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EEN WARM 
DEKENTJE 
OVER TIENEN
Tijdens het weekend van 11 en 12 december 
werd onze nieuwe Grote Markt ingehuldigd. Het 
spektakel van Theater Tol liet niemand onberoerd 
en onze sociale media werden overstelpt met 
niets dan positieve reacties. Het voelde als een 
warm dekentje dat over Tienen neerstreek … 
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Terwijl ik dit schrijf, fluiten de vogeltjes vrolijk in de nieuwe bomen van de 
Grote Markt. Wat een mooi geluid, de lente komt eraan! We kunnen opgelucht 
ademhalen na alweer een coronawinter.

Stilaan wordt het gezellig druk op de terrassen van de Grote Markt. Ook de 
marktkramers van de dinsdagmarkt vind je vanaf deze week terug op hun 
vertrouwde plaats. De afgelopen maanden konden jullie in het stadscentrum 
genieten van een themagebonden beleving, zoals de eindejaarsverlichting en 
-activiteiten en het Valentijnshart. Die trend zetten we met plezier verder.

We werken ondertussen verder aan de transformatie van Tienen. Zo kreeg 
KVK een nieuwe kunstgrasmat en zijn de riolerings- en wegeniswerken in 
de nabijheid van de Oude Mene in voorbereiding. De bib gaat een stapje 
verder in de digitalisering van haar dienstverlening, en op de Grote Markt 
worden de allerlaatste loodjes gelegd. Meer hierover verderop in deze Tiens. 

Geen Pasen zonder paardenprocessie, een vaste afspraak die we gelukkig 
dit jaar kunnen nakomen! Hopelijk zien we elkaar snel op één van de vele 
activiteiten, tot binnenkort!

Namens het schepencollege,

Katrien Partyka
Burgemeester

EEN NIEUWE LENTE, 
EEN NIEUW GELUID!
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INSCHRIJVINGEN 
HELDENBAR
Tiense verenigingen krijgen ook dit jaar de kans om de zomerse Helden-
bar van de meest avontuurlijke speeltuin van het land uit te baten. De 
Heldenbar opent de deuren vanaf zondag 8 mei t/m zondag 25 september. 
Inschrijven kan per week en dit minstens voor woensdag-, zaterdag- en 
zondagnamiddag van 13.00 tot 18.00 uur. 

 Alle info, de voorwaarden en het reglement kan je terugvinden op 
www.tienen.be/heldenland. 

DOE DE V-TEST!
De energieprijzen zijn de laatste tijd 
fors gestegen. Ben je op zoek naar de 
goedkoopste leverancier voor elektriciteit 
en aardgas? Maak dan zeker gebruik van 
de V-test. Deze module van de Vlaamse 
Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 
(VREG) maakt een objectieve vergelijking van 
alle elektriciteits- en aardgasproducten van 
energieleveranciers in Vlaanderen. Surf naar 
www.vreg.be of maak een afspraak bij het 
wooninfopunt van de stad als je hulp nodig 
hebt bij het invullen van deze test.

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

BRUZELLE 
VERANDERT 
DE REGELS
Eén op de acht meisjes in Vlaanderen heeft wel 
eens een tekort aan menstruatiemateriaal. De 
vzw BruZelle wil hiervoor een oplossing bieden 
en plaatste in een aantal Tiense scholen en bij 
BOM kastjes gevuld met gratis maandverband 
en tampons. Wie dit initiatief wil ondersteunen, 
kan menstruatiemateriaal doneren via inzamel-
boxen in het Sociaal Huis en bij Carrefour 
Tienen, Plaza Lingerie Astrid en huisvandeMens. 
De organisatie zoekt ook vrijwilligers om stoffen 
zakjes te maken om het materiaal te verpakken. 

 rita.vaneven@bruzelle.be, 
www.bruzelle.be.

JOBSTUDENTEN 
GEZOCHT
Ben jij al aan het dromen over de zomer? Zoek 
je nog een boeiende vakantiejob? Ben je vrij 
in juli, augustus of september? Dan zit je goed 
bij onze stad. We zoeken jobstudenten bij de 
technische dienst, het woonzorgcentrum, de 
jeugddienst, de dienst poetshulp, … 

 Interesse? Hou onze vacaturewebsite 
www.tienen.be/vacatures de komende 
weken in de gaten!

ERKENNING 
PAARDENPROCESSIE 
EN DERTIENMAAL
In maart ’21 startte het Processiecomité van Hakendover in 
samenwerking met de stad een traject op voor de opname 
van de paardenprocessie en het Dertienmaal in de Vlaamse 
inventaris voor het immaterieel erfgoed. Het is een eerste stap 
om beide tradities ook door Unesco als immaterieel cultureel 
werelderfgoed te laten erkennen. Bij het Dertienmaal wordt 
dertien keer de afstand tussen de kerk van Hakendover en de 
O.L.V.-ten-Steenkapel in Grimde afgelegd. De paardenproces-
sie trekt ieder jaar duizenden bedevaarders naar de Tiense 
deelgemeente voor een uniek volksspektakel. 

Wil jij de paardengalop op de Tiense berg van nabij meemaken? 
De paardenprocessie vertrekt op paasmaandag 18 april om 
11.00 uur aan de kerk van Hakendover.

4

KORTWEG



DIGITALE 
STADSWANDELING

 
Met de lente in zicht, maken we graag wat promotie voor onze 18 
(digitale) wandelingen. De historische stadswandeling werd recent 
geactualiseerd en ingesproken door Ben Crabbé. Je kan de Frans-
talige versie, met de stem van journalist Christophe Deborsu, of de 
Engelstalige versie, met de stem van Mick Shorter, een rasechte 
Brit die thuis is in Tienen, beluisteren via de izi.Travel app. Of haal je 
gratis kaartje met het stadsplan en de QR-codes af in de Streekshop. 
Veel wandel- en ontdekkingsplezier!

 Streekshop, Grote Markt 6 in Tienen.

NIEUWE 
SCHEPEN
Liesbeth Vanderloock is de nieuwe schepen van mobiliteit en 
duurzaamheid. Ze nam begin januari de fakkel over van Paul De 
Cort, een afspraak die aan het begin van de legislatuur gemaakt 
werd. Liesbeth werkte de voorbije 11 jaar als teamleider voor De 
Kringwinkel Hageland. Sinds 2016 zetelt ze in de gemeenteraad. 
 
