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BLIKVANGER

AVONTUURLIJK
HELDENLAND
We hebben er even op moeten wachten, 20 Ketnetafleveringen lang om
precies te zijn, maar hier is het dan: ons eigen Heldenland, voorzien van
alles om zijn status van meest coole speeltuin van het land waar te maken.
De torenhoge metalen constructies bestaan uit gerecupereerd industrieel
materiaal, dat met zeecontainers uit Griekenland geïmporteerd werd. Jonge
durfallen wagen zich o.m. aan een klim- en glijpartij van 5 meter hoog en
een deathride van 25 meter lang. Natuurlijk werd Heldenland ingewijd door
niemand minder dan de vier Helden zelf. Tsjik tsjak vollenbak, jij komt Heldenland toch ook ontdekken?!
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VOORWOORD

ZOMERS TIENEN
Kijk jij ook al uit naar een mooie zomer? Een gezellig terrasje doen (in de Heldenbar bijvoorbeeld), picknicken langs het water of samen met de kinderen
waterijsjes maken voor een zwoele dag … Ik wel! In Tienen valt er de hele
zomervakantie lang een heleboel te beleven. Onder de noemer 'Tienen Feest'
laten we elk weekend fijne evenementen op je los, voor jong en oud, voor
mensen binnen en buiten onze stad.
In dit stadsmagazine blikken we ook al even vooruit naar het nieuwe schooljaar. De Academie Regio Tienen scheert hoge toppen. Dat is niet in het minst
te danken aan de visie van haar twee directeurs. Tijdens een interview bleken
ze boordevol toekomstplannen.
Recent ging het eerste buurtpreventienetwerk van start in Goetsenhoven. Laat
het een inspiratie zijn voor andere deelgemeenten. Zoveel burgerzin kunnen
we alleen maar toejuichen.
Een hele fijne zomer, in Tienen natuurlijk!
Katrien Partyka
Burgemeester
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KORTWEG

BOEKSTARTGEMEENTE

SLIMME VUILBAKKEN
OP HELDENLAND

Met voorlezen kan je niet jong genoeg
beginnen. Kinderen die vroeg met boeken
kennismaken, blijken taalvaardiger en doen
het vaak beter op school. Precies daarom is
er het project ‘Boekstart’. Op de leeftijd van
zes maanden krijgen kindjes op consultatie bij
Kind en Gezin een babyboekje. Een jaar later
volgt een uitnodiging om in de bib een tas af
te halen met twee peuterboekjes en info over
voorlezen. Wist je trouwens
dat je in de bib van Tienen
ook leuke boekjes voor
baby’s en peuters kan ontlenen? Zo kan je dagelijks
een knus voorleesmoment
met je kindje houden.

Niet alleen Heldenland is een primeur
voor Tienen, ook de slimme vuilbakken
die op het terrein werden geplaatst zijn
dat. De bakken zijn voorzien van een
zonnepaneel waardoor het afval dat erin
gedeponeerd wordt tot zes keer per dag
samengeduwd kan worden. Een sensor
detecteert de vullingsgraad. Zijn de vuilbakken bijna vol, dan krijgt de technische
dienst een mailtje. De stad bekijkt of het
wenselijk is dit systeem uit te breiden
naar andere locaties in de stad.

STREET ART
OP DE GROTE MARKT

REGIONAAL
LOKET
KINDEROPVANG
De stad Tienen zal i.s.m. Interleuven een
regionaal loket kinderopvang uitbouwen.
Bedoeling van dit loket is een centraal
aanspreekpunt voor ouders te creëren om
de zoektocht naar een opvangplaats te
vereenvoudigen. Wachtlijsten bij individuele
voorzieningen, ouders die zich voor meerdere
wachtlijsten inschrijven en gezinnen die
nergens geregistreerd geraken, zijn hiermee
verleden tijd. Bijzondere aandacht is er ook
voor kwetsbare gezinnen en voor kinderen
met specifieke zorgbehoeften. Verwacht wordt
dat er met het project gestart kan worden na
de zomervakantie.

ZELFUITLEENBALIES BIB
Dit najaar neemt de bibliotheek zelfuitleenbalies in gebruik. Dit betekent dat bezoekers
van de bib zelf hun materialen zullen kunnen
inscannen bij het ontlenen of terugbrengen
ervan. Momenteel worden de nodige voorbereidingen hiervoor getroffen. Zo krijgen
alle materialen een digitaal label in de vorm
van een sticker. Voor dit nieuwe systeem er
komt, wordt de hele gelijkvloerse verdieping
heringericht en wordt er werk gemaakt van
een nieuwe ingang voor de bib.
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In afwachting van de heraanleg van de
Grote Markt, ging grafisch kunstenaar
Wilfried Pulinckx aan de slag met de
betonvlakken op het marktplein. Hij lijft
ze in met een lappendeken van maar
liefst 250 zeshoekige tegels. De kleurrijke tegels werden door de leerlingen
van de Academie Regio Tienen versierd
met geometrische figuren en exotische
planten- en dierenmotieven. Door een
optische illusie lijkt de mozaïek te zweven
tussen de rustieke kasseien.

TOREN VOL STELLINGEN
De komende dagen kan je hem boven
het Stationsplein zien uitrijzen: de 'Toren
vol stellingen'. Met een hoogte van 15
meter biedt de toren een prachtig zicht
over Tienen en omstreken. Een persoonlijke toets wordt gegeven door de
lichtkranten met stellingnames van pendelaars en inwoners over de stationsomgeving en de stad. Dit project kwam
tot stand dankzij de stad Tienen en de
provincie Vlaams-Brabant om, in afwachting van de definitieve heraanleg, het
Stationsplein nieuw leven in te blazen als
een fijne ontmoetingsplaats.

Wil jij een stelling delen op de
toren, dan kan dit via de ideeënbus
in Pand 10 of via info@ast77.be.

DE WERFKEET

BOEK
'SPORT@TIENEN'
Naar aanleiding van het 40-jarige bestaan van de
sportraad, werd het boek ‘Sport@Tienen, een bloemlezing uit de Tiense sportgeschiedenis’ uitgegeven.
Het boek neemt de lezer in vogelvlucht mee door
de rijke sportgeschiedenis van onze stad. Wist je dat
een stadsgenoot ooit de Zesdaagse van New York
won? En dat een Tienenaar eindwinnaar werd van
de eerste rittenwedstrijd Parijs-Nice? Deze en andere straffe verhalen vind je in het boek, dat voor 10
euro te koop is in de Streekshop op de Grote Markt.

DE DRIE TUMULI:
IN ERE HERSTELD
De uitvoeringswerken op de site van de drie Gallo-Romeinse tumuli in Grimde
zitten in een eindfase. Deze werken gebeuren in het kader van een landschapsbeheersplan. De honderden aanplantingen aan de rand van het terrein
beginnen in bloei te staan. Op de grote vlakte achter de grafheuvels is al gras
gezaaid. De tumuli stralen zo een oase van rust uit. Zitbanken, picknicktafels
en een fietsenparking zijn mooi geïntegreerd in het park- en recreatiegebied.
Ondertussen maakt de stad ook verder werk van het dossier van de autoparking langs de Tricotstraat.

FIGURANTEN
KWEIKERSDAG
GEZOCHT
Op woensdag 10 oktober is het Kweikersdag, onze
eigen Tiense feestdag. OpgewekTienen, de stad
en tal van partners palmen dit jaar de buurt rond
de Potteriewijk in met tal van festiviteiten. Zoals
de traditie het voorschrijft, is er ook een feestelijke
intrede met de Tiense reuzen. Ben jij tussen 6 en
20 jaar oud en heb je zin om mee te lopen in de
optocht, schrijf je dan in op www.tienen.be/kweikersdag-inschrijven. Per leeftijdscategorie wordt er
een volledig gekostumeerd tafereel uitgewerkt. De
optocht start om 20.00 uur op de Grote Markt en
duurt ongeveer een uurtje.

Op zondag 9 september wordt dit unieke project in de kijker gezet
tijdens de Open Monumentendag. Hou onze website en Facebookpagina in de gaten voor meer info.

