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DIGITAAL WANDELEN
DOOR TIENEN
Wandelen door de mooie natuur en ondertussen het één en ander opsteken over de geschiedenis van Tienen? Dat kan! De dienst toerisme en
evenementen stak de theaterwandeling ‘Het oorlogsleven herbeleven’
in een digitaal jasje. Via de apps Happy Hageland en izi.travel kan je de
wandeling gratis via je smartphone volgen, beeldmateriaal bekijken en
audiofragmenten beluisteren. Voormalig Radio 2-presentator Wilfried
Haesen sprak de teksten in en gidst je 7 km lang door de velden van
St.-Margriete-Houtem en Oplinter naar o.m. de St.-Margarethakerk, de
militaire begraafplaats, het bloesemkunstwerk en de St.-Genovevakerk.
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VOORWOORD

ZALIG ZONNIG
TIENEN!
De zomer komt eraan en dat betekent, om het in Heldentermen te zeggen,
tsjik tsjak vollenbak feest in Tienen! Naast de evenementen van onze eigen
stadsdiensten, sluiten een hele resem andere initiatieven aan bij het programma van ‘Tienen feest’. Absolute publiekstrekker is natuurlijk Suikerrock tijdens
het laatste weekend van juli. In deze Tiens laten we organisator Walter Kestens aan het woord over het festival dat Tienen internationaal op de kaart zet.
Vanaf september pakt CC De Kruisboog uit met het nieuwe culturele seizoen.
De programmabrochure kreeg je ondertussen in de bus. Maak snel je keuze
uit het aanbod van humor, theater, muziek, film en lezingen!
Vertrek je binnenkort op vakantie, neem dan zeker onze handige checklist
even door. Zo kom je niet voor verrassingen te staan bij vertrek of aankomst.
Natuurlijk is het ook zalig vertoeven in eigen streek. In dit magazine een flinke
dosis inspiratie.
Alvast een hele fijne zomer!
Katrien Partyka
Burgemeester
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KORTWEG

TRAININGSCENTRUM POLITIE
In Goetsenhoven is de bouw gestart van een
intergemeentelijk trainingscentrum. In dit
centrum zullen politie- en veiligheidsdiensten
uit het arrondissement alle aspecten van
geweldbeheersing kunnen trainen. Er worden
twee overdekte schietstanden, faciliteiten voor
gevechts- en verdedigingstraining, een leslokaal
en een binnen- en buitenruimte voor tactische
oefeningen voorzien. O.m. op het vlak van
geluidsisolatie worden de nieuwste technieken
toegepast. De buitenruimte en oefenhal kunnen
gevarieerd ingekleed worden om levensechte
situaties na te bootsen.

GROENE VINGERS
IN DE WEER
De groendienst is de voorbije maanden druk
in de weer geweest. Op de parking van het
vroegere zwembad werden een beukenhaag
en afboording aangebracht. Dit om te vermijden
dat auto’s de graszoden gebruiken om te
keren en te parkeren. Om onkruid tegen te
gaan werd binnen het project Anemoon de
door het werfverkeer beschadigde beplanting
vervangen. In de plantvakken langs de SintTruidensesteenweg werden anti-onkruiddoeken,
siergrassen en zuileiken aangebracht. De door
de buxusmot aangetaste buxushagen in het
stadspark zijn vervangen door taxus. Ook de
kruidentuin ligt er hier weer pico bello bij.

*TWINKELTJE*
Bij jonge gezinnen neemt kledij een stevige hap uit het budget. Daarom biedt
het Huis van het Kind Tienen tweedehands kleding aan voor kinderen van 0 tot
3 jaar tegen erg democratische prijzen. De opbrengst van de verkoop gaat via
Perinti (Perinataal Netwerk Tienen) naar kwetsbare gezinnen uit de regio. Heb
jij nog baby- en peuterkledij, schoentjes, bad- en bedlinnen in goede staat, dan
mag je dit binnenbrengen in *twinkeltje*. Ook wie zelf een koopje wil doen is
welkom. *twinkeltje* is gevestigd in het consultatiebureau van Kind & Gezin in
het Sociaal Huis en is geopend tijdens de consultatiemomenten op woensdag
van 08.00 tot 11.30 uur en van 16.30 tot 20.00 uur en op donderdag van 08.00
tot 11.30 uur.
 *twinkeltje*, Sociaal Huis, Kabbeekvest 110 in Tienen.

BE-ALERTE
TIENENAARS
BE-Alert is een alarmeringssysteem dat je bij
een noodsituatie snel informatie en instructies
kan bezorgen. De boodschappen worden
verstuurd via sms, e-mail of een gesproken
bericht op de vaste telefoonlijn. Hiervoor dien je
je wel (gratis) te registreren op www.be-alert.be.
In Tienen zijn er ondertussen al 1.552 mensen
ingeschreven. Bij grote incidenten is het via BEAlert ook mogelijk om via sms of een telefonisch
spraakbericht iedereen te verwittigen die zich in
een bepaalde zone bevindt.
 www.be-alert.be
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KWEIKERSDAG ZKT.
MATROZEN
10 oktober, de Kweikersdag, is dé feestdag in Tienen! Dit jaar kozen de stad
en opgewekTienen de gezellige buurt rond ’t Schip als het middelpunt van de
festiviteiten. Wil je op de Kweikersdag met je vereniging, groep of buren een
activiteit organiseren? Dat kan! Een workshop, wandeling, muziekoptreden …
alles mag. De organisatoren zoeken ook vrijwilligers voor het opzetten van de
activiteiten, het begeleiden van de figuranten tijdens de optocht, het bemannen van de bar, enz.
 opgewekTienen, gsm 0498 68 44 10, opgewektienen@opgewektienen.be.

DE WERFKEET

BLIJF OP DE
HOOGTE
Je leest elke editie van Tiens om op de hoogte te
blijven van wat er leeft in Tienen: goed zo! Maar
wist je dat de stad ook met andere infokanalen kort
op de bal speelt? Zo blijf je makkelijk en snel up
to date door onze Facebookpagina leuk te vinden.
Verkeersinfo (maar ook andere weetjes) krijg je via
onze Twitteraccount. Kijk je graag naar al het moois
in Tienen, volg ons dan op Instagram! En hou je het
liever professioneel, dan ben je aan het juiste adres
op de LinkedInpagina van de stad. Elke week,
tweewekelijks in de zomermaanden, is er ook een
digitale nieuwsbrief. Wil je deze mail ontvangen?
Schrijf je dan als de bliksem in!






www.facebook.com/stadtienen
www.twitter.com/stadtienen
www.instagram.com/stadtienen
www.linkedin.com/company/stadtienen
www.tienen.be/nieuwsbrieven

HERAANLEG BERGEVEST
Laatste fase herinrichting Tiense Vesten
De werken aan de Tiense Vesten zijn de laatste fase ingegaan. Hierbij
wordt het kruispunt ter hoogte van de Bergévest aangepakt.
De voorbije weken werd de oude riolering ter hoogte van de Kapucijnenstraat vervangen door een nieuw gescheiden rioleringsstelsel dat
afval- en regenwater afzonderlijk afvoert. Eens deze werken zijn uitgevoerd,
verhuist de werfzone naar de buitenring en wordt de riolering ter hoogte
van de Slachthuisstraat aangelegd. Deze werken zullen tot het einde van de
zomer duren.
In het najaar wordt er vervolgens gestart met de herinrichting van het
kruispunt met de Kapucijnenstraat, om vervolgens de kruispunten met de
Aandorenstraat en de Beauduinstraat aan te pakken.
Ondertussen kreeg het nieuwe plein rond het oorlogsmonument ‘Slag van
St.-Margriete-Houtem’ ter hoogte van de Oplintersepoort vorm. De verharding rond het monument werd aangelegd, net zoals de plantvakken. Op het
monument werd accentverlichting geplaatst.
In de Hoveniersstraat en in het korte deel van de Vianderstraat werd een
nieuwe asfaltverharding gelegd en zijn de stoepen vernieuwd. De toegangsweg van de Vesten naar de Vianderwijk werd in kasseien heraangelegd en ook de voetpaden in de groenzone langs de Vesten kregen een
nieuwe bekleding.
 www.tienen.be/herinrichtingvesten

BELEIDSPLAN IN
OPMAAK
Het meerjarenplan 2020-2025 van de stad is in de
maak. Tijdens een cocreatief proces waarin zowel
het stadsbestuur als de administratieve diensten
betrokken werden, zijn er vier beleidsthema’s vastgelegd: ‘Wonen en beleven’, ‘Stad van de toekomst’,
‘Kansen voor iedereen’ en ‘Wendbare organisatie’.
Aan deze vier thema’s werden 18 beleidsdoelstellingen gekoppeld. Deze worden in een volgende fase
teruggekoppeld naar de belangrijkste stakeholders
en de inwoners. Vervolgens kunnen er concrete
acties uitgewerkt worden waarbij we met z’n allen
gaan ‘Tienen-en’. Hou www.tienen.be in de gaten
voor meer info.