De komende jaren wil ze zich toeleggen op het verder uitbouwen 
van een mooie, nette en veilige stad met aandacht voor ver-
groening, duurzame mobiliteit en verkeersveilige woonstraten en 
schoolomgevingen. Ook het klimaatactieplan vormt een boeiende 
uitdaging. Veel succes!

AFKOPPELING 
OUDE MENE
De stad Tienen gaat samen met Fluvius wegenis- 
en rioleringswerken uitvoeren in de Biezenstraat, 
Viaductstraat, Grijpenveldstraat en een gedeelte van 
de Tramstraat. De werken gaan ten vroegste in het 
najaar van start. 

Bij deze werken wordt een gescheiden riolering aange-
legd zodat het industrieel afvalwater van de bedrijven-
zone Grijpen en het afvalwater van de woningen 
afgevoerd wordt naar een waterzuiveringsinstallatie 
i.p.v. naar de Mene en de Oude Mene. Hierdoor zal 
de waterkwaliteit van de waterlopen sterk verbeteren. 
Een gedeelte van de Oude Mene wordt als buffer-
gracht ingericht om de afvoer van het regenwater 
op te vangen. Na vernieuwing van de wegen, zal de 
Viaductstraat omgevormd worden tot een fietsstraat. 
Langs de waterloop de Oude Mene wordt een verlicht 
fiets- en wandelpad aangelegd.

De ontwerpfase is ondertussen zo goed als afgerond, 
zodat de omgevingsvergunning weldra aangevraagd 
kan worden. Rond april/mei zullen de nutsmaatschappijen 
van start gaan met het aanpassen van de nutsleidingen. 
In de zomer kan de aanbestedingsprocedure opgestart 
worden. Na de gunning van de werken wordt in samen-
spraak met de aannemer een gedetailleerde planning 
opgesteld.

Deze maand wordt van start gegaan met de heraanleg 
van de rijweg in de Meendijkstraat. De huidige kasseien 
zullen vervangen worden door Portugese graniet. De 
voetpaden blijven behouden. De werken zullen een 
achttal weken in beslag nemen. 

HERAANLEG 
MEENDIJKSTRAAT
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Opgelet: niet meer 
bibliotheek.tienen.be 
zoals voorheen!

STAP DICHTER  
NAAR EEN 
BEREIKBAAR 
STADSCENTRUM
In het najaar kon iedereen deelnemen aan 
een bevraging over een veilig, leefbaar en vlot 
bereikbaar stadscentrum. Dit deel van het 
participatietraject is met succes afgerond: 1.925 
mensen vulden de vragenlijst in, goed voor 
2.170 aandachtspunten.

Men is opvallend positief over de heraanleg van de voet- en fietspaden 
langs de Vesten en de herinrichting van de Grote Markt. Toch voelen 
velen zich als voetganger of fietser niet veilig in het stadscentrum. Dit 
heeft vooral te maken met het gebrek aan en de kwaliteit van veilige 
routes voor zwakke weggebruikers. 

Op de Diestse-, Oplinterse- en Sint-Truidensepoort en Bergévest 
is doorgaand verkeer een bezorgdheid. De tevredenheid over 
het parkeer beleid zit goed. Er is wel nood aan een duidelijke 
bewegwijzering naar de parkings in het centrum en een mogelijkheid 
tot kortparkeren bij winkels. 

Binnenkort gaat het verhaal verder. Via onderstaande QR-code 
kan je een filmpje met de belangrijkste resultaten bekijken. In een 
tweede fase wordt er opnieuw een workshop met de klankbordgroep 
georganiseerd. Dat is een representatieve groep van verenigingen, een 
10-tal geëngageerde burgers en andere betrokkenen in de stad. Hou 
de website bereikbaar.tienen.be in de gaten om op de hoogte te blijven.

WAT VIND JIJ 
VAN ONZE BIB?
De bibliotheek vindt het belangrijk om jullie 
mening te weten. Vul op www.tienen.be/wat-
vind-je-van-de-bib de vragenlijst in voor 1 juni. 
Red zo 1 m² regenwoud en win één van de 
Bongobonnen ter waarde van 250 euro!

BIB TIENEN 
GAAT DIGITAAL
De digitale dienstverlening van de biblio-
theek kreeg onlangs een upgrade. Het 
nieuwe systeem Wise zorgt voor een vlot-
tere dienstverlening én een betere samen-
werking tussen de bibliotheken. 

Lenen doe je nog steeds op dezelfde manier, 
aan de zelfscanbalies in de bib. De catalogus 
waar je boeken opzoekt, zit wel in een gloed-
nieuw kleedje en is volledig geïntegreerd in 
een overzichtelijke nieuwe website. Zo kan je 
voortaan bv. bladeren tussen de covers van 
aanwinsten. Je bibzaken, zoals verlengen en 
reserveren, zijn makkelijk en snel te beheren 
met de nieuwe online dienstverlening ‘Mijn 
Bibliotheek’. Hier kan je ook betalingen online 
regelen en favoriete titels of te lezen boeken 
bijhouden in leeslijsten. Bovendien krijg je 
toegang tot de digitale collecies van de bib, 
zoals de kranten- en tijdschriftartikels, en 
binnenkort ook tot CloudLibrary om e-boeken 
te lenen.

Leners met een actief abonnement in Tienen 
kunnen zich ook inschrijven in de andere 
SLIM-bibliotheken zonder daar opnieuw lidgeld 
voor te moeten betalen, en omgekeerd.

 tienen.bibliotheek.be

Raadpleeg hier 
het filmpje met 
de resultaten.
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HERDENKINGSPLEK 
CORONASLACHTOFFERS

 
 
 

 
 
 
Op de vooravond van ‘Wintermagie in Tienen’ hield de stad een her-
denkingsmoment in de nieuwe kerktuin op de Grote Markt. Een 500-tal 
mensen liet een kaarsje en koperen nageltje achter ter nagedachtenis 
van dierbaren die hen tijdens de coronacrisis ontvallen zijn. Ter hoogte 
van het grotteke wordt nu een herdenkingsplek ingericht. Het monument 
zal uit een wolk van kasseien bestaan die de Tienenaars voorstellen. Uit 
deze wolk vertrekt een waaier van nagels als symbool voor het gemis en 
verdriet. Het wordt een plek waar we steeds terechtkunnen om even stil 
te staan bij alles wat de coronapandemie teweeggebracht heeft.

