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AL TRAPPEND DOOR
HET HAGELAND
Tijdens de coronacrisis haalden we in Vlaanderen (en
ook Tienen) massaal onze fiets van stal. Naast digitale
wandelingen, mocht een aanbod van digitale fietsroutes in
onze stad dus niet ontbreken. Via de app izi.travel kan je deze
zomer zes digitale fietsroutes gratis downloaden om eropuit
te trekken. Op interessante locaties krijg je automatisch
audiofragmenten met leuke weetjes te horen, al kan je deze
ook gewoon in de app lezen. En ben je de trappers even beu
in ons heuvelachtige landschap, dan wachten de zonnige
zomerterrasjes van de Tiense horecazaken ...
 www.tienen.be/digitale-fietsroutes
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VOORWOORD

ZALIG ZOMEREN
IN TIENEN
De vaccinatiecampagne draait op volle toeren en in het vaccinatiecentrum in
Tienen is het alle hens aan dek. De medewerkers leveren er schitterend werk.
We krijgen niets dan complimenten aan hun adres. Een dikke dankjewel aan
alle mensen die zich inzetten om onze inwoners van hun langverwachte spuitje
te voorzien. Eén van hen is apotheker Joris Vercruysse. Onze redactie had een
gesprek met hem.
Een nette stad is belangrijk voor een aangename woon- en leefomgeving. De
stad neemt heel wat initiatieven op dit vlak, maar ook de inwoners steken de
handen uit de mouwen. Je leest er alles over in dit nummer.
De zomer zal ook dit jaar voor het tweede jaar op rij wat anders dan normaal
verlopen. Het heeft de diensten van onze afdeling beleven er niet van
weerhouden om een fijn programma in elkaar te steken, waarbij het zalig
zomeren wordt in Tienen. Ondertussen krijgt de nieuwe Grote Markt alsmaar
meer vorm. Nog iets om naar uit te kijken.
Geniet van een mooie, hoopvolle zomer!
Namens het schepencollege,
Katrien Partyka
Burgemeester
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KORTWEG

HOE PUBLIEK
BEN JIJ?
Tijd om je online identiteit een datadetox te geven
en je privacy-instellingen op te frissen. Tijdens
een online lezing op zaterdag 12 juni van 10.00
tot 12.00 uur leer je alles over online privacy: op
welke manieren word je digitaal gevolgd en hoe
bescherm je jezelf daartegen? Hoe krijg je meer
controle op informatie over jou op het internet
en hoe bescherm je je toestel tegen hackers?
Deelnemen is gratis.
 Inschrijven via bibliotheek.tienen.be/
inschrijvingsformulier-workshop-privacy.

BESPAREN
MET DE
BENOVATIECOACH
Wil je isoleren? Is je verwarmingsinstallatie
verouderd? Zijn je ramen aan vervanging toe?
De stad biedt je een gratis Benovatiecoach
via De Kringwinkel Hageland aan om ‘beter’ te
renoveren. Een Benovatiecoach begeleidt je
renovatietraject van het begin tot het einde. Hij/zij
licht je woning door, maakt een benovatieplan
op, helpt je bij de aanvraag van offertes, volgt de
renovatiewerken op en maakt je wegwijs in de
premies.
 www.dekringwinkel.be/hageland

CORONATOELAGE
VOOR
VERENIGINGEN
Om de Tiense verenigingen door de coronacrisis te loodsen, voorziet de stad ook in 2021 een
budget van 185.000 euro, gefinancierd vanuit het
noodfonds. Hierdoor kunnen erkende verenigingen financiële steun aanvragen voor gemaakte
onkosten of geannuleerde activiteiten in de periode van 1 november ’20 t/m 31 oktober ‘21. Ook
het verlies aan inkomsten door de sluiting van een
cafetaria komt in aanmerking. Een toelage aanvragen kan van 1 september t/m 15 november. Meer
info voor de verenigingen volgt.