VIERDE LANSIERSLAAN
FEESTELIJK GEOPEND
De heraanleg van de Vierde
Lansierslaan zit er al een
tijdje op, maar vorig weekend werd de straat officieel
ingehuldigd. Met ruimte
voor de fietsers, meer groen
en een aangepaste straatverlichting, heeft de straat
opnieuw het aanzien van
een mooie boulevard.

HERAANLEG GROTE MARKT
De voorbereidende nutswerken voor de heraanleg van de Grote Markt zijn
voltooid. Momenteel loopt de procedure om een aannemer aan te stellen
voor de heraanleg. De werken zelf zullen vermoedelijk nog dit najaar van
start gaan. Tijdens een eerste fase is het de bedoeling de kerktuin te realiseren ter hoogte van het Heldensquare en de Kalkmarkt.
Foto: Philippe Van den Panhuyzen
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HIER WAAKT EEN
BUURTPREVENTIENETWERK
Buurtpreventienetwerken
zijn burgerinitiatieven
van mensen die in een
bepaalde buurt wonen of
werken. Door berichten via
WhatsApp met elkaar te
delen, trachten ze woninginbraken en criminaliteit
te voorkomen. In de deelgemeente Goetsenhoven is
een eerste buurtpreventienetwerk actief. Wij spraken
met coördinator Patrick
Massart.
“Het buurtpreventienetwerk is er vooral om hebben we enkel de mensen betrokken
bij ‘Goetsenhoven For Life’ gecontacteerd,
typische ‘had ik dat geweten’-situaties te
met veel positieve reacties tot gevolg. In
vermijden", vertelt Patrick. "Nu gebeurt het
de toekomst gaan we flyeren om nog meer
al te vaak, bv. na een inbraak, dat mensen
inwoners aan te spreken. Ook in andere
uit de omgeving zich herinneren dat onbedeelgemeentes van Tienen kunnen lokale
kenden het huis van de buren inspecteerverenigingen hun sociaal netwerk aanden. Wie lid is van het buurtpreventienetwerk, kan verdachte personen, voertuigen
spreken om een buurtpreventienetwerk
of handelingen telefonisch melden aan
op te richten. Bij ons gaat het snel vooruit,
de lokale politie. Nadien plaatst men een
de mensen in Goetsenhoven zijn goed
bericht in de WhatsAppgroep
verbonden!”
"Gedaan met
en kunnen anderen de situatie
mee in de gaten houden. De
Op de vraag of onze fotograaf,
'hadden we
politie is ook lid. Zij volgt de
die even zoekend door de
het maar
situatie mee op."
straten van Goetsenhoven
geweten!'"
wandelde, al gemeld werd,
"Voor mensen zonder smartantwoordt Patrick lachend:
"Ik heb in ieder geval niets ontvangen,
phone fungeer ik als een soort van buddy
dus ik vermoed van niet. Ik denk dat men
of tussenpersoon. Of ik verwijs hen door
naar leden die vlakbij wonen. Zo krijgen we wel gezien heeft dat ik er iets later bij liep
op termijn een systeem waarbij wat gemeld (knipoogt).”
moet worden aan de politie, gemeld zal
worden. En zo hopen we gespaard te blijven van inbraken en andere criminaliteit.”
Instappen in een buurtpreventienetwerk
is mogelijk vanaf de leeftijd van 16 jaar.
Een belangrijke rol is weggelegd voor
de coördinator. Hij bezorgt de namen en
contactgegevens aan de politie. Zo is er
een overzicht van wie tot welke groep
behoort. “Het is uiteraard de bedoeling dat
binnen de deelgemeente de leden goed
verspreid liggen. Van elke hoek en straat
zou er iemand bij moeten zijn. Voorlopig
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Patrick maakte gebruik van het
netwerk rond ‘Goetsenhoven For
Life’ om een buurtpreventienetwerk
op te richten. Denk jij dat jouw
vereniging of netwerk een steentje
kan bijdragen? Neem contact op
met de dienst preventie.
 dienst preventie, tel 016 80 57 18,
preventie@tienen.be.

CERTIFICAAT
INBRAAK
VEILIG
In 2017 ondertekenden de stad en
de politiezone Tienen-Hoegaarden
het provinciale charter ‘Veiliger
wonen met het Certificaat Inbraak
Veilig’. Hiermee willen ze bewoners,
bouwheren en professionele bouwpartners aanzetten tot het nemen
van maatregelen tegen inbraak. Het
uitgangspunt is dat er voor alle bereikbare gevelopeningen drie minuten
inbraakvertraging moet zijn door het
gebruik van gekeurde materialen.
Om een Certificaat Inbraak Veilig te
verkrijgen, maak je een afspraak met
de diefstalpreventieadviseur.
 dienst preventie, tel 016 80 57 18,
preventie@tienen.be,
www.certificaatinbraakveilig.be.

THUIS IN TIENEN

CHILLEN MET ZICHT OP HELDENLAND
Genieten in het zomerzonnetje, aperitiefje in de hand, kindjes in de
speeltuin … Dat is het vooruitzicht dat de Heldenbar te bieden heeft.
Zeg nu zelf, verlokkelijk niet?
Veertien verenigingen reageerden op de oproep van de stad
Tienen en nemen de uitbating van de Heldenbar 15 weken lang
voor hun rekening. Het laat hen toe een centje bij te verdienen
met frisse drankjes, kleine versnaperingen en vooral toffe
activiteiten waarin ze zich helemaal smijten.
De Heldenbar is een hippe locatie, de Tiense beachlounge zeg
maar, zij het niet aan een parelwit strand, maar met zicht op de
groene graszoden van het Steentjesplein en op Heldenland
natuurlijk. Helemaal in dezelfde leuke, duurzame stijl van de
speeltuin.
Verwacht je aan een kubbtoernooitje, gezelschapspelen, een
watergevecht, maar ook een voetbaltoernooi, rolstoelraces
of dansworkshops … De leerlingen van PISO zorgden voor
comfortabele loungezetels.
 Heldenbar is open iedere woensdag-, zaterdag- en
zondagnamiddag van 13.00 tot 18.00 uur. Raadpleeg
www.tienen.be/heldenland voor een overzicht van de
activiteiten en extra openingsuren.

TIENEN BULKT VAN DE
KLEINE GROTE HELDEN
Naar aanleiding van Heldenland, lanceerden we een oproep om
'Kleine Grote Helden' te nomineren. We kregen erg veel leuke, lieve,
verrassende en opmerkelijke kandidaturen binnen en het was zwoegen om hieruit een selectie te maken. Vier nominaties sprongen in het
oog. Deze Kleine Grote Helden werden met een filmpje in de kijker
gezet op de Facebookpagina van de stad en kregen als verrassing
een bordje om aan de gevel te hangen. Zo kan heel Tienen zien dat
er in hun huis een echte held woont.
Zo was er Xiben uit Bost die zijn meter elke dag bezoekt, een moment
waar zij altijd naar uitkijkt. Daan, Thor en Fran werden samen genomineerd omdat ze steeds opkomen voor zichzelf en anderen. Anna-Lou
hielp flink mee in het gezin na het ongeval van haar mama. Allessandro en Norino zijn broertjes. Allebei staan ze telkens klaar voor
hun klasgenootjes om hen te helpen met rekenen, taal of WO!
Stuk voor stuk Tiense Kleine Grote Helden met een groot hart …
Dat verdient een 10/10!
 Ken jij een bijzondere Tienenaar?
Mail naar communicatie@tienen.be.

10/10
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ART:
KUNSTACADEMIE
MET EEN MISSIE
De Academie Regio Tienen, kortweg ART, is
de voorbije jaren uitgegroeid tot één van de
belangrijkste kunstacademies in de provincie.
Met haar 2.500 inschrijvingen, 110 leerkrachten en 12 vestigingen in vijf gemeenten, was
het aanstellen van twee directeurs een vijftal
jaar geleden een doordachte keuze. Een gesprek
met de drijvende krachten Kilian Mineur en
Jo Foulon.
Kan iedereen een opleiding volgen
aan de academie?

voorleggen op de arbeidsmarkt.