MEDEDINGINGSPROCEDURE
GROTE MARKT
De stad heeft een mededingingsprocedure met onderhandeling opgestart
voor de aanduiding van een aannemer voor de herinrichting van de Grote
Markt. Bij een eerdere procedure lagen de ingediende offertes een flink
stuk hoger dan de ramingen. Een mededingingsprocedure verloopt in twee
fases. Tijdens de selectiefase wordt beslist welke firma's effectief toegelaten worden tot de procedure en het bestek toegestuurd krijgen. Tijdens de
gunningsfase, die al dan niet met onderhandelingen gepaard gaat, wordt
de opdracht toegewezen. Aan het bestek werden een aantal wijzigingen
aangebracht. Het betreft aspecten die geen wezenlijke invloed hebben op
het karakter van de opdracht, maar mogelijk wel op de prijs.
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BLOEMETJES IN HET STRAATBEELD
Vier Tienenaars uit de stationsbuurt namen het fijne initiatief om
met een bebloemingsactie de vensterbanken op te fleuren. De
bewoners van de Zijdelingsestraat, Vierde Lansierslaan, Spikdorenstraat en een gedeelte van de Leuvenselaan kregen de
kans om bloembakken of planten voor bloembakken te bestellen.

In totaal kwamen er 100 bestellingen binnen, goed voor 500
planten in de Tiense kleuren. Ook de stad zorgt voor kleur in
het straatbeeld. 140 manden en een 40-tal piramides met o.m.
surfinia’s, bacopa’s en millionbells werden in het stadscentrum en
op de pleintjes in de deelgemeentes geplaatst.

VOORLEZERS
GEZOCHT
Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen.
Daarom start de stad dit najaar met de voorleesprojecten ‘Boekenstoet’ en ‘Babybabbel’. Heb jij wat vrije tijd en lees je graag
voor? Dan ben jij onze geknipte kandidaat.
‘Boekenstoet’ is een voorleesproject waarbij vrijwilligers bij
anderstalige en/of taalzwakke kinderen van 5 tot 9 jaar thuis
voorlezen. Op een leuke, interactieve manier komen de
kinderen in contact met het Nederlands. Ook voor de ouders
die meeluisteren kan dit een stimulans zijn om zelf voor te lezen.
Met dit project willen de stad en de provincie Vlaams-Brabant de
Nederlandse taalontwikkeling stimuleren, maar vooral kinderen in
hun vertrouwde omgeving het plezier van voorlezen laten ervaren.
In dit kader zijn we op zoek naar tien Boekenstoet-voorlezers
die bereid zijn tussen september en december tien keer
een uurtje voor te lezen en met hun voorleeskindje de bib te
bezoeken. Samen met het voorleesgezin gaan ze ook naar een
vrijetijdsinitiatief naar keuze en wonen ze het slotfeest bij. Op
zaterdagvoormiddag 7 september krijgen de voorlezers een
vorming met praktisch tips en tricks en maken ze kennis met
hun voorleesgezin.
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In dezelfde periode start een gelijkaardig project ‘Babybabbel’, waarbij
vrijwilligers voorlezen in de kinderopvang voor kindjes van 0 tot 3 jaar. Ook
voor dit project zijn we op zoek naar
vrijwilligers.
 Heb je interesse? Neem contact
op met Ann Cornelis, tel 016 80 56 90,
ann.cornelis@tienen.be.

THUIS IN TIENEN

SENIORIE HOUTEMHOF EN
ASSISTENTIEWONINGEN GROENHOF
Iets voor jou?
Misschien is een verblijf in Seniorie Houtemhof of de Groep
Assistentiewoningen (GAW) Groenhof wel iets voor jou. We
verwelkomen je vanaf de leeftijd van 60 jaar. Laat deze weetjes
je alvast helpen bij het nemen van een beslissing.

Wist je dat …

• er crisiszorg in geval van een noodsituatie en overbruggingszorg
in afwachting van de zelf gekozen zorg gegarandeerd wordt;
• de meeste bewoners vroeger zouden verhuizen, moesten ze
het opnieuw kunnen doen;
• je in GAW Groenhof een klein huisdier mag meebrengen;
• het vanuit GAW Groenhof slechts 200 meter stappen is naar de
bushalte met directe verbinding naar het centrum van Tienen
of Leuven;
• de prijs die je betaalt per flat is en niet per persoon. Bovendien
wordt het afval gratis verwijderd;
• je in GAW Groenhof ook een flat met 2 kamers kan huren;
• je in Seniorie Houtemhof ook een ondergrondse
autostaanplaats kan huren;
• er een aanbod is van activiteiten en uitstappen waardoor het
mogelijk is kennis te maken met leeftijdsgenoten.

 Seniorie Houtemhof, Houtemstraat 45 en 49 in Tienen
GAW Groenhof, Groenhofstraat 25 in Kumtich (Tienen)
Wens je bijkomende informatie of wil je een bezoek brengen?
Maak een afspraak met de woonassistent Liesbeth Dormaels
(tel 016 80 18 38, liesbeth.dormaels@ocmw.tienen.be).

WARD, DE
WERELDKAMPIOEN
Kende jij hem al, Ward Lemmelijn? Op 24 februari werd deze
22-jarige inwoner uit Oplinter wereldkampioen indoorroeien bij
de beloften, nadat hij twee weken eerder al de Europese titel
pakte. En dat terwijl hij nog maar een jaartje aan roeien doet! Net
na een stevige trainingsstage in Kopenhagen kregen we hem te
pakken en vroegen we hem waar dat zal eindigen.
“Dat is nog wat vroeg om te zeggen, maar met drie trainingssessies per dag en begeleiding van een team van experts is veel
mogelijk. Pas dit voorjaar ben ik gestart met outdoor roeien,
waarbij techniek ook een erg belangrijke rol speelt. Het was even
zoeken naar een passende boot en een locatie, maar met het
Schulensmeer als trainingsplek is ook dat in orde gekomen.”
“Roeien, dat is na 10 seconden al een helse pijn voelen en dat
dan nog 7 minuten volhouden. De kramp trekt door je hele lijf.
Bij m’n wereldtitel kon ik zelfs niet juichen!”

Zijn prestatie op het BK outdoor in april, waarbij Ward een vijfde
plaats behaalde, geeft hem de motivatie om verder te schaven
aan zijn roeitechniek. Wij supporteren alvast voor deze topatleet,
hij verdient onze 10/10!
 Ken jij een bijzondere Tienenaar?
Mail naar communicatie@tienen.be.
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OP REIS? CHECK!
Eindelijk genieten van een zorgeloze vakantie. Tot je bij aankomst in
het station of de luchthaven ontdekt dat je achterdeur nog openstaat
of je paspoort niet meer geldig is. Daarom deze checklist!
 Check je bestemming
Reis je naar landen buiten de Europese
Unie, bevraag je dan bij je reisbureau of
kijk op www.diplomatie.be welke reisdocumenten je eventueel nodig hebt.
Afhankelijk van je bestemming kan dit een
identiteitskaart of reispas (paspoort) zijn.
Check op voorhand of je rijbewijs geldig
is in je vakantieland. Op de website vind
je ook reisinformatie en aanbevelingen
van de FOD Buitenlandse zaken. Ga je
naar een risicoland, dan kan je je aanmelden op travellersonline.diplomatie.be. Zo
heeft de Belgische overheid een zicht op
landgenoten die zich (tijdelijk) in het buitenland bevinden. Dit kan handig zijn bij
natuurrampen en andere crisissituaties.
 www.diplomatie.be en
travellersonline.diplomatie.be

 Check de kids-ID
Wanneer je met kinderen onder de 12
jaar naar het buitenland reist, heb je
een kids-ID nodig. Check of je over een
kids-ID beschikt en of deze nog geldig is.
Hou rekening met een aflevertermijn van
twee tot drie weken. Maak dus tijdig een
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afspraak met de dienst burgerzaken via
www.tienen.be/afspraak. Vergeet de
kids-ID niet mee te geven met grootouders als je kinderen er samen met
hen op uit trekken. Reist je kind onder
begeleiding van een andere volwassene,
school of vereniging? Dan moet je een
reistoelating aanvragen. Hiervoor kan je
terecht aan de snelbalie in het stadhuis
(geen afspraak nodig).
 www.tienen.be/afspraak

 Check je huis
Om bij thuiskomst niet voor onplezierige
verrassingen komen te staan, kan je bij
het plaatselijk politiekantoor of via policeonweb.belgium.be gratis afwezigheidstoezicht aanvragen. Meld de periode van
afwezigheid minstens zeven dagen voor
je vertrek. De politie komt regelmatig bij je
woning langs, controleert of de deuren en
ramen afgesloten zijn en let op mogelijke
sporen van inbraak. Zorg voor een contactpersoon die de politie eventueel kan
bereiken tijdens je afwezigheid. Laat geen
voorwerpen achter in je tuin die een dief
als gereedschap kan gebruiken. Leg waar-

devolle voorwerpen die makkelijk mee
te nemen zijn (laptops, tablets, camera's,
enz.) niet in het zicht.
 policeonweb.belgium.be en
www.certificaatinbraakveilig.be

 Check met je buren
Vraag buren, vrienden en familie om een
oogje in het zeil te houden. Een beurtrol om de brievenbus leeg te maken of
de rolluiken op en neer te laten, kan al
voldoende zijn om de indruk te wekken
dat je huis bewoond is. Laat zeker geen
afwezigheidsbericht achter op de deur of
het antwoordapparaat.

