieuw te 
mogen verwelkomen!

 www.dekruisboog.be

SCHENK JE  
TWEEDEHANDS
GEREEDSCHAP
‘t Deelateljee is een nieuw Tiens initiatief waar je 
binnenkort gereedschap tegen een bescheiden 
jaarlijkse bijdrage zal kunnen ontlenen om te 
klussen, verbouwen of tuinieren. Het initiatief wil 
vanuit het Oud College kwaliteitsvolle gereed-
schappen toegankelijk maken voor iedereen en 
overconsumptie tegengaan via lokale deeleco-
nomie. Heb jij nog bruikbaar gereedschap of 
tuinmateriaal liggen dat je niet meer nodig hebt? 
De medewerkers komen graag bij je langs om het 
materiaal op te halen. Wie één of meer gereed-
schappen schenkt met een minimale actuele 
waarde van 30 euro, krijgt een jaarabonnement 
gratis.

 Mail naar gereedschapsbib.tienen@gmail.com 
om gereedschap te schenken (samen met enkele 
foto’s). 

KNALVRIJ FEESTEN
Soms wil men de feestdagen ‘extra feestelijk’ maken door vuurwerk af te 
steken. Vuurwerk is echter niet enkel duur in aankoop, het is ook verboden! 
Bovendien kan het levensgevaarlijk zijn voor jezelf of de mensen rond je. Elk 
jaar slaan huisdieren en (klein)vee op hol door vuurwerkgeknal, wat zorgt voor 
extra oproepen bij politie en brandweer en een slechte start van het nieuwe 
jaar bij gezinnen die het zonder hun weggelopen huisdier moeten stellen. 
Daarom roept de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant de Tienenaars op 
te knallen zonder vuurwerk. Fijne en knalvrije feesten gewenst!

 www.ikknalzondervuurwerk.be

KORTWEG

SISKE DE REUS 
Op zaterdag 10 oktober, tijdens de Kweikersdag, is reus Nieke bevallen van 
een zoon. Het reusje kreeg de naam Siske, een typische Tiense koosnaam. De 
nieuwe reuzentelg stond meteen stevig op de benen en maakte samen met 

zijn ouders een rondgang 
door de stad. 

Reuzen Tiske en Nieke 
kregen in 1980 al een 
 kindje, de Delta Kweiker. 
Die verdween echter 
spoorloos enkele  weken 
na de geboorte. Ter 
 nagedachtenis zorgde 
de Tiense reuzengilde 
voor een nieuwe reus. 
De leerlingen van ART 
maakten het hoofd, 
mandenvlechtster Lieve 
Lieckens ging aan de slag 
met het lichaam en de 
kledij is een creatie van 
 opgewekTienen. 

CORONA TOELAGE 
VERENIGINGEN
De coronacrisis treft ook de lokale cultuur-, jeugd- 
en sportverenigingen. Om hen wat financiële 
ademruimte te geven, stelt de Vlaamse rege-
ring 534.900 euro uit het Vlaams noodfonds ter 
beschikking van de stad Tienen. De stad kent 
hiermee een korting van 75 % toe op de huur-
prijs van stedelijke infrastructuur en schenkt elke 
vereniging een T-bon van 150 euro. Daarnaast 
kunnen de clubs ook een financiële tussenkomst 
aanvragen voor gemaakte onkosten en verliezen, 
ook in 2021. 

 www.tienen.be/coronatoelage-verenigingen
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AANKOOP PAND JOPAN
De stad Tienen wil op termijn alle stads- 
en OCMW-diensten huisvesten in het 
centrum van de stad. Met deze plannen 
in het vooruitzicht, heeft de stad het pand 
van de voormalige meubelzaak Jopan in 
de Peperstraat aangekocht. Het gebouw 
ligt naast het stadhuis en biedt mogelijk-
heden tot uitbreiding. Bovendien kan de 
vleugel van het stadhuis die aan het pand 
grenst, voorzien worden van ramen, wat 
niet alleen esthetisch mooier oogt, maar 
ook voor een aangename werkomgeving 
voor de medewerkers zorgt.

VEILIG FIETSEN 
IN EN OM 
KUMTICH
In het kader van de ruilverkaveling Wille-
bringen realiseren de Vlaamse Landmaat-
schappij (VLM) en de stad Tienen met 
steun van de provincie en de Vlaamse 
overheid veilige fietsverbindingen. 

Momenteel wordt er langs de Hoxemse-
steenweg een twee meter breed recreatief 
fietspad aangelegd, afgescheiden van 
de weg. Het kruispunt ter hoogte van de 
Sint-Barbarastraat en de Maalderijweg 
wordt verhoogd als verkeersremmer en 
voorzien van fietsoversteekplaatsen. 
Op het kruispunt komt een mooi groen 
pleintje. 

Ook langs de Tassinstraat wordt er een 
functionele, van de weg afgescheiden 
fietsverbinding aangelegd naar Willebrin-
gen. Ook hier wordt het kruispunt met de 
Lindeveldstraat verhoogd. Op de hoek 
van de Tassinstraat en de Lindeveldstraat 
komt een wachtbekken dat vooral het 
afstromend oppervlaktewater van de land-
bouwpercelen zal opvangen. Momenteel 
gebruikt de aannemer deze locatie nog als 
grondopslagruimte.

Vanuit de ruilverkaveling worden er nog 
meer veilige fietsverbindingen ten westen 
van onze stad gerealiseerd. Zo werd in juni 
al een nieuw, recreatief fietspad tussen 
Oorbeek en de rotonde op de Westelijke 
Ring in gebruik genomen.

DE WERFKEET

SCHENK EEN STREEKPAKKET
Op zoek naar een origineel geschenk? In de Streekshop op de Grote Markt 
vind je een ruim assortiment aan streekproducten. Kies voor een klaar-

gemaakte geschenkmand of stel zelf je cadeau samen 
met zoetigheden zoals Tiense Kweikerspralines, 

streekbieren en streekwijnen, Tiense mosterd 
of Tiense koffie. Je kan je bestelling ook 

telefonisch doorgeven.

 Streekshop, Grote Markt 6 in Tienen,  
tel 016 80 57 38. Open: di. tot za. van  
09.00 tot 12.15 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, 

op do. 24 en do. 31 december tot 13.00 uur. 

VOEDERPAS VOOR 
ZWERFKATTEN

Op openbare plaatsen mag je geen 
voedsel voor zwerfkatten of andere 
dieren achterlaten, tenzij je beschikt 
over een voederpas. Op die manier 
wil de stad duidelijke afspraken ma-
ken met de vrijwilligers die de zwerf-
katten van voedsel voorzien. Zo krijgt 
men richtlijnen over de hoeveelheid, 
de toegestane locaties en voeder-
tijdstippen. Niet opgegeten voedsel 
moet elke dag opgeruimd worden 
zodat het straatbeeld proper blijft en 
er geen ongedierte aangetrokken 
wordt. Wie zonder voederpas voedsel 
achterlaat, riskeert een GAS-boete. 

