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SAVE THE DATE
Het meerjarenplan 2020-2025 van de
stad en het OCMW Tienen is bijna rond.
Deze maand nog wordt het ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Om de Tienenaars te laten kennismaken
met de projecten voor de komende jaren,
mag je begin 2020 een speciale editie van
het stadsmagazine verwachten. Hou ook
alvast woensdag 19 februari in je agenda
vrij, want dan is er in het Vrijetijdscentrum
een infomarkt rond het beleidsplan. Meer
info volgt binnenkort!
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VOORWOORD

WINTERMAGISCHE
TIJDEN
Het is weer die gezellige tijd van het jaar. Met knusse momenten, feeëriek
verlichte straten en een feestelijk uitgedoste kerstboom. Ook in Tienen slaat
de wintermagie toe. De ijspiste op de Grote Markt wordt stilaan een traditie, al
hebben we ook dit jaar enkele primeurs in petto.
Wie zich niet goed in zijn vel voelt, laat het feestgebeuren misschien liever aan
zich voorbijgaan. Gelukkig is er het OverKop-huis waar jongeren altijd terechtkunnen voor hulp en wat gezelschap. Sinds kort is er met het overHoophuis
ook een variant voor volwassenen.
Dit jaar kunnen we alweer terugblikken op een aantal memorabele momenten.
Zo werd de Tiense Cedric D’Haeyer samen met zijn team wereldkampioen bij
de ‘Bridgestone World Solar Challenge’. Binnen de muren van het stadhuis
werd er, met de nodige input van onze inwoners, ijverig gewerkt aan een
beleidsplan voor de komende zes jaar. Begin 2020 koppelen we dit met jullie
terug. Neem in dat kader zeker ook deel aan de communicatiemonitor.
Zo kunnen we onze berichtgeving helemaal op jouw noden afstemmen.
Ik wens jullie alvast een fijn, warm, maar vooral liefdevol eindejaar!
Katrien Partyka
Burgemeester
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KORTWEG

ECOLOGISCHE
GRASMACHINES
De StadsAkker beschikt
sinds kort over twee
ecologische grasmachines. Zonder
al te veel geblaat
en met flink wat
wol mochten twee
dwergschaapjes van
het Ouessantras hun
nieuwe woonst betreden. Zij zullen zorgen voor
frisgeschoren grassprietjes. Met ook kakelende
kippen en bijen die tijdens de lente en zomer
zorgen voor een zeemzoet gebrom, zijn de
wollige vriendjes al de derde diersoort die de
StadsAkker bevolken.
 www.stadsakker.be

GRAS- EN
BLADAFVAL
Nog tot eind dit jaar kan je je gras- en bladafval
gratis afleveren in het recyclagepark. Dit kan
zowel in het recyclagepark van Tienen, als in
de naburige gemeenten waar het recyclagepark door EcoWerf uitgebaat wordt. Let wel,
het moet om zuiver bladafval gaan en niet om
ander fijn groenafval of snoeihout. De stad
hoopt met deze maatregel meer inwoners te
stimuleren om zelf hun voetpad en straat bladvrij
te maken, maar ook om meer bomen en hagen
aan te planten. Zo wordt Tienen weer een stukje
groener.

EEN CADEAUTJE OP MAAT
Vermijd je liever een eindeloze zoektocht naar het ideale cadeau? In de
Streekshop op de Grote Markt kan je een geschenk op maat samenstellen.
Voor zoetekauwen zijn er de Tiense Kweikerspralines (nu ook verpakt in een
mooie doos van Tienen) en de Tiense stroop. Daarnaast is er een uitgebreide
keuze aan streekbieren en streekwijnen. De Tiense mosterd en Tiense koffie
mogen uiteraard niet ontbreken in je streekmand.
 Streekshop, Grote Markt 6 in Tienen, tel 016 80 57 38. Open: di. tot zo. van
09.00 tot 12.15 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Gesloten op 23, 25, 26, 30 en
31 december en 1 januari. Di. 24 december open van 09.00 tot 13.00 uur.

ZWEMMERS
VOL VERTROUWEN
De twee zwemclubs ‘Tiense Zwemmers’ en ‘Swimming Team Tienen’ zijn
gefusioneerd tot ‘TRUST’. Deze nieuwe zwemclub telt maar liefst 971 leden
en een 80-tal trainers. Met de fusie willen beide clubs hun werking en aanbod
optimaliseren. Het competitieteam scheert nu al hoge toppen in de provinciale
reeksen. TRUST is er echter ook voor recreanten en wil iedereen, jong of oud,
zoveel mogelijk aan het zwemmen krijgen. In de club heerst een familiale sfeer
en aansluiten kan aan een faire prijs.
 www.zwemclubtrust.be

OVERHOOPHUIS
Na het OverKop-huis, is er nu ook een overHoophuis in Tienen. De Alexianen Zorggroep
opende dit herstelcentrum voor mensen met
mentale problemen. Ze krijgen er informatie
over zelfhulpgroepen en professionele hulp,
maar kunnen er ook op een laagdrempelige
manier contact leggen met lotgenoten of vertoeven in een bibliotheekhoekje. Het huis wordt
uitsluitend gerund door mensen die zelf mentale
problemen hebben ervaren. Iedereen is welkom,
of je nu zelf met vragen zit, of een familielid,
vriend of hulpverlener bent van een persoon
met mentale problemen.
 overHoophuis, Liefdestraat 1 in Tienen,
 /overhoophuis.
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DE WERFKEET

KONING WINTER
IN HET LAND
De winterploeg van de stad staat klaar om de straten
en fietspaden ijsvrij te houden deze winter. Bij het
strooien wordt er voorrang gegeven aan de verbindingswegen tussen de dorpskernen, de omgeving
van openbare gebouwen, scholen en ziekenhuizen en de bedrijvenzones.
Nadien volgen de woonwijken, fietspaden en hellende straten. Wil je gladde
wegen of sneeuwoverlast melden, dan kan dit via winterdienst@tienen.be. Vergeet zelf niet om je voetpad
sneeuw- en ijsvrij te maken.
Dat is bij politiereglement
verplicht.

HERINRICHTING
VESTEN
Wegen en Verkeer werkt nog tot half maart
aan de bovengrondse herinrichting van de
Bergévest tussen de kruispunten met de
Kapucijnenstraat en de Paardenbrugstraat.
Tijdens deze fase blijven zowel de Kapucijnenstraat als de Paardenbrugstraat ter hoogte van
de Vesten afgesloten. Ondertussen werd ook de
nieuwe asfaltlaag in de Slachthuisstraat tussen
de Bergévest en de Molenstraat aangebracht.

GEEF JE MENING OVER
ONZE COMMUNICATIE!
Na de grote burgerbevraging over de beleidsprioriteiten voor de komende jaren, worden een aantal thema’s verder uitgediept. Daarom is er de
communicatiemonitor, een enquête over de communicatie van de stad. Vind
jij dat de stad voldoende informeert, welke kanalen raadpleeg je regelmatig
en wat vind je van de kwaliteit van de gebrachte berichtgeving? Wij vernemen het graag. Een representatieve steekproef van 2.000 inwoners heeft
de vragenlijst toegestuurd gekregen, maar ook jij kan ze t/m dinsdag
24 december invullen via www.tienen.be/communicatiemonitor.
Onder de deelnemers worden er leuke prijzen verloot.

Na de kerstvakantie worden o.a. het betonnen
fietspad, het voetpad in betonstraatstenen en
de rijweg op de Bergévest aangelegd. Ook de
bestaande rijwegverharding in de Paardenbrugstraat zal dan grotendeels mee vervangen
worden door een asfaltverharding. Onder
voorbehoud van slechte weersomstandigheden
verschuiven de werken half maart naar de
binnenring ter hoogte van het kruispunt met de
Beauduinstraat.

HERAANLEG
GROTE MARKT
De stad heeft drie offertes ontvangen voor de
herinrichting van de Grote Markt. Bij een eerdere procedure lagen de offertes een flink stuk
hoger dan de ramingen. Daarom werden er een
aantal wijzigingen aan het bestek aangebracht
en werd beslist een nieuwe mededingingsprocedure op te starten. Het studiebureau onderzoekt momenteel of de offertes ontvankelijk en
volledig zijn. Daarna volgt een onderhandeling
met de verschillende geïnteresseerde aannemers. Nadien kan er een planning opgemaakt
worden. Voor de zomervakantie zullen de nutsmaatschappijen alvast een aantal werken uitvoeren. Momenteel worden ook de gevels van
de horecazaken op de Grote Markt opgemeten.
Dat heeft alles te maken met het ontwerp van
de nieuwe luifels voor de terrassen.
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THUIS IN TIENEN

Nieuw
in
Tienen!

CINEMA BÉBÉ : MET JE BABY NAAR DE FILM

Kersverse ouders kunnen
ervan meespreken: met een
baby in huis staat je sociale leven even
on hold. In Tienen vinden we vrijetijdsbeleving echter een recht voor iedereen.
Maak kennis met ‘Cinema bébé'!

