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ALLEEN BRAVE 
TIENENAARS
Afgelopen weekend werden er massaal veel 
schoentjes gepoetst, want Sinterklaas was 
in het land. In Tienen werden er enkel brave 
kindjes gespot, zo las Sinterklaas in zijn grote 
boek. Meer nog, we hebben nog een extra 
cadeautje voor àlle Tienenaars. Binnenkort krijgt 
iedereen een T-bon ter waarde van 5 euro. 
Zo steunen we de lokale handelaars en is het 
eindejaarsshoppen in Tienen nog eens zo fijn! 
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De dagen korten, de nachten worden langer, tijd voor wat warmte en licht. 
Dat is meteen ook het thema van ‘Wintermagie in Tienen’. In december zal 
onze Grote Markt helemaal vernieuwd zijn. Mis zeker het openingsweekend 
niet op 11 en 12 december. Theater Tol hult met de voorstelling ‘Pedaleando 
hacia al cielo’ het marktplein in een magische sfeer. Napraten kan op de 
gezellige kerstmarkt. Dit jaar zal trouwens het hele handelscentrum extra 
feestelijk verlicht zijn. 

Maar ook nu blijven we waakzaam. De vaccinatietrein loopt verder in Tienen. 
Bedankt aan iedereen die ‘zorgt’. We vergeten jullie niet en heten iedereen 
welkom tijdens een herdenkingsmoment op donderdag 9 december. Met 
een kaarsje staan we even stil bij alles wat corona teweeggebracht heeft en 
bouwen we samen aan een herdenkingsplek in de nieuwe kerktuin. 

Dit jaar kunnen we jammer genoeg niet samen klinken op het nieuwe jaar 
tijdens de nieuwjaarsreceptie. Ik wens jullie nu alvast, in naam van het hele 
schepencollege, een gezond en gelukkig 2022!

Katrien Partyka 
Burgemeester
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BUURTPARK KUMTICH
In september werd het nieuwe buurtpark ingehuldigd op het voormalige 
voetbalterrein in Kumtich. Het ontwerp kreeg in overleg met het Kumtichcomité 
vorm. Kinderen kunnen er naar hartenlust ravotten op speeltoestellen gemaakt 
van gerecupereerde en duurzame materialen. De ruimte is groot genoeg om 
te voetballen, petanquen, volleyballen en BMX’en op een aangelegd parcours. 
Ook het buitenklasje van VBS Vroenhof kreeg er een plekje. Voor de buurt-  
bewoners is het een aangename, groene ontmoetingsplek.

TUTOREN IN HET 
BASISONDERWIJS
De coronacrisis zorgt voor heel wat uit- 
dagingen, ook in het onderwijs. Door de 
langdurige lockdown en het afstandsonder-
wijs, kampen sommige leerlingen met een 
leer- en/of taalachterstand. Daarom ging 
de stad op zoek naar tutoren. Een tutor is 
een vrijwilliger die aan de slag gaat met een 
groepje kinderen in de klas. Er wordt gericht 
geoefend op leerstof die nog onvoldoende 
gekend is. Het proefproject ging in oktober 
van start in vier Tiense basisscholen. Dankzij 
de samenwerking met Talent voor Groei,  
De Huiswerkbrug én zeven enthousiaste  
tutoren werd het een geslaagd project.

ANIMATOREN-
CURSUS
Tijdens de krokusvakantie wordt er op het 
Rakkersveld in Tienen een animatorencursus 
georganiseerd. Word je in 2022 minstens  
16 jaar, dan ben je welkom om ondergedompeld 
te worden in de wereld van kinderen. Spelletjes 
maken, hun leefwereld leren kennen, EHBO, … 
Het hoort er allemaal bij. Na deze cursus volgt 
een stage van 50 uren bij een vakantiewerking 
van de stad of in een jeugdbeweging. Wordt 
de stage positief beoordeeld, dan krijg je een 
officieel attest van ‘Animator in het jeugdwerk’, 
uitgereikt door de Vlaamse overheid. 

 Inschrijven: € 100 (overnachting op  
zaterdag inbegrepen), tel 016 80 45 49,  
kindenjeugd@tienen.be.

OPHEFFING 
BELASTING
De stad Tienen stopt met het heffen van een 
jaarlijkse gemeentebelasting op onbebouwde 
bouwgronden en kavels. De stad wil zo de open 
ruimte buiten de stadskernen vrijwaren en volgt 
hiermee de visie van de provinciale en Vlaamse 
overheid. De opheffing gaat met terugwerkende 
kracht in vanaf 1 januari 2021.

POP-UP ONTMOETINGS-
RUIMTE IN DE KERK
Eind oktober opende de pop-up ontmoetingsruimte in de Sint-Joriskerk 
van Oorbeek de deuren. Deze pop-up is het resultaat van een samen- 
werking tussen het Komiteit Oorbeek Dorp (KOD), de kerkfabriek, de stad 
en Parcum, met steun van de provincie Vlaams-Brabant. Naast ere- 
diensten, kunnen er nu ook andere vormen van ontmoeting georganiseerd 
worden in de kerk. Daartoe gebeurden er een aantal ingrepen zoals de 
integratie van twee nieuwe volumes met toog, vestiaire en bergruimte.  
Het KOD organiseerde er dit najaar een aantal activiteiten en sluit het jaar 
af met een kerstconcert op 24 december.
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BEREIKBAARHEIDSPLAN
Sinds oktober 2020 is het vernieuwde mobiliteitsplan van de stad 
Tienen van kracht. In dit plan worden 75 acties naar voren  
geschoven om de mobiliteit in de stad vorm te geven. Eentje hiervan 
is het bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum. Meer dan 1.850 
mensen namen deel aan de online bevraging in dit kader. Hierbij 
werden meer dan 2.000 punten op de kaart geplaatst. Deze duiden 
knelpunten aan of locaties waar ideeën voor zijn op het vlak van  
mobiliteit. Binnenkort worden de uitgebreide resultaten van de  
bevraging gepubliceerd op bereikbaar.tienen.be. Wordt vervolgd …