 Een voederpas aanvragen kan  
via www.tienen.be/ 
voederpas-zwerfkatten.
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WONING TE HUUR: VRAAG JE 
CONFORMITEITSATTEST AAN 

STAD EN OCMW  
TIENEN WERVEN AAN

AANGIFTE 
TWEEDE 
VERBLIJF
In Tienen is er een jaarlijkse gemeente-
belasting gevestigd op tweede verblijven 
die gelegen zijn op het grondgebied van 
de stad. Als tweede verblijf beschouwen 
we elke private woongelegenheid die de 
eigenaar of huurder niet als hoofdverblijf 
gebruikt, maar die op elk ogenblik voor 
bewoning kan gebruikt worden. Als je op 
1 januari van dit jaar eigenaar of vrucht-
gebruiker was van zo’n pand, denk er dan 
aan om voor 31 december je aangifte in 
orde te brengen. 

Bij gebrek aan aangifte of in geval van een 
onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige 
aangifte, wordt de belasting ambtshalve 
ingekohierd en verhoogd met een bedrag 
dat gelijk is aan het dubbele van de ver-
schuldigde belasting.

Het aangifteformulier kan je downloaden 
op de website van de stad Tienen of aan-
vragen bij het Wooninfopunt.

 Wooninfopunt, tel 016 80 56 81,  
wooninfopunt@tienen.be,  
www.tienen.be/aangifte-tweede-verblijven.

MELD HUUR  
DISCRIMINATIE 
Uit onderzoek blijkt dat discriminatie nog al-
tijd een hindernis vormt bij het zoeken van 
een woning op de private huurmarkt. Discri-
minatie is verboden en dat in elke fase van 
de verhuur van een woning. Unia bestrijdt 
discriminatie op de huisvestingsmarkt en 
begeleidt slachtoffers van discriminatie. 

Word je gediscrimineerd tijdens je zoek-
tocht naar of je verblijf in een woning? En 
weet je niet goed hoe stappen te onderne-
men? Neem contact op met het Wooninfo-
punt. Zijn er genoeg gegevens voorhan-
den om een melding te maken bij Unia, 
dan helpt de dienst je met het invullen van 
het meldingsformulier.

 Wooninfopunt, tel 016 80 56 81, 
 wooninfopunt@tienen.be.

Het inzetten op een kwaliteitsvol woningaanbod is één van de beleid s-
prioriteiten van de stad Tienen. Sinds 1 januari is een conformiteitsattest 
verplicht voor iedere woning die vanaf die datum verhuurd werd of wordt 
binnen de Vesten van Tienen. Met dit attest kan je aantonen dat de woning 
of het appartement dat je verhuurt voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen op 
het vlak van veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit en het aantal toegelaten 
bewoners.

De woningcontroleurs van het IGS Best Wonen tussen Zoet en Zout  hebben 
dit jaar al meer dan 100 conformiteitsattesten uitgereikt voor woningen 
binnen dit afgebakende gebied. Heb jij na 1 januari een nieuw huurcontract af-
gesloten met een huurder en heb je nog geen geldig conformiteitsattest, dan 
kan je een afspraak maken voor een controle via het Wooninfopunt. 

 Wooninfopunt, tel 016 80 56 81, wooninfopunt@tienen.be.

Hou je van een uitdaging in een organisatie die volop inzet op digitalisering, 
dienstoverschrijdende projectwerking en een efficiënte dienstverlening? De 
stad en het OCMW Tienen werven binnenkort aan. Hierbij gaan we op zoek 
naar heel diverse profielen voor zowel administratieve, technische als leiding-
gevende functies, maar ook naar specialisten in communicatie, applicatie-
beheer, HR en overheidsopdrachten. Daarnaast zijn we ook voortdurend op 
zoek naar verpleegkundigen en zorgkundigen voor het WZC Keienhof.

 Hou www.tienen.be/vacatures en onze LinkedInpagina in de gaten voor 
meer info of abonneer je op onze digitale nieuwsbrief via  
www.tienen.be/nieuwsbrieven. 
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THUIS IN TIENEN

De jeugddienst is op zoek naar enthou-
siaste monitoren met zotte ideeën, 
vrolijke spelletjes in hun mouw en vooral 
veel goesting om een lach op kinderge-
zichtjes te toveren. Iets voor jou? Schrijf 
je in voor de cursus ‘Animator in het 
jeugdwerk’ tijdens de krokusvakantie. 

Tijdens de schoolvakanties komen dage-
lijks meer dan 100 kinderen zich uitleven 
tijdens één van de vakantiewerkingen van 
de stad Tienen. Daarom is er nood aan 
enthousiaste monitoren.

Om monitor te worden, moet je een 
cursus ‘Animator in het jeugdwerk’ achter 
de rug hebben. Deze cursus wordt tijdens 

de krokusvakantie in het Vrijetijdscentrum 
in Tienen ingericht. Enige voorwaarde is 
dat je in 2021 16 jaar (of ouder) wordt. Na 
de cursus volgt een stage van 50 uren 
op een speelplein bv. bij de stad Tienen. 
Wordt de stage positief beoordeeld, dan 
krijg je een officieel attest van animator in 
het jeugdwerk. 

Ook als je elders een cursus animator ge-
volgd hebt, ben je welkom om als monitor 
aan de slag te gaan tijdens onze vakantie-
werking. Monitoren werken 5 dagen per 
week, hebben ontzettend veel plezier en 
krijgen hiervoor een vrijwilligersvergoe-
ding van 150 euro. Leuke bijverdienste 
toch!

ENTHOUSIASTE MONITOREN GEZOCHT!

CURSUS
Animator in het jeugdwerk 

Zaterdag 13 t/m vrijdag 19 februari 
Vrijetijdscentrum  
Sint-Jorisplein 20 in Tienen 

Kostprijs: € 100 

Inschrijvingen:  
jeugddienst  
tel 016 80 45 49 
jeugddienst@tienen.be

SPEELTERREINEN IN 
EEN NIEUW JASJE 

Speelterrein  
‘Het maantje’ in de 
 Lunevillelaan.

Speelterrein 'Kronkelland'  
in Vissenaken. 

In Tienen zijn we er al langer van over-
tuigd: buiten spelen heeft heel veel voor-
delen voor kinderen. De stad zet dan ook 
volop in op het vernieuwen en opfrissen 
van de speeltuintjes. Zo kreeg Vissen-
aken met 'Kronkelland' een gloednieuw 
speelterrein en werd ook het speelplein 
in de Lunevillelaan opgefrist. 

De voorbije jaren werd er al flink ge-
ïnvesteerd in speelruimte voor de 
kinderen. Zo werd in het Vianderdomein 
een avontuurlijke speeltuin met duurza-
me materialen gebouwd en vind je op 
het Sabooike een speelterrein met de 
eerste Tiense deathride. De Rietstraat in 
Kumtich kreeg een leuk nieuw speelter-
reintje met speelcombinaties voor grote 
en kleine kinderen en natuurlijk is er ook 
ons eigen, fantastische Heldenland. 