Kilian: Wij zijn gesubsidieerd door de
Vlaamse overheid en dat wil zeggen dat we
bepaalde verplichtingen hebben. Zo heeft
iedereen het recht om zich in te schrijven,
zolang de capaciteit het toelaat. Ook mensen met een beperking zijn welkom. Voor
hen bekijken we of ze terechtkunnen in
de gewone lessen of dat een apart traject
aangewezen is. Qua leeftijd zijn er geen
bovengrenzen. Momenteel telt onze academie 53 leerlingen die vandaag meer dan
65 kaarsjes uitblazen. Het inschrijvingsgeld
is overigens erg democratisch.

Jo: In de afdeling beeldende kunsten gaan
we van start met een audiovisueel atelier
animatiefilm voor 12- tot 17-jarigen. We zetten
in op de ateliers van 4 uur voor volwassenen,
een projectatelier, een crossoveratelier en
een atelier non-toxische grafiek. Het atelier
beeldende en audiovisuele cultuur zal de
plaats innemen van kunstgeschiedenis.
Hier staan regelmatig excursies op het
programma.

Met het nieuwe decreet voor deeltijds
kunstonderwijs krijgen kunstacademies meer creatieve vrijheid. Wat
betekent dit voor ART?
Kilian: Vanaf 1 september kan iedereen
vanaf de leeftijd van 6 jaar starten in de vier
richtingen: muziek, woord, dans en beeldende kunsten. In de afdeling muziek is dit
al langer mogelijk vanaf 4 jaar met muziekinitiatie, een project dat volledig door de
stad gesubsidieerd wordt. Vanaf 8 jaar kan
men onmiddellijk een instrument kiezen,
leerlingen vanaf 15 jaar kunnen meteen
opteren voor de richting jazz pop rock.
Ongeveer een derde van onze leerlingen
volgt les in de filialen. Met het nieuwe
decreet kunnen we ook hier meer opleidingen aanbieden. Daarnaast wordt het
mogelijk een specialisatiegraad in te richten voor de vier studierichtingen. Iedereen
krijgt na het volgen van een traject ook
een beroepskwalificatie mee die men kan
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Kilian: We hebben ook
plannen om een opleiding
dirigent en schrijver in te
richten. Voor alle nieuwe
opties is het echter even
wachten op goedkeuring
door de Vlaamse overheid.

Hoe zien jullie de
academie de komende
jaren nog verder evolueren?

leerlingen dat doorstroomt naar het hoger
kunstonderwijs. Onze missie is onze opleidingen zo betekenisvol te maken voor een
zo groot mogelijke groep mensen. Er zijn
talloze studies die aantonen dat kunstonderwijs erg belangrijk is voor de ontwikkeling
van jonge kinderen. Kinderen die leren wat
schoonheid is, kennen in een later leven
meer geluk, zijn stabieler en behalen betere
schoolresultaten. Wij vragen een inzet die
vaak groter is dan bij andere hobby’s, maar
geloven dit in een veelvoud terug te kunnen
geven in hun bestaan als mens.

Kinderen die leren
wat schoonheid
is, kennen in een
later leven meer
geluk, zijn stabieler
en behalen betere
schoolresultaten.

Jo: Naar een academie die een heel
belangrijke rol te vervullen heeft in deze
regio. Een kind heeft alles in zich, het is
onze taak om het te begeleiden en samen
een traject uit te werken. Zo kan het zich,
dankzij de kennis van onze leerkrachten,
ontplooien.
Kilian: Eén van onze oud-leerlingen is dit
jaar doorgestroomd naar de finale van de
Koningin Elisabethwedstrijd. Dat is een prestatie op wereldniveau. Toch zijn onze kwaliteiten niet af te meten aan het aantal grote
namen dat we voortbrengen, of het aantal

Het engagement van
ART gaat verder dan
enkel opleidingen aanbieden?

Kilian: Jaarlijks organiseren
wij meer dan 100 activiteiten over de vestigingen
heen, dat is heel wat. Wij
doen dat in eerste instantie om de leerlingen ook
effectief een podium te geven, want dat is
deel van de opleiding. Maar daarnaast laat
het ons toe als academie naar buiten te
treden en betrokkenheid te creëren.
Jo: Het streetartproject is hier een mooi
voorbeeld van. Naast de digitale innovatie,
willen we bij ART ook terug naar de basics
met een grondstoffentuin. We willen leerlingen tonen dat planten en kruiden een bron
zijn van pigmenten en vezels die verschillende toepassingen kennen in de kunst.
De leerlingen zullen betrokken worden bij
het proces van telen, drogen en verwerken,
om uiteindelijk zelf met de materialen aan

DOSSIER

KIJKDAGEN
Tijdens het weekend van 16 en 17 juni zet de afdeling beeldende en audiovisuele kunsten
van ART haar deuren wagenwijd open. Kom op zaterdag tussen 14.00 en 18.00 uur en op
zondag van 10.00 tot 18.00 uur de ateliers bezichtigen in het Vrijetijdscentrum. Bezoek zeker
ook de exporuimte met werken van de laureaten van de eerste, tweede en derde graad
jongeren en volwassenen. Wil je graag een woordje uitleg tijdens je bezoek? Volg dan een
rondleiding tussen 15.00 en 15.45 uur. Inschrijven kan via de website. Nog t/m woensdag 27
juni loopt de 'Kunstenmaand' met een waaier aan activiteiten: workshops, een filmavond en
open ateliers wakkeren je liefde voor kunst aan.
 www.tienen.be/art

LAUREATENTENTOONSTELLING
Foto: Steven Massart

de slag te gaan. Zo maak je hen bewust
van natuurlijke grondstoffen en de lokale
biodiversiteit.

Een nieuwe lichting laureaten sluit het schooljaar in stijl af met de expo 'PARTi'! Kom hen
feliciteren op de vernissage op vrijdag 15 juni om 19.00 uur in het Refugiehuis van de Orde
van Malta in de Minderbroedersstraat 39. Tegen de muren van dit huis met diepe historische
wortels, vertellen de zeven laureaten hogere graad uit de ateliers schilderkunst, tekenkunst,
keramiek en grafiek hun eigen verhaal. Je kan hun werken komen bezichtigen tijdens de
jaarlijkse kijkdagen op zaterdag 16 en zondag 17 juni en nadien nog tot en met woensdag
27 juni. De expo met werken van de laureaten lagere graad loopt t/m zondag 24 juni op
dezelfde locatie.

Hoe verloopt het directeurschap als
tandem?
Kilian: Dit verloopt heel vlot. Wij hebben
soms zware discussies, maar kunnen die
altijd op een goede manier oplossen. We
zijn als het ware twee tegenpolen, maar er
is een groot wederzijds begrip en respect
voor elkaar en ik zie Jo eerder als een
kameraad dan als een collega.
Jo: We vullen elkaar heel goed aan op
verschillende punten. Dat is de sterkte van
ons directeurschap. Kilian is organisatorisch geweldig goed.

DE TIEN VAN ART
Ook de kinderen van De Tien volgen les aan ART. Dat ze het er zo naar hun zin hebben is
grotendeels te danken aan de leerkrachten van de academie. Ramona volgt ballet, notenleer en piano: "Het fijne aan de lessen is dat je erg veel vrijheid krijgt om je hobby uit te oefenen zoals je dat zelf graag wil. Als je eens een minder dagje hebt, dan tonen de leerkrachten daar begrip voor en dat is fijn." Runa, die notenleer, zang en tekenen op het programma
heeft staan, is het volledig met haar eens: "De leerkrachten zijn heel leuk, er wordt veel
gelachen tijdens de lessen."

Kilian: En Jo schudt me wakker voor dingen die ik in eerste instantie niet mogelijk
acht en waarvan hij zegt "we gaan ervoor".
Zo creëren we de mooiste resultaten.

Jullie zijn alvast goed bezig heren.
Op naar de 3.000 inschrijvingen!