HULP GEZOCHT VOOR DE 
TRAGE WEGEN 
De stad wil de komende jaren een breed gedragen plan voor de 
trage wegen ontwikkelen. Bedoeling is deze een volwaardige rol in 
de verkeersstructuur te geven. In een eerste fase is het belangrijk 
om het netwerk gedetailleerd in kaart te brengen. Hierbij kunnen we 
alle helpende handen gebruiken. Heb je zelf wat streekkennis of heb 
je zin om te ontdekken welke trage wegen er in jouw buurt te vinden 
zijn? Schrijf je in voor het startmoment op zaterdag 12 februari.

 www.tienen.be/trage-wegen

OC HAKENDOVER 
KRIJGT VORM
In april 2021 ging de bouw van het nieuwe ontmoetings-
centrum in de deelgemeente Hakendover van start.  
Het project wordt een moderne accommodatie waar 
socioculturele en sportactiviteiten kunnen plaatsvinden. 

Inmiddels zijn de werken al aardig opgeschoten en is 
het volume duidelijk zichtbaar in het straatbeeld. In de 
afgelopen periode werden de grond- en rioleringswerken, 
de kelder, de funderingswerken en de volledige structuur 
en binnenmetselwerken van de nieuwbouw uitgevoerd. 
Wie nu door het gebouw loopt, krijgt al een eerste beeld 
van de verschillende ruimtes en hun relatie tot elkaar en 
de omgeving.

Weldra zal ook het uitzicht van het gebouw verder vorm 
krijgen. In de volgende periode staan de gevelmetsel-
werken, de plaatsing van de betonnen luifels, het buiten-
schrijnwerk en de dakwerken op de planning. Als alles 
verder vlot verloopt, is het gebouw begin 2022 wind- en 
waterdicht. Begin 2023 kan het volledige ontmoetings-
centrum met parking en tuin in gebruik genomen worden. 
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VAN GROTE NAAR VEELZIJDIGE, 
GEZELLIGE MARKT

Na anderhalf jaar zijn de werken aan de Grote 
Markt van Tienen zo goed als voltooid. Maak 
kennis met het nieuwe, veelzijdige marktplein, 
waar elke Tienenaar zich thuis zal voelen!

GRATIS 
WIFI
Wanneer je op de mooie, 
vernieuwde Grote Markt rond-
wandelt of plaatsneemt op een 
terrasje of zitbank, dan kan je 
gebruikmaken van gratis wifi.  
De stad installeerde met het  
Wifi4EU-netwerk op 10 locaties 
in het stadscentrum ‘acces 
points’. Op termijn kunnen er op 
dit netwerk sensoren geacti veerd 
worden voor diverse toepassingen. 
Zo is het bv. mogelijk om de 
luchtkwaliteit, geluidsoverlast 
en verkeers- en bezoekers-
stromen in kaart te brengen. 
Deze gegevens kunnen dan op 
hun beurt gebruikt worden om 
het beleid bij te sturen en te 
evolueren naar een smart city.

KUIEREN 
OP DE 
MARKT
Nu de werken op de Grote 
Markt voltooid zijn, nemen ook 
de dinsdag- en vrijdagmarkt 
binnenkort hun vertrouwde 
stek in. Van zodra alle techni-
sche vereisten in orde gebracht 
zijn, kan je dus opnieuw je 
vertrouwde markthandelaars 
terugvinden op het marktplein. 
Vanaf dat moment zal de markt-
bus niet langer op de Goos-
sensvest stoppen, maar aan 
de bushalte ter hoogte van 
de kerktuin op de Grote Markt 
(tegenover het KBC-gebouw). 
Het parcours van de dinsdag-
markt loopt dan via de Grote 
Markt, Nieuwstraat, Peperstraat 
en Minderbroedersstraat. De 
vrijdagmarkt palmt opnieuw het 
marktplein voor het stadhuis in. 
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GEZELLIGE TERRASSEN
Bij een mooi marktplein horen natuurlijk ook gezellige terrassen. Om deze 
uniform vorm te geven, heeft de stad zelf een aannemer aangesteld en 
krijgen de horecazaken de keuze uit een aantal opstellingen. Dit heeft best 
wel wat voeten in de aarde gehad, want de interesse bij kandidaat-uitvoerders 
bleek eerder beperkt. Rekening houdend met de leverings- en plaatsings-
termijn, zullen de eerste ‘nieuwe’ terrassen eind februari, begin maart 
geplaatst worden. Dat wordt dubbel genieten van het voorjaarszonnetje. 