4

MOBIPUNT MET
DEELAUTO’S
De stad en de provincie Vlaams-Brabant lanceerden aan het station in
Tienen een mobipunt. Via een mobipunt kan je vlot van het ene op het
andere vervoersmiddel overschakelen. Meteen werd ook het startschot
gegeven voor het cambio autodelen. Voortaan kan je twee elektrische
wagens dag en nacht aan het station uitlenen. Je betaalt per kilometer en
aantal gereden uren. Van de brandstof, de verzekering en het onderhoud
van de wagen hoef je je niets aan te trekken. Op het Sint-Jorisplein stelt
i-mens zijn elektrische wagen ter beschikking buiten de kantooruren en
tijdens het weekend. Met dit aanbod komt de stad tegemoet aan de lokale
parkeerdruk en draagt ze een steentje bij tot een betere leefomgeving.
 Inwoners van Tienen kunnen tot eind juni een proefabonnement
nemen via cambio.be/tienen.

DE KOEIEN
ZIJN TERUG!
De koeien lachen ons weer toe! Eind
april werd het schilderij ‘La saulaie’ van
Alfred Verwee (1838-1895) terug op
zijn vertrouwde plekje in de raadzaal
van het stadhuis gehangen. Op zes
maanden tijd werden zowel de lijst als het doek vakkundig hersteld en
gereinigd. Onder de oude vernis zaten heldere kleuren en fijne details, die
nu het tafereel weer helemaal tot leven brengen. Verwee, bekend als de
beste ‘animalier’ van zijn tijd, gebruikte materialen van zeer goede kwaliteit
zodat we nog lang van dit kunstwerk zullen kunnen genieten.

LAAT JE HUISKAT
STERILISEREN
Wist je dat een zwerfkat elk jaar gemiddeld 10 kittens ter wereld brengt? Hierdoor groeit de zwerfkattenpopulatie en raken de dierenasielen overvol.
Ook jouw niet gesteriliseerde huiskat is daarvoor
verantwoordelijk. Jij kan helpen door je huiskat te
laten steriliseren, maar ook door melding te maken
van zwerfkatten via zwerfkatten@tienen.be. Het
dierenasiel ontfermt zich over deze katten door ze te
laten steriliseren en opnieuw vrij te laten. Bedankt om
mee te werken aan een diervriendelijke gemeente!

DE WERFKEET

HELDHAFTIG
APERITIEVEN
Ook deze zomer verwelkomen we jullie graag in de Heldenbar.
Met zicht op je deugnieten in Heldenland, geniet je er van een
verkoelend drankje op de kleurrijke picknickbanken. Nog t/m zondag
26 september nemen de Tiense verenigingen de uitbating van de bar
om beurten voor hun rekening.

HERAANLEG GROTE
MARKT: EINDFASE
IN ZICHT
De heraanleg van de Grote Markt vordert flink.
Momenteel wordt er gewerkt in de zone tussen het
kruispunt met de Gilainstraat en het kruispunt met de
Dr. J. Geensstraat.

 www.tienen.be/heldenbar
Vanaf 14 juni zal het kruispunt van de Leuvensestraat met
de Dr. J. Geensstraat gedurende drie weken afgesloten
worden voor rioleringswerken. Het is de bedoeling de fundering van de rijweg en voetpaden tussen de Gilainstraat
en de Leuvensestraat volledig voor het bouwverlof aan
te leggen. Na het bouwverlof start de aannemer met de
kasseiverharding in dit gedeelte. Deze werken worden
eind augustus afgerond.
Het marktplein zelf werd voor de werken diagonaal
in twee driehoeken verdeeld. De heraanleg van de
westelijke driehoek (kant horeca) zal eind juni klaar zijn.
Zo kunnen de horecazaken tijdens de zomer alvast
een terras voorzien. De oostelijke driehoek zal in de
periode van half augustus tot eind september uitgevoerd
worden. De kerktuin krijgt ongeveer gelijktijdig vorm, al
is het wachten tot het najaar vooraleer de aanplantingen
kunnen gebeuren.
 www.tienen.be/grotemarkt

‘T DEELATELJEE ZOEKT
HELPENDE HANDEN
Vrijwilligers leggen de laatste hand aan de Tiense gereedschapsbib in
het Oud College. In ’t Deelateljee zal je klus- en tuinmateriaal kunnen
ontlenen. Door het gereedschap een tweede leven te geven, werkt
het initiatief aan een duurzame stad en wordt deeleconomie gestimuleerd. ’t Deelateljee zoekt:
• helpers om de bib open
te houden. Kennis van
gereedschappen is geen must;
• handige Harry’s (of Henriettes)
die binnengebrachte
gereedschappen willen
nakijken en eventueel
herstellen;
• digilovers die de online
catalogus met foto’s
en info willen aanvullen.
Interesse?
Geef een seintje via
deeltaljee.tienen@gmail.com
of gsm 0499 98 49 52.
 www.deelateljee.be