Inschrijvingen
Meer info over de opleidingen en
het inschrijvingsgeld vind je op
www.tienen.be/art.
De inschrijvingen gaan van start
op maandag 11 juni voor bestaande
leerlingen en op zaterdag 16 juni
voor nieuwe leerlingen.
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Uit in

Tienen

ZA 9 JUNI

ZO 17 JUNI

Workshop ■ Tax-on-web met
begeleiding
Bibliotheek, Grote Markt 3, 9.30 > 12.30u
 tel 016 80 56 70, bibliotheek@tienen.be

Markt ■ 2de Grote Antiek- en
Rommelmarkt
Cafés De Grietmuil/Kennedy, Potstraat,
6 > 16u

Muziek ■ Hein speelt de gong
Oud College Tienen, Broekstraat 31, doorlopend

Workshop ■ Kennismaking met
computer en internet
Bibliotheek, Grote Markt 3, 9 > 11u
 tel 016 80 56 70, bibliotheek@tienen.be

ZO 10 JUNI
Varia ■ Reuzen
Jan en Mie 90 jaar!
Grote Markt, 14 > 18u
 philippe@opgewektienen.be
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WO 13 JUNI
Workshop ■ Werken met smartphone
of tablet
Bibliotheek, Grote Markt 3, 9 > 11u
 tel 016 80 56 70, bibliotheek@tienen.be
Workshop ■ Repair Café Tienen
Huis in de Stad, Hamelendreef 60, 19 > 21u
Varia ■ Lazuur: infomoment
Tiense buurten- en
dorpenwedstrijd
Pand 10, Stationsplein, 20 > 22u
 philippe@opgewektienen.be
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Varia ■ Café Combinne
Intercultureel praatcafé voor Nederlands- en
anderstaligen
Bibliotheek, Grote Markt 3, 14 > 16u
 tel 016 80 56 70, bibliotheek@tienen.be

VR 22 JUNI
Workshop ■ Initiatie aquarel door
Willy Van Esch
ART10, Peperstraat 12, 9.30 > 12.30u
 info@art10.be

ZA 23 JUNI
Varia ■ Wereldfeest TirleMonde
Martelarenplein, 15 > 22u
 tirlemonde@gmail.com
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Muziek ■ Opening Tienen kermis met
optreden Sam Gooris
Grote Markt, 20 > 21u
 tel 016 80 56 62, evenementen@tienen.be
Workshop ■ Botanische illustratie
door Rachel Sutherland
ART10, Peperstraat 12, 9.30 > 12.30u
 info@art10.be

Varia ■ Kunstenmaand beeldende en
audiovisuele kunst
Diverse locaties
 www.tienen.be/art

Eten en drinken ■ Costa Hoppa
Oud College Tienen, Broekstraat 31, vr 16 >
0u, za 13 > 0u, zo 13 > 23u

ZA 16 JUNI
Sport ■ Ti’ Light Classic
Sc Houtemveld, Sporthalstraat 12, 7 > 11.30u
 gsm 0496 04 53 92

ZA 16 EN ZO 17 JUNI

Sport ■ Gezondheidswandeling
Oorbeek en omgeving
PC Oorbeek, Begijnenstraat 61, 14 > 17u
 leuven@cm.be

T/M ZA 30 JUNI
Expo ■ Vijand, vriend en vrijer
Museum het Toreke, Grote Markt 6, 10 > 17u
(ma gesloten)
 www.toerisme.tienen.be

ZO 1 JULI

Varia ■ Kijkdagen ART BK
St.-Jorisplein 20, za 14 > 18u, zo 10 > 18u

Muziek ■ Tienen Feest: Vlaams
Muziekfeest met optreden Christoff
Grote Markt, 19.30 > 23u
 tel 016 80 56 62, evenementen@tienen.be

ZA 16 T/M WO 27 JUNI
Expo ■ Laureatententoonstelling
ART BK
Refugiehuis Orde van Malta, Minderbroedersstraat 39
 www.tienen.be/art
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Natuur ■ Big Jump Tienen
Brug Grote Gete, Pastoorstraat,
14 > 18u
 gsm 0477 47 77 12,
guido.laermans@proximus.be

Varia ■ Tienen Feest: Zomerschilderen
Abdijhoeve Maagdendaal, Kloosterstraat 40,
10 > 17u
 tel 016 80 56 62, evenementen@tienen.be
Varia ■ Gratis fietsgraveeractie
Breng je elektronische identiteitskaart mee.
Café De Grietmuil, Potstraat 14, 13.30 >
16.30u
 tel 016 80 57 18, preventie@tienen.be
Varia ■ Bloedinzameling
De Schakel Withuisstraat 22, 18 > 20u
 tienen.rodekruis.be

Natuur ■ Werkdag
Rozendaalbeekvallei
Metselstraat, 9 > 17u
 luc.nagels@natuurpunt.be

ZO 8 JULI

Natuur ■ Werkdag Aardgat
Grijpenwegstraat, 9 > 16u
 gsm 0476 53 05 37,
robin.guelinckx@inbo.be

VR 15 JUNI T/M ZO
2 SEPTEMBER

Muziek ■ Tienen Feest: beiaardconcert
Luc Rombouts met begeleid
torenbezoek
St.-Germanuskerk, Veemarkt, torenbezoek
19u, concert 20 > 21u
 www.tienen.be/beiaardconcerten

Varia ■ Blok@debib voor studenten
hoger onderwijs
Bibliotheek, Grote Markt 3
 tel 016 80 56 70, bibliotheek@tienen.be

ZA 30 JUNI

Varia ■ Tienen kermis
Grote Markt en Kalkmarkt
 www.tienen.be

WO 4 JULI

T/M ZA 7 JULI

DO 28 EN VR 29 JUNI
Sweet City Festival
Grote Markt, do 18 > 1u, vr 18 > 2u
 www.sweetcityfestival.be

VR 15 T/M MA 25 JUNI

Workshop ■ Juwelen maken
Grote Markt, 19.30 > 23u
Creatief atelier Fear less, Leuvenselaan 189,
19 > 22u
 gsm 0478 54 53 71

ZA 7 JULI

T/M ZO 27 JUNI

VR 15 JUNI

01

DO 21 JUNI

MA 2 JULI EN DO 5 JULI

04

Muziek ■ Vlaanderen feest/Tienen
Feest: Kruimels in het Park met
Yevgueni
Stadspark, Broekstraat/Dr. J. Geensstraat,
16 > 22u
 tel 016 80 56 62, evenementen@tienen.be

WO 11 JULI
Muziek ■ Tienen Feest: beiaardconcert
Liesbeth Janssens
St.-Germanuskerk, Veemarkt, 20 > 21u
 www.tienen.be/beiaardconcerten

DO 12 JULI
Theater ■ Comedy Night
OC St.-Margriete-Houtem, Houtemstraat
534, 20.30u
 www.jhhoutem.be

VR 13, ZA 14 EN ZO 15 JULI
Eten en drinken ■ Tienen Feest: HAP
Foodtruck Festival
Stadspark, Dr. J. Geensstraat/Broekstraat,
vr 16 > 24u, za 12 > 24u, zo 12 > 22u
 www.tienenfeest.be
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WO 18 JULI

ZA 11 AUGUSTUS

Muziek ■ Tienen Feest: beiaardconcert
Audrey Dye
St.-Germanuskerk, Veemarkt, 20 > 21u
 www.tienen.be/beiaardconcerten
Varia ■ Tienen Feest: Zomerschilderen
Grote Markt, 10 > 17u
 tel 016 80 56 62, evenementen@tienen.be
Varia ■ Gratis fietsgraveeractie
Breng je elektronische identiteitskaart mee.
Posthof, Posthofstraat 20, 13.30 > 16.30u
 tel 016 80 57 18, preventie@tienen.be

ZA 21 JULI
Muziek ■ Tienen Feest: Music &
Moments
Paterskerk, Potterijstraat, 16 > 21.30u
 tel 016 80 56 62, evenementen@tienen.be

WO 25 JULI
Muziek ■ Tienen Feest: beiaardconcert
Luc Rombouts
St.-Germanuskerk, Veemarkt, 20 > 21u
 www.tienen.be/beiaardconcerten