BEELDIGE KERKTUIN
Rondom de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk is een kerktuin 
aangelegd, waar een aantal kunstwerken een plekje kregen. 
Zo vind je er de drie dames van de vroegere fontein op de Grote 
Markt en kreeg ook het beeld ‘Spaile bè de mais oep de braai 
van het kottegoar’ er een nieuwe stek. Het oorlogsmonument in 
de tuin krijgt in 2022 nog een restauratiebeurt. Ook de landkaart 
wordt hier opnieuw aangelegd. Tijdens het herdenkingsmoment 
rond corona op donderdag 9 december kan je zelf mee vorm 
geven aan een serene herdenkingsplek.

6 77



WATERPRET OP DE 
SCHAPENMARKT 
Op de Schapenmarkt, voor de circusschool, werd een 
kleiner plein aangelegd met een waterpartij. Deze 
bestaat uit verschillende fonteinstralen, zogenaamde 
‘bedriegertjes’, waarvan de spuithoogte variabel 
ingesteld kan worden. Op warme zomerdagen 
gegarandeerd dolle pret! Is de waterpartij uitgeschakeld, 
dan kan het plein gebruikt worden voor kleinere 
evenementen. Rondom staan zes verlichtingspalen 
met een hoogte van negen meter, voorzien van spots en 
lichtguirlandes die een feestelijke sfeer creëren. 

WIST JE DAT?
•   Je voortaan kan verpozen op één van de 

42 zitbanken die de Grote Markt rijk is 
en dat er daarnaast 52 lopende meter 
extra zitgelegenheid is in de kerktuin.

•   Er 64 parkeerplaatsen op de Grote 
Markt zijn, waarvan twee parkeerplaatsen voor taxi’s.

•   Er vijf parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien zijn ter hoogte van de 
Academiestraat omwille van de vlakkere ondergrond hier.

•   Er op zes locaties op het marktplein fietsbeugels geplaatst zijn, met 
achteraan de kerk ook een overdekte fietsenstalling met twee laadpalen 
voor elektrische fietsen en een fietspomp.

•   Er maar liefst 52 hoogstambomen, 34 laagstambomen en 148 struiken op 
de nieuwe Grote Markt aangeplant werden.

CAMERAPROJECT 
IN DE STEIGERS
De stad en de politiezone Getevallei maken werk 
van de uitbouw van een cameranetwerk op ons 
grondgebied. In een eerste fase werden locaties 
opgelijst waar bewakingscamera’s noodzakelijk of 
wenselijk zijn. Het betreft hier in de eerste plaats 
straten en pleinen die vanuit politioneel oogpunt 
interessant zijn om te monitoren, zoals de Grote 
Markt en de Kalkmarkt. Interventieploegen op het 
terrein kunnen live worden aangestuurd; indien no-
dig kunnen opgenomen beelden achteraf bekeken 
worden. Ook sluikstort kan concreet aange-
pakt worden door te werken met (verplaatsbare) 
camera’s op gekende hotspots. In de loop van 
2022 zullen de eerste camera’s in het straatbeeld 
verschijnen.
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WOONERF
De volledige Grote Markt is voortaan woonerf. De horecazijde 
is enkel toegankelijk voor garagehouders, hulpdiensten en 
taxi’s. Op het marktplein zelf hebben enkel ceremoniewagens, 
hulpdiensten en voertuigen voor laden en lossen toegang. 
Deze rijden volgens een afgesproken route langs de bomenrij 
en de gevel van het stadhuis om zo maximaal conflicten met 
voetgangers en fietsers op het plein te vermijden.

Een woonerf herken je aan het verkeersbord hierboven. In een 
woonerf mogen de voetgangers de volledige breedte van 
de openbare weg gebruiken. Bestuurders mogen voetgangers 
niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten 
zij stoppen. Bovendien moeten ze dubbel voorzichtig zijn ten 
aanzien van kinderen. 

In een woonerf is de snelheid beperkt tot 20 km/uur voor alle 
weggebruikers. Parkeren kan enkel op de aangeduide plaatsen. 
Op de Grote Markt betekent dit dat er geparkeerd kan worden 
op de betalende parkeerzone begrensd door een witte 
doorlopende lijn, en dit in de parkeervakken die gemarkeerd zijn 
met markeernagels en de letter P. 

HET KLEINSTE HOEKJE
Op de nieuwe Grote Markt is er aan alles gedacht. Komt er een 
dringend ‘moetje’ op, dan kan je terecht in het openbaar toilet 
in de kerktuin. Er is gekozen voor een zelfreinigend, verwarmd 
toilet, dat energiezuinig en vandalismebestendig is. De wand, 
vloer en pot worden automatisch na ieder gebruik gereinigd. Het 
toilet is toegankelijk voor mindervaliden en is bovendien voor-
zien van veiligheidssensoren. Zo is ongewilde opsluiting niet 
mogelijk en onderneemt het systeem automatisch actie bij een 
te lang verblijf (bv. wanneer iemand onwel geworden is). 
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STEDELIJKE 
BIODIVERSITEIT
De Grote Markt is een plek geworden waar je ook in het groen 
kan vertoeven. Rondom de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk 
werd een kerktuin met een grote dichtheid aan bomen, 
struiken en lage beplanting aangelegd. Aan de westgevel 
werd gezocht naar het juiste evenwicht tussen vergroening en 
bomen die de rand van het plein een nieuwe schaal geven. 
Hierbij werd rekening gehouden met het praktisch comfort en de 
meerwaarde voor de bewoners en horecazaken. Om de kerktuin 
en de zomerbebloeming van water te voorzien, werden er drie 
hemelwaterputten van 20.000 liter geplaatst in de kerktuin, 
die het regenwater van de kerk opvangen. Het ontharden en 
vergroenen van de Grote Markt past binnen de maatregelen 
voor klimaattransitie en brengt stedelijke biodiversiteit tot 
diep in de stad.