Dit jaar is het de beurt 
aan de speelterreinen in 
de Kumtichstraat in Visse-
naken en de Lunevillelaan net 
buiten de ring van Tienen. In Vissena-
ken werd gekozen voor een avontuurlijk 
speelterrein met natuurlijke speelelemen-
ten waaronder een hindernissenparcours 
en een deathride. 

In de Lunevillelaan kunnen de kleine 
rakkers terecht voor klim- en klauterpret 
met veel kleur. De uitwerking van beide 
speeltuintjes gebeurde in samenspraak 
met de kinderen uit de buurt die heel wat 
ideeën aanleverden. 

 Een overzicht van alle speel terreinen in 
Tienen vind je op  
www.tienen.be/speelterreinen.
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TIENEN TRANSFORMEERT

In 2017 namen de werken op de Herto-
gensite hun aanvang met o.m. de bouw 
van 27 woningen en appartementen 
tussen de O.L.V.-Broedersstraat en de 
Ooievaarstraat. Nu dit project afgewerkt 
is, worden de plannen voor de site langs 
de Alexianenweg uitgevoerd. Het Aarts-
bisdom wil hier in samenwerking met 
projectontwikkelaar Cordeel-Hoeselt een 
nieuw schoolgebouw, een ondergrondse 
parking en een appartementsgebouw 
realiseren. 

Om het project op te kunnen starten, ver-
huisden de leerlingen van VIA Immac naar 

de Ooievaarstraat. Het schoolgebouw 
langs de Alexianenweg werd afgebroken 
en het Aartsbisdom kocht het terrein van 
de Alexianenparking over van de stad. 

In de eerste fase zal er een ondergrondse 
parking voor iets meer dan 240 voertui-
gen gebouwd worden. Die parking zal 
twee verdiepingen tellen. De -2 zal met 
130 plaatsen parkeergelegenheid bieden 
aan de bewoners van de Hertogensite en 
van het nieuwe, nog te bouwen apparte-
mentsgebouw langs de Alexianenweg. 
Ook andere geïnteresseerden zullen er 
een parkeerplaats kunnen kopen. Voor 

bv. het personeel van de omliggende 
scholen en buurtbewoners zullen er 
aangepaste abonnementen aangeboden 
worden. Op de -1 komt een betaalparking 
met 115 publieke parkeerplaatsen. 

De bouw van de ondergrondse parking 
zal ongeveer een jaar duren. Daarna 
wordt werk gemaakt van de bouw van de 
nieuwe school en het appartementsblok, 
waarin zo’n 30 woongelegenheden voor-
zien worden. Dit zal nog een bijkomend 
jaar in beslag nemen. In totaal gaat het bij 
dit project om een bouwvolume van om 
en bij 15 miljoen euro.

NIEUWE PUBLIEKE PARKING  
MET PROJECT ‘ALEXIANENWEG’ 

Langs de Alexianenweg 
realiseert het Aartsbisdom 

Mechelen-Brussel, in samen-
werking met de NV Cordeel-

Hoeselt, momenteel een 
gloednieuw stadsproject. 

Naast de bouw van een 
nieuwe school, komt er 

een woonblok met ruimte 
voor 30 gezinnen en een 

ondergrondse, gedeeltelijk 
publieke parking. 
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DE MENE
Vlak naast de Grote Markt, aan het 
begin van de Peperstraat, lag in de 
middeleeuwen de Schaapsbrug. 
Onder deze brug liep de Mene. Het 
waterdebiet van de Mene werd ge-
regeld door een sluis aan deze brug. 
Het riviertje stroomde achter de 
bijgebouwen van het oude stadhuis, 
verder tussen het huisje langs de 
Gulden Boom (Kalkmarkt 4) 
en de Griffoen (Nieuwstraat 1)  
en vervolgens onder de Kalkmarkt 
naar de Ooievaarstraat.

Omstreeks 1831 werd het huis in de 
Peperstraat nr. 4 volledig herbouwd 
omdat het zich in een bouwvallige 
staat bevond. De eigenaar kreeg 
toestemming om het nieuwe huis 
over de Mene heen te bouwen. 
Vermoedelijk werd ook in deze pe-
riode de brug afgebroken. Wegens 
geuroverlast en om hygiënische 
redenen werd de Mene tussen de 
twee huizen aan de Kalkmarkt al 
voor 1816 overwelfd. Tussen 1884 en 
1906 gebeurde hetzelfde met het 
open stukje achter het stadhuis.

HERAANLEG GROTE MARKT 
OP SCHEMA

De werken op de Grote Markt schieten aardig op. Tegen de kerstvakantie 
zal het gedeelte tussen de Nieuwstraat en Gilainstraat voorzien zijn van 
een kasseiverharding.

Tussen de Nieuwstraat en de Gi-
lainstraat is de riolering volledig 
aangelegd. Tegelijkertijd met de Kalk-
markt wordt hier de kasseiverharding 
aangebracht. Fluvius voorziet ook 
meteen de nieuwe straatverlichting. 
Deze werken zouden klaar moeten 
zijn tegen het kerstverlof. 

Op de Grote Markt werd ondertussen 
een groot bufferbekken aangelegd. 
Nog voor de kerstvakantie wordt 
tussen dit bufferbekken en het  
oude gedeelte van het stadhuis de 
riolering aangelegd. 

Begin januari start men aan de west-
zijde van het marktplein (kant bakkerij 
Vangrootloon). In de loop van decem-
ber worden hier al voorbereidende 
werken uitgevoerd. Deze werken 
zullen weinig hinder veroorzaken.

Vanaf maandag 4 januari vangen de 
rioleringswerken aan vanaf het kruis-
punt van de Peperstraat/Broekstraat 
richting Leuvensestraat. De bushalte 
op de Grote Markt wordt dan niet 
meer bediend. Het kruispunt ter hoog-
te van de Leuvensestraat zal zolang 
mogelijk open blijven. De werken in 
deze zone duren tot eind april 2021. 

D'histoure
van Tienen
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TIENEN ONDER

HET VOLLEDIGE PROGRAMMA VIND JE OP WWW.WINTERMAGIETIENEN.BE. 

Nog meer dan anders halen we alles uit de kast om tijdens de eindejaarsperiode voor 
een vleugje wintermagie te zorgen. Met sfeervolle verlichting en mooi aangeklede 
kersteilandjes brengen we een feeërieke sfeer naar de stad. Maar er is meer ...

KERST IN 
DE DEEL
GEMEENTEN
Speciaal voor de gelegenheid stak 
de dienst evenementen en toerisme 
de digitale wandelingen in Kumtich, 
 Hakendover, Oorbeek en Oplinter 
in een kerstjasje. Bijzonder leuk 
om  samen met het gezin erop uit te 
trekken, want ook hier duikt de kerst-
kabouter Nisse op! De buurtbewoners 
zorgen samen met de buurtcomités 
langs de wandelroutes voor een 
 extraatje door tuinen en woningen 
feestelijk te versieren. 