VR 27, ZA 28 EN ZO 29 JULI
Muziek ■ Suikerrock
Stadscentrum
 www.suikerrock.be
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WO 1 AUGUSTUS
Muziek ■ Tienen Feest: beiaardconcert
Thin-Shi Tam
St.-Germanuskerk, Veemarkt, 20 > 21u
 www.tienen.be/beiaardconcerten
Varia ■ Tienen Feest: Zomerschilderen
Pastorij Vissenaken, Kumtichstraat, 10 > 17u
 tel 016 80 56 62, evenementen@tienen.be
Varia ■ Gratis fietsgraveeractie
Breng je elektronische identiteitskaart mee.
OC De Koepel, St.-Laurentiusstraat 19, 13.30
> 16.30u
 tel 016 80 57 18, preventie@tienen.be
Varia ■ Bloedinzameling
De Schakel Withuisstraat 22, 18 > 20u
 tienen.rodekruis.be

ZA 4 AUGUSTUS
Eten en drinken ■ Barbecue met
gastoptreden van K.H. Hoger-Op
Zaal Centrum, Keibergstraat 54, 17 > 21u
 secretaris@khotk.be

ZO 5 AUGUSTUS
Film ■ Tienen Feest: Movies Open Air
Martelarenplein, vanaf 12u
 tel 016 80 56 62, evenementen@tienen.be

WO 8 AUGUSTUS
Muziek ■ Tienen Feest: beiaardconcert
Anna Kasprzycka
St.-Germanuskerk, Veemarkt, 20 > 21u
 www.tienen.be/beiaardconcerten
Varia ■ Tienen Feest: Zomerschilderen
Stadspark, Dr. J. Geensstraat/Broekstraat,
10 > 17u
 tel 016 80 56 62, evenementen@tienen.be
Varia ■ Gratis fietsgraveeractie
Breng je elektronische identiteitskaart mee.
PC Oplinter Ganzendries 29, 13.30 > 16.30u
 tel 016 80 57 18, preventie@tienen.be
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Muziek ■ Goetrock 2018
Dorpscentrum Goetsenhoven
 www.gflife.be

ZO 12 AUGUSTUS
Varia ■ Vianderfeesten
Vianderdomein, Hamelendreef 77
 tel 016 80 56 62, evenementen@tienen.be

DI 14 AUGUSTUS
Varia ■ Oorbeek kermis
OC Oorbeek, Begijnenstraat 61, 14u
 clara.bessemans@gmail.com

Jouw event in
deze kalender?
Organiseer jij een evenement in Tienen?
Geef het in op www.uitdatabank.be, de
grootste activiteitenbank van Vlaanderen.
Het evenement wordt ook opgenomen
in de kalender op www.tienen.be, in onze
digitale nieuwsbrief en eventueel in
dit overzicht.

WO 15 AUGUSTUS
Muziek ■ Tienen Feest: beiaardconcert
The Bells’ Angels met lezing ‘Over het
nieuwe nut van oude klokken’
St.-Germanuskerk, Veemarkt, lezing 19u,
concert 20 > 21u
 www.tienen.be/beiaardconcerten

DO 16 AUGUSTUS
Varia ■ Gratis fietsgraveeractie
Breng je elektronische identiteitskaart mee.
Garage Champagne, St.-Truidensesteenweg
543, 13.30 > 16.30u
 tel 016 80 57 18, preventie@tienen.be

ZO 19 AUGUSTUS
Natuur ■ Beversafari
Parking Smatch, Getelaan, 14 > 17u
 raf.nilis@adsl20.be

WO 22 AUGUSTUS
Muziek ■ Tienen Feest: beiaardconcert
Luc Rombouts met lezing ‘Beatrijs van
Tienen en haar Van Seven Manieren
van Heiliger Minnen’
St.-Germanuskerk, Veemarkt, lezing 19u,
concert 20 > 21u
 www.tienen.be/beiaardconcerten
Varia ■ Tienen Feest: Zomerschilderen
Necropolis, Pastorijstraat, 10 > 17u
 tel 016 80 56 62, evenementen@tienen.be
Varia ■ Gratis fietsgraveeractie
Breng je elektronische identiteitskaart mee.
Superette St.-Gillisplein 29, 13.30 > 16.30u
 tel 016 80 57 18, preventie@tienen.be

ZA 25 AUGUSTUS
Muziek ■ Tienen Feest: Vlaanderen
Zingt!
Grote Markt, 20u
 tel 016 80 56 62, evenementen@tienen.be

ZO 26 AUGUSTUS
Sport ■ Matexi on Tour
Grote Markt, 13.30u

WO 29 AUGUSTUS
Muziek ■ Tienen Feest: beiaardconcert
Luc Rombouts met koperblazers en
begeleid torenbezoek
St.-Germanuskerk, Veemarkt, torenbezoek
19u, concert 20 > 21u
 www.tienen.be/beiaardconcerten
Varia ■ Gratis fietsgraveeractie
Breng je elektronische identiteitskaart mee.
Politiecommissariaat, Gilainstraat 109, 14 > 16u
 tel 016 80 57 18, preventie@tienen.be
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VR 31 AUGUSTUS
Muziek ■ Tienen Feest: Apérotime
Grote Markt, 17u
 tel 016 80 56 62, evenementen@tienen.be

ZA 1 EN ZO 2 SEPTEMBER
Varia ■ Opendeurdagen Vliegveld
Goetsenhoven
Hannuitsesteenweg 350, 10 > 18u
 www.dewouw.net

ZO 2 SEPTEMBER
Muziek ■ Tienen Feest:
Zomertoren
Torekesplein en Mozartplein, 12 > 0u

06

Sport ■ 2de Tiens Twisted Kubb
Toernooi
Martelarenplein, vanaf 10u
 gsm 0474 21 51 02, twistedkubb@skynet.be
Varia ■ Opendeurdag 50 jaar Huis in
de Stad
Huis in de Stad, Hamelendreef 60, 13 > 19u
 www.huisindestad.be

WO 5 SEPTEMBER
Varia ■ Bloedinzameling
De Schakel Withuisstraat 22, 18 > 20u
 tienen.rodekruis.be

ZA 8 SEPTEMBER
Varia ■ Dag van de Vrije Tijd
Vrijetijdscentrum en Manege, St.-Jorisplein
20/25, 10 > 16u
 tel 016 80 56 62, evenementen@tienen.be

MA 10 SEPTEMBER
Sport ■ Infowandeling stadsrandbos
Tienen
Getebrug, Getestraat, 19u

DO 13 T/M ZA 15 SEPTEMBER
Varia ■ Einde WO I-herdenking
Grote Markt
 www.tienen.be/bevrijdingsfeesten

Tiense aflossingswedstrijd
Lazuur
Een nieuwe traditie is geboren! Tienenaars:
verenig je in teams van tien en schrijf je in
voor deze aflossingswedstrijd met zelfgemaakte schapen op de Kweikersdag. Want
naast ‘Kweikers’ noemen ze ons immers ook
‘Schapenkoppen’.
 www.opgewektienen.be/lazuur
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UITGELICHT

BELEEF DE
ZOMERVAKANTIE IN TIENEN
Op zoek naar leuke activiteiten voor je
kroost tijdens de zomervakantie? Duik dan
zeker in de brochure met het zomeraanbod
voor de jeugd in Tienen. Je vindt er speelpleinwerkingen, sportkampen en cultuurkampen, georganiseerd door de vrijetijdsdiensten van de stad én de verenigingen.
Gevonden wat je zocht? Inschrijven kan via
www.tienen.be/inschrijving-zomer of bij de
betrokken diensten en verenigingen.
 www.tienen.be/zomeraanbod

NIEUWE PROGRAMMATIE
CC DE KRUISBOOG
Deze week valt niet alleen het
stadsmagazine in de brievenbus,
ook de nieuwe seizoensbrochure
van CC De Kruisboog komt eraan.
Vol met klinkende namen, verrassende voorstellingen en voor elk
wat wils.
De verkoop van abonnementen (6 of meer
voorstellingen) start op zaterdag 9 juni. Koop je
een abonnement voor de avondvoorstellingen,
dan kan je ook al tickets voor de familievoorstellingen, lezingen en films reserveren. Vanaf
zaterdag 16 juni om 09.00 uur vangt de verkoop
van losse tickets aan.
Abonnementen en tickets kunnen online via www.dekruisboog.be of aan de balie van
CC De Kruisboog besteld worden. De ticketbalie is extra open op zaterdag 9 en zaterdag 16 juni van 09.00 uur tot 13.00 uur (niet telefonisch bereikbaar op deze zaterdagen).
 CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20 in Tienen, www.dekruisboog.be.