ARCHITECTURALE 
ZUILEN 
Aan de horecazijde van de Grote Markt staan elf betonnen 
zuilen van 7,5 meter hoog. Deze hebben geen erotische 
betekenis, zoals we op de straat al wel eens horen, maar hebben 
een architecturale waarde. Ze weerspiegelen de horizontale 
lijnstructuren die ook terug te vinden zijn in de Onze-Lieve-
Vrouw-ten-Poelkerk en brengen zo een zekere harmonie en 
verbinding tot stand op het toch wel grote marktplein. 

Daarnaast hebben de zuilen ook een praktische functie. Aan 
deze palen komen spots, lichtslingers en hangarmaturen die 
‘s avonds voor een gezellige sfeer zullen zorgen. Leuk weetje: 
één van de zuilen is, in tegenstelling tot de tien andere, volledig 
gepolijst. Pik jij de blikvanger eruit?
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VERDERE AFWERKING 
IN 2022
De nieuwe Grote Markt is quasi helemaal afgewerkt. In 2022 
volgen nog een aantal laatste aanpassingen:

•   het plaatsen van de architecturele verlichting aan 
het stadhuis, de kerk, de muziekacademie en het 
Vredegerecht;

•   de restauratie van het oorlogsmonument op het 
Heldensquare, Groene Jef en de Gouden Madam; 

•   het afbakenen van de parkeerzone met moderne 
bloembakken;

•   het plaatsen van de nieuwe terrassen.

SFEERVOLLE 
VERLICHTING
Ook ‘s avonds zal het aangenaam vertoeven zijn op de 
sfeervol verlichte Grote Markt. Aan de rand van de kerktuin 
staat een 17 meter hoge, geknikte verlichtingsmast 
met diverse armaturen. Bij evenementen zal deze het plein 
fel verlichten, buiten deze periodes wordt er gewerkt met 
een lager lichtniveau. Met een projector op de gevel van 
restaurant Gambrinus kan er gespeeld worden met beelden 
en motieven op de grond richting de diagonale staplijn. 

De kerk, het stadhuis, het Vredegerecht en de 
muziekacademie worden verlicht door armaturen op de 
gevels, aanstralers en grondspots. Deze kunnen apart 
aangestuurd worden zodat een dynamisch lichtspel 
gecreëerd kan worden. Een leuk extraatje tijdens 
evenementen.

Verder komt er sfeerverlichting aan de zuilen en op de 
Schapenmarkt en wordt er ook functionele verlichting 
aangebracht langs het straatgedeelte en de bushalte.
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D'HISTOURE VAN TIENEN

DE TINNEN SCHOTEL
De ‘Tinnen Schotel’, vandaag gekend als de muziekschool, was in vroegere 
tijden een herberg. Door de eeuwen heen kregen enkele notoire gasten er 
onderdak zoals Napoleon Bonaparte en Wolfgang Amadeus Mozart. Nog straf-
fer: het is hier dat de eerste hertog van Wellington en de Pruisische generaal 
von Blüchner op 3 mei 1815 de Slag bij Waterloo hebben voorbereid.

GROENE JEF
Ter gelegenheid van de viering van 75 jaar Belgische onafhankelijkheid, bestelde 
de stad bij de beroemde Antwerpse beeldhouwer Jef Lambeaux een imposant 
bronzen beeld. Na verloop van tijd kreeg het brons een groene patina, wat de 
bijnaam ‘Groene Jef’ opleverde. Het verhaal gaat dat de Tienenaars hun stad 
wilden verdedigen, maar slechts over een paar kleine ‘feestkanonnen’ beschik-
ten. Om toch weerstand te kunnen bieden, haalden ze her en der boterpotten bij 
mekaar en legden deze met de opening naar voor aan de Maastrichterpoort in 
Grimde. De Hollanders zouden deze boterpotten aanzien hebben voor kanon-
nen en onverricht ter zake zijn teruggekeerd. 

HELDEN-
SQUARE
In 1951 moesten de kiosk en enkele ‘boom-
kes’ plaats ruimen voor de oprichting van 
het monument ter ere van de burger- en 
militaire slachtoffers van WO I. Sindsdien 
draagt het plein de naam ‘Heldensquare’. 
Inwoners konden de bouw financieel 
steunen en kregen dan een zelfklever in 
de vorm van een driekleurige baksteen 
met de tekst ‘Ik heb mijn steentje bijgedra-
gen voor het Tiense oorlogsmonument’. 
De vloermozaïek op het pleintje kreeg de 
vorm van de kaart van België.

DE STER
In 1810 besliste het stadsbestuur om de 
Grote Markt te plaveien. Op dat ogenblik 
werd ook de legendarische ‘ster’ in witte 
Gobertangesteen aangelegd voor het 
stadhuis. Het verhaal gaat dat zij de plaats 
markeert waar de vrijheidsboom geplant 
werd en dat er terechtstellingen plaatsvon-
den. In werkelijkheid is het een windroos.