Nieuw dit jaar is dat elke deelgemeente 
de kans krijgt om een grote kerstboom 
aan te vragen voor op het dorpsplein. 
Welke deelgemeente heeft het mooist 
versierde exemplaar en wint een prijs? 
Kom het ontdekken!

De buurtcomités kunnen bij de 
stad  bovendien een wensenpakket 
met raamstiften aanvragen om de 
 bewoners in hun wijk te verrassen met 
 tekeningen of wensen op de ramen. 
In deze  bijzondere tijden een warm 
gebaar ...

KABOUTERZOEKTOCHT MET 
WINTERSE ETALAGETAFERELEN
Van zaterdag 12 december t/m zondag 3 januari kan je op uitstalramen in de binnen-
stad een winterse raamtekening ontdekken. De stad sprak hiervoor de Tiense 
kunstenares en grafisch ontwerpster Noémie Peeters aan. Leuk detail: ook de Scandi-
navische kerstkabouter Nisse verbergt zich in elk van de tekeningen. Op verschillende 
locaties kan je via een QR-code bovendien luisteren naar een mooi verhaal over deze 
magische figuur. 

Haal het wedstrijdformulier in de Streekshop of print het af op  www.wintermagietienen.be 
en ga met je kroost op kabouterzoektocht. Er vallen mooie prijzen te winnen!

De Overpeltse LEGO Builders Club, die de voorbije jaren i.s.m. de jeugddienst  
het evenement ‘Kicks and bricks’ organiseerde, plaatst in een aantal etalages  
ook LEGO-taferelen waaronder een aantal creaties van de deelnemers  
aan het programma LEGO Masters.

Bouw je eigen LEGO-wintertafereel, stuur een foto naar evenementen@tienen.be en 
wie weet krijgt jouw bouwwerk ook een mooi plaatsje in de etalage van de Streekshop.

een vleugje wintermagie!

MAAK KENNIS MET NISSE, 
DE SCANDINAVISCHE 
KERSTKABOUTER 
Dit eindejaar hebben we een speciale gast in Tienen: Nisse, de Scandinavische 
kerstkabouter. Volgens de oude verhalen is deze kabouter nooit langer dan een 
meter, draagt hij versleten kleren en heeft hij altijd een lange witte baard en een 
felgekleurde muts op zijn hoofd. Hij is heel populair in landen zoals Denemarken, 
Finland, Noorwegen en Zweden, maar deze winter zakt hij af naar Tienen. Zowel 
in het centrum van de stad als in de deelgemeenten komt hij tevoorschijn ...
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EINDEJAARSSHOPPEN IN STIJL
Op dit moment is het nog even afwachten wanneer alle winkels opnieuw de  
deuren mogen openen. Van zodra dit het geval is, zal de stad Tienen voor een  
aangename omkadering zorgen tijdens het weekend in het winkelcentrum.  
Tijdens de drie laatste weekends van december kan je sowieso op vrijdag en  
zaterdag twee uur gratis parkeren. 

KLINKEN OP HET NIEUWE JAAR
Geen traditionele bevolkingsreceptie dit jaar, maar wel een heel leuk, coronaveilig  
alternatief. Op zondag 3 januari klinken we elk vanop onze eigen stoeptegel om 
12.00 uur op het nieuwe jaar. Dit met kerkklokken op de achtergrond, om 2021  
symbolisch in te luiden. Noteer alvast in de agenda!

Een lockdown zonder veel contact met 
familie of vrienden, het is geen fijne 
manier om het jaar af te sluiten. Daarom 
willen we alle Tienenaars aansporen om 
hun buren, vrienden en andere dierbaren 
op ‘the old fashioned way’ te verrassen 
met een kaartje. Speciaal voor jullie lieten 
we vier ontwerpen creëren, waarvan er 
twee ingekleurd kunnen worden. Kwestie 
van de jongsten tijdens de kerstvakantie 
nog wat extra knutselpret te bezorgen.

Omdat een paar warme woorden erg 
veel deugd kunnen doen ... 

ZORG JIJ OOK VOOR EEN VLEUGJE WINTERMAGIE?
Hang wat extra kerstlichtjes of een kleurrijke wens aan je raam en maak Tienen zo extra 
gezellig tijdens de eindejaarsperiode. 

#KOOPLOKAAL, KOOP EEN TBON!
Het zijn moeilijke tijden voor de handel en horeca. Daarom lanceert de stad Tienen de  
T-bon. Je kan deze geschenkbon ter waarde van 10, 20 of 50 euro aankopen en geheel  
of  gedeeltelijk besteden bij elk van de deelnemende handels- of horecazaken. 

De T-bons zijn vanaf nu verkrijgbaar in de Streekshop op de  
Grote Markt 6 in Tienen, of kunnen digitaal besteld worden  
via de webshop op www.tienen.be/t-bon. Ze blijven één jaar geldig. 

Steun de lokale economie: #kooplokaal!

een vleugje wintermagie!

Zeg het met 
een kaartje

UITGELICHT 



TIENEN ONDERNEEMT

Het is weer die tijd van het jaar: de suikerbietencampag-
ne. Dagelijks wordt in Tienen 14.000 ton bieten verwerkt, 
goed voor 700 vrachtleveringen per dag. Voer voor een 
gesprek met Jan Ingels, directeur suikerfabrieken van de 
Tiense Suikerraffinaderij.

De Groep Tiense Suiker (TS Groep) is 
marktleider in België en heeft vestigin-
gen over het hele land, maar welke pro-
ducten rollen er in Tienen van de band?
We produceren in Tienen bulksuiker voor 
grote industriële klanten waaronder de 
horeca. Daarnaast onderscheidt de Tien-
se Suikerraffinaderij zich in de productie 
en verpakking van suikerspecialiteiten. Ie-
dereen kent wel ons unieke harde klontje 
en de cassonadesuiker, in de volksmond 
‘kinnekessuiker’. Maar ook de kleine 
espressoklontjes, de kaartspelklontjes 
en het nieuw ontwikkelde zeskantklontje 
rollen hier van de band. Onze parelsuiker, 
het ingrediënt voor Luikse wafels, is zelfs 
gekend tot in Japan. 

De Tiense Suikerraffinaderij is belangrijk 
voor de lokale economie. Aan hoeveel 
mensen bieden jullie werkgelegenheid 
in Tienen? 
Onze hoofdzetel verhuisde recent van 
Brussel naar Tienen, wat voor extra 
werkgelegenheid in de regio zorgt. Naast 
de productievestiging hebben we een 
onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in 

Tienen en heeft zusterbedrijf BENEO zich 
hier gevestigd. In totaal werken er in Tie-
nen meer dan 350 medewerkers en nog 
eens een 50-tal externen extra tijdens de 
bietencampagne. Daarnaast zijn er heel 
wat Tiense bedrijven gegroeid vanuit de 
Tiense Suikerraffinaderij. 