VERBETERING
WEGENNETWERK
De stad zet in op de verbetering van het wegen- en
fietsnetwerk. Langs de oude spoorwegzate TienenDiest werden de beschadigde betonvlakken op het
Mulkdellepad, het Kluizenaarspad, de Wijtbeemdstraat
en het Mystiekpad heraangelegd. Recent werden er ook
herstellings- en onderhoudswerken uitgevoerd aan de
Ganzendries, Stokstraat, Houtemstraat en Utsenakenweg.
Deze maand wordt de beschadigde rijweg in de Mulkstraat
tussen de Defyngang en de Mulkstraat vernieuwd en worden
de betonplaten op de Oorbeeksesteenweg gefreesd.
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VACCINATIECAMPAGNE

INTERVIEW MET JORIS VERCRUYSSE, APOTHEKER VS

“VACCINEREN IS DE ENIGE
MANIER OM DEZE PANDEMIE
ONDER CONTROLE TE KRIJGEN”
Eén of twee prikjes, meer
is er niet nodig om binnenkort het ‘normale’ leven te
kunnen hervatten. Om die
prikjes in goede banen te
leiden, is er een heel team
van medewerkers present
in het vaccinatiecentrum
in Tienen. Apotheker Joris
Vercruysse is er één van.
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Joris, je bent als vrijwilliger aan
de slag in het vaccinatiecentrum.
Vanwaar dit engagement?
Nadat bekend was dat er een vaccinatie
centrum in Tienen zou komen, was men
dringend op zoek naar een apothekersteam
voor het centrum. Ik heb mij kandidaat
gesteld om zo mijn steentje bij te dragen. Deel uitmaken van het kloppende
hart van het vaccinatiecentrum geeft
erg veel voldoening. Samen met twee
collega’s sta ik volgens een beurtrol in
voor de voorbereiding en de nacontrole

van de vaccins. Ik heb ook een opleiding
tot vaccinator gevolgd. Indien er naar de
zomer toe een tekort zou zijn aan medisch
geschoold personeel, kan ik inspringen bij
het toedienen van de spuitjes.
De werking van het vaccinatiecentrum is
sterk afhankelijk van de toelevering van
vaccins door de farmaceutische bedrijven.
Eens de levering gebeurd is, vormen alle
teams - van onthaal, inschrijving, vaccinatie
tot wachtruimte – een goed georganiseerd
geheel. Daar ben ik oprecht trots op!

VACCINATOR VS DJ DAFALGAN
Wat zijn de reacties van mensen
die hun prik gekregen hebben?
Dankzij de spontane en behulpzame
vaccinatoren, hoor je niets anders dan
vreugde en opluchting bij de mensen
die hun spuitje hebben gekregen. In de
wachtruimte, waar je na je vaccinatie nog
15 minuten ter observatie moet wachten,
heerst een positieve sfeer van hoop en
optimisme. Sommige reacties blijven je
bij. Zo was er onlangs een vrouw van
95 jaar die nog zelfstandig thuis woonde,
en die met tranen in haar ogen zei: “Dat
ik het nog mag meemaken om binnenkort
mijn kinderen en achterkleinkinderen
terug te mogen zien.” Elke gevaccineerde
persoon uit oprecht zijn dankbaarheid: dat
is de mooiste erkenning voor elk van de
medewerkers.

“Op sociale media
circuleert vaak ‘fake
news’ over mogelijke
bijwerkingen
van vaccins.”

Krijg jij in de apotheek vaak vragen van
mensen over de vaccinaties en corona?
Bij de uitbraak van corona mochten de
mensen enkel essentiële verplaatsingen
maken. Een bezoek aan hun vaste
huisapotheker hoorde daarbij. Door onze
laagdrempeligheid kwamen de mensen
met al hun kommer, zorgen en vragen over
corona bij ons terecht. Vaak waren we ook
de enige persoon die oudere, alleenstaande mensen zagen op een hele dag.
Met een korte babbel of een troostend of
geruststellend woordje hebben we menig
persoon geholpen in deze crisis.
Informeren behoort tot ons takenpakket.
Zo krijgen we regelmatig vragen over
de vaccins en de snelheid waarmee ze
geproduceerd zijn. Dankzij onze beroepsvereniging en online webinars krijgen
wij de meest recente informatie over
de vaccins en kunnen we een eerlijk
antwoord geven. We zijn het ideale aanspreekpunt om mensen te sensibiliseren
om zich te laten vaccineren.