‘Cinema bébé’ is een filmervaring specifiek
voor jonge ouders. Vaak haken zij af voor
een bioscoopbezoek omdat het praktisch
niet haalbaar is of omdat ze bang zijn
dat hun kindje zich in de zaal laat horen.

Tijdens ‘Cinema bébé’ is alles erop voorzien om ook hen te laten genieten van een
ontspannen filmuitje sámen met hun baby.
Tijdens de filmvoorstelling kunnen de
kindjes rustig in dromenland vertoeven,
want zowel het geluid als de lichten
worden gedimd. Voor grote hongertjes
en onverwachte verrassingen zijn een
microgolfoven en een verzorgingskussen
aanwezig in de zaal. De wandelwagen
veilig achterlaten kan in de buggyparking.

Wie ook peutertjes onder de 2,5 jaar
heeft rondlopen, kan deze met een gerust
hart afzetten in de peuteropvang, waar
een film op maat en animatie voorzien
worden. Deze opvang bevindt zich vlak
bij de filmzaal. Na de filmvoorstelling is er
de gelegenheid om gezellig na te praten
in een aangename speelruimte met een
gratis kopje koffie.

Overtuigd? Noteer alvast de volgende data,
telkens om 09.30 uur in CC De Kruisboog:

• donderdag 20 februari
• Long Shot
• Stip en Vlek doen weer gek
(peuterfilm)

• zaterdag 7 maart
• Ad Astra
• Rita en Krokodil (peuterfilm)

• donderdag 23 april
• The Mustang
• Kleine Anna en Lange Oom
(peuterfilm)

• donderdag 14 mei
• After the wedding
• Kiwi en Strit (peuterfilm)

• zaterdag 28 maart
• Tolkien
• Dikke vrienden (peuterfilm)

 Tickets: € 2 / baby’s en peuters gratis, reserveren via CC De Kruisboog,
St.-Jorisplein 20 in Tienen, tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be.

CONFORMITEITSATTEST BINNENKORT VERPLICHT
VOOR HUURWONINGEN BINNEN STADSKERN
De stad neemt maatregelen om de woonkwaliteit in de binnenstad te verhogen en huisjesmelkerij tegen te gaan. Vanaf 2020
is een conformiteitsattest verplicht voor iedere woning die
vanaf dan verhuurd wordt binnen de Vesten.
Met een conformiteitsattest kan je aantonen dat de woning of het
appartement voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen op het vlak
van veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit en het aantal toegelaten bewoners. Het attest geeft je als verhuurder ook meer
rechtszekerheid bij huurbetwistingen en vormt een aanvulling op
de plaatsbeschrijving.
Om een conformiteitsattest te bekomen, dien je een woningcontrole aan te vragen bij het Wooninfopunt van de stad. Het attest
is tien jaar geldig en wordt gratis afgeleverd.
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 Wooninfopunt, tel 016 80 57 45, wooninfopunt@tienen.be.

THUIS IN TIENEN

BUURTPREVENTIENETWERKEN
WAKEN
De buurtpreventienetwerken in Tienen zitten in de lift. Eind september waren
er 461 personen aangesloten bij de netwerken in Goetsenhoven, Oplinter,
Hakendover, Bost, Kumtich en Vissenaken.
De buurtpreventienetwerken zijn sinds het voorjaar van 2018 in onze stad actief.
De leden verwittigen bij verdachte gedragingen, personen en voertuigen in de
eerste plaats de politie en informeren elkaar daarna met de bedoeling het aantal
woninginbraken terug te dringen. De netwerken worden actief ondersteund
door de stad en de lokale politie. Zo zitten de coördinatoren vier keer per jaar
samen met de politie om de werking te optimaliseren.
Wil je zelf ook een buurtpreventienetwerk oprichten of je aansluiten bij een bestaand netwerk, neem dan contact op met de dienst preventie. Ook handelaars
kunnen dergelijk netwerk opstarten.
 Dienst preventie, tel 016 80 57 18, preventie@tienen.be.

Enkele van de coördinatoren: Guy Allard (Oplinter), Patrick Matterne (Kumtich),
Patrick Massart (Goetsenhoven), Ben Vangilbergen (dienst preventie), Francis
Menten (Bost) en Emile Defau (Vissenaken).

FLEURIGE STATIONSBUURT
De bewoners van de Tiense stationsbuurt gingen in november aan de slag
om hun buurt klaar te maken voor een
fleurige lente. Met een goedkeuring
van het schepencollege en meer dan
800 bloembollen van de groendienst
op zak, werd de rotonde in de Zijdelingsestraat aangepakt. Bloembollen
van gele narcissen en paarse en witte
krokussen werden in de grond geplaatst. In het voorjaar zal deze plek
er dus kleurrijk bijliggen dankzij de
bebloemingsactie. Een mooi staaltje
van burgerengagement!

Foto: Philippe Van den Panhuyzen

10 OP 10
VOOR TIENEN
Het afgelopen jaar konden we heel wat
tienen uitdelen, aan bewonderenswaardige initiatieven, aan mensen met een
warm hart voor onze stad en voor uitzonderlijke prestaties op één of ander vlak …
Allemaal maken ze Tienen tot de mooie,
warme stad die ze is. Petra Waeckens
van De Zinspelerij kroop in haar pen voor
deze 10 op 10 voor Tienen.
In de geborgenheid van mijn stad begroet
ik en ontmoet ik, zie ik de gezelligheid
die schuilgaat achter gevels waar ik mij
welkom voel. Ik kan er niet langs zonder
glimlach op mijn snoet. Vrolijk en oprecht
wens ik de onbekende man in de straat
een goede dag want dat doen we hier
gelukkig nog. Soms voorzichtig, soms met
een glimlach van oor tot oor. Heerlijk vindt
dit meisje van op de buiten dat.
Al van sinds ik hier woon zeg ik dat de zon
altijd lijkt te schijnen in Tienen. Intussen
weet ik dat het de mensen zijn die hier het
mooie weer maken. Ik heb de Tienenaars
leren kennen als mensen die met mildheid
kijken naar elkaar. Als mensen die bereid
zijn om telkens op zoek te gaan naar het
mooie in de ander. Nog steeds word ik
gekieteld door de energie in deze stad
om te verbinden, om samen te leven en er
iets moois van te maken. De goesting van
de inwoners om deze stad met z’n allen
te kneden tot een thuis voor iedereen
werkt aanstekelijk. Ik hou van het dorpse
sfeertje waarin we omarmen en verwarmen, waarin dat oprechte centraal staat,
dat pure zonder franjes. Een warme Tiense
tinteling raakt ook nu tot in de puntjes van
mijn tenen.
 www.dezinspelerij.be
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DUURZAAM TIENEN

TIENSE DUURZAME HELD
RACET NAAR WERELDTITEL
Op 17 oktober werd het Agoria Solar Team van de KU Leuven wereldkampioen bĳ de
‘Bridgestone World Solar Challenge’ in Adelaide. De Tiense duurzame held Cedric D’Haeyer
bouwde mee aan de zonnewagen ‘Bluepoint’ en was erbĳ toen het team na een race van
3.000 km en een zinderende laatste dag als eerste over de eindstreep kwam!
“Aan dit wereldkampioenschap voor
wagens op zonne-energie ging meer dan
anderhalf jaar intensieve voorbereiding
vooraf”, vertelt Cedric. “Al in juli 2018
kwam ons team samen om lessen te
trekken uit de deelname van het vorige
team. We schreven ons ook in voor het
Europese kampioenschap in Zolder, waar
we veel leerden o.a. op het gebied van
aerodynamica.”
“Tijdens de productiefase, waarbij ik nauw
betrokken was, werd de ‘body’ van de
wagen opgebouwd. Nadien werden alle
onderdelen geïnstalleerd die nodig zijn
om van een echte wagen te kunnen spreken: remmen, ophanging, stuursysteem …
Natuurlijk moet er ook uitvoerig getest
worden.”
Foto's: Agoria Solar Team

“Met Bluepoint namen we deel aan de
‘Challengerklasse’. In deze klasse draait
het om maximale efficiëntie en de limiet
opzoeken van de wagen. Tot twee dagen
voor het einde stonden we nog op de
vierde plaats in het klassement, maar
helaas voor de tegenstanders spelen
duurzaamheid en pech ook een belangrijke rol. De laatste dag slaagden we erin de
koppositie te veroveren en die gaven we
niet meer af!”
“Deze race is geen eindpunt voor mij. Ik
zal verder onderzoek doen naar onze
zonnewagen, waarbij ik me zal focussen
op aerodynamica en mechanica. Ook zal
ik het team in de toekomst ondersteunen
met mijn kennis en ervaring, zodat we hopelijk volgende keer onze titel met succes
kunnen verdedigen.”
“Wanneer we zonnewagens in Tienen
kunnen verwachten? In 2030! Op dit
moment werken alumni van andere zonnewagenteams aan commerciële wagens
onder de naam ‘Lightyear’. We proberen
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kinderen en jongeren aan te zetten om
duurzaam te denken. Zo organiseren we
elk jaar een wedstrijd voor alle Vlaamse
scholen waarbij het de bedoeling is een
innovatief idee te ontwikkelen aan de
hand van twee batterijen en een zonnecel.
Bij dezen, Tiense scholen altijd welkom!”
 www.solarteam.be/nl/solar-olympics-1

Weetjes over de
zonnewagen ‘Bluepoint’
• De motor van de zonnewagen is
minder krachtig dan die van een
klein strijkijzer!
• Met Bluepoint kan je in een nacht
van Tienen naar Parijs én terug
rijden, zonder opladen.
• Bluepoint weeg slechts 135 kg.
• De luchtweerstand van Bluepoint
is even groot als die van een normale zijspiegel van een auto.