Onze medewerkers zijn onze grootste 
troef. We investeren daarom ook sterk in 
opleiding. In onze werkplaats met leslo-
kaal kunnen leerlingen van scholen uit 
de regio technische ervaring opdoen.

Tijdens de coronacrisis liet de Tiense 
Suikerraffinaderij zich niet onbetuigd. 
Welke initiatieven namen jullie?
Ons bedrijf is sterk maatschappelijk ge-
engageerd. Tijdens de beginperiode van 
de coronacrisis hebben we zelf alcoholgel 
geproduceerd en deze en andere be-
schermingsmiddelen gratis ter beschikking 
gesteld aan de zorginstellingen en zieken-
huizen in de regio. Er kwam een hele orga-
nisatie bij kijken, waarbij lokale partners als 
transport Engelbosch en de vzw Blankedale 
ons belangeloos hebben ondersteund. 

De Tiense Suikerraffinaderij maakt deel 
uit van de groep Südzucker AG, die niet 
alleen op het vlak van suiker actief is, 
maar ook o.m. bio-ethanol en fruitprepa-
raten produceert. Zijn er ook dergelijke 
plannen in Tienen?
In Tienen produceren we naast de suiker-
producten verschillende nevenproducten, 
waaronder melasse (basisgrondstof voor 
citroenzuur en bindmiddel voor veevoe-
der), schuimaarde (bodemverbeteraar 
voor akkerbouw) en bietenpulp (voor 
melkvee). Naar de toekomst toe wordt 
bekeken of we dit portfolio verder kunnen 
uitbreiden.

De Tiense Suikerraffinaderij is met 
 BENEO werkzaam op het vlak van 
gezonde voeding. Kan je hier iets meer 
over vertellen? 
BENEO, met haar Belgische productie-
vestigingen Orafti in Oreye en Remy in 
Wijgmaal, is een succesverhaal in de func-
tionele voeding. Bij functionele voedings-
middelen is een bestanddeel toegevoegd 
of juist verwijderd om de gezondheids-
waarde van dat product te verbeteren. 
BENEO maakt functionele ingrediënten 
afgeleid van de cichoreiwortel, bietsui-
ker, rijst en tarwe. Het is een belangrijke 
partner voor productinnovatie. In Tienen 
worden de labo's in het onderzoekscen-
trum hiervoor sterk uitgebreid.

Heeft de Tiense Suikerraffinaderij ook 
aandacht voor duurzaamheid? 
De suikerbietenteelt is een duurzame 
teelt en is belangrijk op het vlak van teelt-
rotatie. De opbrengst van aardappelen 
bv. is groter wanneer je ze plant een jaar 
nadat je bieten hebt geteeld. Een bieten-
veld zet ook tot drie keer meer CO2 om 
in zuurstof dan één hectare bos. Bieten 
bestaan voor 75 % uit water en vormen 

DE TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ: 
VAN SUIKER TOT FUNCTIONELE VOEDING
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DUURZAAM TIENEN

SLUIKSTORTER,  
JE BENT GEWAARSCHUWD!
Van 5 tot 11 oktober was het de ‘Week van de handhaving’. Tijdens deze 
week zette de stad extra in op het aanpakken van sluikstort en zwerf-
afval en werden er 12 overtreders geïdentificeerd. 

Tijdens de ‘Week van de handhaving’ 
gingen de GAS-vaststellers, de gemeen-
schapswachten, de technische dienst van 
de stad en de politie op pad met als doel 
zoveel mogelijk sluikstorters te identifice-
ren. Er werd vooraf bewust geen rucht-
baarheid aan deze actie gegeven. In totaal 
werden er 170 vaststellingen gedaan 
waarbij 12 overtreders geïdentificeerd 
konden worden. Zij mogen zich verwach-
ten aan een GAS-boete en een rekening 
voor de opruimingskosten. Eerder dit 

jaar werden ook al 56 sluikstorters betrapt door de inzet van een mobiele 
camera. 

Sluikstorten en zwerfvuil achterlaten blijft niet ongestraft: een propere stad 
is de verantwoordelijkheid van ons allemaal!

ASBEST VERPAKKEN 
Vanaf 1 januari ben je verplicht asbestafval verpakt in transparante plas-
ticfolie af te leveren in het recyclagepark. Hiervoor maak je vooraf een 
afspraak. Het recyclagepark aanvaardt enkel gebonden asbestafval. 
Ongebonden asbest zoals asbest koord of plaasterisolatie rond verwarming 
wordt niet aanvaard! Hiervoor kan je terecht bij erkende bedrijven. Lees 
alle regels nog even na op www.ecowerf.be.

 Een afspraak maken kan via tel 0800 97 0 97.

NIEUWE INHOUD 
VOOR DE PMDZAK
Vanaf 1 maart verandert de inhoud van de blauwe pmd-
zak. Naast het gebruikelijk pmd-afval, mag je dan ook zachte 
plastics zoals yoghurtpotjes en groente- of fruitbakjes in de pmd-zak 
verzamelen. Het pmd-afval wordt dan tweewekelijks i.p.v. driewekelijks 
opgehaald. De roze zakken verdwijnen. 

Heb je nog een voorraad roze zakken? Van 1 maart tot eind mei kan je 
deze gebruiken voor de inzameling van pmd-afval. Is je rol nog volledig, 
dan kan je deze in het recyclagepark binnenbrengen. Per rol wordt er 
2,50 euro op je difTar-rekening gezet. 

 www.ecowerf.be

hierdoor ook een ideale waterbron. Het 
water van de biet wordt gebruikt als 
was- en proceswater en gratis gezuiverd 
geleverd aan de landbouw als irrigatiewa-
ter. Onze volledige suikerproductie halen 
we uit lokaal geteelde en hoogkwalitatie-
ve suikerbieten, wat zorgt voor beperkte 
transportafstanden. 

Welke investeringen heeft de Suiker-
raffinaderij de voorbije jaren in Tienen 
gedaan? 
In 2011 zijn we gestart met een ware 
metamorfose. Zowel in de suikerpro-
ductie, als in de verpakkingsafdeling 
werd gericht geïnvesteerd in de nieuw-
ste  technologieën om kwaliteitsgericht, 
energiebewust en kostenefficiënt te 
produceren. Stap voor stap werd de ca-
paciteit verhoogd en werden er installa-
ties ontwikkeld om nieuwe producten en 
formaten te produceren en te verpakken. 

Die investeringen gebeurden met aan-
dacht voor de buurt. Ons paradepaardje 
de ‘Sugar Hub’, die boven de Tiense 
skyline uitsteekt, hebben we bv. geluids- 
en stofdicht verpakt. Het geeft voldoening 
om tijdens de jaarlijkse burendag hierover 
positieve feedback te krijgen. 