Waarom moeten mensen zich laten
vaccineren?
Ik vind het vaccin voor mezelf belangrijk,
maar zeker ook voor de mensen in
mijn directe omgeving. Door mijzelf te
vaccineren, bescherm ik een ander. Het
gaat in deze pandemie niet over het ‘ik’,
maar over het ‘wij’. Groepsimmuniteit kan
je verkrijgen door een voldoende hoge
vaccinatiegraad: zo beschermen we ook
mensen die geen vaccin mogen krijgen!
Vaccineren is volgens mij de enige manier
om deze pandemie onder controle te
krijgen.
Veel mensen vrezen bijwerkingen van de
vaccins. Is hun vrees terecht?
Zoals bij elk vaccin heb je een kans
op milde bijwerkingen zoals bv.
plaatselijke spierpijnen, lichte koorts,
een grieperig gevoel, hoofdpijn ... Deze
bijwerkingen verdwijnen spontaan na
1 of 2 dagen. Ernstige bijwerkingen zijn
zeer uitzonderlijk. Op sociale media
circuleert vaak ‘fake news’ over mogelijke
bijwerkingen. Heb je vragen of twijfels,
vraag raad aan je apotheker of huisarts!
Hoe zie jij de toekomst? Staat er ons
terug een ‘normaal’ leven te wachten?
Ik denk dat we altijd zullen spreken van
een ‘voor corona’ en een ‘na corona’.
Wanneer we voordien iemand leerden
kennen, gaven we onmiddellijk een
hand uit beleefdheid en soms zelfs
een kus op de wang. Ik denk dat we
op dat vlak een meer afstandelijke
houding gaan aannemen. Ik hoop dat
bepaalde sectoren zoals de horeca, de
evenementensector en de niet-medische
contactberoepen ongehavend uit deze
crisis zullen komen met de broodnodige
steunmaatregelen van de overheid.
Daarom, koop lokaal en digitaal Belgisch
en geef de lokale economie een boost!
Op de sociale media kennen we je als
DJ Dafalgan en Père d’Olan en durf je al
eens gek uit de hoek te komen. Krijg je
hier leuke reacties op?
In de wondere wereld van de sociale media
tracht ik wat meer positiviteit in deze
grijze, grauwe tijden te verspreiden. Op
TikTok, Instagram en Facebook laat ik
inderdaad regelmatig een grappig filmpje
los op de digitale wereld. Ik ben een
apotheker met een hoek af, maar blijf
professioneel in mijn beroep en heb ook

een serieuze kant. Humor is en blijft het
beste medicijn: de mensen wachten vaak
ongeduldig op een volgende geestige
post. #wordtvervolgd ;-)
Naar wat kijk jij heel erg uit
in het postcorona tijdperk?
Door deze pandemie ben ik de kleine
dingen van het leven veel meer gaan
waarderen. Bij mijn familie op bezoek
gaan, met mijn vrienden iets gaan eten
of drinken ... Ik hoop oprecht dat we na
deze pandemie met z’n allen een groots
feest kunnen beleven in het centrum van
Tienen, en met alle handelaars - in alle
straten en op de vernieuwde Grote Markt onze herwonnen vrijheid kunnen vieren!
Courage allemaal, nog even geduld: alles
komt goed!

 Ga goed voorbereid je coronaprik
tegemoet en bekijk het videofilmpje
met Maarten Vangramberen op
www.tienen.be/iklaatmevaccineren.

TIENEN AAN
HET WOORD
De vaccinatiecampagne is volop
aan de gang. We trokken de straat
op en spraken voorbijgangers
aan. Hoe voelt het om het
felbegeerde prikje te krijgen? Wat
zijn de toekomstplannen? Zijn de
Tienenaars eerder voorzichtig of
dromen ze al van een zonnige
vakantie?
Scan de code en bekijk
het videofilmpje.