DUURZAAM TIENEN

TIENEN STRIJDT VOOR EEN
PROPERE STAD

Wist je dat …

• Tienen samen met zes andere

gemeenten in een proefproject van
EcoWerf gestapt is om beurtelings
mobiele camera’s op zgn. ‘hotspots’
te plaatsen. Dit jaar konden zo al 30
overtreders geïdentificeerd worden.

GEEN
POESPAS!
Elke lente worden een heleboel
kittens geboren. Om de zwerfkattenpopulatie onder controle te houden,
roepen de stad en het dierenasiel op
om zwerfkatten te signaleren en ook
huiskatten te laten steriliseren.

• In 2019 in totaal al 82 personen een
belasting voor opruiming moesten
betalen die varieerde van 100 tot
375 euro.

• Het team van de openbare reiniging
dagelijks met acht mensen op pad is
en dat zij op dinsdag, donderdag en
tijdens het weekend
nog bijgestaan
worden door drie
medewerkers van
de vzw Blankedale.

• De dienst preventie
dit jaar 1.394 meldingen
van zwerf- en sluikafval registreerde.

begeleiding krijgt om de zwerfafvalproblematiek aan te pakken.

• De stad op locaties waar vaak zwerf-

• De totale hoeveelheid zwerfafval die

of sluikafval gevonden wordt sensibiliseringsborden geplaatst heeft.

vorig jaar opgehaald werd maar eventjes 105.000 kg bedroeg.

• De glascontainers stapsgewijs onder-

• Een nette stad datgene is waar de Tienenaar het meest van wakker ligt, zo
blijkt uit de grote bevolkingsbevraging
van afgelopen zomer.

• De stad Tienen
deelneemt aan een
coachingtraject
van Mooimakers
en een subsidie
van 50.000 euro
en drie jaar lang

gronds gebracht worden en dat op
locaties waar dit al gebeurd is er veel
minder aan sluikstort wordt gedaan.

• Tijdens de ‘Week van de handhaving’
van 30 september t/m 6 oktober mensen beloond werden met een balpen
voor een positieve inspanning.

• Ook jij je steentje kan bijdragen tot
een propere stad door aan de slag te
gaan als Mooimaker. Meer info op
www.mooimakers.be.

Tienen draagt dierenwelzijn hoog in
het vaandel. In 2016 ondertekende de
stad de beginselverklaring die leidde
tot het label ‘diervriendelijke gemeente’ van de provincie Vlaams-Brabant.
Eén van de richtlijnen van deze verklaring is het informeren van de inwoners
over de sterilisatiemogelijkheden bij
huis- en zwerfkatten. Sinds 1 april '18
ben je namelijk wettelijk verplicht om
kittens te steriliseren voor ze 5 maanden oud zijn!
Inwoners van Tienen kunnen melding
maken van zwerfkatten via zwerfkatten@tienen.be. De dieren worden met
een kattenval gevangen en door een
medewerker van het dierenasiel naar
een dierenarts gebracht. Daar worden
ze gesteriliseerd. Na de ingreep krijgt
de kat een knipje in het oor en wordt
ze opnieuw vrijgelaten in de oorspronkelijke omgeving. Gemeenten en
steden zijn verplicht om gesteriliseerde
zwerfkatten gecontroleerd te voederen
en van schutting te voorzien. In Tienen
werden er ondertussen met steun van
de Vlaamse overheid zeven schuilhokken voor zwerfkatten geplaatst.

BLAUW BLIJFT BLAUW, ROZE BLIJFT ROZE
De nieuwe blauwe zak, voor het gezamenlijk aanbieden van PMD en zachte plastics, komt er voorlopig nog niet. Omdat de bestaande sorteercentra niet zoveel
bijkomende soorten plastic kunnen verwerken tot kwaliteitsvolle fracties, worden er
nieuwe sorteercentra gebouwd. In de provincies Oost- en West-Vlaanderen werd
de nieuwe blauwe zak wel al geïntroduceerd. De ingezamelde verpakkingen worden er tijdelijk gesorteerd in een omgebouwde installatie. Bij ons haalt EcoWerf tot
het voorjaar van 2021 plastic flessen en flacons, metalen en drankverpakkingen nog
op in de bekende blauwe zak. Zachte plastics horen tot dan thuis in de roze zak.
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UITGELICHT

Betovering en glijpret …

MET WINTERMAGIE
IN TIENEN!
Waar kan je de kerstsfeer beter opsnuiven
dan tĳdens ‘Wintermagie in Tienen’? Kom
van vrĳdag 6 december t/m zondag 5 januari
glĳden, draaien, beleven, shoppen en klinken!

ICE ICE BABY, MAAR OOK
KEEP ON TURNING
Het wordt stilaan een traditie, de ijspiste
op de Grote Markt. Ook dit jaar kan je de
schaatsen aanbinden en genieten van puur
winterplezier. De piste is alle dagen open,
ook op kerst- en nieuwjaarsdag!
Wie even wil wegdromen bij de feeëriek
verlichte stad, kan dat doen vanuit het 35
meter hoge reuzenrad. Mag het allemaal
wat sneller, dan is er de ‘tubing slide’. In
een rubberen band glijd je van een indrukwekkende hoogte naar beneden over een
baan van 25 meter. Voor de kleinsten is het
leuk vertoeven op het kersttreintje.
Het Winterschaatsdorp is de ideale plek
om even uit te blazen na het schaatsen of
gewoon gezellig af te spreken met vrienden en familie. Vlei je neer in de verwarmde zitlounge of verwen je smaakpapillen
met smoutebollen, een winterbarbecue

en andere versnaperingen. In het Winterschaatsdorp valt er altijd iets te beleven.
Zo staan er optredens van lokale artiesten,
kinder- en seniorennamiddagen en happy
hours op het programma. Het dorp is ook
toegankelijk voor mindervaliden.

Activiteiten
Vr. 06/12: officiële opening om 16.30 uur
Za. 07/12: optreden Kevin Kinnaer
om 16.00 uur
Za. 28/12: optreden Phil Hunter om 16.00 uur
Zo. 29/12: kerstliederen door Ensemble
Sint-Isidorus en Koperklets
Za. 04/01: optreden Andrea Schön
om 16.00 uur
Elke wo. kindernamiddag met animatie en
kortingen
Elke vr. afterwork met happy hour
Elke zo. seniorenmoment met muziek

Openingsuren
Ma. tot do. van 12.00 tot 21.00 uur
Vr. en za. van 12.00 tot 22.00 uur
Zo. van 12.00 tot 21.00 uur
Di. 24/12 en 31/12 van 12.00 tot 17.00 uur
Wo. 25/12 en 01/01 van 14.00 tot 20.00 uur
Zo. 05/01 van 10.30 tot 18.00 uur

Tarieven ijspiste
€ 5 zonder schaatsen
€ 7 met schaatsen
Combiticket € 10 (schaatsbeurt,
drankje en ritje op het kersttreintje
of de tubing slide)

 Check  /winterschaatsdorptienen
en www.winterschaatsdorptienen.be
regelmatig voor aanvullingen.

SMULLEN VAN TOTEMANNEN
OP DE KERSTMARKT
Tijdens de kerstmarkt is het gezelligheid
troef. Twee weekends lang, van vrijdag 13 t/m
zondag 15 december en van vrijdag 20 t/m
zondag 22 december, kan je op het Torekesen Mozartplein proeven van verkwikkende
drankjes en hartige hapjes en een keuze
maken uit originele geschenkjes voor onder
de kerstboom.
Tijdens het eerste weekend haalt de Tiense
Bakkersbond verse totemannen uit de
houtgestookte oven en zijn er optredens van
een lichtjongleur, De Jolige Ijsberen en SHE’s
Udenhout.
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Rockin’ Santa, De Lustige Sneeuwmannen
en het Tiens a capella ensemble Captain
Sugar zijn het tweede weekend van de partij.
Op straat wacht de arrenslee voor een tochtje door de stad.

Openingsuren
Vr. van 16.00 tot 21.00 uur
Za. van 14.00 tot 21.00 uur
Zo. van 14.00 tot 20.00 uur

UITGELICHT

VINTAGESCHATTEN OP DE
KERSTBROCANTEMARKT
Nostalgie troef tijdens de kersbrocantemarkt op zaterdag 7 december. Kom van
10.00 tot 18.00 uur gezellig snuisteren op

het Heldensquare en de Kalkmarkt en tik
een leuk cadeau op de kop.