PROJECTONTWIKKELAAR 
HOUTEMVELD GEZOCHT
De stad Tienen lanceert een oproep naar projectontwikkelaars voor de 
invulling van een terrein in het sportcentrum Houtemveld. Het betreft een 
perceel van ruim 17 are, grenzend aan het gebouw waarin de Boulisten-
club Tienen en de Petanqueclub Kazerne Tienen gevestigd zijn, vlakbij 
de parking van het sportcentrum. Het wordt voor een periode van 50 
jaar in erfpacht gegeven. De activiteiten die er ontplooid kunnen worden, 
moeten complementair zijn met het sport- en vrijetijdsaanbod in de stad. 
Aanvraagdossiers zijn welkom tot vrijdag 25 maart om 11.00 uur.

 www.tienen.be/erfpacht-houtemveld

VALENTIJNSVERLICHTING
Na een bijzonder succesvolle editie van ‘Wintermagie in Tienen’, maakte de kerst-
verlichting in de binnenstad plaats voor een nieuw thema. Met een groot verlicht 
hart op de Grote Markt en lichtgevende hartjes aan de palen op het plein en in de 
winkelstraten, was Tienen helemaal in de ‘mood’ voor Valentijn. In de toekomst wil 
de stad verder werk maken van een seizoensgebonden aankleding van het stads-
centrum, zodat er het hele jaar door iets te ontdekken valt in Tienen. 

KVK TIENEN  
SPEELT OP NIEUWE 
GRASMAT
De supporters van KVK Tienen kunnen opnieuw 
opgelucht ademhalen. Nadat het Bergéstadion in 
juli vorig jaar erg veel waterschade opliep, is de 
nieuwe kunstgrasmat een feit.

In juli ’21 kregen de terreinen van KVK Tienen en Royal 
Racing Tienen Tennisclub tweemaal met wateroverlast 
te kampen. De kunstgrasmat van KVK Tienen, die in 
2017 werd aangelegd, ging hierbij volledig verloren. 
Ook onder de tribunes werden binnenmuren deels weg-
gespoeld en kon de veiligheid niet meer gegarandeerd 
worden. 

De stad Tienen besloot als eigenaar te investeren in 
de heraanleg van het terrein en de kleedruimtes. Het 
nieuwe kunstgrasveld werd in december uitgerold en 
is ondertussen opnieuw in gebruik genomen. Voorlopig 
doen containers dienst als kleedruimtes, in afwachting 
van de wederopbouw van nieuwe kleedkamers die in 
november klaar zullen zijn. 

Er worden ook structurele maatregelen genomen om 
wateroverlast te voorkomen. Ter hoogte van de Grote 
Gete verhoogt de Vlaamse Milieumaatschappij de 
kaaimuur zodat de rivier niet meer buiten haar oevers 
kan treden. In het Bergéstadion wordt de ingang naar 
de spelerstunnel opgehoogd en worden er voor de 
inrichting van de kleedkamers vandaal- en water-
bestendige materialen gebruikt. Op het veld is er extra 
drainering voorzien en wordt de waterhuishouding 
aangepast voor een optimaal beheer en hergebruik van 
overtollig water. 

Ondertussen is ook de heraanleg van de tennisterreinen 
van start gegaan. Bedoeling is deze speelklaar te krijgen 
tegen midden april.
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KOMMISSES 
OEP DE MÈT
 
Vanaf deze week vind je je vertrouwde 
marktkramers van de dinsdag- en vrijdag-
markt opnieuw terug op de Grote Markt. De 
marktbus stopt niet langer op de Goossens-
vest, maar aan de bushalte ter hoogte van 
de kerktuin op de Grote Markt (tegenover 
het KBC-gebouw). Het parcours van de dins-
dagmarkt loopt via de Grote Markt, Nieuw-
straat, Peperstraat en Minderbroedersstraat. 
De vrijdagmarkt palmt opnieuw het plein 
voor het stadhuis in.

Rondom de kerktuin werd ondertussen 
een omheining in smeedwerk geplaatst. 
Hier komen nog metalen zitbanken met 
een houten zitvlak. Op de hellende vlakken 
worden graszoden gelegd en gans de tuin 
wordt voorzien van een mulch afdeklaag. 
In de plantvakken aan de westzijde van de 
Grote Markt worden nog bodembedekkers 
aangeplant. 

De muurtjes van het Heldensquare, het oor-
logsmonument zelf, Groene Jef en de Gou-
den Madam krijgen de nodige aandacht. De 
stad heeft een restauratiedossier ingediend 
bij de dienst onroerend erfgoed. Na goed-
keuring kan er een aanbestedingsprocedure 
opgestart worden, zodat de werken nog dit 
jaar van start kunnen gaan.

Binnenkort zal het openbaar toilet aan 
de kerk in gebruik genomen worden. Hier 
moet de wateraansluiting nog gerealiseerd 
worden. Ook voor de waterpartij ter hoogte 
van de circusschool wordt een uitrusting 
voorzien in een technische ondergrondse 
ruimte.

De nieuwe afvalbakjes worden rond deze 
periode geplaatst. Verder werkt de aanne-
mer nog een aantal schoonheidsfoutjes aan 
de kasseiverharding weg. De functionele ver-
lichting is volledig in orde, de monumentver-
lichting wordt tegen eind april aangebracht.

Het is even wennen aan de gewijzigde 
verkeerssituatie op de parking. Om deze 
duidelijker af te bakenen, worden er  
moderne bloembakken voorzien. Ter hoogte 
van het vroegere politiegebouw komen er 
nog extra fietsbeugels en wordt het hellend 
vlak voor minder mobiele personen  
afgewerkt.

EEN TERRASJE 
IN DE LENTEZON
 
Al 12 horecazaken hebben ingetekend op 
de door de stad afgesloten raamovereen-
komst voor het plaatsen van een terras op 
de Grote Markt, Kalkmarkt en Schapenmarkt. 
De aannemer treft momenteel de nodige 
voorbereidingen om met de plaatsing van 
start te kunnen gaan. Kwestie van de lente-
zonnestraaltjes tijdig te kunnen opvangen.

Ben jij, net als wij, ook al een 
beetje verliefd op onze nieuwe 
Grote Markt geworden? De 
komende weken gebeurt de 
laatste afwerking en wordt 
het plein nog mooier! 