Of surf naar www.tienen.be/
tienen-aan-het-woord.
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TIENEN TRANSFORMEERT

SFEERVOLLE
WOONBUURT DONY
De werken aan de nieuwe woonbuurt Dony zijn gestart.
Buurtontwikkelaar Matexi maakt van het voormalige schooldomein aan
de Donystraat een groene, autoluwe woonbuurt met behoud van enkele
architecturaal waardevolle gebouwen.
Toegankelijke groene stadsbuurt
Op de voormalige scholensite, waar in
het verleden het Charles De Jaegher
Instituut en PISO gehuisvest waren,
ontwikkelt Matexi het woonproject
‘Dony’. Stadswoningen en appartementen zullen er een harmonieus geheel
vormen met een binnenhof, een
moestuin en een buurtplein. Er komen
47 appartementen en 5 woningen.
Parkeren gebeurt ondergronds, zodat
de volledige site autoluw en kindvriendelijk wordt. De symbiose van nieuwbouw en historische panden is een
belangrijke troef van deze buurt.
De buurtontwikkelaar integreert het
terrein in het bestaande stadsweefsel
en ontwikkelt het tot een nieuwe buurt
die ook een meerwaarde betekent
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voor de ruimere omgeving. Zo komt er
meer publiek groen voor alle omwonenden. De buurt wordt betreden via
een intiem binnenhof. Bomen, struiken
en bosondergroei vormen een groene
bosrandgevel. Voor de bewoners komt
er een moestuin.
Start werken
De afbraak van enkele gebouwen is
gestart. Die werken duren ongeveer
2 maanden. Om de hinder voor omwonenden te beperken, werd in samenwerking met de aannemer een minder
hinder plan uitgewerkt. De verkoop
van de appartementen en woningen
is recent gestart. De eerste inwoners
arriveren na de zomer van 2023.
b www.matexi.be/tienen

GEDREVEN MEDEWERKERS
GEZOCHT!
Zin om mee te werken aan een kwalitatieve openbare ruimte, een
proper Tienen, een burgergerichte dienstverlening of een uitstekende zorgverlening? Kijk dan snel naar al onze vacatures op
www.tienen.be/vacatures. We zoeken zowel leidinggevende,
administratieve als technische profielen. Solliciteren kan tot donderdag
17 juni om 12.00 uur. Op maandag 14 juni is er om 18.00 uur een online
infomoment. Alle info kan je vinden op www.tienen.be/vacatures.

GRATIS WIFINETWERK
OP PUBLIEKE PLAATSEN
IN TIENEN
Inwoners en bezoekers kunnen voortaan in de binnenstad van Tienen gratis gebruikmaken van een publiek wifinetwerk. Dit netwerk, dat met het project ‘Wifi4EU’ uitgerold werd, kan op termijn ook ingezet worden voor smart
city-toepassingen. Momenteel kan je in de Nieuwstraat, op de Grote Markt,
Veemarkt en Heldenland en ter hoogte van de bushalte in de Gilainstraat
gebruikmaken van gratis internet. In een tweede fase wordt het netwerk
uitgebreid naar de Kalkmarkt, de Spiegelstraat en het Stationsplein.

BOUW OC
HAKENDOVER
UIT DE
STARTBLOKKEN

In Hakendover is de bouw van het nieuwe
ontmoetingscentrum van start gegaan. Volgens
de vooropgestelde planning kan het centrum
begin 2023 de deuren openen.
Het ontwerp werd in overleg met de lokale
verenigingen opgemaakt. Naast een polyvalente
zaal met zicht op het voetbalveld, wordt het
centrum o.a. uitgerust met een tweede zaal waar
fuiven en andere feesten kunnen plaatsvinden en
een vergaderzaal. Op de kelderverdieping komen
er kleedkamers en sanitaire voorzieningen. Het
wordt een gebouw met een laag energieverbruik
dat o.m. voorzien wordt van zonnepanelen.
Met deze nieuwbouw zal Tienen over een
zevende ontmoetingscentrum beschikken
dat beheerd zal worden door een koepelvzw
van lokale verenigingen. De totale projectkost
bedraagt 2,87 miljoen euro.

STAD EN OCMW BREIDEN
DIENSTVERLENING UIT
De stad en het OCMW breiden hun
dienstverlening uit.

van documenten en het aankopen van
afvalzakken.