DE GROEËTE MÈT VREÛGER
Onze Grote Markt is niet alleen de tweede grootste van het land, wist je 
dat Napoleon Bonaparte en Mozart er ooit passeerden … Leuke weetjes 
over d'histoure van de Groeëte Mèt’!
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HET TOREKE
Met de afbraakmaterialen van de voor-
malige Gevangen- of Vogelpoort aan 
de Borggracht, bouwde stadarchitect 
François Drossaert achter het ‘kottegoar’ 
in 1848 een gevangenis en opslagruimte 
voor de ‘agent-pompiers’. In 1978 werd het 
gebouw ingericht als museum Het Toreke. 
Het torentje, waaraan het gebouw zijn 
naam ontleent, stond echter niet op het 
oorspronkelijke ontwerp.

VREDE-
GERECHT
Tienenaars tussen 18 en 60 jaar werden 
destijds verplicht om ter verdediging 
van de stad, de wacht te houden aan de 
stadspoorten, waar ze konden verblijven 
in een wachthuis of ‘corps de garde’ (in 
de volksmond ‘kottegoar’). Op de plek 
van het corps de garde op de Grote Markt 
werd in 1846 een gebouw gezet dat onder 
meer dienst zou doen als politiebureau en 
Vredegerecht. Nadien was het Suiker- 
museum er 15 jaar lang gehuisvest. Maar 
de geschiedenis herhaalt zich, dit najaar 
nam het Vredegerecht er opnieuw zijn 
intrek.

HET STADHUIS
Na de ramp van 1635, waarbij het stadhuis 
op de Veemarkt afbrandde, besloot het 
stadsbestuur om te verhuizen naar de  
Grote Markt. Eind 1711 kocht men de  
patriciërswoning ‘Huis van Immens’ die  
verbouwd werd met onder meer zes 
massieve Korinthische zuilen. Kijk ook 
even naar boven bij het voorbijwandelen, 
want de vergulde borstbeelden in de 
nissen bovenaan de gevel stellen zes 
16de-eeuwse Vlaamse historische figuren 
voor en de Luikse 18de-eeuwse componist 
Grértry.

ONZE-LIEVE-
VROUW-TEN-
POELKERK
De Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk dankt 
haar naam aan een legende. In 1173 werd 
een zekere Diederik in Tienen vermoord 
door de waard van de herberg waar hij 
overnachtte. Zijn lijk werd in de poel op de 
Grote Markt gegooid om alle sporen van 
de misdaad uit te wissen. Boven de poel 
verschenen echter wondere lichten. Oor-
spronkelijk was deze kerk in de 13de eeuw 
dan ook een bedevaartkapel. Pas in 1802 
kreeg ze de status van een volwaardige 
parochiekerk.

HET 
GROTTEKE
Aan de zijkant van de kerk vind je het 
‘grotteke’. Dit werd in 1873 gebouwd na 
de verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw 
in Lourdes en is een bedevaartsplek voor 
veel Tienenaars. Hier bevindt zich nog één 
van de drie bronnen van de vroegere poel 
op de Grote Markt.

DE GOUDEN 
MADAM
Het monument ter ere van de Tiense 
gesneuvelden en gedeporteerden van 
WO I, bevat de namen van de 81 gesneu-
velde Tienenaars in militaire dienst en de 
zeven gedeporteerde burgers die hun 
ballingschap niet overleefden. Het beeld 
wordt ook wel eens de 'Danseuse' of het 
'Vliegend Kind' genoemd.
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THUIS OP DE GROTE MARKT

Het circus in Vlaanderen is de laatste 
jaren enorm geëvolueerd. Welke tech-
nieken bieden jullie aan? 
Tom: Circus Atelier SALTO biedt meer 
dan 25 verschillende circustechnieken 
aan. Zo kan je bij ons leren jongleren met 
verschillende materialen en je evenwicht 
trainen met o.a. koorddansen, een- 
wieleren, clownsfietsen en rolla bolla. 
Maar ook acrobatie (mini en maxi tram-
poline, airtrack, acro porté en parkour) en 
luchtacrobatie (trapeze, doek en hoepel) 
zijn populaire technieken. 

Eva: Vandaag telt onze school 470 leden 
die wekelijks aan 1 van de 23 lessen deel-
nemen. Hiermee behoren we tot de acht 
grootste circusateliers van Vlaanderen.

Hoe verklaar je die populariteit bij kinde-
ren en hun ouders? 
Eva: Circus doet dromen, prikkelt de fan-
tasie en stimuleert de creativiteit, maar er 
wordt ook hard en met discipline gewerkt 
aan kracht, lenigheid, snelheid, motoriek, 
zelfvertrouwen en zelfexpressie. 

Tom: We zijn een vereniging waar be-
wegen zonder competitie centraal staat. 
Plezier beleven aan wat je doet is het 
belangrijkste voor ons! Onze groepen 
delen we in op basis van leeftijd en dus 
niet op niveau. 

Circus is hip, zoveel is zeker. Kinderen en jongeren staan letterlijk en 
figuurlijk te springen om op een toegankelijke manier circustechnieken 
te leren. In Tienen kunnen ze hiervoor terecht bij Eva en Tom van Circus 
Atelier SALTO, gelegen langs de vernieuwde Grote Markt. 

CIRCUS ATELIER SALTO  
VIERT 20STE VERJAARDAG

MET ZICHT OP DE VERNIEUWDE GROTE 
MARKT VAN TIENEN

Zijn volwassenen ook welkom in het 
circusatelier? 
Eva: Vanaf 12 januari organiseren we vijf 
weken lang een lessenreeks circus voor 
volwassen. Ervaring is niet nodig. Wie de 
kneepjes al onder de knie heeft, kan in 
onze Circusclub elke vrijdag en/of zater-
dag op eigen niveau en tempo trainen op 
een techniek naar keuze. 