DE LAATSTE LOODJES 
OP DE GROTE MARKT

AFWERKING

Fo
to

: S
te

ve
n 

M
as

sa
rt

Ter gelegenheid van deze feestelijke 
verhuis, worden de marktbezoekers 
verwend met een mooie shoppingbag! 
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TROPPO 
MATURO
De Frivole 
Framboos

Frambozen worden beter 
met de jaren, puurder en 
voller van smaak. Het bewijs 
hiervan leveren Peter Hens 
en Bart van Caeneghem 
met hun wervelende nieuwe 

voorstelling ‘Troppo Maturo’. Vrij vertaald betekent de titel iets als 
‘te volwassen’, maar wie de show gezien heeft, moet beamen dat 
‘volgroeid’ of ‘gerijpt’ meer van toepassing is. Na 38 jaar op de 
planken, smaakt deze framboos frisser dan ooit. Fruitig, geestig 
en virtuoos. Twee tenoren, een cello, een vleugelpiano, een kist 
vol Beethoven, Hazes, Mozart, humor, Liszt en bedrog.

 Vrijdag 27 en zaterdag 28 mei om 20.15 uur

De voorbije maanden moest CC De Kruisboog een hele 
reeks verschuivingen doorvoeren. Ben je het overzicht een 
beetje kwijt? Surf naar www.dekruisboog.be, waar je alle 
info op een rijtje vindt. Alvast een voorsmaakje.

WELKOM IN 
CC DE KRUISBOOG

DE REUZEN-
DODER 
VAN ERNEST 
HEMINGWAY
Ernest Hemingway stond bekend om zijn 
hoge alcoholtolerantie. In één van zijn brieven, 
gebruikt hij een opvallend woord: “Alcohol 
was de reuzendoder, waar ik zo vaak niet 
buiten heb gekund; of althans graag buiten 
had gekund.” Al hanteerden zijn drinkebroers 
andere begrippen, allen leken ze hun ver-
slaving als wapen tegen dezelfde vijand in te 
zetten. Maar welke vijand was dat dan?

Door Evelien Bosmans, Mieke De Grootte, 
Thomas Janssens, Dahlia Pessemiers-
Benamar, Eliza Stuyck en Geert Van 
Rampelberg.

 Donderdag 17 maart om 20.15 uur

Geena Lisa, Andrea 
Croonenberghs en 
Sam De Martelaere

Een voorstelling met bekende 
mee zingers, ernstige en vrolijke 
liedjes uit de oude doos en 
nummers waar je thuis groot mee 
bent geworden en die je nooit 
hebben losgelaten. 

 Donderdag 31 maart om 
14.30 uur 

SPEECH
Wouter Deprez

Wat heeft Wouter na al die jaren begrepen 
van het instrument waar hij mee werkt? 
Wat doet hem lachen en wat ontroert hem 
in taal, nog meer dan vroeger? Welke 
dringende aanpassingen in taal wil Wouter 
doorvoeren? En waarom worden vraagte-
kens zo vaak gebruikt om je nieuwsgierig 
te maken? Deze voorstelling is een ode, 
een liefdesverklaring, een aanklacht, kort-
om een samenzwering en een revolutionair 
congres dat jong en oud zal verzoenen. 
En misschien zelfs man en vrouw. 

  Dinsdag 19 en woensdag 
20 april om 20.15 uur 

HOUDEN 
VAN
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SPORT EN SPEL 
TIJDENS DE PAASVAKANTIE
De stad Tienen heeft tijdens de paasvakantie van maandag 4 t/m vrijdag 15 april een 
mooi aanbod klaarstaan voor de Tiense kinderen en jongeren. Voor de 2,5- tot 6-jarigen 
zorgt Ferm Kinderopvang voor een warm kleuteraanbod in het Vrijetijdscentrum. 6- tot 
12-jarigen kunnen terecht in het sportcentrum Houtemveld voor een mix van leuke 
themaspelletjes, sport en creatieve activiteiten. Hier zet de pitt-werking bijkomend zijn 
deuren open voor de 13- tot 16-jarigen. Ook de jongerenpartners Arktos en OverKop 
Tienen hebben leuke activiteiten voor de Tiense jeugd. 

 Inschrijven vanaf woensdag 16 maart via www.tienen.be/jeugdaanbod.

BOEKSTARTDAG 
IN DE BIB
Op zaterdag 21 mei is het Boekstartdag en worden de 
allerkleinsten van 0 tot 3 jaar en hun (groot)ouders extra 
verwend in de bib. 

Ontdek in de interactieve voorleestent de nieuwste baby- en 
peuterboekjes en leer van ervaren voorlezers hoe je van 
voorlezen een leuk en interactief spel kan maken. In de vrolijke 
liedjeshoek kan je samen met je kindje luisteren naar bekende 
liedjes en versjes die door het enthousiaste team van de 
muziekacademie worden gebracht. 

Meer zin voor avontuur? Doe dan mee met de knotsgekke 
zoektocht en ga met je kleinste in de bib op zoek naar 
hebbedingen uit een peuterboek. In het babycafé kan je 
heerlijk nagenieten van alle actie en een babbeltje slaan met 
andere (groot)ouders bij een gezellig kopje koffie of thee.

 Zaterdag 21 mei van 10.00 tot 12.30 uur in de bibliotheek, 
Grote Markt 3 in Tienen.

MAART = 
JEUGDBOEKENMAAND
Tijdens de Jeugdboekenmaand in maart hebben we het over 
dappere en bange helden, superhelden en huis-tuin-en-keuken-
helden, helden met wapens en helden met woorden. Maar één 
ding staat vast: zonder helden, geen verhaal. 

In de bibliotheek Tienen kan je zelf een held of schurk worden in je 
eigen verhaal door de magie van een ‘green screen’. De tofste bib-
boeken over uitblinkers, durfallen, booswichten en schelmen zetten 
we in de kijker, zodat je er de spannendste avonturen mee kan 
beleven. De leerlingen van de afdeling beeldende en audiovisuele 
kunst van ART zorgen voor een heldhaftige aankleding van de bib. 
Wees een held (of schurk 😊) en rep je naar de bib!

 www.tienen.be/jeugdboekenmaand.

Iedereen Leest 
presenteert

JEUGD
BOEKEN
MAAND

1-31 
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2022 

Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door Literatuur Vlaanderen. — V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen — illustratie Mark Borgions — vorm Kris Demey
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Jan De Kinder  
RIDDERS KUSSEN NIET 
PRENTENBOEK 4+

Ridders kussen niet, of toch wel? Dit 
grappig en fantasierijk prentenboek gaat 
over verliefd zijn en vriendschap. Het 
verhaal is ongetwijfeld herkenbaar voor 
jonge kinderen en een mooie opener om 
hierover verder in gesprek te gaan. De 
kinderen in het boek zijn heerlijk direct 
over alles, heel typisch en herkenbaar. 
Jan De Kinder vond zijn inspiratie voor 
dit verhaal bij zijn eigen dochter die 
een eerste verliefdheid meemaakte.