Openingsuren snelbalie (zonder afspraak)
en loketdiensten (na afspraak)

Het werken op afspraak blijft de norm,
maar voortaan kan je op maandag- en
dinsdagnamiddag doorlopend van
13.30 tot 19.00 uur terecht bij de stads- en
OCMW-diensten. Op dinsdagochtend
staan de medewerkers vanaf 07.30 uur
paraat. De snelbalie in het stadhuis blijft
open zonder afspraak voor het afhalen

Heel wat attesten kunnen via
www.tienen.be/e-loket aangevraagd
worden. Sinds kort biedt de stedelijke
website ook toegang tot ‘Mijn
Burgerprofiel’. Hier kan je de status
van aanvragen en dossiers raadplegen
en vind je ook je uitnodiging tot
vaccinatie terug.

Maandag

 Een afspraak maken kan via het nummer 016 80 57 00 (loketdiensten stad) en
016 80 11 11 (OCMW) en voor de dienst burgerzaken ook via www.tienen.be/afspraak.

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 tot 12.30 uur
13.30 tot 19.00 uur
07.30 tot 12.30 uur
13.30 tot 19.00 uur
08.30 tot 12.30 uur
13.30 tot 16.00 uur
08.30 tot 12.30 uur
08.30 tot 12.30 uur

Bekijk hier het informatiefilmpje of
surf naar www.tienen.be/uitgebreide-dienstverlening.
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ZOMEREN IN TIENEN

Parelwitte stranden, een
azuurblauwe zee … Maar niets
zo fijn als een staycation in
Tienen. Met ‘Zomeren in Tienen’ plannen wij je zomer vol
met kleinschalige concertjes
en voorstellingen, boeiende
wandelroutes en verrassende
hoekjes in eigen stad.

MUZIEK EN THEATER IN
HET OUDE COLLEGE
Een openluchtconcert of theatervoorstelling meepikken, kan elke vrijdagavond op de site van het Oud College. Zo
staan alvast toppers als Ronny Mosuse,
Ertebrekers, Kamagurka, School is Cool en
David Galle op het programma. Reserveer
snel je tickets, want de (beperkte) plaatsen
zijn gegeerd.

CONCERTEN EN FILM IN
HET VIANDERDOMEIN
Gratis concertjes van o.m. Lili Grace,
Jasper Erkens en Trio Dhoore bijwonen
kan op zondag in het Vianderdomein.
Voor de jongsten zijn er optredens van
Zannemie & De Bende en Radio Oorwoud.
Of wat dacht je van gezellig achteroverzakken voor een avondje film. Je koopt
op voorhand een ticket ter waarde van
5 euro dat je ter plaatse kan inruilen voor
drankbonnetjes.
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Deel je allerleukste
momenten tijdens
‘Zomeren in Tienen’
met #thuisintienen op de
sociale media. Leuke beelden,
aankondigingen en nieuws heet
van de naald krijg je via het
Facebookevent ‘Zomeren
in Tienen’.

BELPOP BONANZA
WANDELING

Elke woensdagavond kan je in de buurt
van de Sint-Germanustoren om 20.00
uur genieten van een beiaardconcert.
Dit jaar is het 300 jaar geleden dat de
gerenommeerde componist en beiaardier
Matthias Vanden Gheyn in de ouderlijke
klokkengieterij in Tienen geboren werd.
Ontdek de mini-expo in de etalage van
Veemarkt 13.

Een heerlijke wandelroute langs unieke
stukjes Belpopgeschiedenis in Tienen,
uitgestippeld door muziekjournalist Jan
Delvaux en Jimmy Dewit (DJ Bobby
Ewing). Alles wat je nodig hebt zijn
wandelschoenen en een smartphone om
de QR-codes te scannen. Een routekaartje
zal beschikbaar zijn in de Streekshop.

BUURTBUBBELS
Het gezellig maken in kleine bubbels …
Ook deze zomervakantie blijft het de
boodschap. Met de Buurtbubbelpakketten kan je kamp-, sport- en spelmateriaal
ontlenen, lokaal talent boeken, of borrelen
met een kant-en-klaar horecapakket
van de lokale handelaars … Handig om
weten is ook dat je drie keer per jaar een
toelage kan aanvragen voor een klein
buurtinitiatief.

THEATERWANDELING
‘DE BLAUWE VOGEL’
VOOR KINDEREN
Laat je onderdompelen in de magische
sfeer van de interactieve theater
wandeling ‘De Blauwe Vogel’ in het
stadspark, geïnspireerd op het
wereldberoemde sprookje van de
Belgische Nobelprijswinnaar Maurice
Maeterlinck. Wandel van nest naar nest
en ontdekt via QR-codes en filmpjes het
verhaal van de kleine Mo en de blauwe
vogel. Voor gezinnen met kinderen
vanaf 4 jaar.