DAG VAN DE
VRIJE TIJD
Je vrije tijd kwaliteitsvol invullen, in deze
drukke tijden staat het bovenaan ons
prioriteitenlijstje. Net daarom organiseren
de vrijetijdsdiensten samen met de sportclubs op zaterdag 8 september de 'Dag
van de Vrije Tijd'. Van 10.00 tot 16.00 uur is
iedereen vanaf 6 jaar welkom op dit grote
evenement in en rond het Vrijetijdscentrum en de Manege. Bouw mee aan een
megacurieuze constructie of pik een leuke
kindervoorstelling of optreden mee van de
leerlingen van ART. Dompel je onder in de
duiktank, leer hoe je jezelf kan verdedigen en maak kennis met zweefvliegen,
sjotten op doel, wielrennen, gym, dans
en nog zoveel meer. Hou onze website
en Facebookpagina in de gaten voor het
programma, maar geniet eerst nog van
een fijne zomervakantie!
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DUURZAAM TIENEN

IS TIENEN HOT OF COOL?
Afgelopen winter werd vanuit een klein, laagvliegend vliegtuigje een thermografische luchtfoto
of warmtefoto gemaakt van het hele grondgebied van Tienen. Op deze luchtfoto zal te zien zijn
hoeveel warmte er verloren gaat via de daken van
woningen en gebouwen.
Momenteel worden de luchtopnames verwerkt tot een duidelijke thermografische kaart van onze stad. Vanaf het najaar houdt de Klimaatmobiel in
elke deelgemeente halt. Hier krijg je aan de hand van de foto persoonlijk
advies over het warmteverlies via het dak van je eigen woning. Dit met het
oog op het eventueel uitvoeren van energiebesparende maatregelen in de
woning. Op die manier wil de stad Tienen haar inwoners ondersteunen en
stimuleren om hun woning energetisch te renoveren. Het project loopt in
samenwerking met Interleuven en het IGS Best Wonen tussen Zoet & Zout.
Op maandagavond 17 september wordt de afgewerkte kaart
voorgesteld. Noteer alvast deze datum in je agenda!

HONDEN AAN DE LIJN …
DA'S FIJN!
Nu de zomerperiode eraan komt, is het fijn om er met je trouwe viervoeter op uit
te trekken. Zorg dat jullie uitstapje even rustgevend is voor andere wandelaars
en dieren in de natuur en hou je hond aan de leiband. Dit is trouwens verplicht
volgens het politiereglement van de stad Tienen. Wil je je hond toch even laten
uitrazen? Breng dan een bezoek aan de hondenloopweides langs het Schottepad (bereikbaar via de Getestraat) en de Bietenweg (tegenover de volkstuintjes
in Grimde). Zorg ervoor dat je steeds hondenpoepzakjes bij hebt om hondenpoep op te ruimen. Anders kan de stad je de opruimingskosten van het goedje
aanrekenen onder de vorm van een belasting van 100 euro.

LAAT JE NIET VERRASSEN DOOR ASBEST
Twintig jaar geleden werd asbest verboden, maar let op! Bij verbouwingen kan je dit materiaal zeker tegenkomen. Asbestvezels
zijn onzichtbaar, maar kunnen ingeademd worden en aanleiding geven tot ernstige ziekten.
In asbestcement (golfplaten, leien en buizen) zitten de vezels stevig vast,
zolang dit materiaal in goede staat is en niet bewerkt wordt. In ongebonden
toepassingen, zoals asbestkoord en plaasterisolatie rond leidingen, zijn
de risico’s groter. Ongebonden of sterk verweerd asbest laat je verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf. Hechtgebonden asbest hoef je niet
meteen te vervangen als het nog in goede staat is, maar het laten verweren
is geen optie. Wanneer je het zelf verwijdert, kan je het gratis kwijt in het
recyclagepark. Bevochtig eerst de platen met water en hanteer ze voorzichtig, zodat er geen vezels kunnen vrijkomen. Gebruik een P3 stofmasker en
overall, nooit een stofzuiger. Hou het afval apart, breek of verdeel het niet
en dek het af met een zeil voor transport. Het ontmossen van asbestcementplaten met een hogedrukreiniger is verboden.
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VAN DE STADSAKKER ...
NAAR DE CHEF
Wie de drukte van de stad wil ontvluchten, heeft
er met brasserie Godison in Goetsenhoven een
te koesteren adresje bij. Tijdens de zomer kan je
er op het zonovergoten terras genieten van de
dagverse schotels met seizoensproducten die chef
Glenn Engelbosch uit zijn potten tovert. Voor deze
zomereditie van Tiens ging hij aan de slag met fruit
van de StadsAkker.

EERSTE BOOMPJES
STADSBOS
GEPLANT
Tienen krijgt een eigen stadsbos. In maart werden de eerste
1.000 boompjes aangeplant
op de percelen van het OCMW
langs de Getestraat.
Het stadsbos krijgt vorm op drie percelen die het
OCMW Tienen recent aankocht, goed voor een totale oppervlakte van 1,2 ha. Deze gronden sluiten
aan op reeds beboste terreinen van het OCMW en
gronden die voornamelijk eigendom zijn van de
VMM. Bedoeling is samen met de betrokken partners een gezamenlijke visie voor het beheer en
de inrichting uit te werken. Zo kan er op het einde
van de rit een waardevol stuk natuur gerealiseerd
worden van om en bij de 8 hectare.
Begin maart werden er i.s.m. het Regionaal Landschap Zuid-Hageland twee plantdagen georganiseerd waar de de scholen en de inwoners een
handje kwamen toesteken. Er werd geopteerd
voor een aanplanting bestaande uit een mix van
streekeigen groen met o.m. zomer- en wintereiken, winterlindes, haagbeuken en veldesdoorns.
Het stadsbos zal een groene bufferzone vormen
tussen de ring en het bewoonde stadsgedeelte.
Het krijgt een natuureducatieve functie, maar
wordt vooral een nieuwe groene plek waar het
voor iedereen prettig vertoeven en wandelen is.
Op maandag 10 september kan je een infowandeling volgen langs het stadsbos. Afspraak om
19.00 uur aan de Getebrug in de Getestraat.
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Mascarponetaartje
met bessen
(4 personen)
Laag 1
12 bastognekoekjes of droge koekjes naar keuze • 50 g
gesmolten boter • fijngeraspte
zeste van een sinaasappel
› Verkruimel de koekjes zeer fijn
met een cutter of met de hand
en meng er de zeste en gesmolten boter door. Verdeel dit mengsel in 4
glazen en druk een beetje aan.
Laag 2
Merg van 1 vanillestok • 2 eierdooiers • 150 g mascarpone • 100 g suiker •
200 g zure room met 40 % vetgehalte
› Klop de mascarpone, dooiers, suiker en vanille samen romig tot de
suikerkristallen volledig zijn opgelost. In een aparte kom klop je de zure
room op tot er zachte pieken aan je klopper hangen. Spatel de inhoud van
beide kommen rustig samen. Verdeel dit over de glazen en laat twee uur
opstijven in de koelkast.
Laag 3
250 g gemengde bessen • fijngeraspte zeste • sap van 1 limoen • 50 g
suiker • 2 blaadjes gelatine
› Laat de gelatine minstens 5 minuten weken in koud water. Warm ondertussen de bessen, de suiker, het limoensap en de zeste samen op tot aan
het kookpunt. Haal van het vuur. Knijp het water uit de gelatine en roer dit
onder de warme vruchten. Mix alles glad. Als je niet van pitjes houdt, kan
je deze eruit zeven. Laat het mengsel afkoelen tot kamertemperatuur
alvorens dit over de glazen te verdelen. Laat nog een tweetal uur opstijven.
Werk af met enkele verse besjes, chocoladedecoratie naar keuze, kleine
takjes munt of frisse groene zoethoutscheutjes.