Bieden jullie ook lessenreeksen aan voor 
mensen met een beperking?
Tom: In 2022 gaan we opnieuw van start 
met G-Circuslessen. We plannen ook 
een nieuwe editie van ‘Circus for a Smile’ 
voor kinderen en volwassenen met een 

mentale en/of fysieke beperking.  
Scholen, instellingen en verenigingen 
kunnen dan in onze circuszaal komen 
kijken naar een circusvoorstelling op maat 
van de doelgroep.

De Schapenmarkt, waar jullie gelegen 
zijn, transformeerde tot een plein waar 
licht en water het decor vormen voor 
kleinere events. Een pluspunt voor de 
circusschool?
Tom: Absoluut! Het plein biedt mogelijk-
heden: van een kort toonmoment aan het 
einde van één van onze circuslessen, tot 
een volledige voorstelling gebracht door 
professionele circusartiesten. We zijn 
enorm blij met zo’n prachtige plek vlak 
voor onze deur om het circus naar buiten 
te brengen. In 2022 bestaan we 20 jaar 
en ook dat wordt gevierd met tal van 
activiteiten!

  www.circussalto.be

Tom: “We zijn enorm blij 
met zo’n prachtige plek vlak 
voor onze deur om het circus 

naar buiten te brengen.”

Eva: “Circus doet dromen, 
prikkelt de fantasie en 

stimuleert de creativiteit, 
maar er wordt ook hard en 
met discipline gewerkt!”
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De coronacrisis was voor 
iedereen een moeilijke 
periode. Heel wat mensen 
verloren een dierbare in 
hun familie of omgeving, 
vaak zonder afscheid te 
kunnen nemen. Tijdens 
hun rouwproces kunnen 
ze terecht bij rouw- en 
verliesconsulente Lies 
Minschart, die recent 
de praktijk ‘Lief & leed’ 
opstartte in Tienen.

WE DELEN ALLEMAAL  
LIEF EN LEED

HERDENKINGSMOMENT CORONA 

Wat is verlies en rouw voor jou?
De term ‘rouw’ of ‘verlies’ wordt door heel 
wat mensen geassocieerd met de dood van 
iemand die we graag zien. Maar het kan ook 
veel subtieler zijn, zoals het verlies van een 
ongeboren kindje. Je kan ook jezelf kwijt-
raken door een ziekte, of je partner door 
een psychische aandoening. Het kan ook 
gaan over het verliezen van je werk, een 
kind opvoeden met ernstige beperkingen, 
of ongewenst kinderloos blijven.

Verlies is iets wat je mentaal en fysiek  
ondergaat, met vallen en opstaan, met 
een lach en een traan. Rouwen is dat 
verlies een plaats geven in je leven. 

Wat kan jij betekenen?
We leren niet met verlies om te gaan.  
Het is dus niet ongewoon dat we hulp 

nodig hebben om een verlies te aanvaar-
den. “Geef het tijd, het komt wel goed” 
zijn zowat de vervelendste woorden die 
je tegen iemand kan zeggen die net een 
dierbare verloor. 

Ik bied begeleiding op elk moment in 
dat verlies- of rouwproces. Mensen 
hebben behoefte aan iemand die naar 
hen luistert, zonder vooroordelen. Ook in 
het troosten bied ik hulp. Ik denk daar-
bij out-of-the-box, want troosten kan op 
verschillende manieren gebeuren.

Hoe neem je afscheid van een persoon?
Een aangekondigd verlies is ontzettend 
waardevol. Mensen vinden het vaak moei-
lijk om de juiste woorden te vinden. Voor 
mij is het een privilege dat ik hen mag 
helpen om die laatste momenten samen 

te beleven, écht contact te maken en te 
genieten van de allerkleinste dingen. Dat 
hoeft ook helemaal niet zo voorzichtig of 
sereen te zijn. Bouw gerust een feestje, 
maak mopjes, … zolang die persoon zich 
daar goed bij voelt. 

Welk advies geef je mensen die een 
dierbare verloren tijdens de afgelopen 
periode?
Het is belangrijk dat je de tijd neemt om 
het verlies te verweven in je leven en dat 
je je omringt met je dierbaren om samen 
fijne herinneringen op te halen. Velen 
hebben geen of geen uitgebreid afscheid 
kunnen nemen, waardoor het rouwproces 
uitgesteld is. 

  www.liefenleed.be

Voorafgaand aan de winterfes-
tiviteiten, organiseert de stad 
Tienen op donderdag 9 decem-
ber een herdenkingsmoment 
rond corona. In de kerktuin op 
de Grote Markt staan we even 
stil bij de voorbije periode en 
alles wat corona teweegge-
bracht heeft. 

Van 19.00 tot 21.00 uur kan je 
doorlopend een zelf gedeco-
reerd theelichtje in de kerk-
tuin achterlaten. Vooraf kan 
iedereen in de Streekshop 
op de Grote Markt ook een 
koperen nageltje afhalen om ter 
plaatse neer te leggen en mee 
te bouwen aan een nieuwe 
herdenkingsplek.
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Wintermagie
in Tienen

GROTE
MARKT

Wintermagie
in Tienen

Tienen heeft er lang op 
moeten wachten, maar 

tijdens het weekend van 11 
en 12 december is het zover. 