HUIS VAN DE KERSTMAN
Natuurlijk is er ook de vaste afspraak met
de Kerstman. In zijn prachtig versierde
huis in het evenementenloket op de
Erfgoedsite (Grote Markt 3) mogen brave
kindjes met hem op de foto en krijgen ze
een lekkere verrassing.

Openingsuren
Vr. 13/12 van 16.00 tot 21.00 uur
Za. 14/12 van 14.00 tot 21.00 uur
Zo. 15/12 van 14.00 tot 20.00 uur
Vr. 20/12 van 16.00 tot 21.00 uur
Za. 21/12 van 14.00 tot 21.00 uur
Zo. 22/12 van 14.00 tot 20.00 uur
Ma. 23/12 van 16.00 tot 20.00 uur
Do. 26/12 van 16.00 tot 20.00 uur

COCA-COLA
CHRISTMAS
TRUCK
De wereldberoemde Coca-Cola Christmas
truck komt op woensdag 18 december
naar Tienen! De truck van maar liefst 16
meter lang zal zich in de loop van de dag
al fonkelend parkeren naast het Winterschaatsdorp. Breng een bezoek aan de
Kerstman en neem een mooie foto of laat
een gepersonaliseerde kersttrui maken.
De opbrengst gaat naar het Rode Kruis.

APRÈS SKI
PARTY
Voor een gezellige après ski party hoef
je echt niet naar winterse oorden. Op
zaterdag 21 december laten we op de
Kalkmarkt vanaf 18.00 uur alle remmen
los met o.m. DJ Jan Vervloet. Shnapps,
een wijn- en gin-tonicbar, braadworsten
en winterse decoratie maken het feestje
af. De toegang is gratis. JAT Event Drivers
zorgt voor veilig vervoer.
Deze party is een organisatie van
Opera Bar en de stad Tienen i.s.m. STEK,
vriendenkring RZ Tienen en de Alexianen
Zorggroep t.v.v. project RAFIKI en de jeugdwerking van KVK Tienen.

TIENEN KLINKT OP 2020!
Wij glijden 2020 goedgemutst tegemoet en klinken graag samen met jou op
het nieuwe jaar tijdens de nieuwjaarsdrink op zondag 5 januari. Tussen 10.30
en 12.30 uur ben je welkom op de Grote Markt. Goetsenhoven is dit jaar het
gastdorp dat zorgt voor de drank en animatie. Zo zijn er bv. twee koningen die
op zoek zijn naar een derde interimkoning. Kinderen verkleed als koning kunnen
solliciteren en ontvangen een stempelkaart voor een drankje, een toteman, een
leuke Driekoningenworkshop én twee ritjes op de attracties.

OOK EEN BEZOEKJE WAARD
•
•
•
•

Za. 14/12: kerstmarkt Bost en kerstmarkt Oplinter
Za. 21/12: Van stal naar ster (Vissenaken)
Wo. 25/12: Kerstfeest met de Kerstvrienden (Kumtich)
Di. 31/12: NYE 2020 – The party (Manege) + veilig vervoer via JAT Event Drivers

FEESTSHOPPEN
Spot een leuke feestoutfit of verwen je
familie en vrienden met leuke cadeautjes
van bij de Tiense handelaars. De winkels
zijn open op zondag 15, 22 en 29 december van 14.00 tot 18.00 uur. Tijdens de
weekends is er extra gratis parkeerplaats
op de speelplaats van de VIA-school in
de Waaibergstraat. Op zaterdag 14 en 21
december kan er bovendien gratis geparkeerd worden op de betaalparkings in het
centrum. Opgelet, in de blauwe zone dien
je nog steeds je parkeerschijf te leggen.
Passeer op zondag 29 december ook even
langs het Winterschaatsdorp. Ensemble
Sint-Isidorus en Koperklets brengen er om
14.30 en 16.15 uur kerstliederen.

 Meer info op www.tienen.be/activiteiten.

Alle info op www.wintermagietienen.be
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Uit in

VR 13, ZA 14 EN ZO 15 DECEMBER
Varia ■ Wintermagie in Tienen:
kerstmarkt met totemannenbak en
Huis van de Kerstman
Mozart- en Torekesplein, vr. 16 > 21u, za.
14 > 21u, zo. 14 > 20u
 www.wintermagietienen.be

ZA 14 DECEMBER
Muziek ■ Concert Bart Herman
‘Tussen ons. Gezegd en gezongen’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Hobby ■ Workshop koffiecups juwelen
Pand 10, Stationsplein, 14 > 17u
 annemie.vanelsen@gmail.com
Hobby ■ Bloemen uit klei
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20,
14.30 > 17.30u
 femmatienen@gmail.com
Muziek ■ Klassiek in de Kapel:
Schubertiade voor 4 handen
Kapel Oud College, Broekstraat 31,
19.45 > 22u
 www.klassiekindekapel.be

ZO 15 DECEMBER
Kids ■ De Piepkes
‘De Operaar Poephaar’ (5+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14 > 15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

WO 18 DECEMBER
Varia ■ Wintermagie in Tienen:
Coca-Cola Christmas truck
Grote Markt
 www.wintermagietienen.be
Kids ■ Speelpunt Huis van het Kind (0-2 j)
Aarschotsesteenweg 1, 8.30 > 12u
 gsm 0492 18 32 37,
info@huisvanhetkind.tienen.be
Hobby ■ Knibbel-Knabbel-Knuisje,
maak een Peperkoekenhuisje
Plan B, Leopoldvest 63, 19 > 21u
 info@annkoekepan.be

DO 19 DECEMBER
Theater ■ TG de LINK
‘Vrijen met dieren’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Varia ■ Interculturele praatgroep
Kom Binnen
Bibliotheek, Grote Markt 3, 14 > 16u
 tel 016 80 56 70, bibliotheek@tienen.be
Workshop ■ Koken voor je baby
Speelpunt Huis van het Kind,
Aarschotsesteenweg 1, 9.30 > 11.30u
 gsm 0492 18 32 37,
info@huisvanhetkind.tienen.be

VR 20 DECEMBER
Muziek ■ Concert 25 jaar Laïs
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Tienen

Kids ■ Speelpunt Huis van het Kind (0-2 j)
Aarschotsesteenweg 1, 8.30 > 12u
 gsm 0492 18 32 37,
info@huisvanhetkind.tienen.be
Sport ■ De Warmste Prieeltjesrun
t.v.v. De Warmste Week
Sc Houtemveld, Sporthalstraat 12, 17 > 21u
Varia ■ Filocafé
Pand 10, Stationsplein, 19.45 > 22u
 www.pand10.be

VR 20, ZA 21 EN ZO 22 DECEMBER
Varia ■ Wintermagie in Tienen:
kerstmarkt en Huis van de Kerstman
Torekes- en Mozartplein, vr. 16 > 21u, za.
14 > 21u, zo. 14 > 20u
 www.wintermagietienen.be

ZA 21 DECEMBER
Fuif ■ Après Ski Party
Kalkmarkt, 18u
 www.wintermagietienen.be
Varia ■ Begeleide rondleiding
‘Van stal naar ster’
OC De Kronkel, Kronkelweg 11, 18u
Sport ■ Sterrenwandeling
onder de blote hemel
Kerk Hakendover, Processieweg 1, 19.30u
 gsm 0473 48 54 35,
www.natuurpunt.be/tienen

ZO 22 DECEMBER
Sport ■ Straffe Kostwandeling in
Goetsenhoven
Goetsenhovenplein 20, 13.30u
 johanviaene@hotmail.com

MA 23 EN DO 26 DECEMBER
Varia ■ Wintermagie in Tienen:
Huis van de kerstman
Evenementenloket Erfgoedsite,
Grote Markt 3, 16 > 20u
 www.wintermagietienen.be

WO 25 DECEMBER
Eten en drinken ■ Kerstdrink
Kerstvrienden Kumtich
St.-Gillisplein, 14 > 15u

VR 27 DECEMBER
Sport ■ Critical Mass Tienen
Grote Markt, 18.30 > 20u
 fietsersbondtienen@gmail.com

ZA 28 DECEMBER
Sport ■ Themawandeling:
Kerststallentocht in Tienen
St.-Germanuskerk, Veemarkt, 14u
 tel 016 81 76 96

ZA 4 JANUARI
Muziek ■ Nieuwjaarsconcert
Rob De Nijs
Manege, St.-Jorisplein 25, 20u
 jeanpaul_thiry@hotmail.com

SPORT TIJDENS DE KROKUSVAKANTIE
De sportdienst richt tijdens de krokusvakantie, van maandag 24 t/m vrijdag 28 februari,
sportkampen in voor kinderen vanaf 4 jaar
in het sportcentrum Houtemveld.
Voor de jongste sportertjes is er de kleuterclub en het kleuterzwemmen. Superleuk voor

tieners zijn de omnisportkampen met o.m.
‘lasershooten’ en ‘Innogames’. Daarnaast zijn
er nog de bestsellers zoals dans, toestelturnen, zwemmen en skeeleren. Hou de website
van de sportdienst in de gaten voor meer info!
 www.tienen.be/sport