VERRASSENDE HOEKJES
Ook deze zomer plannen we nog volop
activiteiten in gezinsverband.
Picknicken was nog nooit zo leuk met de
‘belevingsbanken’ op diverse locaties in
de stad. Voorzien van een verhaal, een
gezelschapsspel of muziek, valt er aan
elke bank iets leuks te ontdekken.
Magische zonsondergangen kan
je beleven op de Kopkensberg in
Vissenaken of Het Steenken in
Sint-Margriete-Houtem. Aan de vistrappen
in de Huidevettersstraat wordt een klein
strandje aangelegd, wat verderop is er
een free podium en aan het zwembad
kan je beachvolleyballen. Of wat dacht
je van een tripje met de waterfiets op de
Viandervijver?
Laat je verrassen en bekoren door
Tienen …

KUNST IN DE STAD
Op diverse plekken in de stad valt er
kunst te ontdekken van de leerlingen
van de Academie Regio Tienen. O.m. in
het Vianderdomein krijg je verrassende
werken te zien.
Zelf met potlood en penseel aan de slag
gaan, kan tijdens het Zomerschilderen.
Volgende locaties staan op het
programma: het kasteel van Vossem, de
Kopkensberg, de Sint-Genovevakerk en
de kerk van de Goddelijke Zaligmaker.
Of kom de vreemde schepseltjes spotten
die her en der in de etalages opduiken:
ze houden het midden tussen een eend,
schaap en draak. Zou de Kweikersdag
hier voor iets tussen zitten?

Het volledige programma
van ‘Zomeren in Tienen’
vind je terug op
www.zomerenintienen.be.
Het aantal toegelaten toeschouwers voor de concerten en
voorstellingen is afhankelijk van
de op dat moment geldende
coronamaatregelen. Tickets
kunnen vanaf zaterdag
12 juni om 09.00 uur via
www.zomerenintienen.be
gereserveerd worden.

folket.be / elements by freepik

MUZIEK VAN DE
TIENSE BEIAARD
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SPELEN IN TIENEN

ZOMERSE ACTIVITEITEN VOOR DE JEUGD
Je bent jong en je wil wat … Dan hebben de stadsdiensten en de Tiense
verenigingen een mooi zomeraanbod
voor je klaarstaan!
Voor kleutertjes vanaf 2,5 jaar voorziet
Ferm opvang in het Vrijetijdscentrum.
De 6- tot 12-jarigen kunnen terecht in
het sportcentrum Houtemveld. Er wordt
een mix van spel, knutselen, sport en
andere leuke activiteiten aangeboden.
Voor tieners (13- tot 16-jarigen) is er tienerwerking pitt. 6- tot 12-jarigen die een

taalduwtje in de rug kunnen gebruiken,
kunnen in augustus elke namiddag
deelnemen aan de taalspelweken.
Basketbal, circus, tennis, dans, jeugdkampen ... De Tiense verenigingen hebben hun uiterste best gedaan om een
mooi programma samen te stellen dat
beantwoordt aan de geldende coronamaatregelen. Verder is er ook een auti
sportkamp voor kinderen met autisme.
 www.tienen.be/zomeraanbod

KWEIKERSZOMER
Reuzen in kinderboeken. Ze bestaan! Een hele zomer lang vrolijken ze de
bib en de Erfgoedsite op. Volg één van de reuzespannende workshops,
speur naar Wally in reuzenformaat of doe mee aan een reuzenleeswedstrijd. De Tiense reuzen van dichtbij bewonderen, kan in de etalage van
het voormalige Suikermuseum.

WIST
JE DAT…

Er nog voor de zomer een schommel voor mindervaliden op Heldenland geïnstalleerd wordt. In de schommel kan een rolstoel geplaatst
worden. Het toestel komt er op vraag van Toegankelijk Tienen.