 Godison, Goetsenhovenplein 1 in Tienen, tel 016 41 34 00, info@godison.be,
www.godison.be - Open elke dag vanaf 11.00 uur.

TIENEN WERKT

NIEUW
KMO-PARK
DRIE TOMMEN
Binnenkort gaat de bouw
van start van een nieuw
KMO-park Drie Tommen,
gelegen langs de Bietenweg.
Het wordt een modern en
duurzaam park met plaats
voor een 40-tal ondernemingen.
Voor de realisatie van dit bedrijventerrein
gaan drie gerenommeerde partners een samenwerking aan: Willy Naessens Industriebouw, BVI.BE en studiebureau Rimanque,
elk met een specifieke ervaring in de ontwikkeling van vastgoed voor bedrijven. Het
bedrijventerrein wordt een hypermoderne
en duurzame plek van meer dan 1,6 ha waar

ondernemingen in de streek verder kunnen
groeien met respect voor de omgeving.
De toegang wordt voorzien langs de Bietenweg. Dankzij een optimaal ruimtegebruik kunnen er een 40-tal KMO-units
gebouwd worden, elk voorzien van
parkeerplaatsen. De units zijn flexibel

en kunnen naar de noden van de koper
aangepast en gecombineerd worden. Door
het gebruik van warmtepompen en een
doorgedreven isolatie wordt er gestreefd
naar energieneutrale ruimtes, zowel voor
de kantoren als voor de magazijnen.
 BVI, tel 03 355 09 05, info@bvi.be.

DIENST BURGERZAKEN WERKT OP AFSPRAAK
De dienst burgerzaken werkt voortaan enkel op afspraak. Dit
betekent dat je niet meer in de wachtrij moet gaan staan bij
een bezoek aan de dienst, maar zelf op voorhand een afspraak plant op een moment dat het jou past. Handig toch?!
De stad Tienen wil de wachtrijen bij de
dienst burgerzaken beperken. Voor de
invoering van het afsprakensysteem, werden er op sommige momenten serieuze
pieken in het bezoekersaantal vastgesteld.
Dit was niet aangenaam voor de bezoekers (voor wie de wachttijd oploopt), maar
ook niet voor de werknemers, die op een
korte tijdsspanne heel wat verrichtingen
rond moeten krijgen. Met het afsprakensysteem kunnen de bezoeken gespreid
en in functie van de capaciteit van de
dienst ingepland worden. Hierbij wordt er
ook rekening gehouden met de tijd die
nodig is om een bepaalde verrichting af te
handelen.

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.

nog een ticket te nemen. Dit kan via de
ticketzuil in de onthaalruimte of bij de onthaalmedewerker.

Geen afspraak nodig voor de snelbalie
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. Bij je bezoek aan het stadhuis
vraag je een ticket voor de snelbalie aan de
onthaalmedewerker.

Snelbalie
• Afhalen elektronische identiteitskaart, kids-ID, reispas en rijbewijs
• Attesten van leven, nationaliteit,
samenstelling gezin en woonst
• Bewijs van goed gedrag en zeden
• Formulier polio-inentingen

• Kiesbrief verkiezingen
• Melding beroepswijziging
• Volmacht verkiezingen of reis naar
het buitenland
• Wettigen handtekening

Bij je bezoek aan het stadhuis dien je wel
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DIGITAAL
EVENEMENTENLOKET
KOMT ERAAN
De dienst evenementen gaat vanaf deze maand proefdraaien
met een nieuw digitaal evenementenloket. Bedoeling is vanaf 1
september volledig over te schakelen naar dit systeem.
Wie een publiek evenement wil organiseren, dient in heel wat
gevallen toelating te vragen aan het stadsbestuur. Bijvoorbeeld bij
gebruik van openbaar domein, wanneer er een afwijking van de
geluidsnormen gevraagd wordt, indien het advies van politie of
brandweer vereist is en wanneer het gaat om een fuif met openbaar karakter.
Momenteel worden aanvragen van evenementen op papier of via
een digitaal aanvraagformulier op de website ingediend. Vervolgens worden deze voor advies overgemaakt aan de betrokken
(veiligheids)diensten. Met het nieuwe evenementenloket zal dit
proces gedigitaliseerd worden en kan de aanvrager ook volgen in
welk stadium zijn dossier zich bevindt.
Tot 1 september wordt er nog op de oude manier verder gewerkt.
Sommige aanvragers zullen echter gecontacteerd worden met de
vraag om het nieuwe evenementenloket uit te testen.
 www.tienen.be/toelating-evenement

HULP OP MAAT MET DE
WIJK-WERKER
Kleine herstellingen, de haag snoeien, begeleiding bij de
huistaken of een lekkere maaltijd op tafel … Met een wijkwerker krijg je hulp op maat!
Wijk-werken vervangt sinds 1 januari het vroegere PWA. Je kan
er een beroep op doen voor tuinonderhoud, kleine herstellingsen onderhoudswerken, begeleiding van personen (mantelzorg,
huistaakbegeleiding, kinderopvang thuis) en huishoudelijke taken
(kleding herstellen, koken, de grote schoonmaak, enz.). Je betaalt
een wijk-werker per uur met wijk-werkcheques ter waarde van 7,45
euro. Ook scholen, gemeentes, vzw's en land- en tuinbouwbedrijven kunnen van het systeem gebruikmaken. Wijk-werkers zijn werkzoekenden die dankzij dit systeem tijdelijk werkervaring kunnen
opdoen. Op die manier kunnen ze later makkelijker doorstromen
naar de reguliere arbeidsmarkt.
Wil jij graag een beroep doen op wijk-werkers?
Raadpleeg de lijst met klusjes en dien een aanvraag in via
www.vdab.be/wijk-werken.

GEDREVEN ICT’ER GEZOCHT
Lust jij bits en bytes rauw?
Dan is de vacature van
deskundige informatica
misschien gesneden koek
voor jou!
Als deskundige ICT sta je in voor het beheer van applicaties die gebruikt worden
binnen de stadsdiensten. Je verleent advies rond de aankoop, het onderhoud en
de vernieuwing ervan. Verder volg je ook
andere ICT-gerelateerde (deel)projecten
op om de dienstverlening aan de burgers
zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
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Je bent in het bezit van een bachelordiploma, een diploma hoger onderwijs
van het korte type of een gelijkwaardig
diploma. Ben je geslaagd voor de selectieprocedure, dan kom je terecht in een
wervingsreserve van drie jaar. De beste
kandidaat voor de job kan meteen aan de
slag.
De stad Tienen biedt je een salarispakket
op B-niveau (voltijdse bruto maandwedde
van minimum 2.412,4 euro en maximum
4.064,9 euro) en tal van extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, enz.).

Iets voor jou? Neem dan snel contact op
met de personeelsdienst voor meer info.
Kandidaturen, met duidelijke vermelding
voor welke betrekking je solliciteert, zijn
welkom tot uiterlijk vrijdag 15 juni en
dienen, vergezeld van een kopie van het
vereiste diploma en van een recent uittreksel uit het strafregister, aangetekend
verstuurd te worden aan het college van
burgemeester en schepenen, Grote Markt
27, 3300 Tienen.
 dienst personeel, tel 016 80 57 79,
personeel@tienen.be.

GETIPT IN TIENEN
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Tips
VOOR EEN
ZWOELE ZOMER

ZOMER IN HET
OUD COLLEGE

PICKNICKPLEK
ZOEKT
GENIETERS
Tienen kent heel wat leuke picknickplekjes.
In Groot Overlaar kan je je met je picknickdekentje neervlijen langs de Houten Brugstraat. Het landschap, met de Grote Gete
die vanuit Hoegaarden richting Tienen kabbelt, is er de moeite waard. Combineer met
een fiets- of wandeltocht langs de Suikerroute, die langs deze locatie passeert, en je
hebt alles voor een geslaagd uitje.
 Meer picknickinspiratie vind je op
www.tienen.be/picknick.