 Check je sociale media
Heb je een openbaar profiel op sociale
media? Dan post je best niets waaruit men
kan afleiden dat je niet thuis bent. Die
zonnige-voeten-in-het-strandfoto op
Instagram kan heus wel wachten tot je
weer thuis bent. Je vrienden op Facebook
kan je ook bij je thuiskomst jaloers maken
met dat prachtige fotoalbum. En geef toe,
zonder tablet of smartphone is het vakantiegevoel een flink stuk groter!

DOSSIER

WAAR GAAN DE TIENENAARS OP
VAKANTIE?
Op een zonnige dinsdagmarkt lopen we
Georges en zijn dochter Eef tegen het lijf.
“Ik ben een uitgeweken Tienenaar”, zegt
Georges die nu in Sint-Pieters-Leeuw woont.
“Maar ik kom regelmatig op ‘vakantie’ naar
mijn geboortestad.” Eef trekt deze zomer een
weekje naar Kreta. “We huren er met
20 vrienden en hun kinderen een huisje.”

Ze nemen mee ...

VAKANTIE
IN EIGEN
(HAGE)LAND
met de Happy
Hageland app

Eef: “Een hoedje tegen de zon, het kan
behoorlijk warm worden in Griekenland.”
Georges: “Loopschoenen want ik ga elke
dag lopen, ook wanneer ik met vakantie ben
een vaste gewoonte!”

Isaac en Lars trekken deze zomer samen
op scoutskamp met de Bergrakkers naar de
Belgische Ardennen. “We vinden het superleuk
om in een tent te slapen”, vertelt Lars. “De
meubels die we nodig hebben tijdens het kamp
sjorren we zelf in elkaar en we moeten ook ons
eigen potje koken”, vult Isaac aan. Lars gaat
deze zomer ook naar de Franse Alpen en de
Noorse Fjorden. Isaac reist met zijn ouders en
broers naar het Zwarte Woud in Duitsland.

Voor een leuke vakantie hoef je niet
altijd exotische bestemmingen op te
zoeken. Ook in Tienen en bij uitbreiding het hele Hageland kan je een
gezellige vakantiesfeer opsnuiven.
Maar hoe vind je die fijne activiteiten, leuke bezienswaardigheden of
verrassende wandel- en fietstochten?
Gebruik ‘Happy Hageland’, de app
waarmee je het hele Hageland op zak
hebt! Deze app verzamelt overzichtelijk
per gemeente of stad wat er te beleven
valt. Je kan er fietstochten mee uitstippelen, of een bourgondische wandeltocht langs de lekkerste streekproducten mee plannen.
Ook bezienswaardigheden, toffe
winkeltjes en lokale handelaars vind
je erop terug, net als de evenementen
van de UIT-kalender. Met de berichtenfunctie kunnen de Hagelandse
gemeentes je een berichtje sturen met
toffe tips.
Download ‘Happy Hageland’, stel je
thuisgemeente in of de gemeente waar
je heen wil en via de herkenbare icoontjes in de app vind je snel je weg naar
de perfecte staycation!

Ze nemen mee ...
Isaac: “Wandelschoenen en een goed boek,
hoewel ik voor dat laatste vermoedelijk niet
veel tijd zal hebben.”
Lars: “Stevige stapschoenen en een
kruiswoordraadsel voor de rustige
momenten.”

Genieten van een heerlijke staycation in eigen
stad, dat is wat Fabienne Beelen en haar gezin
van plan zijn deze zomer. “Met Heldenland en
de Heldenbar om te genieten van een lekker
drankje, gaan we ons zeker niet vervelen”, zegt
Fabienne. “En we gaan ook nog een weekje
naar Center Parcs Erperheide”, voegt zoon Jon
enthousiast toe.

Ze nemen mee ...
Jon: “Speelgoed, een bal en een luchtmatras
om te ravotten in het zwembad.”
Fabienne: “Mijn gsm en nog belangrijker mijn
goed humeur!”

 www.happyhageland.be
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UITGELICHT

MAAK ONZE ACADEMIE
DE JOUWE!

WERELDFEEST
TIRLEMONDE

De Academie Regio Tienen floreert als nooit tevoren. Daar waar men een goeie
140 jaar geleden nog met een handvol leerlingen startte in een kleine ruimte in
CC De Kruisboog, telt de academie nu om en bij de 2.700 inschrijvingen, verdeeld
over dertien vestigingen.

Gezelligheid troef op het kleurrijke
wereldfeest TirleMonde. Centraal staan
de eetstandjes met gerechten uit alle
windstreken, maar er zijn ook infoen themastanden. Voor de kinderen
is er animatie en een babycorner.
Laat je vanaf 16.00 uur opzwepen
door DJ Kamaradio en optredens van
The Occajunals (16.00 uur), Pa' Bailar
(18.00 uur – salsa-initiatie), Rey Flores
(19.00 uur) en Color Rumba (20.45 uur).

Vanaf volgend schooljaar zal ART er nog
vier vestigingen en een slordige 650 leerlingen bij krijgen. Het afgelopen jaar werd er
hard gewerkt om de nieuwe structuur van
het deeltijds kunstonderwijs te implementeren. Vakken kregen een nieuwe naam en
inhoud, nieuwe richtingen zoals creërend
musicus werden toegevoegd. Het kunstonderwijs speelt daarmee in op de trend om
leerlingen onderwijs op maat te kunnen
aanbieden.
Ook qua multimedia heeft de academie een
grote inhaalbeweging gemaakt, denk maar
aan de op stapel staande invoering van een
wifi-netwerk in het hoofdgebouw, computers
in de meeste klassen, een multimedialab
in de afdeling beeldende en audiovisuele
kunst … Deze afdeling haalde ook de unieke
optie ‘Sounddesign’ binnen die maar in
twee academies per provincie gegeven mag
worden. Om iedereen aan het musiceren
te krijgen, beschikt de academie over een
uitgebreid verhuurinstrumentarium.
Om dit alles in goede banen te leiden, kan
de directie rekenen op een team van een
120-tal gepassioneerde leerkrachten. Naast
het lesgeven, zetten zij zich ook in om regelmatig concerten, workshops, excursies en
tentoonstellingen vorm te geven.
Met de renovatie van de hoofdschool
podiumkunsten op de Grote Markt beschikt
Tienen over één van de mooiste academies
van Vlaams-Brabant. Als je in de buurt bent,
spring gerust eens binnen, de geest van
Mozart waart er rond om alle leerlingen
te inspireren. De afdeling beeldende en
audiovisuele kunst is gevestigd in het moderne Vrijetijdscentrum, gebouwd naar een
ontwerp van de gerenommeerde architect
Eugene Liebaut. De transparantie van het
gebouw geeft een extra dimensie aan het
lesgeven en de kunstbeleving. Buiten werd

Een overzicht van alle richtingen die
je bij ART kan volgen vind je in de
informatiefolder, verkrijgbaar bij de
stadsdiensten en online te raadplegen
op www.tienen.be/art.
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een grondstoffentuin aangelegd, waardoor
er in de lessen gewerkt kan worden met
natuurlijke materialen.
Ben jij op zoek naar een creatieve invulling
van je vrije tijd of wil je een talent verder
tot ontplooiing laten komen? Schrijf je in en
maak onze academie de jouwe!