ZO 5 JANUARI
Eten en drinken ■ Wintermagie in
Tienen: Tienen klinkt op 2020!
Grote Markt, 10.30 > 12.30u
 www.wintermagietienen.be
Eten en drinken ■ Restaurantdag
Harmonie St.-Genoveva Oplinter
PC Oplinter, Ganzendries 29, 10 > 15u
 gsm 0473 30 31 52

NOG T/M ZO 5 JANUARI
Varia ■ Wintermagie in Tienen
Grote Markt
 www.wintermagietienen.be

DI 7 JANUARI
Varia ■ Interculturele praatgroep
Kom Binnen
Bibliotheek, Grote Markt 3, 14 > 16u
 tel 016 80 56 70, bibliotheek@tienen.be

DO 9 JANUARI
Theater ■ Cath Luyten, Tom Waes,
Jean Paul Van Bendegem en Jan
Swerts ‘Silence, Please’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 10 JANUARI
Hobby ■ Modeltekenen met
Roeland Kotsch
ART, St.-Jorisplein 20, 4 vrijdagen,
18.30 > 21.30u
 www.artxtienen.be

ZA 11 JANUARI
Workshop ■ Zhi Neng Qigong voor
gevorderden
Centrum Levenspad, Gallicstraat 5, 9u
 www.xanthe.be

MA 13 JANUARI
Film ■ Plusfilm: The Favourite
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

DO 16 JANUARI
Lezing ■ Ann Ceurvels ‘Etiketjes’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZA 18 JANUARI
Muziek ■ Klassiek in de Kapel: Weense
weemoed en virtuoos vertoon
Kapel Oud College, Broekstraat 31, 19.45u
 www.klassiekindekapel.be

ZA 18 EN ZO 19 JANUARI
Theater ■ Loge 10
‘Bossemans & Coppenolle’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, za.
20.15u, zo. 14.30u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZO 19 JANUARI
Lezing ■ Toast Literair met
Dalilla Hermans
Bibliotheek, Grote Markt 3, 10u
 tienen@davidsfonds.net

WO 22 JANUARI

WO 5 FEBRUARI

Kids ■ TG Winterberg
‘Meneertje meer’ (3+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20,
14 > 14.40u en 16 > 16.40u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
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Kids ■ Wonder Park (6+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 7 FEBRUARI

VR 24 JANUARI
Concert ■ VONKK #3 w/ Amongster +
MATS
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 19.30u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 24, ZA 25 EN ZO 26 JANUARI
Theater ■ Idee ’80 ‘Pekel en Haring’
PC Oplinter, Ganzendries 29, vr. en za. 20u,
zo. 14.30u
 gsm 0496 52 18 10, rodeyns.erik@gmail.com

ZA 25 JANUARI

Muziek ■ Op Rozen
Thuys van Heylessem, Kapucijnenstraat 57
 info@art27.be

VR 7 T/M ZO 16 FEBRUARI
Expo ■ ART-X Toont
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20
 www.kunstkringartxtienen.be

Theater ■ Raf Coppens ‘Mijn werk’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Kids ■ 4kids2play
Sc Houtemveld, Sporthalstraat, 10 > 17u
 www.tienen.be

Theater ■ Herbert Flack & Bob De
Moor ‘Een man een man’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

DO 13 FEBRUARI

Hobby ■ De Boekenbabbel
Bibliotheek, Grote Markt 3, 19.30 > 21.30u
 www.tienen.be/bibliotheek

VR 14 FEBRUARI
Muziek ■ Klassiek in de Kapel:
Catharina (première)
Kapel Oud College, Broekstraat 31, 19.45u
 www.klassiekindekapel.be

DO 30 JANUARI
Theater ■ Rayen Panday & Nigel
Williams ‘Comedy Dubbel’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZA 15 FEBRUARI
Theater ■ Ensemble Leporello
‘Shakespeare is dead, get over it!’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
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VR 31 JANUARI
Lezing ■ Stijn Van de Voorde ‘For
those about to rock: I salute you’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Hobby ■ Valentijnskoken
OC Schakel, Withuisstraat 22, 14.30u
 femmatienen@gmail.com

Sport ■ Critical Mass Tienen
Grote Markt, 18.30u
 fietsersbondtienen@gmail.com

WO 19 FEBRUARI

VR 31 JANUARI EN ZA 1 FEBRUARI
Theater ■ Idee ’80 ‘Pekel en Haring’
PC Oplinter, Ganzendries 29, 20u
 gsm 0496 52 18 10, rodeyns.erik@gmail.com

NOG T/M VR 31 JANUARI
Expo ■ 100 jaar zuur uit zoet,
de geschiedenis van Citrique Belge
Voormalig Suikermuseum, Grote Markt 4,
10 > 17u (behalve op ma.)
 www.tienen.be/zuuruitzoet

Varia ■ Infomarkt beleidsplan stad
Tienen
Vrijetijdscentrum, St.-Jorisplein 20
 www.tienen.be
Theater ■ Xander De Rycke
‘Bekend en Bescheiden’ (try-out)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

DO 20 FEBRUARI
Film ■ Cinema bébé ‘Long shot’ /
‘Stip en Vlek doen weer gek’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 9.30u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZA 1 FEBRUARI
Muziek ■ CC JATienen Schlagert 2020
Manege, St.-Jorisplein 25, 18.33u
 gsm 0499 81 28 67,
vzwccjatienen@gmail.com

MA 3 FEBRUARI

Lezing ■ Nic Balthazar
‘Verander de klimaatverandering’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 21 FEBRUARI

Film ■ Plusfilm: Qu’est-ce qu’on a fait
au bon Dieu
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

WO 26 FEBRUARI
Kids ■ Collectief DUK ‘Nog te bepalen’
(6+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 28 FEBRUARI

Theater ■ The return of the comeback
- 80 jaar Kamagurka & Herr Seele
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

WO 29 JANUARI

Organiseer jij een evenement in Tienen?
Geef het tijdig in op www.uitdatabank.be,
de grootste activiteitendatabank in
Vlaanderen. Het evenement wordt
ook opgenomen in de kalender op
www.tienen.be, in onze digitale
nieuwsbrief en eventueel in dit
overzicht (afsluiting op 10 januari).

ZA 8 FEBRUARI

ZO 9 FEBRUARI

Hobby ■ Vilten bloemenbroche
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14.30u
 femmatienen@gmail.com

Jouw event in
deze kalender?

Theater ■ Jeron Dewulf ‘Er was eens’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Sport ■ Critical Mass Tienen
Grote Markt, 18.30u
 fietsersbondtienen@gmail.com
Fuif ■ AZUL 25
Manege, St.-Jorisplein 25, 21u
 www.ksatienen.be

WO 4 MAART
Kids ■ Boze Wolf figurentheaterfestival: Ultima Thule ‘Bam’ (4+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

DO 5 MAART
Muziek ■ De Schone Companie
& Muziektheater Transparant
met Clara Cleymans ‘Cosi’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
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VR 6 MAART
Muziek ■ Lacrima di vita
Kerk Hakendover, Processieweg, 20u
 gsm 0486 42 58 03, info@art.27.be

ZA 7 MAART
Film ■ Cinema bébé ‘Ad Astra’ /
‘Rita en Krokodil’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 9.30u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Kids ■ Jeugdboekenmaand:
De vrolijke boekendag
Bibliotheek, Grote Markt 3, 10 > 13u
 www.tienen.be/bibliotheek

ZO 8 MAART
Muziek ■ Klassiek in de Kapel:
benefietconcert ‘Viri Galilaei’
O.L.V.-ten-Poelkerk, Grote Markt, 14.30u
 www.klassiekindekapel.be

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

Film ■ Coureur
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Meer evenementen op www.tienen.be/activiteiten
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Foto: Eyes2

02

Foto: Ustokos
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UITGELICHT

4KIDS2PLAY
Op zondag 9 februari wordt sportcentrum Houtemveld ingepalmd
door de pop-up speeltuin ‘4kids2play’. Kinderen tot 8 jaar kunnen
er hun hartje ophalen in drie
sporthallen, goed voor 4.000 m²
speelplezier. Voor de allerkleinsten is er o.m. een discospringkasteel, een klim- en klauterparcours,
kindergrime en ponycycling.
Speelvogels vanaf 6 jaar kunnen
zich uitleven met hovercarts, survivalbanen, themakastelen en nog
veel meer! Deze indoor speeltuin
is een initiatief van de sportdienst
en de Sportregio Getevallei.