In de toekomst wordt de vernieuwing van 
onze suikersapproductie uitgewerkt, een 
grote investering binnen de groep die 
zal toelaten om nog energiezuiniger en 
efficiënter te produceren. 

Het T-mannetje steelt de harten in alle 
huiskamers met zijn avonturen. Zien we 
hem dit najaar nog terug op tv? 
T-Man heeft ons merk een emotioneel 
kantje gegeven. Eind dit jaar komt hij 
terug op tv en doet hij een oproep voor 
‘Sweet Christmas 4 all’ ten voordele voor 
de Voedselbanken. T-man wordt volgend 
jaar 10 jaar en de Tiense Suikerraffinaderij 
bestaat dan 185 jaar. Dat gaan we zeker in 
de kijker zetten!
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De herinrichting van de Tiense 
Vesten loopt op zijn einde. Nu 

het kruispunt van de Molen-
straat met de Pastorijstraat 

vernieuwd is en ook het kruis-
punt van de Aandorenstraat 

met de Vesten afgewerkt werd, 
komt er een einde aan de wer-

ken van Agentschap Wegen 
en Verkeer die Tienen zes jaar 

lang in de ban hielden. 

WERKEN TIENSE VESTEN VOLTOOID
Met de heraanleg van de Tiense 
Vesten werden zes gevaarlijke kruis-
punten aangepakt. Fietsers kregen 
over het hele traject brede, van de 
weg afgescheiden fietspaden en de 
oversteekplaatsen zijn (ook voor blin-
den, slechtzienden en mindermobiele 
mensen) veiliger gemaakt. De aanleg 
van ventwegen, die het lokale verkeer 
scheiden van het doorgaand verkeer, 
zorgde er bovendien voor dat het 
aangenamer wonen is op de Vesten.

Met de aanleg van een gescheiden 
rioleringsstelsel, wordt de riolering in 

het centrum minder belast. Hierdoor 
is het risico op wateroverlast kleiner. 
Ook de waterkwaliteit van de Gete 
zal erop vooruitgaan. 

AWV investeerde 10,3 miljoen euro 
in dit project. De stad Tienen en  
Fluvius namen respectievelijk 3,7 en 
2,4 miljoen euro voor hun rekening.

De combinatie van ventwegen met 
veel aandacht voor groenaanleg 
hebben ervoor gezorgd dat Tienen 
een mooie én veilige stedelijke 
boulevard rijker is. 
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MOBILITEIT

JOUW MENING BRENGT MOBILITEIT IN VERVOERING 

MOBILITEITSPLAN TIENEN GOEDGEKEURD
Veel aandacht voor duurzame mobiliteit en fietsbeleid

Eind oktober werd het nieuwe mobiliteitsplan van de stad 
Tienen door de gemeenteraad goedgekeurd. Dit plan legt de 
grote krijtlijnen vast voor de verdere uitbouw van een duur-
zaam mobiliteitsbeleid. 

TRAJECT 
Het nieuwe mobiliteitsplan bouwt verder op het eerste mobili-
teitsplan van de stad dat dateert van 2004. Dit document werd 
in samenwerking met het studiebureau D+A Consult tijdens een 
intensief traject uitgediept. Hierbij werd rekening gehouden 
met de adviezen van mobiliteitsexperten van hogere bestuurs-
niveaus en met de voorstellen van een participatiegroep van 
burgers en stakeholders. Deze bogen zich over thema’s als de 
stationsomgeving, parkeren en laden en lossen in het stadscen-
trum en het fietsbeleid. Het resultaat is een breed gedragen plan 
dat rekening houdt met de hedendaagse principes rond duurza-
me mobiliteit en dat een apart luik rond het fietsbeleid bevat. 

STRATEGISCHE VISIE 
Een mobiliteitsplan bestaat uit een strategische visie op de 
gewenste mobiliteitsontwikkeling over een termijn van 10 
jaar. Daarnaast bevat het operationele beleidsdoelstellingen 
op korte termijn en een actieplan met concrete maatregelen. 
De algemene principes blijven dezelfde als in 2004. De stad 
wil, rekening houdend met de centrumfunctie van Tienen, het 
landelijke karakter van de deelgemeenten behouden en de 
verkeersdrukte in het centrum verminderen. Hierbij gaat er 
speciale aandacht naar het schoolverkeer en de uitrol van een 
allesomvattend wandel- en fietsbeleid.

VERDERE UITWERKING  
In totaal zijn er 75 actieplannen die de duurzame mobiliteit ver-
der gestalte moeten geven. Zo zal er een verkeerscirculatieplan 
opgemaakt worden, wordt het parkeerbeleid geoptimaliseerd 
en krijgen fietsers en voetgangers een prominente plaats in het 
stadsleven. Duurzame mobiliteit zal op verschillende manieren 
bevorderd worden. De uitwerking van deze actieplannen zal nu 
op korte en langere termijn verder vorm krijgen in samenspraak 
met de betrokken stakeholders. 

Mobiliteit is een thema dat de gemeen-
tegrenzen overschrijdt. De Vervoerregio 
Leuven is benieuwd naar jouw mening 
en suggesties! 

De stad Tienen behoort tot de Leuven-
se Vervoerregio. Deze telt 31 steden en 
gemeenten en is één van de 15 ver-
voerregio’s in Vlaanderen. Vervoerregio 
Leuven staat voor een enorme uitdaging: 

doelstellingen formuleren voor een 
weldoordacht regionaal mobiliteitsbeleid 
en een duurzame ruimtelijke ordening, 
die bovendien ook de economische en 
demografische groei ondersteunen.

Het is niet de bedoeling om een theore-
tisch plan uit te werken zonder voeling 
met de realiteit. De ideeën, suggesties 
en bekommernissen van inwoners zijn 
belangrijk in het hele proces. Daarom 
is de vervoerregio benieuwd naar jouw 
mening over mobiliteit! Op de website van 
Vervoerregio Leuven kan je een online 
vragenlijst invullen. Een papieren versie is 
verkrijgbaar aan het onthaal in het stad-
huis. Jouw antwoorden bepalen mee de 
speerpunten van het mobiliteitsplan van 
de Vervoerregio Leuven.

 www.vervoerregioleuven.be

 Het mobiliteitsplan kan geraadpleegd worden op  
www.tienen.be/mobiliteitsplan. 
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TIENS ERFGOED

DE SFINX 
VAN TIENEN 
Bij het betreden van de ceremo-
niële ingang van het stadhuis, 
loop je haar tegen het lijf: de 
sfinx. Het verguld bronzen 
beeldje maakte deel uit van een 
vernieuwingscampagne van 
het interieur van het stadhuis 
in 1899, waarvan toenmalig 
burgemeester Victor Beauduin 
de initiatiefnemer was. 