Foto: TienenTroef

Pop-ups zijn helemaal hot! In Tienen vind je
er meer dan 20 op een bijzondere locatie:
het Oud College in de Broekstraat. The
College Beach Bar slaat er van 15 juni tot
2 september zijn tenten op, met elke dag
activiteiten én een klein zwembad om op
warme dagen pootje te baden. Nip van een
frisse pint bij Costa Hoppa, zet er een tapa,
knabbel of ijsje bij van Pincho of Croque &
Ice, sla je slag in één van de leuke popup winkeltjes en neem deel aan creatieve
workshops. Het wordt een onvergetelijke
zomer!
 Oud College, Broekstraat 31 in
Tienen, www.oudcollegetienen.com,
www.facebook.com/oudcollegetienen.

WK-GEKTE
MET ZICHT
OP HET
STADSPARK ...
Toeristen die Tienen deze zomer bezoeken,
hebben er een leuk adresje bij. In de Dr. J.
Geensstraat openden hotel Kronacker en
brasserie Stadspark de deuren. Gelegen in
het historische pand 'Goed van de Bossche',
vlak aan het stadspark van Tienen, straalt dit
etablissement de grandeur van weleer uit.
Voorzien van een prachtig terras, 7 dagen
op 7 geopend en ideaal voor een ontbijt,
aperotime, lunch, afternoon tea of diner.
 Hotel Kronacker / Brasserie Stadspark,
Dr. J. Geensstraat 32-34 in Tienen,
gsm 0472 20 00 00,
www.brasseriestadspark.be.

Het WK voetbal vindt van 14 juni t/m 15 juli
in Rusland plaats, maar ook in Tienen slaat
de WK-gekte toe! Op de Veemarkt kan je
alle wedstrijden van de Rode Duivels live
bekijken op een reuzenscherm. De horeca-uitbaters slaan de handen in elkaar en
maken er een groot feest van. Op maandag
18 juni spelen de Belgen tegen Panama om
17.00 uur. Tunesië wordt de volgende tegenstander op zaterdag 23 juni vanaf 14.00 uur.
Donderdag 28 juni belooft spanning met
de wedstrijd tegen Engeland vanaf 20.00
uur. En natuurlijk worden ook de volgende
wedstrijden uitgezonden bij kwalificatie.

FRUITIGE
WATERIJSJES
Waterijsjes zijn niet alleen een heerlijke
verfrissing tijdens warme zomerdagen, ze
zijn ook nog eens leuk om te maken. Wat
dacht je van een gezonde versie met vers
of diepvriesfruit zoals bv. een lekkere mix
van aardbeien, kiwi en mango? Je kan
het fruit in stukjes doen of pureren. In het
laatste geval kan je het water al toevoegen
aan het mengsel. Vul de ijsvormpjes, zet ze
in de vriezer en na een paar uur zijn je ijsjes
klaar. Je kan het water ook vervangen door
kokoswater of yoghurt. Voor een zure toets
is een vleugje limoensap een aanrader.
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#thuisintienen
Gebruik #thuisintienen
voor al je Instagramfoto’s
over Tienen: de kans
bestaat dat jouw foto in
deze rubriek terechtkomt!

18

22 april

27 april

@stadtienen: Soezen tussen de bloesems,
dat kon aan de Bosschellehoeve in #Hakendover.

@stadtienen: Meer dan 2.000 kinderen
leefden zich drie dagen lang sportief uit
in sportcentrum #Houtemveld tijdens de
#Sportsterrendagen!

#Tienen #thuisintienen #bloesems
#genieten

#thuisintienen

6 mei

6 mei

@stadtienen: Het werd een fijne Goed gezin(d)svoormiddag gisteren in het Vrijetijds
centrum, met heel veel zonnige snoetjes .
#detien #thuisintienen #Tienen

@chezmademoisellejulie: Een retourtje
Knossos zat er dit weekend niet in, maar
da’s niet erg, want in Tienen hebben ze ook
schoon ruïnes! #paterskerk #tienen #thuisintienen #visittienen #hageland

9 mei

13 mei

16 mei

24 mei

@373mysnaps: Artwork ‘Stil’ ...

@3lbuurtkantine: Wachten op Heldenland.

@stadtienen: Een danske placeren op de
deuntjes van Frank Galan tijdens het #Seniorenevenement in #Tienen!

#militairebegraafplaats #sintmargrietehoutem #thuisintienen #visittienen

@heldenketnet @stadtienen #dailypetti
#tienen #3300 #heldenland #thuisintienen

@thomas_tm: Pendelpret
#GoWithTheVelo #woensdagfietsdag
#thuisintienen

#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.

Foto: Shana Steyt

EPOS
Er waait een nieuwe wind door Tienen met warme mediterrane lucht. Je herinnert
je ongetwijfeld de zomerse lenteavonden in april en als er in Tienen dan inderdaad
een renaissance aan de gang is, kan die zich maar best voeden met die zwoele
zuiderse Sirocco, om onze verlichte geesten dezelfde zuurstof te reiken als die
waaraan men het Olympische vuur deed ontbranden in het Oude Griekenland.
Hellas, het land van Theseus en Perseus, van Achilles en Herakles, het land van
mythische godenzonen, van Spartaanse krijgers en Atheense denkers. In haar
kleine stadstaat Elefsina streken afgelopen jaar smeden neer, metoiken uit verre
streken die niet vreemd van hoogmoed en gespeend door de muzen de cirkels van
tijd smeedden. Zij lieten Apollo’s dochters hun hand leiden om een nieuwe Acropolis te bouwen, bestemd voor diep in het nieuwe continent van prinses Europa. Een
nieuwe bovenstad voor Tienen, de bescheiden polis bekend om haar handel in de
zoetheid die zij wint uit aardknollen, die zichzelf 10 Heraklische werken heeft opgelegd en in het heetst van de zomer nu ook helden zal herbergen en uitsturen.
Het bouwwerk is een tempel voor de jeugd, zij zullen er hun durf tonen, aangemoedigd door hun pedagogen die met Dionysos op de schouder tot de enkels in
zuiderse wijn of Keltische gerstenat, hun retoriek zullen laten schallen. Het volk
zal zich, Pericles in gedachte, roeren over de democratische hernieuwing van het
najaar. Over de demagogen die, door sofisten bijeengedreven in het amfitheater,
hun sloganeske welsprekendheid aan het volk zullen richten. Met ambitie gelijk de
jonge Zeus, worden vadermoorden beraamd en in het heilige vuur van Hephaistos
smeden zij reeds hun banden. Divine vrouwenhanden zullen tevergeefs graaien
naar de gouden twistappel die slechts aan de mooiste zal toekomen.
De kleine helden malen er niet om. Op hen hebben de banale lasten van de sterfelijken geen vat. Zij lopen op wolken in hun strijd tegen Minotauri, Medusa’s en
Nemeïsche leeuwen. Runderen, serpenten en brullende leeuwen. We zullen ons
harnassen met hun kop en hun vacht als mantel dragen. In oude manuscripten, in
Fenicische tekens zal men de voorspelling van het orakel ontwarren: “Ga te rade
bij de herauten, zij leven op www.tienentroef.be. Onder de zomerzon zal het dal in
bloei staan, daar waar de agora van de martelaren ligt.”

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





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

Wachtdiensten
Lokale politie
Dringende interventies:
tel 101 of 016 80 58 05
Brandweer - Ziekenwagen
Dringende interventies: tel 112
Niet-dringende oproepen bij noodweer:
tel 1722
Huisarts van wacht
Tel 016 36 30 00
Weekdagen van 19.00 tot 08.00 uur
Huisartswachtpost regio Tienen
Gilainstraat 116, 3300 Tienen | Tel 1733
Apothekers van wacht
Tel 0903 99 000 | www.apotheek.be
Tandarts van wacht
Tel 0903 39 969

Colofon
Redactie en coördinatie:
dienst communicatie stad Tienen |
communicatie@tienen.be
Vormgeving:
Trendhuis | www.trendhuis.be
Druk: Graphcom.be | ak@graphcom.be
V.u.: Bram Delvaux | schepen van
communicatie | p/a Grote Markt 27 |
3300 Tienen

Volg de stadsblog TienenTroef op www.tienentroef.be.
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