Petra Thomas  
PRINSES PRIMULA EN 
DE HEKS VAN ERUCA 
AVONTUUR 7–12 JAAR

Prinses Primula voelt zich al zo lang ze zich 
kan herinneren anders dan anderen. Op een 
dag verschijnt de geest van Dio, Primula’s 
overleden broer. Hij is teruggekomen om 
haar te vertellen over de heks van Eruca 
en de vloek die ze uitsprak, die alleen 
doorbroken kan worden door Primula. 
Primula ontsnapt uit het kasteel en gaat 
samen met Dio op zoek naar de heks 
van Eruca. Een avontuurlijk verhaal over 
koppigheid en doorzettingsvermogen 
en hoe je door zelfvertrouwen én het 
vertrouwen van anderen veel kan bereiken.

Bart Debbaut  
DE MOL 
THRILLER 16+

Mary-Ann is één van de tien kandidaten die 
meespeelt in het populaire spelletje ‘De Mol’. 
Als ze midden in de nacht verdwijnt, zit de 
redactie met de handen in het haar. De andere 
kandidaten denken dat dit onderdeel van het 
script is. Een spannende thriller vol list en 
bedrog, waarin je niemand kan vertrouwen. 
Bart Debbaut nam in 2000 zelf deel als 
kandidaat in het gelijknamige tv-programma. 

Wim Menheer  
HET WEERZIEN 
ROMAN 18+

De 77-jarige Mark Bastijns krijgt 
het nieuws dat hij een terminale 
hersentumor en beginnende 
dementie heeft. Om een verdere 
aftakeling in eenzaamheid en 
wanhoop te voorkomen, neemt 
hij het besluit uit het leven te 
stappen. Hij zal van een klif in de 
Ardennen springen. Onderweg 
komen herinneringen uit zijn 
jeugd en leven naar boven. Aan 
de rand van de afgrond gebeurt 
er iets onverwachts, waardoor hij 
terugkomt op zijn besluit en een 
andere wending aan zijn leven geeft. 
‘Het weerzien’ is een spannende 
roman met een verrassend einde.

Ellen Verstrepen  
KATTENTIJD 
ROMAN 18+

‘Kattentijd’ is geïnspireerd op een 
gesprek tussen vreemden over een 
scheiding en minnaars, waarbij één van de 
gesprekspartners dit benoemde als ‘kattentijd’. 
Het boek gaat dus helemaal niet over katten, 
maar over twee vrouwen in hun turbulente 
twintigerjaren die elkaar liever niet ontmoet 
hadden. Het hoofdpersonage woont net 
over de taalgrens, maar passeert langs een 
marktplein dat omschreven wordt alsof je over 
onze Grote Markt in Tienen loopt. Het is een 
herkenbare, gevoelige en grappige roman.

De Jeugdboekenmaand is dé 
gelegenheid om Tiense (jeugd)
auteurs in de kijker te zetten. 
Alle boeken op deze pagina 
kunnen uitgeleend worden 
in de bibliotheek!

VIJF (JEUGD)BOEKENTIPS 
VAN TIENSE AUTEURS 

GETIPT IN TIENEN



 

Voor wie een dagje ouder wordt, is het onderhoud van een 
woning met tuin niet meer evident. Een assistentiewoning 
kan dan een oplossing bieden. Willy Oliviers (75 jaar), Elisabeth 
Craenen (90 jaar) en Madeleine Robeyns (95 jaar) zetten de stap 
en wonen al sinds de opstart in Seniorie Houtemhof in Tienen.

DE BEWONERS VAN 
SENIORIE HOUTEMHOF

OPEN HUIS
Overweeg jij een verhuis naar een  
assistentiewoning? Of wil je eens 
een kijken komen nemen in Seniorie 
Houtemhof? Kom naar de ‘Open 
huis’-dagen op vrijdag 22 april van 
13.00 tot 16.00 uur en zaterdag 23 april 
van 10.00 tot 15.00 uur.

 Seniorie Houtemhof,  
Houtemstraat 45-49 in Tienen,  
gsm 0491 27 61 12, 
assistentiewoning@tienen.be.

Waarom verhuisden jullie naar een 
assistentiewoning?
Madeleine: Mijn man is jong gestorven 
en ik kon onze woning niet meer alleen 
onderhouden. Ik ben eerst naar een 
appartement verhuisd, daarna naar het 
Houtemhof. Ik was toen 83 jaar, maar 
voelde me nog te ‘kloek’ voor een 
woonzorgcentrum. 

Lisette: Ik verhuisde samen met mijn man 
naar Tienen in 2010 om dezelfde redenen 
en omdat de kinderen hier in de stad 
wonen. Wij stonden eerst wat weigerachtig 
tegenover verhuizen, maar raakten toch 
verkocht. Ondertussen is mijn man helaas 
gestorven, maar hier voel je je nooit alleen. 

Willy: Ook ik verhuisde samen met mijn 
vrouw, die minder mobiel geworden was, als 
61-jarige naar het Houtemhof. Er is een lift in 
het gebouw, qua mobiliteit zijn er dus geen 
beperkingen. De flat is ook groot genoeg 
voor twee personen. Het was natuurlijk  
even wennen, maar nu zou ik niets anders 
meer willen.

Wat maakt wonen in een assistentie- 
woning zo aangenaam?
Allen: Iedereen woont hier graag. We zijn 
allemaal vrienden, drinken samen koffie 
of soep, slaan een babbeltje, spelen met 
de kaarten, ... We zijn onze eigen baas en 
kunnen nog altijd onze goesting doen. Als er 
iets scheelt, kan je bij de buren aankloppen 
of op de hulpknop duwen.

Madeleine: De service is hier subliem. Heb 
je een technisch mankement, dan komen 
ze dat meteen repareren. Heb je nood aan 
een gesprek, dan staat er iemand voor je 
klaar. Ik heb een poetsvrouw die ook strijkt, 
maar koken doe ik nog zelf. De supermarkt 
en apotheker zijn vlakbij en ik volg 
kinesitherapie in Campus Sint-Jan tegenover 
de Seniorie. Tijdens de bewonersraad 
kunnen we ook suggesties doen of 
technische problemen aankaarten.