Met een uniek spektakel 
van het internationaal 
gezelschap Theater Tol, 

wordt de vernieuwde Grote 
Markt feestelijk ingehul-

digd. Meteen wordt ook 
het startschot gegeven van 

‘Wintermagie in Tienen’.

 
MAGISCHE SFEER

Op vrijdag 10 december 
wordt Tienen vanaf 18.30 uur 
in een magische kerstsfeer 
gehuld. Dit jaar zet de stad 
extra in op feestverlichting. 
Naast de traditionele straat-
overspanningen, zie je in het 
centrum indrukwekkende 
lichtsculpturen. Ga op zoek 
naar de reusachtige kerstbal,  
de elanden of wandel rond in de 
mysterieus verlichte kerktuin.  
Je vindt zonder twijfel een 
locatie voor jouw ultieme  
Instagramfoto. Als je hem  
post, vergeet dan niet 
#wintermagietienen toe te 
voegen.
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Wintermagie
in Tienen

GROTE
MARKT

Wintermagie
in Tienen

OPENINGSWEEKEND 
MET THEATER TOL 
 
Op zaterdag 11 en zondag 12 december 
vormt de Grote Markt het decor van 
een uniek spektakel van het inter-
nationaal gezelschap Theater Tol. 
‘Pedaleando hacia el cielo’, vertaald 
‘fietsen in de hemel’, vertelt bij het 
invallen van de duisternis een liefdes-
verhaal over samenzijn in donkere 
dagen. Deze voorstelling is een mix 
van filmische beelden, licht, zang, 
dans en live muziek, die eindigt in een 
prachtig luchtspektakel. 

Vooraf wordt het publiek opgewarmd 
door ‘Mariage fantastique’, eveneens 
van Theater Tol. Muzikale bruidegoms 
begeleiden zwevende, lichtgevende 
bruiden in een parade van poëtische 
beelden en klanken. 

Voorstellingen 
Za. 11/12: om 19.30 en 21.30 uur 
Zo. 12/12: om 19.30 uur

Wil je zeker zijn van een plaats voor 
deze voorstelling, reserveer dan je 
gratis tickets voor de ‘Golden circle’ 
via wintermagietienen.be.  

Veiligheidsmaatregelen 
Een Covid Safe Ticket en mond- 
masker (vanaf 10 jaar) zijn  
verplicht.

TOTEMANNENBAK
 
Op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag  
12 december houdt de Tiense  
Bakkers  bond op het Torekesplein 
zijn traditionele Totenmannenbak. 
De toteman is het het kerstbrood 
dat sinds eeuwen in Tienen wordt 
gemaakt. Wees er op tijd bij als je dit 
streekproduct in huis wil halen.

WINTERDORP 
 
De nieuwe Grote Markt wordt van 
vrijdag 10 december t/m 9 januari 
ingepalmd door een winterdorp. Jong 
en oud kunnen er een ritje maken op 
de nostalgische carrousel.

In de omliggende chalets kan je  
terecht voor de beste glühwein,  
lekkere jenevertjes, Beierse braad- 
worsten, smoutebollen, pannen- 
koeken en nog meer lekkers. 

Kinderen die zich op donderdag 6 
januari als één van de drie koningen 
verkleden, krijgen een verrassing aan 
de infostand op de kerstmarkt.

KERSTMARKT
 
De kerstmarkt vindt dit jaar niet 
één, niet twee, maar maar liefst drie 
weekends plaats. Centrale plek 
wordt, jawel, de Grote Markt, al staan 
er ook chalets op de Kalkmarkt en 
Veemarkt. Nieuw dit jaar is dat naast 
lokale verenigingen, ook horecazaken 
de kans krijgen om een standje uit te 
baten. Hapjes, drankjes en potentiële 
cadeautjes dus à volonté. 

Openingsuren kerstmarkt 
Vr.   10/12:  16.00 tot 23.00 uur  
Za.  11/12:   12.00 tot 23.00 uur  
Zo.  12/12:  12.00 tot 22.00 uur  
 
Vr.   17/12:  16.00 tot 23.00 uur 
Za.  18/12:  12.00 tot 23.00 uur 
Zo.  19/12:  12.00 tot 21.00 uur 
 
Wo. 22/12: 12.00 tot 21.00 uur 
Do.  23/12: 12.00 tot 21.00 uur 
Vr.   24/12: 12.00 tot 17.00 uur 
Zo.  26/12: 12.00 tot 21.00 uur

Do. 06/01: 12.00 tot 18.00 uur  
Vr. 07/01:   16.00 tot 23.00 uur  
Za. 08/01:  12.00 tot 23.00 uur  
Zo. 09/01:  12.00 tot 21.00 uur 

Veiligheidsmaatregelen 
Wie een drankje of hapje wil  
consumeren, of een cadeautje wil 
kopen op de kerstmarkt, wendt 
zich eerst tot de infostand voor 
een polsbandje dat op vertoon 
van het Covid Safe Ticket  
gegeven wordt. Een mondmasker 
is verplicht (vanaf 10 jaar).

Fo
to

: R
ad

os
la

w
 K

az
m

ie
rc

za
k

De informatie in deze rubriek is gebaseerd op de maatregelen zoals deze op 26 november (het tijdstip waarop  
het magazine in druk ging) van kracht waren. De stad Tienen zal het nodige doen om het programma op een  

veilige manier te laten verlopen. Raadpleeg www.wintermagietienen.be voor de meest recente info. 
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EINDEJAARSSHOPPEN MET 
DE GRATIS KERSTBUS
 
Eindejaarsinkopen doen, dat kan tijdens de 
koop weekends van de Tiense handelaars. De 
winkels openen de deuren op zondag 12, 19 en 
26 december en op zondag 2 januari, met tijdens 
het weekend van 18 en 19 december en op zondag 
26 december extra straatanimatie.  
 