Opendeurdag Past-da?
• Wo 26 juni van 15.00 tot 19.00 uur
• ART afd. podiumkunsten, Grote
Markt 3 in Tienen
Kijkdagen beeldende en
audiovisuele kunst
• Vr 21 juni van 17.00 tot 22.00 uur
Za 22 en zo 23 juni van 14.00 tot
18.00 uur
• Vrijetijdscentrum, St.-Jorisplein 20 in
Tienen
Laureatententoonstelling
2de en 4de graad
• Za 15 t/m wo 26 juni
• Voormalig Suikermuseum,
Grote Markt 6 in Tienen
Laureatententoonstelling 3de graad
• Za 8 t/m wo 26 juni
• Exporuimte VTC, St.-Jorisplein 20 in
Tienen

 TirleMonde: za 22 juni van 15.00 tot
23.00 uur op Heldenland (Martelarenplein), www.tirlemonde.be. Toegang
gratis.

MOVIE
OPEN AIR
Hou je klapstoel of picknickdekentje
bij de hand, want op woensdag 26 juni
kan je je neervlijen op Heldenland om
een filmpje mee te pikken. Om 13.30
uur wordt de animatiefilm ‘Paw Patrol:
mighty pups’ vertoond, waarin de pups
superkrachten krijgen om de Avonturenbaai te redden van de gevolgen van
een neergestorte meteoor. Om 15.30
uur riskeren Ralph en Vanellope von
Schweetz hun leven door naar het
wereldwijde web te reizen in ‘Ralph
breaks the internet’. Afsluiten doen
we om 18.00 uur met ‘Mary Poppins
returns’.
 Movie open air: wo 26 juni vanaf
13.30 uur op Heldenland (Martelarenplein) in Tienen. Toegang gratis.

Uit in

Tienen

ZA 15 T/M WO 26 JUNI

Markt ■ Tienen kermis: vintage
brocanterie
Veemarkt, 9 > 18u
 gsm 0475 84 39 93, info@brocanterie.be

Expo ■ Laureatentoonstelling ART
afd. BAK 2de en 4de graad
Voormalig Suikermuseum, Grote Markt 6
 www.tienen.be/art

Feest ■ Wereldfeest
TirleMonde
Heldenland (Martelarenplein), 15 > 22u
 tirlemonde@gmail.com

DI 18 JUNI
Vorming ■ EHBO bij baby’s
Si Belle-Si Beau, Spiegelstraat 12,
19.30 > 21.30u
 felien.demoor@svhg.be

Markt ■ Tienen kermis: jaarmarkt met
animatie
Stadscentrum, 8 > 14u
 www.tienenfeest.be

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

WO 26 JUNI
Opendeur ■ Past-da?
ART afd. podiumkunsten, Grote Markt 3,
15 > 19u
 www.tienen.be/art

Varia ■ Repair Café Tienen
Pand 10, Stationsplein, 19 > 21u
 repaircafetienen.wordpress.com
Kids ■ Speelpunt De Hartjes (0 tot 2 j)
KDV De Hartjes, Oude Leuvensestraat 21,
8.30 > 11.30u
 gsm 0492 18 32 37,
dagmar.frenssen@huisvanhetkind.tienen.be

DO 20 JUNI
Vorming ■ Kom Binnen:
praatgroep Nederlands
Bib, Grote Markt 3, 14 > 16u
 tel 016 80 56 70,
www.tienen.be/bibliotheek

Film ■ Tienen feest: Movie open air
Heldenland (Martelarenplein), 13.30u,
15.30u en 18u
 www.tienenfeest.be
Muziek ■ Tienen kermis: optreden
Sammy Moore
Kalkmarkt, 19u
 www.tienenfeest.be
Kids ■ Speelpunt De Hartjes (0-2 j)
KDV De Hartjes, Oude Leuvensestraat 21,
8.30 > 11.30u
 gsm 0492 18 32 37,
dagmar.frenssen@huisvanhetkind.tienen.be

VR 21 JUNI
NOG T/M WO 26 JUNI

Feest ■ Tienen kermis:
optreden Salim Seghers
Kalkmarkt, 20u
 www.tienenfeest.be

Expo ■ Laureatentoonstelling ART
afd. BAK 3de graad
Exporuimte Vrijetijdscentrum, St.-Jorisplein 20
 www.tienen.be/art

02

MA 1 JULI
Kids ■ Tienen kermis: beertjesregen
Balkon stadhuis, Grote Markt, 21u
 www.tienenfeest.be

VAN MA 1 JULI T/M ZA 31
AUGUSTUS
Kids ■ Zomerzoektochten in de bib
Bib, Grote Markt 3
 tel 016 80 56 70, tienen.be/bibliotheek

VANAF DI 2 JULI
Vorming ■ Kleurrijke sashiko
Theatercafé, St.-Jorisplein 20, 19.30 > 21.30u
 www.femma.be/nl/groep/tienen

WO 3 JULI
Varia ■ Bloedinzameling
De Schakel, Withuisstraat 22, 18 > 20u
 Rode Kruis Vlaanderen afd. Tienen

VR 5 EN ZA 6 JULI
Muziek ■ Tienen feest: Sweet City
festival
Grote Markt, 20u
 www.sweetcityfestival.be

ZA 6 JULI
Workshop ■ Werkdag
Rozendaalbeekvallei
Rozendaalbeekvallei, Metselstraat, 9 > 16u
 gsm 0495 33 42 09,
luc.nagels@natuurpunt.be

ZO 7 JULI

VR 21, ZA 22 EN ZO 23 JUNI
Opendeur ■ Kijkdagen ART afd. BAK
(beeldende en audiovisuele kunst)
Vrijetijdscentrum, St.-Jorisplein 20,
vr 17 > 22u, za en zo 14 > 18u
 www.tienen.be/art

VR 21 JUNI T/M MA 1 JULI

DO 27 JUNI
Sport ■ Tienen kermis: stadsprijs
wielrennen elites Z/C en beloften
Garage Buttiens, Oplintersesteenweg, 18 > 21u
 www.tienenfeest.be

ZA 29 JUNI

Feest ■ Tienen feest: Tienen kermis
Grote Markt en Kalkmarkt
 www.tienenfeest.be

Muziek ■ Tienen kermis: optreden
Sha-Na en Bart Kaëll
Kalkmarkt, Sha-Na 19u, Bart Kaëll 20u
 www.tienenfeest.be

ZA 22 JUNI
Markt ■ Tienen kermis: stadsbraderie
KWIXX
Stadscentrum, 10 > 18u
 www.kwixx.be

01

Muziek ■ Tienen kermis:
optreden Ghost Rockers
Kalkmarkt, 15u
 www.tienenfeest.be

01

DI 25 JUNI

WO 19 JUNI

ZO 30 JUNI

02

Workshop ■ Zomerwerkdag Aardgat
Tienen
Natuurgebied het Aardgat,
Grijpenwegstraat, 9 > 17u
 gsm 0476 53 05 37, robin.guelinckx@inbo.be

Varia ■ Big Jump
Brug Grote Gete, Pastoorstraat, 14u
 lucagraaf@telenet.be

VR 12, ZA 13 EN ZO 14 JULI
Eten en drinken ■ Tienen feest:
Hap Foodtruck Festival
Vianderdomein, Hamelendreef 78,
vr 16 > 24u, za 12 > 24u en
zo 12 > 22u
 www.tienenfeest.be

ZA 13 JULI
Sport ■ Ti’ Light Classic 2019
Sc Houtemveld, 7 > 10.30u
 gsm 0496 04 53 92

03

Foto: Jade Nagels
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ZO 21 JULI

ZA 17 EN ZO 18 AUGUSTUS

Muziek ■ Jazz Tienen
Paterskerk, Bostsestraat, 17u
 www.tienenfeest.be

Feest ■ Tienen feest: Vianderfeesten
Vianderdomein, Hamelendreef 78,
za vanaf 14u
 www.tienenfeest.be

VR 26, ZA 27 EN ZO 28 JULI
Muziek ■ Tienen feest: Suikerrock
Centrum Tienen
 www.suikerrock.be

ZA 3, ZO 4 EN MA 5 AUGUSTUS
Feest ■ Wijkfeesten
Kapucijnenplein

Kids ■ Nestkastjes bouwen
in de Gors (3+)
Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75,
14 > 17.30u
 lucagraaf@telenet.be

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 nieuwsbrief en eventueel in dit overzicht
(afsluiting op vrijdag 12 juli).