BOZE WOLF LUST KLONTJE
Het Boze Wolf Figurentheaterfestival brengt het schoonste uit
het regionale én internationale figurentheaterlandschap. In
maart laat de wolf zĳn tanden zien in CC De Kruisboog in Tienen.
Boze Wolf Figurentheaterfestival
‘BAM!’, een voorstelling over helemaal opnieuw beginnen, bijt op woensdag 4 maart de spits
af van het Boze Wolf Figurentheaterfestival. In ‘De Vuurvogel’ op woensdag 18 maart ontdekt
de dappere prins Ivan het geheim van Kasei de Onsterfelijke op de gekende muziek van
Igor Stravinsky. Wegdromen met de lichtgevende circusvoorstelling ‘Click’ kan op woensdag
25 maart. Een carrousel van dansende, springerige lichtjes in de piste van een circus waar de
tijd is blijven stilstaan. Kom met lichtjes in je ogen. Wij zorgen voor de lampjes.

Boze Wolf Parcours
Ontdek op woensdag 11 maart het beeldend theaterparcours
van beloftevolle makers. Laat je verbazen door ‘Cathedralia’
met een decor van maar liefst 4.000 suikerklontjes! Het is
zoet en onvoorstelbaar en de makers kunnen wel een handje
gebruiken bij het voltooien ervan. Kijken, luisteren en meedoen is dus de boodschap!

 4kids2play: zo. 9 februari
van 10.00 tot 17.00 uur,
Sc Houtemveld, Sporthalstraat
in Tienen. Toegang € 5 / baby’s,
kruipertjes en volwassenen gratis.

NOG TE
BEPALEN
In de Academie Regio Tien huist
er heel wat talent en dit niet
enkel bij de leerlingen. D.U.K. is
het nieuwe theatergezelschap
waar Lynn Van den Broeck, Jef de
Haes en Karl Stroobants (alle drie
docent aan ART), samen met Tine
Roggeman en Charlotte Verlinden
deel van uitmaken. Op woensdag
26 februari staan ze samen voor
het eerst op de planken in CC De
Kruisboog met ‘Nog te bepalen’,
een muzikale familievoorstelling
over volwassen worden en
keuzes maken, of net niet.
De voorstelling richt zich tot kinderen vanaf 6 jaar, maar (groot)ouders, broers en zussen zijn
uiteraard ook welkom.
 D.U.K.: wo. 26 februari om
14.00 uur in CC De Kruisboog,
St.-Jorisplein 20 in Tienen.
Tickets: € 8 / € 6 kinderen,
via CC De Kruisboog,
tel 016 80 56 96 of
www.dekruisboog.be.
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Het ‘Hamermans-syndroom’ brengt het verhaal van 2 geliefden die op een onverwachte hindernis stoten. Heb je ooit al
dieren een wals zien dansen? In ‘De Balts’ onderzoeken
Tim Hammer en Mirthe
Dokter via muziek,
mime, maskers en
illustraties dit dierlijke
gedrag.
Foto: Reempix photography

 BAM! (4+): wo. 4 maart om 14.00 uur / Boze Wolf
Parcours: wo. 11 maart om 20.15 uur / De Vuurvogel (6+):
wo. 18 maart om 14.00 uur / Click (3+): wo. 25 maart om
14.00 en 16.00 uur. Meer info en tickets: www.dekruisboog.be.
Foto: Jan Arnse

JEUGDBOEKENMAAND:
WAT DOET KUNST?
Kunst gaat over meer dan alleen maar mooie dingen.
Het trekt je verbeelding op gang. Het roept een gevoel op.
Het triggert de nieuwsgierigheid ... Tijdens de Jeugdboekenmaand zet de bib kunst in de kijker! Kom naar ‘De Vrolijke
Boekendag’ op zaterdag 7 maart van 10.00 tot 13.00 uur en
laat je kind ontdekken of het een taalkunstenaar, een beelddenker of misschien wel een lichaamstovenaar is.
Doorlopend is er een tentoonstelling van de afdeling beeldende en audiovisuele kunst van ART. De bib krijgt ook
91 klassen over de vloer voor het bibspel en auteurslezingen
van o.m. Liesbet Slegers, Nico De Braeckeleer, Jef Aerts en
Sylvia Vanden Heede.
 www.tienen.be/bibliotheek

DOSSIER JEUGD

ELKE JONGERE VERDIENT EEN KANS!
De naam Kenneth Houtmeyers doet bĳ jongeren die
regelmatig naar Heldenland
gaan zeker een belletje rinkelen. In maart van dit jaar
ging hĳ voor Arktos aan de
slag bĳ de jeugddienst om
een jeugdbeleid uit te werken met speciale aandacht
voor kwetsbare jongeren.
Het reguliere aanbod van de jeugddienst
en andere vrijetijdsdiensten bereikt niet
alle jongeren. Vooral de kwetsbare doelgroep valt uit de boot en vraagt een aanpak op maat. Daarom nam de jeugddienst
het Vlaams expertisecentrum Arktos onder de arm, dat een ruime ervaring heeft
in het laagdrempelig werken met jongeren
en het ondersteunen van ouders, scholen
en lokale overheden op dit vlak.
Kenneth Houtmeyers wordt o.m. ingezet
om de problematiek van hangjongeren
aan te pakken op en rond het Martelaren-

plein. Hij onderhoudt contacten met de
jongeren en zorgt voor een aanbod op
woensdagnamiddag. “Ik reik vooral de
hand naar de jongeren die ‘rondhangen’
op Heldenland”, zegt Kenneth. “Intussen
heb ik er een 60-tal leren kennen. Hun interesses bestaan voornamelijk uit gamen,
voetbal en sociale media. Onder begeleiding van Streetsoccer Belgium hebben
we daarom in juni een streetsoccer- en
pannatoernooi gehouden op Heldenland.
Met succes! De meeste jongeren zijn

WELKOM BIJ DE JEUGDDIENST
Mogen we jullie voorstellen: de collega’s van de jeugddienst. Ook zij vinden het belangrijk om alle kinderen en jongeren een stem te geven. Hun werking staat voor:
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ook op zoek naar een ontmoetingsplek
of jongerenwerking. Elke woensdagnamiddag kunnen ze in de kelder van het
Vrijetijdscentrum letterlijk komen ‘hangen’.
Ze kunnen er tafeltennis spelen, gamen of
met vrienden afspreken.”
Kenneth organiseert regelmatig ook
workshops waar de jongeren gratis aan
kunnen deelnemen. Door hen te begeleiden, vermindert de kans op risicogedrag
bij deze groep.

DE JEUGD
WEET RAAD
Achttien enthousiaste jongeren vormen sinds begin dit jaar het nieuwe
bestuur van de jeugdraad. Ze willen
een stem geven aan de Tiense jeugd
in het beleid van de stad.
“We denken samen na over thema’s als
alcohol, betrokkenheid, gezondheid en
ontmoetingsplaatsen voor jongeren”,
vertelt voorzitter Kobe Declerck. “Zo
houden we twee keer per jaar een ‘barbriefing’ voor fuiforganisatoren, zorgen
we voor een ontbijt tijdens de ‘Dag van
de jeugdbeweging’ en houden we zo
goed als maandelijks een jeugdcafé.
De hashtag #djwz (de jeugd weet zelf)
is ondertussen goed ingeburgerd bij
de Tiense jongeren en wordt gebruikt
om hun mening op sociale media te
kennen te geven.”
 www.jeugdraadtienen.be

 Jeugddienst, St.-Jorisplein 20 in Tienen, tel 016 82 38 64, jeugd@tienen.be,
www.jeugd3300.be,  /jeugddienst.tienen.
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OVERKOP
GAAN
IS OK!
Twee jaar geleden ontstond uit de
‘Rode Neuzen Dag’ het OverKop-huis
in Tienen. Jongeren kunnen er terecht
voor laagdrempelige hulpverlening
en vinden er steun bĳ elkaar. Een
gesprek in de gezellige sofa met
projectverantwoordelĳke Annelies
Peeters en enkele vaste bezoekers.

Wat is OverKop?
Annelies: In een OverKop-huis kunnen
jongeren van 12 tot 25 jaar gewoon binnenen buitenlopen om er leuke activiteiten te
doen. Het is een veilige plek waar ze een
luisterend oor vinden en beroep kunnen
doen op professionele therapeutische hulp,
zonder een label opgeplakt te krijgen. Jongeren komen naar hier om de eenzaamheid te ontvluchten wanneer ze thuis of op
school problemen hebben, of wanneer ze
twijfelen of het leven nog zin heeft.
Bart (fictieve naam): Voor mij is OverKop
een plek waar ik kan ontspannen van
mijn thuissituatie. Ik kom naar hier om te
praten, maar ook om met mijn vrienden te
kickeren en tafeltennis te spelen. Ik heb
het gevoel dat ik hier echt gehoord en
begrepen wordt.
Steven: Ik voel me thuis vaak eenzaam,
daarom ben ik blij met een plek als OverKop. Ik kom hier bijna elke dag chillen
in de zetel en heb hier nieuwe vrienden
gemaakt.
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Hoe verloopt een dag in het
OverKop-huis?
Annelies: Heel gevarieerd! Er is altijd
iemand die de bar openhoudt en zo een
overzicht heeft van wat er in het huis
gebeurt en of iedereen zich ok voelt.
Wanneer er nieuwe jongeren toekomen, geven we hen een rondleiding. Er
staan altijd activiteiten en ateliers op het
programma. De focus ligt op plezier en
ontspanning, maar we werken steeds
thema- en ondersteuningsgericht. Als we
een spel spelen kijken we altijd naar wat
er in de groep gebeurt. Soms kan het net
goed zijn voor iemand om te verliezen, al
is het maar om de opgekropte spanning
eens los te laten. Wanneer we merken
dat iemand niet zo goed in zijn vel zit, dan
gaan we de dialoog aan.
Bart: Wat ik knap vind aan OverKop is dat
ze jongeren in armoede de kans geven
om deel te nemen aan allerlei activiteiten.
Zo zijn we dit jaar op daguitstap naar Pairi
Daiza gegaan. Sommige ouders hebben
hier gewoon geen tijd of geld voor.