Lisette: Je hebt weinig administratie, want 
herstellingen, waterverbruik, vuilnisophaling, 
activiteiten, … zijn in de prijs begrepen.

Valt er wat te beleven in het Houtemhof?
Allen: Wees maar zeker! We deden al 
uitstappen naar Bokrijk, de Olmense Zoo, 
Mini Europa, Scherpenheuvel, … die vaak 
eindigen met een hapje en drankje. 

Willy: Ik kijk samen met de andere mannen 
naar het voetbal en Liesbeth zorgt dan voor 
de pintjes. In de zomer komt de ijskar langs 
en wordt er een barbecue georganiseerd. 

Hebben jullie een contactpersoon die 
jullie altijd kunnen bereiken?
Allen: Onze woonassistente Liesbeth staat 
altijd voor ons klaar. Niets is te veel voor 
haar. Ook de poetsvrouwen Inge en Agnes, 
zijn heel behulpzaam. Kortom, wij voelen ons 
helemaal thuis in Seniorie Houtemhof!

“We zijn onze eigen baas 
en kunnen nog altijd 
onze goesting doen.”

Elisabeth Craenen

Madeleine Robeyns

Willy Oliviers

THUIS IN TIENENTHUIS IN TIENEN
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TAALSTIMULERING  
VIA KINDERLIEDJES
In september ’19 stelde de stad Tienen zich kandidaat voor een project 
van de provincie Vlaams-Brabant om via kinderliedjes op school kinderen 
vertrouwd te maken met de Nederlandse taal. Tienen werd samen met 
vier andere gemeenten geselecteerd voor de uitrol van het project. 

Door corona gaan deze workshops en het bijhorend scholen zangfeest 
nu pas echt van start. In de eerste graad van de VIA-basisscholen, 
De Wijsneus en De Toverwijzer vinden dit voorjaar twee muzikale 
workshops plaats met 't Smiske vzw. De leerlingen leren er spelenderwijs 
Nederlands aan de hand van bekende kinderliedjes. In mei volgt er 
een gemeenschappelijk scholenzangfeest in CC De Kruisboog om het 
repertoire samen te zingen.

INSCHRIJVINGEN VOOR HET LAGER 
EN SECUNDAIR ONDERWIJS
Naar de basisschool
Is je kind geboren in 2020? Dan mag het 
binnenkort voor het eerst naar school! Wist 
je dat de leerplicht verlaagd werd naar 
5 jaar? Inschrijven kan vanaf maandag 
7 maart t/m vrijdag 18 maart via het 
inschrijvings formulier op de website van de 
school. Hulp nodig? Contacteer de school.

Naar het secundair onderwijs
Gaat je kind de overstap maken naar het 
secundair onderwijs? Meld hem/haar aan 
tussen maandag 28 maart om 14.00 uur 
en maandag 25 april om 14.00 uur via de 
website aanmelden.school. Alle secundaire 
scholen in Tienen werken op deze manier.

Op donderdag 5 mei ontvang je het resul-
taat van de toewijzing. Als je kind een plaats 
werd toegewezen, krijg je een ticket waar-
mee je kan inschrijven bij de school. Werd er 
geen plaats toegewezen, dan wordt je kind 
op de wachtlijst geplaatst. 

Inschrijven bij de school kan vanaf 
donderdag 5 mei t/m donderdag 2 juni. Heb 
je je zoon/dochter niet kunnen aanmelden 
tijdens de voorziene periode? Dan kan je 
alleen nog rechtstreeks inschrijven via de 
school tijdens de vrije inschrijvingen vanaf 
maandag 9 mei.

DE BEWONERS VAN 
SENIORIE HOUTEMHOF

HULP NODIG?
Inloophuis Tienen
O.L.V.-Broedersstraat 2A in Tienen
Open op maandag, woensdag en 
vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur

SAAMO Vlaams-Brabant 
Vestiging Tienen 
Rasha Al Asadi - gsm 0493 40 58 74

 lop.tienen@vlaanderen.be, 
www.naarschoolintienen.be.

BUURTPREVENTIE-
NETWERKEN 
VOORKOMEN 
INBRAKEN
Sinds 2018 werden in Tienen een aantal buurt-
preventie netwerken opgericht om woninginbraken 
te voorkomen. In een buurtpreventienetwerk melden 
de aangesloten burgers via een WhatsApp-groep 
verdachte personen, voertuigen of situaties, na de 
lokale politie op de hoogte gebracht te hebben. 

Momenteel is er een netwerk actief in Bost, Goetsen-
hoven, Oplinter, Sint-Margriete-Houtem, Hakendover, 
Vissenaken, Oorbeek, Kumtich en de brede omgeving 
rond het station. Meer dan 500 Tienenaars maken deel 
uit van een buurtpreventienetwerk. 

 Heb jij interesse om aan te sluiten? 
Mail naar integraleveiligheid@tienen.be 
of neem een kijkje op www.tienen.be/ 
buurtpreventienetwerken.
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 DUURZAAM TIENEN

ONZEN HOF 
IN KUMTICH
Eén van de projecten van het Kumtichcomité 
is ‘Onzen Hof’. Deze groene oase aan de 
Sint-Barbarastraat is zowel voor de bewoners 
van Kumtich bedoeld, als voor wandelaars en 
fietsers. 

Eind 2021 werden er houtkanten, hoogstam-
fruitbomen en een haag aangeplant. Er zijn 
bankjes en picknicktafels, een buitenklas, een 
kruidenspiraal, een insectenhotel, ... Het is 
een plek voor ontmoeting en verbinding in én 
met de natuur. De aanleg en het onderhoud 
zijn mogelijk dankzij een groep gedreven 
buurtbewoners die dit project en het dorp 
een warm hart toedragen.

Kom gerust eens langs, Onzen Hof is altijd 
open. Wil je meer weten? Neem contact op 
met de werkgroep (berty.goudriaan@telenet.be) 
of kijk op www.kumtichcomité.be. Het is nog 
even aftellen, maar iedereen is welkom op de 
feestelijke inhuldiging op zaterdag 11 juni! 

 www.kumtichcomité.be

MEANDER LANGS HET STADSRANDBOS
Ter hoogte van de Getestraat heeft de Vlaamse 
Milieumaatschappij i.s.m. de stad Tienen, een 
meander laten uitgraven op een plaats waar de Gete 
in het verleden rechtgetrokken werd. Bedoeling is 
er een nieuwe ontmoetingsplek te creëren voor de 
Tienenaar aan de oevers van de Gete. 