ZA 24 AUGUSTUS
Workshop ■ Gevoelens in beeld
Bib, Grote Markt 3, 10 > 13u
 tel 016 80 56 70,
www.tienen.be/bibliotheek

ZO 4 AUGUSTUS
Workshop ■ Waterdag in de
Rozendaalbeekvallei
Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75,
14 > 17u
 lucagraaf@telenet.be

ZA 31 AUGUSTUS

WO 7 AUGUSTUS
Varia ■ Bloedinzameling
De Schakel, Withuisstraat 22, 18 > 20u
 Rode Kruis Vlaanderen afd. Tienen

ZA 10 AUGUSTUS
Kids ■ Tover je eigen prentenboek
(6-12 j)
Bib, Grote Markt 3, 10 > 12u
 tel 016 80 56 70, tienen.be/bibliotheek
Muziek ■ Goetsenhoven For Life:
Goetrock
Goetsenhovenplein
 www.gflife.be

ZO 11 AUGUSTUS
Sport ■ Goetsenhoven For Life:
Jogging Goetrun
Dorpscentrum Goetsenhoven, 10 > 13u
 www.gflife.be
Eten en drinken ■ Goetsenhoven For
Life: Dorpsbarbecue
Goetsenhovenplein, 11.30 > 14.30u
 www.gflife.be

Muziek ■ Tienen feest: Vlaanderen
zingt
Grote Markt, 20u
 www.tienenfeest.be
Varia ■ Nacht van de vleermuis
Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, 20.30u
 ann-cornelis@skynet.be

WO 4 SEPTEMBER
Varia ■ Bloedinzameling
De Schakel, Withuisstraat 22, 18 > 20u
 Rode Kruis Vlaanderen afd. Tienen

JEUGDZOMERAANBOD:
GEEN TIJD VOOR
VERVELING!
Kijken jij en je kroost ook zo uit naar een
onvergetelijke zomer? Vijf stadsdiensten
en vijftien verenigingen bieden in Tienen
activiteiten aan voor kinderen en jongeren. Die smakelijke, maar flinke boterham,
werd gebundeld in een hapklare jeugdzomerbrochure.
 www.tienen.be/jeugdactiviteiten

ZO 15 SEPTEMBER

ZA 7 SEPTEMBER
Feest ■ Dorpsfeesten Vissenaken
Kronkelweide, Kumtichstraat
 gsm 0499 59 09 98,
emile.defau@telenet.be

MA 9 SEPTEMBER
Lezing ■ B. Neyns i.v.m. kanker
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20u
 upvtienen@gmail.com

DO 12 SEPTEMBER

Workshop ■ Wilgen snoeien
Kleinbeekvallei
Zijpveld (parkeren begin Klotbroekstraat),
9 > 17u
 gsm 0476 53 05 37, robin.guelinckx@inbo.be
Opendeur ■ Een magische dag in de
natuur
Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, 10 >18u
 magda@stage-power.com

DO 19 SEPTEMBER

Sport ■ Nazomertochten
Zaal Centrum, Keibergstraat 54, 7 > 15u
 gsm 0497 16 87 94, triptrap@telenet.be

Kids ■ Goetsenhoven For Life:
kinderanimatie (3-11 j)
Goetsenhovenplein, 10 > 16u
 www.gflife.be

Lezing ■ Fleur Van Groningen
‘Leven zonder filter’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VANAF WO 12 SEPTEMBER

DO 15 EN VR 16 AUGUSTUS
Feest ■ Oorbeek Kermis
OC Oorbeek, Begijnenstraat 61
 clara.bessemans@gmail.com

ZO 18 AUGUSTUS

Jouw event in
deze kalender?

Vorming ■ Voetreflexologie: word
relaxatiereflexoloog
Xanthé, Gallicstraat 5 bus 2, 9.30 > 16.30u
 gsm 0494 58 49 52,
katrien.hendrickx@scarlet.be

T/M DO 31 OKTOBER
Expo ■ De Helden van het Vaderland
Museum het Toreke, Grote Markt 6, di tot zo,
van 10 > 16u
 tel 016 80 56 86, www.toerisme.tienen.be

NIEUW CULTUREEL SEIZOEN
CC De Kruisboog is klaar voor een nieuw cultureel seizoen boordevol
muzikaal talent, nieuwe theaterproducties, de leukste comedyacts en
meeslepende familievoorstellingen.
Op het menu maar eventjes 66
avond- en 13 familievoorstellingen,
een uitgebreide schoolprogrammatie
en filmvertoningen. Zo verwelkomt
het cultuurcentrum gevestigde waarden van het Nederlandstalige lied
met o.a. Herman Van Veen, Willem
Vermandere, Johan Verminnen, Bart
Herman, Kommil Foo en Slagerij
Vanderstukken. Daarnaast is er ook
aandacht voor pop, jazz, klassiek en
folk (Laïs).

Voor de gulle lach wordt er gerekend op William Bouva, Steven Van
Herreweghe, Joost Van Hyfte, Erhan
Demirci, Bert Gabriëls, Kamagurka &
Herr Seele, Xander De Rycke, Walter
Baele en nog vele anderen. Op theatervlak staan grootheden als Chris
Lomme, Warre Borgmans en Herbert
Flack op het podium, in het gezelschap van de nieuwe producties
van o.m. Loge 10, Echt Antwaarps
Teater, Sven De Ridder Company,

De Komedie Compagnie, Het
Prethuis, Ensemble Leporello en
andere gezelschappen.
Kinderen en hun (groot)ouders zijn
welkom voor de muzikale voorstelling ‘Concert Magic’, verhalen
over een koning zonder schoenen,
kapottekoppenpoppen en andere
pareltjes. En ja, ook de Piepkes zijn
dit jaar van de partij! Met lezingen
gaat het cultuurcentrum dieper in
op thema’s zoals de klimaatverandering (Nic Balthazar), gezonde
voeding (Steffie Vertriest) en sport
(Lucien Van Impe).

Heeft deze greep uit het aanbod
je warm gemaakt voor meer? Surf
naar www.dekruisboog.be of
doorsnuffel de programmabrochure die vorige week in de brievenbus viel en bestel snel je tickets!

TIENEN KERMIS 2.0
Aftellen naar de zomervakantie, dat doen we met Tienen
kermis. Samen met het kermiscomité schudt de stad een
indrukwekkend programma uit haar mouw met optredens
van Salim Seghers, Bart Kaëll en Ghost Rockers als absolute
blikvangers. Een waardige opener van de zomerprogrammatie!
Vrijdag 21 juni
• Officiële opening van de kermis om
18.30 uur
• Optreden Salim Seghers om
20.00 uur – Kalkmarkt

Zaterdag 22 juni
• Stadsbraderie KWIXX van 10.00
tot 18.00 uur
• Vintage brocanterie van 09.00
tot 18.00 uur – Veemarkt
• Kindergrime en ballonnenclown van 14.00 tot 17.00 uur
• Aanvang kermistombola om 15.00 uur: maak kans op
fietsen en flatscreen tv’s!

Zondag 23 juni
• Clowns bezoeken de kermis van 14.00 tot
17.00 uur

Woensdag 26 juni
• Kindernamiddag met gratis kindergrime en ballonnenclown
van 14.00 tot 17.00 uur
• Optreden Sammy Moore met meet & greet om 19.00 uur –
Kalkmarkt

Donderdag 27 juni
• Dag van de kinderen voor de Stichting M.M. Delacroix
• Stadsprijs wielrennen elites z/c en beloften om 18.00 uur –
Garage Buttiens (Oplintersesteenweg)

Vrijdag 28 juni
• Tienen kermis goes back to the 80’s van 15.00 tot
21.00 uur: met muziek uit de jaren '80 en speciale
wagens uit de series Knightrider,
Ghostbusters, The A-Team
en Dukes of Hazard.

Zaterdag 29 juni
Maandag 24 juni
• Seniorennamiddag met golden oldies van 14.00
tot 16.00 uur: placeer een dansje voor de kramen
en maak kans op een verrassing!
• Prikkelarm moment van 16.00 tot 18.00 uur

• Optreden Sha-Na
om 19.00 uur en Bart
Kaëll om 20.00 uur –
Kalkmarkt

Zondag 30 juni
Dinsdag 25 juni
• Jaarmarkt van 08.00 tot 14.00 uur:
Laurel & Hardy, Marilyn Monroe,
accordeonist Marino Punk en
de fietsende zanger Wiewieneke zorgen voor animatie.

• Optreden Ghost Rockers
om 15.00 uur - Kalkmarkt
• Trekking kermistombola
om 20.00 uur – Stadhuis

Maandag 1 juli
• Dag van de lege portemonnees met sterk
verminderde prijzen
• Beertjesregen om
21.00 uur – Stadhuis
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SWEET CITY
FESTIVAL
Het Sweet City Festival powered by
Vanthienen is dit jaar aan zijn 5de editie
toe en staat garant voor een tweedaags
feestje van formaat. Op vrijdag 5 juli gaan
we terug in de tijd met ‘I Love The 90’s’ met
o.a Jan Vervloet, db Ich & Mich en dj Kimme. Op
zaterdag 6 juli maken Disco Dasco, Midnight
Criminals en Macha het mooie weer. Let’s party!
 Sweet City Festival: vr 5 en za 6 juli vanaf
20.00 uur op de Grote Markt in Tienen.
Toegang gratis.