“Jongeren die naar
OverKop komen, hebben
vaak een gevoel van
‘thuiskomen’.”

Annelies: We bieden onze activiteiten
meestal gratis aan, tenzij er toegangsgeld
of vervoer betaald moet worden. Maar ook
dan kunnen jongeren die weinig budget
hebben, taken of klusjes uitvoeren en
dankzij een spaarkaartsysteem toch meegaan. Zo worden ze gestimuleerd om zelf
uit hun situatie te geraken.

Wat maakt OverKop uniek in
Tienen?
Annelies: Jongeren die naar OverKop
komen, hebben vaak een gevoel van
‘thuiskomen’. Ze voelen zich hier op hun
gemak omdat ze niet onmiddellijk bevraagd worden over hun problemen. Wie

DOSSIER JEUGD

VOETBALPLOEG ZOEKT
VRIJWILLIGERS
Samen met Arktos wil OverKop in de loop
van 2020 een zaalvoetbalploeg oprichten
voor jongeren die moeilijk aansluiting
vinden bij een reguliere sportclub omwille
van diverse redenen. Door een laag
inschrijvingsgeld te hanteren, minder regels op te leggen en de competitiviteit te
beperken, ligt de drempel voor deelname
een stuk lager.
Ben je sportief aangelegd, heb je wat kaas
gegeten van voetbal en wil je trainingen
geven, shirts wassen of het zaalvoetbalveld helpen klaarzetten? Stel je kandidaat
als vrijwilliger en neem contact op via
info@overkoptienen.be of spring binnen bij
het OverKop-huis of de jeugddienst.

Bezoeker Steven en projectverantwoordelijke Annelies Peeters.
een gerichte hulpvraag heeft, kan iedere
dinsdag bij onze psychologen terecht.
Samen bekijken we welke begeleiding en
ondersteuning mogelijk is. We verwijzen
de jongere dan bv. door naar het JAC of
een andere dienstverlening, zodat hij of zij
gerichte ondersteuning krijgt.
Sara (fictieve naam): Fijn is dat je niet
meteen een etiket opgeplakt krijgt. De
hulpverleners zijn ook maar gewone
mensen zoals jij en ik. Ze staan tussen de
jongeren, niet erboven.
Bart: Ik ben heel dankbaar dat er een
plek is waar je je hart kan luchten. Ik heb
altijd mijn gevoelens opgekropt. Thuis
is het moeilijk erover te praten omdat
mijn ouders niet goed weten hoe ze best
reageren en dan voel ik me erg onbegrepen. Mijn ouders hebben veel vertrouwen
in OverKop omdat ze weten dat ik hier
terechtkan en hulp krijg als ik erom vraag.
Annelies: OverKop heeft van het Rode
Neuzen Fonds de opdracht gekregen om
het taboe op kwetsbaarheid bij jongeren

“Fĳn is dat je niet
meteen een etiket
opgeplakt krĳgt.”

te doorbreken. Jongeren die naar het
OverKop-huis komen, zien van elkaar dat
ze het moeilijk hebben en dat het ok is dat
je een keer huilt of boos bent.

Jullie zijn nu 2 jaar open in
Tienen, vinden jongeren sneller
de weg naar OverKop?
Annelies: Zeker! We zetten hier ook actief
op in door aanwezig te zijn op evenementen zoals Suikerrock en de Kweikersdag.
We gaan onze werking uitleggen in de
scholen of laten de leerlingen een bezoek
brengen aan het OverKop-huis. Tijdens
ons eerste werkjaar kregen we maar liefst
586 jongeren over de vloer. Sommigen
komen eenmalig of enkele keren, anderen
blijven terugkomen. Het bezoekersaantal

per dag is verdubbeld van 15 naar 30 en
maandelijks verwelkomen we 25 tot 30
nieuwe jongeren.
Steven: Ik vond de weg naar het OverKop-huis dankzij Erm ‘n Erm (een organisatie die mensen in armoede samenbrengt) en ben erbij sinds de start in 2017.
Nu volg ik zelf een opleiding als buddy om
jongeren te begeleiden die de stap niet
durven te zetten.
Sara: Ik heb onlangs nog een vriendin van
me aangeraden om eens mee naar OverKop te komen. Voel je je eenzaam, heb
je nood aan een goeie babbel of wil je
gewoon leuke dingen doen … Kom langs
en ervaar OverKop zelf eens.

 OverKop-huis, Ooievaarstraat 30 in
Tienen. Open: di., do. en vr. van 14.00
tot 21.00 uur, wo. van 12.00 tot 18.00 uur.
Tijdens schoolvakanties ma. tot vr.
van 14.00 tot 21.00 uur. Op 24, 25 en
31 december van 12.00 tot 17.00 uur.
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MAAK TIJDIG EEN AFSPRAAK MET
DE DIENST BURGERZAKEN
Kids-ID vervallen, rijbewijs behaald,
identiteitskaart verloren … Vooraleer
je naar het stadhuis toestapt, dien je
een afspraak te maken met de dienst
burgerzaken. Zo vermijd je een lange
wachtrij aan het loket.

Afspraak maken
Een afspraak maken kan op drie manieren:
• via www.tienen.be/afspraak;
• telefonisch op het nummer
016 80 57 00;
• aan de onthaalbalie in het stadhuis.
Á Bij je bezoek aan het stadhuis
dien je wel nog een ticket te
nemen. Dit kan via de ticketzuil
in de onthaalruimte of bij de
onthaalmedewerker.

Snelbalie

Zelf attesten downloaden

Voor een aantal verrichtingen en
documenten heb je geen afspraak nodig
(zie hieronder). Deze worden afgeleverd
aan de snelbalie. Ook de verkoop van
afvalzakken en zelfklevers voor gft-afval,
grofvuil en snoeihout gebeurt hier.

Via de federale online toepassing
‘Mijn dossier’ kan je zelf een aantal
documenten uit het Rijksregister
downloaden en afdrukken. Concreet
gaat het om de attesten van woonst,
samenstelling van gezin, leven,
nationaliteit, wettelijke samenwoning en
wijze van teraardebestelling en/of ritueel
voor uitvaartplechtigheid.

• Afhalen elektronische identiteitskaart,
kids-ID, reispas en rijbewijs

• Attesten van leven, nationaliteit, samen•
•
•
•
•

stelling van gezin en woonst
Uittreksel uit het strafregister
Afgifte formulier polio-inentingen
Melding beroepswijziging
Volmacht reis naar het buitenland
Wettigen van een handtekening
Á Bij je bezoek aan het stadhuis vraag
je een ticket voor de snelbalie aan
de onthaalmedewerker.

GEEN
ADMINISTRATIE
TUSSEN KERST
EN NIEUWJAAR
Vanaf dit jaar sluiten de administratieve diensten van de stad en het OCMW
Tienen de deuren tussen Kerstmis en
Nieuwjaar, meer bepaald vanaf dinsdag
24 december om 12.00 uur t/m woensdag
1 januari.
Ook voor stedelijk zwembad De Blyckaert,
de stadsbibliotheek, de Streekshop en
museum het Toreke gelden er aangepaste openingsuren tijdens de eindejaarsperiode. Raadpleeg www.tienen.be voor
meer info.

ZITDAGEN IN HET
SOCIAAL HUIS
In het Sociaal Huis vinden regelmatig zitdagen plaats van
externe organisaties.

• Pensioenpunt: 1ste di. van de

•
•

•

maand van 09.00 tot 12.00 uur
(zelfstandigen en werknemers)
en van 13.15 tot 15.30 uur
(werknemers)
Nationaal instituut voor oorlogsinvaliden: 4de do. van de maand
van 11.00 tot 12.00 uur
FOD Sociale zekerheid voor
personen met een handicap:
3de ma. van de maand van
10.30 tot 12.00 uur
Dienst Ondersteuningsplan:
1ste do. van de maand van
08.30 tot 12.30 uur
(tel 016 56 56 30)
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Foto: Steven Massart
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Á Hou je elektronische identiteitskaart,
je pincode en een kaartlezer
bij de hand. De kaartlezer moet
geïnstalleerd zijn met de juiste driver
(zie eid.belgium.be/nl). Surf naar
www.tienen.be/mijndossier
en volg de instructies.