In deze zone zal er ook extra water gebufferd kunnen 
worden bij hevige regenval. Met de uitgegraven aarde 
werd een aarden wal aangelegd evenwijdig met de 
Invalsweg en de Getestraat die dienst zal doen als 
een natuurlijke geluidsbuffer voor het toekomstige 

bos en het achtergelegen woongebied. De nabij-
gelegen hondenlosloopweide zal in de toekomst 
een make-over krijgen met een graafheuvel voor de 
honden. In het zuidelijke deel van de projectzone zal 
ook nog een speelheuvel aangelegd worden. 

Jammer genoeg werden bij de voorbereiding van 
deze werken verkeerdelijk een 500-tal jonge boom-
pjes van het in 2018 reeds aangeplante deel van het 
stadsrandbos vernield. Ondertussen heeft de aanne-
mer zijn fout rechtgezet en heeft hij ter compensatie 
750 nieuwe boompjes aangeplant. 

OPROEP VOEDSELBOS 
IN VISSENAKEN
Rogier en Carolina uit Vissenaken hebben een prachtige droom: een stuk grond 
van 1 ha in Vissenaken omtoveren tot een voedselbos: een aangename plek met 
allerlei fruit- en notenbomen, bessenstruiken en eetbare planten. Uiteraard met 
veel respect voor natuur en biodiversiteit.

Zij krijgen hiervoor steun vanuit het Europees subsidieprogramma voor plattelands-
ontwikkeling LEADER Hageland+ in het kader van ‘Fruitige voedselbossen’. Er werden 
al wat struiken en bomen aangeplant en een poel uitgegraven, maar dat is slechts een 
begin. Ze willen dit project dan ook heel graag samen met een groep enthousiaste 
mensen verder uitdenken en realiseren.

Wil je mee je schouders onder dit project zetten? Of wil je gewoon wat 
meer informatie? Neem dan gerust contact met hen op via het nummer 0494 46 96 01 
of via e-mail naar rogier.claes1@gmail.com.
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GROTE LenteSCHOONMAAK
Op zaterdag 19 maart stropen we de mouwen op voor de twintigste editie van  
de ‘Grote Lenteschoonmaak’. Maar wist je dat er een fantastisch team van meer dan  
300 Mooimakers op ons grondgebied actief is? Zij houden, samen met de stadsdiensten,  
hun buurt het hele jaar door proper!

Mia en Mil
Mia is al meer dan 5 jaar een Mooimaker 
en vormt sinds kort een goed team met 
haar kleinzoon Mil. Samen houden ze de 
veldwegen in Hakendover proper. Met zijn 
rubberlaarzen aan kruipt Mil in de grach-
ten en gaat hij de velden op om met zijn 
grijper zwerfvuil te rapen. Eerst gooide Mia 
het afval in haar eigen vuilzak en kende ze 
Mooimakers niet. Na een telefoontje met de 
milieudienst, sloot ze aan bij het project en 
kreeg ze materiaal ter beschikking.

Marc en Michèle
Ongeveer 6 jaar geleden, nadat Marc en 
Michèle reclame van Mooimakers zagen, 
waren ze vastberaden om hun eigen straat 
grondig aan te pakken. Het idee groeide 
uit tot een wekelijkse schoonmaakactie in 
de buurt van de Kasteelstraat. Daarnaast 
spreken ze elke maand af met andere 
Mooimakers om de echte hotspots aan te 
pakken waar (nog) geen Mooimakers  
actief zijn.

Jitse, Steven en Rosalie
Jitse heeft Mooimakers ongeveer 5 jaar 
geleden leren kennen via een project op 
school. Hij had onmiddellijk de microbe te 
pakken en overtuigde het hele gezin om 
mee de handen uit de mouwen te steken. 
De familie schiet in actie wanneer het nodig 
is. Ze houden de straten rond hun woning 
in Kumtich proper en gaan ook af en toe 
samen met hun buren op pad. Het zotste 
dat ze al zijn tegengekomen? Een toilet en 
een douchekraan, maar ook een geldkistje 
dat jammer genoeg leeg was.

HANDEN 
UIT DE 
MOUWEN!
Werk mee aan een proper Tienen en schrijf 
je in voor de ‘Grote Lenteschoonmaak’ op 
zaterdag 19 maart. Ook verenigingen zijn 
meer dan welkom! Je kiest zelf het tijdstip 
en de zone waar je aan de slag wil. De stad 
stelt het nodige materiaal ter beschikking 
en zorgt voor een fijne attentie voor alle 
helpers. Wie weet krijg je de smaak te 
pakken en ben jij binnenkort één van onze 
kersverse Mooimakers. 

 Inschrijvingen: dienst milieu, 
tel 016 80 57 92, 
www.tienen.be/lenteschoonmaak.
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ONDERNEMEND TIENEN

VIVA MEXICO
El Cardenal is een Mexicaans restaurant 
dat recent op de vernieuwde Grote 
Markt de deuren opende. Achter de for-
nuizen staat Bob met een grote passie 
voor de Mexicaanse keuken en meer 
dan 20 jaar ervaring. In zijn kleurrijke 
restaurant brengt hij authentieke Mexi-
caanse gerechten en cocktails. Hij kijkt 
al uit naar de zomer zodat hij op zijn 
terras zijn klanten kan onderdompelen 
in een zuiderse sfeer.

 El Cardenal, Grote Markt 35 in Tienen, 
www.el-cardenal.be.

BUIKJE ROND MET 
ROYAL DONUTS
De bekende Duitse donutketen Royal Donuts 
streek neer in Tienen. Met 95 variaties in smaak, 
kleur en formaat zal je er zeker je goesting vinden. 
Er is een groot aanbod aan veganistische donuts 
en uitbater Sükün Emin biedt ook crossnuts aan. 
Die kan je het best omschrijven als een kruising 
tussen een donut en een croissant. Er honger 
van gekregen? Ga even langs of bestel je donuts 
online en laat ze bij je thuis leveren.

 Royal Donuts, Nieuwstraat 32 in Tienen, 
www.facebook.com/Tienen.Royaldonuts.

Ondernemend Tienen zit niet stil. De voorbije maanden 
openden deze nieuwe handelszaken de deuren om je met 
open armen te verwelkomen!