HAP FOODTRUCK
FESTIVAL
Het gezellige HAP Foodtruck Festival palmt dit
jaar het Vianderdomein in. Een 25-tal mobiele
keukentjes en foodtrucks
toveren het park om tot
één groot openluchtrestaurant. In een
gezellige setting
zorgen akoestische muzikanten
en vintage dj’s
vanaf 20.00 uur
voor sfeer. Ook
voor de kleinste ‘happers’ is er entertainment.
Op vrijdag 12 juli wordt er bovendien een Nederlandstalige act voorzien in het kader van de
Vlaamse feestdag.
 HAP Foodtruck Festival: vr 12 juli van 16.00
tot 24.00 uur, za 13 juli van 12.00 tot 24.00 uur
en zo 14 juli van 12.00 tot 22.00 uur, Vianderdomein, Hamelendreef 78 in Tienen.

JAZZ TIENEN
Na jamsessies en enkele kleinere
concerten, vindt Jazz Tienen
het tijd voor het grotere werk.
Samen met de stad presenteert de vereniging op zondag
21 juli de eerste editie van
‘Jazz Tienen’ in het unieke en
sfeervolle kader van de ruïne van
de Paterskerk. Vanaf 17.00 uur kan
je er genieten van Jamfred, de groep
rond pianist Fred Boyen. Nadien spelen met Jos
Moons Little Big Band en MoonExpress, twee
formaties met internationale uitstraling.
 Jazz Tienen: zo 21 juli vanaf 17.00 uur in
de Paterkserk, Bostsestraat in Tienen.
Toegang gratis.
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Jaarlijkse hoogmis voor
Tienen
“Suikerrock zal tijdens het laatste weekend van juli weer de absolute hoogmis
van het jaar worden voor Tienen. Het
festival zet onze stad in binnen- en
buitenland op de kaart, maar zorgt er
ook voor dat alle Tienenaars maximaal
kunnen genieten. Dat kan door één van
de betalende optredens van topartiesten
mee te maken, maar ook door volledig
gratis uit de bol te gaan op de Veemarkt,
talent te ontdekken op de acoustic stage
of gewoonweg wat te kuieren in de straten van onze mooie oude binnenstad
langs de vele foodtrucks met lekker
eten en zoetigheden op basis van
Tiense suiker.”

Vrijwilligers maken
Suikerrock groot
“Zonder vrijwilligers zou er geen Suikerrock zijn. Eigenlijk is Suikerrock één
groot burgerinitiatief. Met meer dan 600
zijn ze, uit alle lagen van de bevolking.
De vriendschappen die zo ontstaan, zijn
één van de redenen waarom ik het zelf
na zoveel jaar nog altijd met evenveel
goesting doe.”

Wereldartiesten van formaat
“Suikerrock heeft een hele metamorfose
doorgemaakt. Allicht had stichter Eddy
Poffé 33 jaar geleden niet voor ogen dat
wereldartiesten zoals Sting, Joe Cocker,
Moby, Steve Aoki en David Gilmour naar
onze stad zouden afzakken. Wist je dat
veel artiesten trouwens voor Suikerrock
kiezen omwille van de unieke locatie en
het gigantische podium te midden van
historische panden?”

Safety first
“Veiligheid is altijd al prioriteit nummer
1 geweest. Suikerrock behoort tot de
meest veilige events met een uitgewerkt
veiligheidsplan en een overkoepelend
veiligheidsteam waarin brandweer, politie, stad, het FAVV, medische disciplines
en de FOD Binnenlandse zaken samen
waken onder het voorzitterschap van de
burgemeester.”

Pionier op vlak van
duurzaamheid
“Ook duurzaamheid is in deze tijden van
klimaatadaptie belangrijk. Zo was Suikerrock het eerste festival met automatische
bekersortering. De grootste impact op de

SUIKERROCK,
Wat 33 jaar geleden begon als een feestje
onder de kerktoren, groeide uit tot één van ‘s
lands grootste festivals. Wat maakt Suikerrock
nu net zo uniek? Organisator Walter Kestens
weet het antwoord.

VIANDERFEESTEN
Op zaterdag 17 augustus zakt ‘Kids & Fun on tour’ van
14.00 tot 18.00 uur af naar het Vianderdomein. Met tal
van opblaasbare constructies, een knutseltent, een
peuterhoek, een kleur- en tekentent en reuzegrote
gezelschapsspelen is het fun verzekerd
voor kinderen en jongeren van 3 tot 15
jaar. Klap dubbel met de fratsen van
clown Dirky en Sientje en blijf zeker
ook hangen voor het spetterende
optreden van De Bende.
’s Avonds wordt het domein vanaf
19.30 uur omgevormd tot de ‘Joe
Live Box’. Raf Van Brussel en
zijn liveband brengen een
uiterst dansbare mix van
klassiekers en recente hits, met
in hun kielzog een resem gastartiesten.
De avond wordt afgesloten met een diervriendelijk vuurwerk boven de vijvers!
Op zondag 18 augustus slaan verenigingen en de uitbater van de pop-up zomerbar ‘Zomers Zoet’ de handen in elkaar voor
een fijn programma. Hou www.tienenfeest.be
in de gaten voor meer info.
 Vianderfeesten: za 17 augustus vanaf
14.00 uur en zo 18 augustus in het Vianderdomein,
Hamelendreef 78 in Tienen. Toegang gratis.

voetafdruk van een festival komt overigens niet zozeer van de plastic bekers,
maar van de transporten rond een festival.
Door de gigantische logistieke beweging
onder controle te houden, doen we veel
meer voor het milieu. Daarom werken we
zoveel mogelijk samen met leveranciers
en partners uit de eigen regio. Los daarvan
zal vanaf 2020 de recycleerbare beker
zijn intrede doen. Dit jaar zullen we testen
uitvoeren, want we willen erover waken dat
milieuvriendelijkheid en comfort in harmonie samengaan.”

Parel der festivals
“De programmatie van Suikerrock wordt
vastgelegd in functie van het publiek en
dus is er nog nooit een artiest geboekt
omdat ik dat graag wilde. Al moet ik toegeven dat de doortocht van David Gilmour
(Pink Floyd) voor altijd in mijn binnenzak
zit. Onze Grote Markt werd als één van de
12 historische plaatsen binnen Europa voor
zijn concerten geselecteerd. Laat ons met
z’n allen trots zijn op de parel die vanuit het
ganse land op handen gedragen wordt en
naar Suikerrock gaan om te genieten, te
proeven en te beleven. Feel the vibe, taste
the sweetness!!”

MAIN STAGE
26/07
Arsenal
Bazart
Tourist LeMC
Tom Odell
Emma Bale
Yves Paquet
27/07
Dimitri Vegas & Like Mike
Goose
Zwangere Guy
SONS
Black Leather Jacket
MEDS
28/07
Marco Borsato
Niels Destadsbader
Nielson
Slongs
Rob De Nijs
Metejoor
 www.suikerrock.be

VLAANDEREN ZINGT
We sluiten de zomer af met een knaller van formaat,
want ook dit jaar komt het grootste openlucht meezingfeest ‘Vlaanderen zingt’ naar Tienen! De sfeer wordt er
stevig ingebracht met een geweldige coverband. Smeer
je stembanden in want daarna is
het aan jou. Kom uit volle
borst meezingen met
Vlaamse en andere
klassiekers, van
Abba, The Beatles
en Willy Sommers
tot Noordkaap,
Clouseau en
The Black Eyed
Peas. Een groot
volksfeest voor
jong en oud!
 Vlaanderen zingt:
za 31 augustus vanaf
20.00 uur op de
Grote Markt in Tienen.
Toegang gratis.
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HERBRUIKBARE
BEKERS

VEILIG FIETSEN OP DE
FIETSSUGGESTIESTROOK

Vanaf 2020 mogen lokale overheden tijdens
door hen georganiseerde evenementen geen
drank meer serveren in recipiënten voor een
malig gebruik. Wegwerpbekers zijn dus verboden, maar ook het aanbieden van drank in
plastic of glazen wegwerpflessen of in blik is
dan niet meer toegelaten. Binnen het coachingstraject ‘Mooimakers’, start de stad deze zomer
met drie testcases. Tijdens het Sweet City
Festival, de Vianderfeesten en Vlaanderen
zingt zal er enkel drank geserveerd worden in
herbruikbare bekers. De stad kocht vorig jaar al
900 van dergelijke bekers aan die momenteel
gebruikt worden in de Heldenbar.