• Dyzo – voor zelfstandigen in

•
•

•

moeilijkheden: 4de do. van
de maand van 09.00 tot 12.00
uur na afspraak
(tel 0800 111 06, info@dyzo.be)
Vlaams Woningfonds: ma. van
09.00 tot 11.00 uur na afspraak
(tel 025 48 91 11)
SVK WoonregT: di. en do. van
09.00 tot 12.00 uur, andere
dagen na afspraak
(tel 016 82 34 33)
Huurdersbond: di. van 09.00 tot
12.00 uur na afspraak
(tel 016 25 05 14)

GETIPT IN TIENEN

5

Tips

VOOR EEN
WARME
WINTER

SAMENZIJN
ONDER DE
KERKTOREN
WARME
WINTERS IN HET
VIANDERDOMEIN
Goed nieuws, want de gezellige pop-up
bar Zomers Zoet in het Vianderdomein
belooft een warme winter. Nog tot 1
maart blijft de bar open en kan je er na
een stevige wandeling of fietstocht, of
een speeluitstap met je bengels terecht
voor een lekker drankje en versnapering.
Hou de Facebookpagina ‘Zomers Zoet’
in de gaten want regelmatig zijn er leuke
activiteiten zoals een zondagsbrunch en
winterbarbecue. De accommodatie is ook
geschikt voor (verjaardags)feestjes, recepties, koffietafels, teambuilding en andere
evenementen.
 Zomers Zoet, Vianderdomein 78
in Tienen, gsm 0484 74 22 22,
warmewinters@zomerszoet,  /zomerszoet. Open: wo., za. en zo. van 14.00 tot
18.00 uur (als het niet regent).

STRAFFE
KOFFIEBAR
Niets beter voor wat winterse warmte dan
een bakje zelfgebrande koffie met een
Tiense toets. Eind september opende de
karaktervolle koffiebar ‘Dragon Roast’ zijn
deuren in de Kleine Bergstraat. Nip van de
pittige Oswaldus of zachte Thuinas. Een
stuk schwarzwälder kirschtaart, een specialiteit van bakkerszoon Jos, maakt de koffiepauze compleet. Herboriste Joëlle verwent
je met heerlijke theemengelingen en ook
liefhebbers van lokale streekbieren kunnen
er hun hart ophalen. Leuk weetje: Dragon
Roast verwijst naar de draak Oswaldus uit
de Tiense legende en Kweikersparade.
 Dragon Roast, Kleine Bergstraat 19,
Tienen. Raadpleeg  /dragonroasts voor
de openingsuren.

PRIEELTJESRUN VOOR EEN
WARM DOEL
Zet je, samen met Basketbalclub Tienen, Joggers Team
Tienen en NVV Tienen
Volleybalclub, in voor de
Warmste Week en kom
op vrijdag 20 december in
het sportcentrum Houtemveld
naar de Prieeltjesrun. Je beslist zelf hoeveel toertjes van 1 km je wandelt of loopt.
Met drank- en eetstandjes en randanimatie belooft het er een gezellige boel te
worden. De opbrengst gaat volledig naar
‘t Prieeltje in Hakendover, een dagopvang
voor mentaal of meervoudig gehandicapte
kinderen.

Gezellig samenzijn, dat is waar
wij warm van
worden tijdens
de kerstdagen.
In Kumtich
organiseren de
Kerstvrienden
op kerstdag van
14.00 tot 15.00
uur een kerstdrink. Iedereen
is er welkom in de feesttent op het
St.-Gillisplein voor een drankje of een
lekkere pannenkoek. En ho ho ho, ook
de Kerstman is van de partij! De Tiense
koetsiers verzorgen ritjes door de sfeervolle straten van de deelgemeente.
 Kerstdrink: wo. 25 december
van 14.00 tot 15.00 uur, Sint-Gillisplein
in Kumtich.

TUSSEN
POTTEN EN
PANNEN
Denk tijdens
de eindejaarsperiode tussen
de gevulde
kalkoenen en
glanzende cadeautjes ook eens aan
de mensen die het niet zo breed
hebben. Ook zij willen best wel eens
genieten van een lekker feestmaal,
alleen hebben ze soms de middelen
niet om er eentje op tafel te toveren.
Bezorgd Om Mensen is een organisatie die spullen zoals kleding en
speelgoed inzamelt voor minderbedeelden. Ook huisraad zoals potten
en pannen, borden, bestek en glazen
is in deze periode meer dan welkom!
 Bezorgd Om Mensen,
Slachthuisstraat 4 in Tienen.
Open: ma., wo. en vr. van 09.00
tot 12.00 uur.

 Prieeltjesrun: vr. 20 december,
17.00 tot 21.00 uur in Sc Houtemveld,
Sporthalstraat in Tienen.
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#thuisintienen
Gebruik #thuisintienen
voor al je Instagramfoto’s
over Tienen: de kans
bestaat dat jouw foto in
deze rubriek terechtkomt!

27 september

4 oktober

11 oktober

20 oktober

@theyseke: Omdat het kan, omdat het nodig
is, omdat iedereen het kan; bloed geven, een
bloedserieuze zaak. #thuisintienen #rodekruis

21 oktober

@femkevansteenkiste: Ok herfst, wat ben je
mooi! 😍  🍂 #thuisintienen #autumn
#thingsiwanttoremember #letthembelittle
#herfst #nature #tienen

29 oktober

2 november

21 november

@trailsandbarbells: De Lazuur 2019. Het was
weer een knotsgekke, superleuke bedoening.
#delazuur #schaap #sheep #run #funrun
#competition #team #district #tienen #3300
#kweikersdag #relayrace #relaysheeprace

@christoffjonckers: #thuisintienen
#dinsdagmarkt
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@ccdekruisboog #poetspersoneel
#thuisintienen #klasbakken #werkpaarden
#wijblij #seizoen1920

@jeronimooke: #thuisintienen #walk
#beproudofyourcity #aboutlastnight
#tienen

@bakkerij_vanderveken: Schapenkoppen
maken #10/10 #lazuur

@stadtienen: Voorleesslinger
#voorleesweek @go_atheneum_tienen
i.s.m. @bibtienen. #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
Gesloten vanaf dinsdag 24 december
om 12.00 uur t/m woensdag 1 januari.

Blijf bij de pinken
Foto: Jeroen Geladé

ZOMAAR
“Tis the season to be jolly, fa la la la la,
la la la laaaa!” Het is alweer de maand
van Sinterklaas, van de Kerstman, van
de obligatoire familiefeesten en van
zielsverwoestende kerstdeuntjes. Bij TienenTroef laten we het alvast niet aan ons
hart komen. Wij stropen de glinsterende
mouwen van onze eenhoorntruien op
en feesten lustig mee. TienenTroef staat
sinds één december namelijk al drie jaar
online. Die verjaardag vieren wij maar
wat graag. Het oeuvre van de stadsblog
begint ondertussen te lijken op een
eigentijds en origineel stadsarchief waar
iedereen terecht kan voor verrassende
verhalen over onze stad.
Als hoofdredacteur sta ik telkens te kijken van wat die olijke collectie aan inktverstrooiers en plaatjesmakers helemaal
vrijwillig fabriceren uit liefde voor hun
thuishaven. De stad kan zich eigenlijk
geen beter reclamekanaal bedenken.
Niet alleen krijg je een veelheid aan
verhalen vanuit het sociale en culturele
pluralisme dat onze stad zo kenmerkt,
maar tegelijk zijn elk van onze medewerkers ambassadeurs in hun eigen recht.
Dat enthousiasme dragen ze ook uit in
alle evenementen die wij organiseren.
Het hoogtepunt van het TienenTroefjaar
komt er namelijk ook weer snel aan: het

Gala van de Tiense Troeven. Dé avond
van het jaar voor iedereen die begaan
is met onze stad. Want daar zetten
de Tienenaars andere Tienenaars in
de bloemetjes. Zomaar. Omdat ze het
verdienen. Mensen voor mensen. Waar
een stad om draait. Wij zetten er graag
onze schouders onder. En als het Gala
voorbij is, zal ik vanonder de kerstboom
nog wat laatste pakjes tevoorschijn toveren. Voor de hele crew van onze blog.
Zomaar. Voor al hun werk, waar de stad
en al haar inwoners alweer een jaar lang
de vruchten van konden plukken. En
dan vol goede voornemens onbevreesd
het tweelingjaar 2020 instappen. Zelf
maak ik al lang geen goede voornemens
meer bij elk nieuwe jaar. Geluk zit niet in
de grote beloftes die we enkel onszelf
voorhouden. Heel vaak ligt het in kleine
dingen, vlak voor onze neus en moeten
we het gewoon grijpen.
Oscar Wilde zei het het best: “With
freedom, books, flowers, and the moon,
who could not be happy?” Alvast een
gelukkig nieuwjaar allemaal. We zien jullie graag op het Gala op 31 januari. Met
vrijheid, bloemen en de maan hebben
we die avond bijna alles wat we nodig
hebben. Ik breng wel wat boeken mee.

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






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

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

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

Volg de stadsblog TienenTroef op www.tienentroef.be.
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