Sinds 16 september heeft de 
sfinx haar beide vleugels terug 
en werd ze door de medewer-
kers van de Erfgoedsite grondig 
opgepoetst. 

De Tiense sfinx is niet Egyptisch, 
maar Grieks. Zij werd gemo-
delleerd naar het gevleugelde 
monster dat zich volgens de 
mythe op een rots aan de invals-
weg van het Griekse Thebe had 
geposteerd. Aan de voorbijgan-
gers stelde zij cryptische vragen. 
Wanneer men het raadsel niet 
kon oplossen, doodde zij hen. 
Aan de legendarische koning 
Oedipus, stelde zij de vraag: 
"Wat gaat 's morgens op vier, 's 
middags op twee en 's avonds 
op drie voeten?" Hij wist dat het 
de mens was. Toen stortte de 
sfinx zich van de rots en was 
Thebe verlost van zijn plaag.

In Tienen waakt zij vanop haar 
pijler over iedereen die de trap 
naar de raadzaal bestijgt. Sym-
bolischer kan het niet …

TERUG VAN WEGGEWEEST
Twee van de meest prominente Tiense burgemeesters kregen opnieuw een plek in de 
raadzaal van het stadhuis. Wie zijn deze besnorde, heroïsche figuren in marmer? 

Industrieel Victor Beauduin (1892-1904) (rechts) was de belle-epoque-burgemeester die van Tie-
nen een moderne stad maakte. Hij was afgevaardigd beheerder van de Tiense Suikerraffinaderij 
en bezeten door de schilderkunst van zijn tijd. Aan hem danken we de prachtige schilderijen-

verzameling in het stadhuis en de inrichting van het kabinet van de 
burgemeester. 

Oorlogsburgemeester Adrien Dony (1910-1921) (links) was oud-majoor  
bij de artillerie en bestuurder van een grote Tiense brouwerij.  

Hij slaagde er in Tienen zonder veel kleerscheuren door de 
Eerste Wereldoorlog te loodsen. Op het einde van de oor-
log kwam hij in botsing met de bezetter en werd hij tijdelijk 
aan de kant gezet. Dit maakte van hem een plaatselijke 
held. Als erkentelijkheid schonk de stad Tienen hem dit 

marmeren beeld met sokkel.

In 2015 werden de twee zwaargewichten - elke buste weegt 
200 kg en de sokkels tussen de 350 en 400 kg - overgebracht 
naar museum het Toreke, waar ze deel uitmaakten van een 
tentoonstelling. Een gespecialiseerde firma bracht hen  

opnieuw naar het stadhuis. 

DRIE KOEIEN OP STAP

Je kan er in de raadzaal van het stadhuis niet naast kijken: het schilderij van het pasto-
rale landschap ‘La saulaie’ van Alfred Verwee (1838-1895). Maar momenteel is de muur 
leeg. Waar zijn de drie koeien naartoe? 

‘La saulaie’ was het allereerste kunstwerk dat 
de stad Tienen aankocht. Het schilderij beeldt 
koeien in een glanzende weide uit, staande 
tegen een hek met rechts een rij wilgen. 123 
jaar na deze aankoop gaf de stad het Interna-
tional Platform for Art Research and Conser-
vation, kortweg IPARC, de opdracht om het te 
restaureren. 

Het majestueuze kunstwerk is enorm zwaar 
en bijgevolg was de afname geen sinecure. 
Bovendien moest er rekening gehouden 
worden met de bustes van de burgemees-
ters Dony en Beauduin, die nog geen week 
eerder opnieuw in de raadzaal werden 
opgesteld. 

De restauratie omvat o.m. het herstellen van 
lacunes in het doek en het vervangen van 
de vergeelde vernislaag. Hierdoor zullen de 
kleuren weer mooi helder worden. Ook de 
lijst wordt niet vergeten. In het voorjaar van 
2021 kunnen de drie koeien opnieuw hun 
vertrouwde plekje innemen. 

 Het volledige verhaal van de  
restauratie van ‘La saulaie’ kan je lezen op 
www.dereensteen.be.
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FAMILIE THEATER 
VANUIT JE 
LIVING

Wist je dat je heel wat theatervoorstellin-
gen voor kinderen gratis kan streamen? Op 
www.uitmetvlieg.be vind je enkele parel-
tjes. Zo kan je de musical ‘Sprookjessprok-
kelaar’ van de Efteling bekijken. Kapitein 
Winokio verzamelde alle liedjes en clipjes 
op zijn website onder de noemer ‘Eerste 
hulp bij quarantaine’. Doe de gordijnen 
dicht, de lampen uit en waan je even in de 
grote zaal van hetpaleis met de verto-
ning van ‘Groezel of Grijsje, het levende 
radijsje!’. En ook alle recente voorstellingen 
van Figurentheater FroeFroe vind je online 
terug. 

 www.uitmetvlieg.be/uittip/ 
familietheater-vanuit-je-living

GETIPT IN TIENEN

Tips
om je kroost corona-
proof en op een leuke 
manier door de kerst-
vakantie te loodsen.

LUISTER
VERHAAL 
KABOUTER 
NISSE
Klein volk, goed volk,
gefluister in de straten.
Groen jasje, rode muts,
met een witte uilenveer!
Ze komen van boven,
van witte en koude sneeuwbergen.
Ze komen van diep,
van groene, bloemige bossen.
Met een grote zak
vol warme verhalen.

De smaak te pakken met deze mooie woor-
den? Op www.wintermagietienen.be kan je 
tijdens de kerstvakantie een luisterverhaal 
vinden over de kerstkabouter Nisse.  
Voor kindjes die van magie houden en  
(groot)ouders die op een koude dag een 
knus vertelmomentje willen inlassen. 

KNUTSELEN 
MET AFVAL
We proberen met z'n allen zo weinig 
mogelijk afval de wereld in te sturen. Toch 
nog wat lege flessen, oude kranten of 
groenafval in de vuilniszak? Knutsel er iets 
moois van! Een lege plastic fles wordt in 
een handomdraai een kruidenbak, van avo-
cadopitten maken we een gekke bekken-
ketting. Met restjes aardappel gaan we aan 
het stempelen en van rode kool maken we 

rode inkt. Een oude 
krant vormen we in 
een handomdraai 
om tot een stevige 
tipi. De website 
www.uitmetvlieg.be 
toont hoe het moet.

 www.uitmetvlieg.be/uittip/ 
6x-knutselen-met-afval

KLEURRIJKE 
CHOCOLADE
KOEKJES
Niks zo gezellig als 
thuiskomen in een 
huis dat geurt naar 
versgebakken koek-
jes. Met dit recept 
kan je samen met de 
kinderen aan de slag 
en win je het smul-
lend hart van het hele 
gezin!