Je ziet ze overal in het straatbeeld: de fietssuggestiestroken.
Ken jij de verkeerregels rond een fietssuggestiestrook en meer nog,
maak je er correct gebruik van?

GLASBOLLEN
GAAN
ONDERGRONDS

Fietssuggestiestroken zijn stroken
op de rijbaan, aangegeven door een
kleur- of materiaalverschil of door
wegmarkeringen in de vorm van een
enkele onderbroken witte streep. Ze
maken autobestuurders attent op de
mogelijke aanwezigheid van fietsers
en zorgen bovendien voor een visuele
vernauwing van de rijbaan, waardoor
het verkeer automatisch zijn snelheid
afremt. Auto’s mogen over een fietssuggestiestrook rijden en er zelfs op
parkeren (tenzij de reglementering
anders aangeeft).
Fietssuggestiestroken hebben geen juridisch statuut en geven aan fietsers geen
specifieke rechten zoals op een fietspad.
Ze worden vaak aangebracht in straten waar eenrichtingsverkeer voor auto’s geldt,
maar tweerichtingsverkeer voor fietsers toegelaten is. De breedte van de rijbaan is
hier meestal beperkt en de fietssuggestiestrook signaleert autobestuurders dat er
fietsers uit de tegenrichting kunnen komen.
Voor de fietsers blijft echter de wegcode gelden: dit betekent altijd rechts van
de rijbaan rijden. Wanneer er zich in een eenrichtingsstraat aan de linkerkant
een fietssuggestiestrook bevindt, mag deze enkel door de fietsers gebruikt
worden die tegen de rijrichting van de straat in fietsen en waarvoor de fietssuggestiestrook dus rechts in hun rijrichting ligt.

RESULTATEN GROTE
LENTESCHOONMAAK

Na het succes van de ondergrondse glasbollen
op de Leopoldvest, gingen ook de glasbollen
aan de kerk in Grimde en in de Vissenakenstraat
ondergronds. Het volume van een ondergrondse
container is de helft groter en ook het onderhoud is eenvoudiger. Bovendien is er minder
aanleiding tot sluikstorten. Bij de plaatsing werd
erover gewaakt dat de infrastructuur toegankelijk is voor minder mobiele mensen, maar toch
beveiligd is tegen aanrijding. De stad voerde
deze werken uit i.s.m. EcoWerf met subsidies
van Ovam en Fost Plus.
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Meer dan 300 vrijwilligers trotseerden tijdens de 'Grote lenteschoonmaak' op
16 maart wind en de regen om Tienen zwerfvuilvrij te maken. Er werd 2.700 kg
afval ingezameld, maar liefst een ton meer dan vorig jaar. Of dat goed nieuws
is, valt te betwijfelen, maar het team van de openbare reiniging is alvast alle
helpende handen dankbaar. Zie jij het zitten om op regelmatige basis in je buurt
zwerfvuil op te ruimen? Registreer je dan op www.mooimakers.be, claim je
propere plek en overtuig zoveel mogelijk anderen om mee te doen.

DUURZAAM TIENEN

AUTODELEN
IN TIENEN

Laure Claes heeft samen met haar vader en broer een familiebedrijf in
Tienen. Door voortdurend op zoek te gaan naar duurzamere manieren om
te ondernemen, is ze bij Testrijders beland en integreerde ze het principe
‘minder auto's en een slimmere mobiliteit’ in het bedrijf!
Hoe zijn jullie bij Testrijders terechtgekomen?
Als bedrijf willen wij ons steentje
bijdragen om duurzaamheid in alle
bedrijfsaspecten te integreren, waaronder ons mobiliteitsbeleid. We zijn
zelf naar de Bond Beter Leefmilieu
gestapt om in het project Testrijders
te stappen. We leasen nu gedurende
ongeveer een jaar een elektrische
Nissan LEAF. Zo kunnen onze werknemers proeven van de voordelen
van ecologisch rijden.
Hoe ervaar je zelf elektrisch rijden?
Eigenlijk ben ik meer een fietser,
maar ik vind het wel erg leuk om
met de elektrische wagen te rijden.
De stilte in de auto brengt me echt
tot rust. Ook je portemonnee vaart
er wel bij want de onderhouds- en
verbruikskosten zijn heel laag ten opzichte van benzine- en dieselauto’s.
Jullie doen binnen het bedrijf ook
aan autodelen, wat zijn hier de
voordelen van?
Naast de wagen van Testrijders, hebben we nog een tweede elektrische
wagen die binnen het bedrijf gedeeld
wordt. Door aan autodelen te doen,

zijn er minder auto’s op de baan en
dragen we bij tot een oplossing voor
het fileprobleem. Autodelen vraagt
wel wat meer organisatie dan wanneer je altijd een wagen ter beschikking hebt. Ik neem bijvoorbeeld al
eens sneller de fiets, het openbaar
vervoer of leg korte afstanden te
voet af. Maar je anders verplaatsen,
betekent ook rustiger leven.

Wil je zelf de elektrische wagen
van Laure en haar familie
uitproberen? Maak een profiel
aan op het autodeelplatform
CarAmigo (www.caramigo.eu)
en reserveer de wagen wanneer het jou past. Zo verbeter
je de luchtkwaliteit, verminder
je de parkeerdruk en kan je
zonder verplichting kennismaken met elektrisch rijden en
autodelen. Er zijn geen instapof abonnementskosten, maar
je dient wel een waarborg te
betalen. Vervolgens betaal je
enkel wanneer je de wagen
gebruikt. Bovendien ben je via
CarAmigo verzekerd.

OPLAADPUNTEN
ELEKTRISCHE
VOERTUIGEN
In Tienen zijn er tien publieke oplaadpalen
met telkens twee oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Deze bevinden zich op de
volgende locaties:
• Albertvest (parking t.h.v. café 't Hoekske);
• Grimde (parking kerk);
• Grimdeveld
(t.h.v. aansluiting met Pastorijstraat);
• Hoveniersstraat
(plein aan de Vianderstraat);
• Moespikstraat
(kant Potterijstraat, naast spoorwegbrug);
• Mulkplein;
• Potstraat/Gallicstraat;
• Pollepelstraat
(kerkhof, naast toegangsweg Passionisten);
• parking zwembad De Blyckaert;
• parking sportcentrum Houtemveld
(naast de busparkeerstrook).
Binnen het actieplan ‘Clean Power for
Transport’ van de Vlaamse overheid zullen
er in de loop van dit en volgend jaar nog
12 laadpalen bijkomen op verschillende
locaties in Tienen.
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TIENEN WERKT

JIJ KIJKT TOCH
OOK?

3.000 MILIEUDOSSIERS
ONDER DE SCANNER

Sinds februari kan de gemeenteraad via een
livestream gevolgd worden. Zo kan elke Tienenaar
op elk moment, waar hij of zij wil, checken wat er leeft
binnen de Tiense politieke wereld. De eerste keer
keken 750 mensen mee, tijdens de tweede uitzending
waren dat er 180. De gemeenteraad kan na afloop
ook herbekeken worden, in zijn geheel of per agendapunt. Dagelijks maken ongeveer 15 geïnteresseerden
gebruik van deze mogelijkheid.

Een stadsbestuur beschikt over heel veel gegevens en informatie die bewaard moeten blijven. Papieren dossiers zijn echter vergankelijk. Daarom
is het belangrijk om deze te digitaliseren en er zo voor te zorgen dat ze
raadpleegbaar blijven. In Tienen werd de voorbije weken het volledige
archief van de milieuvergunningen gedigitaliseerd. Hierbij werden meer
dan 3.000 dossiers van de opslagplaats in het Toreke naar de kantoren
van Interleuven verplaatst om te worden ingescand. De digitale data
werd vervolgens op de servers van de stad geplaatst. Met één muisklik
kunnen de medewerkers nu de informatie opvragen. Weer een stap vooruit in een efficiëntere dienstverlening.

 www.tienen.be/gemeenteraad-live

DE STAD EN HET OCMW
TIENEN WERVEN AAN
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 regelmatig aan. Zopas werd
de indieningsronde voor de vacatures van een afdelingshoofd en een
ingenieur voor de technische dienst, een deskundige ICT, een verpleegkundige en een zorgkundige voor het WZC Keienhof en een redder voor
het zwembad afgesloten. Dit najaar zal er een tweede aanwervingsronde
gebeuren. Hou www.tienen.be/vacatures in de gaten voor meer info!
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GETIPT IN TIENEN

5

Tips

VOOR
UITSTAPJES
MET KINDEREN

HELDHAFTIG
APERITIEVEN
Met een drankje in de hand keuvelen
met andere ouders terwijl de kinderen
ravotten op Heldenland, dat is wat de
Heldenbar ook deze zomer te bieden
heeft. Na het grandioze succes van vorig
jaar, werden opnieuw 15 verenigingen
bereid gevonden om de uitbating van de
gezellige bar t/m 15 september voor hun
rekening te nemen. De loungemeubels
kregen een upgrade, voor schaduwplekjes werd gezorgd en activiteiten brengen
de sfeer erin.
 Heldenbar (Martelarenplein) - Open:
wo, za en zo van 13.00 tot 18.00 uur.
Check www.tienen.be/heldenland voor
extra openingsuren en activiteiten.