NIEUWE HANDELSZAKEN 
IN TIENEN
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HEERLIJKE TAJINE 
OP TAFEL
In een opvallende artdecowoning op de hoek van de Kabbeekvest 
en de Ijzerstraat, bij de Tienenaars gekend als ‘Chalet vert’, opende 
Guamil Ouafa en Ali Mafid ‘La Casa’. Het paar werd meteen verliefd 
op dit uniek pand dat ze zelf omgebouwd hebben tot een huiselijk 
restaurant. Guamil neemt de keuken voor haar rekening, 
terwijl Ali de klanten met een brede glimlach ontvangt. 
Het Marokkaanse menu is een echte bestseller en wordt 
geserveerd in traditioneel aardewerk.

 La Casa, IJzerstraat 17 in Tienen, 
gsm 0471 86 46 15.

BIJ SOPHIE 
ZIT JE VAST GOED
Sophie Pittomvils was al geruime tijd actief als 
syndicus voor kleine appartementsgebouwen. 
Met de opening van haar nieuwe kantoor 
‘IMMO RENT&RENO’ wil ze zich meer toeleggen 
op de verhuur en verkoop van vastgoed. Ze staat 
kopers bij met een handige renovatietool, waarmee 
ze de totale prijs van de renovatiekosten kunnen 
berekenen en een lening kunnen aanvragen. 
Sophie begeleidt de kopers van voor de aankoop 
tot de oplevering van het huis. Handig!

 IMMO RENT&RENO, Nieuwstraat 6 in Tienen, 
www.immorentenreno.be.

EEN LEKKERE HAP 
BIJ BON’AP
Merve Ozkan is sinds oktober gerante van maaltijdwinkel Bon’Ap aan de 
Leuvenselaan. De keten behoort tot de Belgische groep Meat&More en her-
bergt verschillende winkels onder één dak. Zo vind je er kant-en-klare koude 
en warme gerechten en maaltijden voor onderweg zoals burgers, wraps en 
belegde broodjes. Daarnaast bieden ze ook een traiteurassortiment aan, kan 
je er terecht bij de Buurtslager en meteen ook van al dat lekkers smullen in de 
eetcorner. Voor personen met weinig tijd, die toch lekker willen eten.

 Bon’Ap Tienen, Leuvenselaan 210 in Tienen, www.bonap.be. 
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#thuisintienen
Gebruik #thuisintienen 

voor al je Instagramfoto’s 
over Tienen: de kans 

bestaat dat jouw foto in 
deze rubriek terechtkomt! 

19 DECEMBER
@misz_lisette: Winterprinsesje & wintermagie 🎄
#itsthemostwonderfultimeoftheyear 
#decembergirl #divalivia #wintermagietienen

22 JANUARI
@evfamilie: Zij: “Hey, binnenkort is het Valentijn …” 
Hij: “Ja, ik zou graag met jou … over de Grote 
Markt van Tienen wandelen.” Zij lachte eens 
hard met het gekke voorstel, maar later die 
avond snapte ze het wel 💖 #thuisintienen

12 DECEMBER
@risvw: #wintermagietienen #thuisintienen 
#theatertol

5 JANUARI
@ilonaexplores: HELDENLAND 🚀 

#heldenland #visittienen #stadtienen 
#daytripswithkids #wegmetkids 

1 FEBRUARI
@joskesfotos: Afsluiter van een prachtige dag! 
Dat was genieten! En voor nu, een fijne avond 
allemaal!

#zonsondergang #landschapsfotografie 
#thuisintienen #stadtienen #wandelenindebuurt

19 DECEMBER
@candice.martens: Kerstmarkt in Tienen 🎄🥰
#kerstmarkt #tienen #liefde #kiss 
#happilymarried #oneyear #christmas #lights

15 JANUARI
@mvetters: #bikingwhatelse #sunsetintienen

11 DECEMBER
@nathalie.somers: Wat een show! Wat een 
spektakel! Magisch mooi 😍 
#wintermagietienen #theatertol

18



CONTACT
Stad Tienen
Grote Markt 27
3300 Tienen

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

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

info@ocmw.tienen.be (OCMW-diensten)

Afspraken zijn mogelijk op:
maandag  08.30 tot 12.30 uur
 13.30 tot 19.00 uur
dinsdag  07.30 tot 12.30 uur
 13.30 tot 19.00 uur
woensdag  08.30 tot 12.30 uur
 13.30 tot 16.00 uur
donderdag  08.30 tot 12.30 uur
vrijdag  08.30 tot 12.30 uur

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

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

Wachtdiensten
Lokale politie
Dringende interventies: tel 101 of 016 80 58 05

Brandweer - Ziekenwagen
Dringende interventies: tel 112
Niet-dringende oproepen bij noodweer: tel 1722

Huisarts van wacht: tel 1733
Apothekers van wacht:
Tel 0903 99 000 | www.apotheek.be

Tandarts van wacht: tel 0903 39 969  
Weekends en feestdagen van 09.00 tot  
18.00 uur 

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

Op een bankje 
chillen
Fikria (links) en Yousra (rechts) zijn erg blij 
dat er voldoende bankjes op de nieuwe 
Grote Markt voorzien zijn en dat er ruimte 
voor de kinderen is om te spelen. "We pik-
ken hier graag de eerste lentezonnestralen 
op. Als we niet op de Grote Markt zijn, vind 
je ons op het Martelarenplein. Het is op 
beide plekken heerlijk zonnebaden.”

Wandelen in 
het stadspark
Hanne woont net in onze stad en moet 
alle leuke plekken nog ontdekken. “Ik kom 
uit Leuven en ben door mijn studies enkel 
in het weekend in de stad. Ik moet dus 
nog veel leren kennen. Ik wandel graag 
in het stadspark en ontdekte ook al het 
Vianderdomein. Samen met mijn vriend 
hoop ik deze lente tijd vrij te maken om in 
Tienen rond te kuieren onder een stralend 
zonnetje.”

Een terrasje 
doen
Victoire woont in Tienen, vlak bij de 
Grote Markt. “Mij vind je steevast op 
een terras op de Grote Markt. Ik kijk uit 
naar de lente. Een voorkeur voor een 
terrasje heb ik niet, als het maar gezel-
lig is en idealiter in het zonnetje.”

TIENENAARS AAN HET WOORD

DE LENTE HANGT
IN DE LUCHT!
Op welk favoriet plekje vangen onze stadsgenoten 
de eerste lentezonnestralen op?
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SAMEN VOOR EEN PROPER TIENEN

SCHRIJF JE IN VIA WWW.TIENEN.BE/LENTESCHOONMAAK

    GROTE
    LENTE
SCHOONMAAK
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