Maak gebruik van de gratis kerstbus die je vanuit 
de deelgemeenten naar het centrum van de stad en 
nadien ook weer naar huis brengt (zie hieronder). 

NIEUWJAARSRECEPTIE  
GEANNULEERD 

Geen traditionele nieuwjaarsreceptie dit jaar  
omwille van corona. Niettemin wensen we al 
onze inwoners een fijne, veilige en gezonde 
start van 2022!

COCA COLA X-MAS TRUCK 

Op zondag 19 december komt de Coca Cola 
X-mas Truck naar Tienen. Ga op de foto met het 
16 meter lange voertuig en waan je even in een 
reclamespot. 

Raadpleeg www.wintermagietienen.be voor het 
tijdstip waarop de truck aanwezig is.

 
HOE WINTERMAGIE BEREIKEN? 

NEEM DE KERSTBUS!  
 
De kerstbus brengt je vanuit de deelgemeenten 
tijdens de koopweekends gratis naar het 
stadscentrum en nadien ook weer naar huis. 
Ook bij de start van de solden op zondag 2 
januari kan er van deze gratis shuttle gebruikge-
maakt worden. In deze prachtige gedecoreerde 
bus kom je helemaal in de feeststemming. 

De kerstbus rijdt op de volgende dagen: 
zaterdag 11 en zondag 12/12 
zaterdag 18 en zondag 19/12 
zaterdag 26/12 en zondag 02/01

Raadpleeg de haltes en dienstregeling op 
www.wintermagietienen.be. 

 
 

MET DE FIETS  
 
Kom je met de fiets naar het stadscentrum, dan 
vind je aan de doorsteek van de Broekstraat met 
het Sint-Jorisplein een fietsenstalling. Ook op de 
Grote Markt kan je aan meerdere fietsenstallingen 
je fiets achterlaten. 

MET DE AUTO 
 
Gratis parkeren kan op de parking aan het station 
(tussen 19.00 en 07.00 uur en in het weekend), op 
het Sint-Jorisplein of op de extra parking op de 
speelplaats van VIA Sint-Jozef in de Waaibergstraat.

Goed om weten: op de volgende data kan je  
gratis op de betaalparkings parkeren: zaterdag 
11, vrijdag 17, zaterdag 18, vrijdag 24 en vrijdag  
31 december. Opgelet: in de blauwe zone dien je 
wel je parkeerschijf te gebruiken

De Tiense handelaars heten je welkom!
 

 

Wintermagie

 *www.wintermagietienen.be

De Tiense handelaars heten je welkom! WintermagieGRATIS VERVOER*

Kerstbus

Kerstbus

GRATIS VERVOER*

Deze MULTIOBUS
rijdt 100% elektrisch

Industriepark 18
TIENEN

Industriepark 18
TIENEN

 *www.wintermagietienen.be
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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
 13.30 tot 19.00 uur
dinsdag  07.30 tot 12.30 uur
 13.30 tot 19.00 uur
woensdag  08.30 tot 12.30 uur
 13.30 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
 /company/stadtienen   /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

Mooier en 
ruimer plein
Margaux en André van Bar Rolin zijn erg 
tevreden met de vernieuwde Grote Markt. 
“Het plein is veel mooier en ruimer gewor-
den. Nu de weg er niet meer is, is het een 
grote polyvalente oppervlakte voor zowel 
grote als kleine evenementen. We kijken 
uit naar de nieuwe, uniforme terrassen die 
in februari en maart geplaatst worden. In 
combinatie met de bomen en de sfeervol-
le verlichting, krijgt de markt een mooie 
uitstraling.”

Moderne look 
met veel groen
Bij Wannes en Amber springen het 
groen en de grote bomen in het oog. 
“De kerktuin zal een aangename plaats 
worden om te vertoeven. Wij houden ook 
van de openheid van de nieuwe Grote 
Markt. Er is nu geen verkeer meer, zodat 
je zorgeloos langs de cafés en restau-
rants kan wandelen. De moderne look die 
gecreëerd wordt met de nieuwe zitbanken, 
de aanplanting en de verlichting vinden we 
heel geslaagd!”

Toegankelijkere 
markt
Frans en André slaan regelmatig een 
babbeltje op de nieuwe zitbanken op de 
Grote Markt. Ze zijn het er over eens dat 
het kasseiwerk een hele verbetering is. “De 
Grote Markt is nu veel toegankelijker, zelfs 
met hakken aan de voeten. Door de grote 
vlakte komen de historische gebouwen 
ook beter tot hun recht”, aldus Frans. “Bij 
mij vallen de veelbesproken obelisken en 
de grote bomen in de smaak”, zegt André. 
Beiden kijken alvast uit naar het moment 
dat de dinsdagmarkt opnieuw op het plein 
zal plaatsvinden.
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Een fijn eindejaar en  
de beste wensen voor 

Het stadsbestuur schenkt alle Tienenaars  
een T-bon ter waarde van 5 euro.   

Zo kan je het nieuwe jaar op een leuke manier inzetten  
en steun je de lokale handelaars.