Nodig: 100 g boter – 150 g bruine suiker – 
175 g bloem – 30 g cacao –1 ei – snuf zout 
– 1 tl baksoda – 1 tl vanille-extract –  
100 g M&M’s

Kneed alle ingrediënten, behalve de 
M&M’s, tot een deeg, wikkel in plastic-
folie en leg minstens 1 uur in de koelkast. 
Verwarm je heteluchtoven voor op 170°C. 
Maak balletjes van het deeg en druk er 
bovenaan M&M’s in. Bak de koekjes 10-12 
minuten op een bakplaat met bakpapier. 
Laat de koekjes uit de oven op de bakplaat 
afkoelen. Smakelijk!

WINTER
MAGISCHE 
MOMENTEN
De Scandinavische kerstkabouter Nisse is 
tijdens de eindejaarsperiode de rode draad 
doorheen het programma van ‘Wintermagie 
in Tienen’. En dat heeft heel wat leuke acti-
viteiten in petto voor kinderen. Ontdek het 
magische figuurtje in de raam tekeningen 
op uitstalramen in het stadscentrum en 
neem deel aan de wedstrijd. Trek er op een 
mooie dag op uit in de deelgemeenten met 
de digitale Wintermagiewandelingen. Zet 
je kids aan het kleuren met de wenskaar-
ten die je in het midden van deze Tiens 
terugvindt, of versier samen je woning met 
lichtjes voor extra sfeer. 

 www.wintermagietienen.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! 

10 oktober
@taestilly: #kweikersdag 🦆🦆🦆 by Heleen 

12 november
@Philippevdp: Enjoying the view #bench #park 
#fall #autumn #herfst #hotelkronacker #stad-
spark #tienen #thuisintienen 

10 oktober
@opgewektienen: Zang en percussie in de Lu-
nevillelaan! Atelier Kneph en Bonkitasi - SANTé 
Orchestra brengen hun Kweikerslied 'Buitenste-
Binnen' 🎶 #kweikersdag #kweikersdag2020 
#tienen #thuisintienen #tienentransformeert 

14 oktober
@christinedruine: #walkaround #tienen 
#thuisintienen #hoegaarden Prachtige zichten. 
Herfstzon. #mindfull genieten van de afwisse-
lende omgeving. Batterij weer even opgeladen. 
#hageland 

16 november
@myriammettes: #frisseneushalen 
 #stadsparktienen #mooibeeldzoeken 
 #healtymind #gezondegeesthouden 
 #thuisintienen

12 oktober
@klaas_vansteen: #herfst #wandelweer  
#thuisintienen #clematis #sluipwesp #eik 

6 november
@joerieelsen: Efkes buiten #avondwandeling 
#thuisintienen

10 oktober
@tom___ski: #thuisintienen #zaterdag
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CONTACT
Stad Tienen
Grote Markt 27
3300 Tienen

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

Een afspraak maken kan via:
- het nummer 016 80 57 00 (alle stadsdiensten) 
- www.tienen.be/afspraak (enkel voor dienst burgerzaken) 
- het nummer 016 80 11 11  
of info@ocmw.tienen.be (OCMW-diensten)

Afspraken zijn mogelijk op:
maandag  08.30 tot 12.30 uur
 18.00 tot 20.00 uur (enkel OCMW-diensten)
dinsdag  08.30 tot 12.30 uur
 14.00 tot 16.00 uur
 18.00 tot 20.00 uur (enkel stadsdiensten)
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!
  /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

VAN DE STADSBLOG

NA DE WINTER
“Winter is coming. We know what is  
coming with it. We can’t face it al-
one.” John Snow orakelt profetische 
woorden in ‘Game of Thrones’ alsof 
hij in het midden van de opengere-
ten Grote Markt van Tienen staat. 
De winter begon zelden zo somber 
naar mijn gevoel. De eerste week 
van november, het winter uur was net 
ingetreden, en samen met Hallo-
ween en Allerzielen werd de start 
van de tweede lockdown ingeluid. 
Dat was nodig: er was te veel dood 
in het land. Nooit eerder hebben we 
zo uitgekeken naar het einde van 
een jaar als in 2020. Nooit eerder 
werden we zo op de proef gesteld 
als het afgelopen jaar,  
ons annus horribilis.

“Now is the winter of our discontent”, 
schreef Shakespeare; we zitten op 
ons dieptepunt. Niemand durft luid-
op uitspreken dat hij uitkijkt naar de 
feestdagen. Don’t jinx it. Het lijken 
de ideale kerstdagen te worden voor 
diegenen onder ons die als Dickens 
zijn Scrooge vol afschuw kijken naar 
de gezellige liefdevolle warmte die 
de periode normaal zou typeren. Er 
lopen in ons midden Grinchachtige 
figuren, die Dr. Seuss niet beter had 
kunnen typeren, hopend dat Kerst-
mis in het honderd loopt. Mensen 
voor wie Kerstmis toch nooit meer 
was dan geschenken en reisjes, niet 

meer dan een mooi gekadreerde 
Instagram foto. Liefdeloos en leeg. 

Wie van jullie durft er goede voorne-
mens maken voor 2021? Wie durft 
zijn wensen uit te spreken voor het 
volgende jaar? Wie durft de goden 
om een wederdienst vragen? Is 
karma klaar met ons allemaal? Ben jij 
er in deze periode van duisternis en 
griezel klaar voor dat de lijken uit de 
kast zullen vallen? Dat de geesten 
van het verleden opnieuw zullen 
opduiken? Quand il n’ya plus de 
place en enfer, les morts reviennent 
sur terre.

De oude Germanen hielden op het 
eind van het jaar, op de winterzon-
newende, het Joelfeest, het feest 
van het Licht, en ontstaken grote 
joelvuren, om de komst van het licht 
te vieren. De Kerk kerstende dit feest 
tot Kerstmis en liet toe dat er nog 
een blok hout voor het joelvuur op 
tafel gelegd werd. De kerststronk. 
De buche, zou mijn oma zeggen. De 
dagen zullen ook nu weer lengen. 
Er komt licht aan het eind van de 
tunnel. Nog even geduld. Hou vol. 
Het komt goed. De meeste mensen 
deugen, aldus Bregman. Na de 
winter komt de lente, de zon, … een 
nieuw jaar in een nieuw Tienen. Een 
nieuwe kans. Maak maar plannen, 
het is nog niet te laat.

Volg de stadsblog TienenTroef op www.tienentroef.be.

Foto: Daniel Jensen

Opgelet: de stads- en OCMW-diensten
werken enkel op afspraak.
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Wens je buren een 
gelukkig nieuwjaar!

 

Op zondag 3 januari klinken we om 12.00 uur 
’s middags samen op het nieuwe jaar. Ieder vanop 

zijn eigen stoep, met de kerkklokken op de achtergrond 
om 2021 symbolisch in te luiden.

We roepen alle Tienenaars op om het glas te heffen op 
onze stad en haar veerkrachtige inwoners, als een teken 
van verbondenheid. Elkaar uitbundig op afstand groeten, 

samen “proost” roepen of even vriendelijk wuiven, het 
kan allemaal, maar hou het vooral veilig!  

#samenTienen