AVONTUURLIJK
SPELEN

HOU DE
HOOFDJES
KOEL

Heldenland is tof, maar wist je dat je voor
speelplezier ook terecht kan in het Vianderdomein? Je pagadders vinden er o.m. een
avontuurlijk speelterrein uit duurzame materialen met een drakenschommelbeest en
een blotevoetenpad. Even verderop is er
ook een grote klimtoren en een zand- en
waterspeeltuin. Uitpuffen van al dat spelen
kan met een drankje of ijsje op het terras
van de pop-up zomerbar ‘Zomers Zoet’.
Deze zomerbar organiseert regelmatig
leuke activiteiten voor groot en klein. Hou
de Facebookpagina (Zomers Zoet) zeker in
de gaten!

Bij een warme zomerdag hoort een ijsje.
En wat is er dan likkebaardend lekkerder
dan een ambachtelijk bereide bol? Van
heinde en verre komen mensen langs bij
het vermaarde ijssalon Sweet-Art in de
Leuvensestraat in Tienen voor een frisse
sorbet, een hoorntje met een bol vanille
of chocolade of een ijspotje met een exotisch smaakje. Heerlijk!

 Vianderdomein, Hamelendreef 78 in
Tienen.

 Sweet-Art, Leuvensestraat 26 in
Tienen, www.sweet-art.be.

GEEN SAAIE
LESSEN IN DE
SPELACADEMIE

DE ZOMER
VAN DE
VERBEELDING

In het hart van de sfeervolle setting van het
Oud College in Tienen vind je de pop-up
‘De Spelacademie’. In dit klaslokaal worden
geen saaie lessen gegeven, noch handleidingen gelezen. Wel kan je er een keuze
maken uit een overdonderend aanbod aan
bordspelen voor jong en oud, van beginnend tot veelspeler. De Spelacademie organiseert regelmatig spelmomenten waar
de spellen worden uitgelegd én gespeeld.
Spannend vertier voor het hele gezin!
 Oud College, Broekstraat 31 in Tienen,
despelacademie.be - Open: wo 14.00 tot
18.00 uur, vr 14.00 tot 18.00 uur en za
13.00 tot 18.00 uur.

Je verbeelding houdt geen siësta deze
zomer, zeker niet als je deelneemt aan
het Bibzomerfestival met o.a. creatieve
workshops voor jong en oud! ‘Tover je
eigen prentenboek’ met kinderauteur en
illustrator Jan De Kinder is perfect voor
kinderen met fantasie. Of doe mee aan
één van de drie toffe zoektochten, zoals
het fantastische Roald Dahlspel of de
zoektocht Annie M.G. Schmidt met leuke
opdrachten.
 Bibliotheek, Grote Markt 3 in Tienen,
bibliotheek.tienen.be/zomer-van-de-verbeelding.
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#thuisintienen
Gebruik #thuisintienen
voor al je Instagramfoto’s
over Tienen: de kans
bestaat dat jouw foto in
deze rubriek terechtkomt!

11 april

@christoffjonckers: Best friends having fun.
🙌☀✌#thuisintienen #letsplay
#friendsforlive #Tienen #tieners
#lovelydaytoplay #heldenland

1 mei

@pandof_fotografie: #tienen #thuisintienen
#wanderlust # landscape #landelijkwonen
#sunsetoftheday #colors
#naturephotography
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17 maart

@peter.vanmechelen: Spring is finally in the
air. 🌱🌿🌺 #clouds #tree #spring #sky
#springisintheair#wanderlust #sunday
#goodmorning #weekend #bluesky
#thuisintienen #lente

22 april

21 maart
@jintro_me: Perfect weertje ook voor de
#bewegingsroute op de #stadsakker van
@stadtienen. #thuisintienen️

28 april

@philippevdp: #paardenprocessie
#paard #horse #hakendover #processie
#thuisintienen

@klaas_vansteen: Nieuwe zomerbakken dankzij #bebloemingsactie #thuisintienen voor
het raam. Nu al uitnodiging voor onze avond
rond #geveltuintjes op 7 juni in #pand10.

7 mei

12 mei

@stadtienen: 6.000 leerlingen van
Vlaams-Brabantse scholen genieten van
#sportsterrendagen in Sc Houtemveld.
#thuisintienen #sportersbelevenmeer
#Tienen

@stadtienen: En dat het weer plezant was
tijdens de seizoensopening van #Heldenland
🚀👍🏻!! Klaar voor een zonnige zomer ⛱
#thuisintienen

VAN DE STADSBLOG

CONTACT
Stad Tienen
Grote Markt 27
3300 Tienen

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

Openingsuren stadhuis
Maandag:
08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag:
08.30 tot 12.30 uur
14.00 tot 16.00 uur
18.00 tot 20.00 uur
Woensdag: 08.30 tot 12.30 uur
14.00 tot 16.00 uur
Donderdag: 08.30 tot 12.30 uur
Vrijdag:
08.30 tot 12.30 uur
In juli en augustus gesloten op
dinsdag- en woensdagnamiddag.

Blijf bij de pinken
Foto: Michiel Crijns

ZANDLOPER
“Più sabbia è fuggita dalla clessidra della nostra vita, più chiaro noi vedremo attraverso essa.” “Hoe meer zand er aan de zandloper van ons leven ontvlucht is, hoe
helderder onze blik er doorheen zou moeten zijn.” Het zijn de woorden van Niccolò
Machiavelli, de cynische politieke denker uit het 15de-eeuwse Firenze. Het is een
iets meer eloquente wijze om onze dooddoener ‘Wijsheid komt met de jaren’ uit te
drukken. Maar maak je geen zorgen beste lezer, er volgt hier nu geen tirade over de
jeugd van tegenwoordig of over hoe vroeger alles beter was, integendeel.
Ikzelf ben net bij de groep ‘veertigers’ gaan horen. Het begin van een nieuw decennium, van een nieuwe levensfase en opnieuw word ik verleid door de gedachte
dat het nu écht aan mij en mijn generatiegenoten is om de wereld vorm te geven,
om de lijnen uit te zetten, om de richting aan te geven en de waardenoverdracht te
managen. Wij veertigers kunnen stilaan de staat opmaken van ons leven: we hebben
kinderen of we hebben besloten er geen meer te hebben, onze carrières zouden
ondertussen op kruissnelheid moeten zijn, ons sociaal netwerk is stabiel; opgebouwd
uit een paar oude vrienden, ouders van klasgenootjes van onze kinderen en gelijkgezinden die we kruisen in de hobby’s waartoe we onszelf verplichten. Het lijkt een
tijd van zekerheden, maar is het dat wel? Ik lijk in ieder geval nog maar aan het begin
van mijn zoektocht te staan.
En deze stad lijkt mij het ideale toneel om die zoektocht te voeren. Onze stad is een
grote speelplaats, een grote leertuin waar nog zo veel kan gebeuren, waar nog zo
veel moet gebeuren. Deze stad is als een blank canvas, een toevluchtsoord voor
dromers die door haar straten dolen omdat zij weten dat hun muze hier ergens
rondloopt. Ze is het lege blad waarrond ons leger bloggers zich verdringt, om haar
te beschrijven. Over 10 jaar, als ik bij de vijftigers ga behoren, zal ik terugkijken en
hopelijk kunnen zeggen tegen de veertigers van dat ogenblik: “Wij mensen maken
de stad en we mogen haar ook claimen. De zon schijnt, neem de straten in en creëer
je eigen pad. We moeten met z’n allen meer ambitie durven hebben: onsterfelijkheid.
Machiavelli ging voor niets minder. Waarom bescheiden zijn?”
"Tanto nomini nullum par elogium" (geen lof is toereikend voor zo een naam).

Volg de stadsblog TienenTroef op www.tienentroef.be.

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 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
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
communicatie | p/a Grote Markt 27 |
3300 Tienen
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