BUURTPLEIN MET VEEL SPEELPRET
In Kumtich wordt de aanleg van een
nieuw buurtplein met speelmogelijkheden
voorbereid op het vroegere voetbalveld.
Iets om naar uit te kijken!
Het voormalige voetbalterrein langs de
Sint-Brabarastraat in Kumtich is al een
tijdje in onbruik. Omdat er in deze deelgemeente nood is aan speelruimte, zal het
terrein plaatsmaken voor een buurtplein
met speelruimte.

afgebroken om het terrein aan de straatkant open te maken en de sociale controle
te vergroten.
De aanpassingswerken zullen gefaseerd
gebeuren. Het Kumtichcomité wil een
actieve rol spelen bij het beheer en het
opfleuren van het plein en richt werkgroepen rond bepaalde thema’s op. Wil je een
steentje bijdragen, dan kan je dit melden
via www.kumtichcomité.be/contact.

Bij het ontwerp hield de stad rekening met
de suggesties van het Kumtichcomité en
de noden van VBS Vroenhof. Er zal gebruikgemaakt worden van gerecupereerde en duurzame materialen. Zo worden er
speeltoestellen met oude tractorbanden
gemaakt, worden er twee goals gerecupereerd en komt er een fietsenstalling in
kastanjehout. De kinderen kunnen zelf
vormgeven aan een BMX-parcours en
er wordt een buitenklasje voorzien. De
vroegere voetbalkantine wordt op termijn
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BMX-parcour

Centr um tiene
n grote speel
terre inen

SPEELKAAR

• Heldenland
- Martelarenp
• Viander
- Vianderdome lein
in
• Skatepark
- Tennisstraat

Centr um – kl
eine
speel terre inen (buurt-)

T TIENEN

• Veldmuis
- Veldstraat
• Het Maant
je - Lunev
illelaan
• De Valk
- Valkenswaar
dlaan
• Het Saboo
ike - Leopo
ldvest
• Het Kloost
erhof Kapucijnens
traat
• Het Bloem
enplein Gladiolenwe
g
• Park Passio
nisten Aarschotsest
eenweg
• Roosje Rozenhof
• Stadsakker
- Houtemstraa
t

Buurt speel terre
deelg emeen tes inen in de
• De Schev
e Schuit
Hannuitseste
enweg - Bost
• De Pastor
ietuin
Schoolpad
- Hakendover
• Grimdeveld
Grimdevelds
traat - Grimd
• Melkerijplei
e
n
Papenweg
- Oplinter
• Het Koute
rke
Rietstraat
- Kumtich
• Buurtplein
St.-Barbaras
traat - Kumti
• Kronkelland
ch
Kumtichstra
at - Vissen
aken

GEEF JE SPEE
LPL EK VERD ER
VORM !
Mis je
in jouw buurt
Of ontbre
ekt in je favorie speelruimte?
te speelt
dat ene superc
oole speelt uintje net
Heb je leuke
oestel?
ideeën om
speelplek
je
verder vorm favoriete
te geven?
Laat het ons
weten!
Scan deze
QR-code
of surf
www.tienen.
be/dromenva naar
en vul de
ntienen
mini-enquêt
e in.

RAVOTTEN IN
EIGEN STAD
Op zoek naar een leuke speelplek in eigen stad? Dan hebben
wij goed nieuws voor jou. Op
de speelkaart in het midden van
dit magazine brachten we alle
speelterreinen in kaart. En dat zijn
er een heleboel! Bovendien zijn
jouw ideeën om deze speelplekken verder vorm te geven heel
erg welkom. Haal het plan uit het
magazine en lees meer!

S P E E L K A A RT T I E N E N
Centr um tien en g rote s peel terrei n e n
• Heldenland - Martelarenplein
• Viander - Vianderdomein
• Skatepark - Tennisstraat

Centr um – kl ein e ( b u u rt -)
speel terrein en
• Veldmuis - Veldstraat
• Het Maantje - Lunevillelaan
• De Valk - Valkenswaardlaan
• Het Sabooike - Leopoldvest
• Het Kloosterhof Kapucijnenstraat
• Het Bloemenplein Gladiolenweg
• Park Passionisten Aarschotsesteenweg
• Roosje - Rozenhof
• Stadsakker - Houtemstraat

Bu urt s peel terreine n i n d e
deelgem een tes
• De Scheve Schuit
Hannuitsesteenweg - Bost
• De Pastorietuin
Schoolpad - Hakendover
• Grimdeveld
Grimdeveldstraat - Grimde
• Melkerijplein
Papenweg - Oplinter
• Het Kouterke
Rietstraat - Kumtich
• Buurtplein
St.-Barbarastraat - Kumtich
• Kronkelland
Kumtichstraat - Vissenaken

G E E F J E S PEEL PL EK V ERD ER V OR M !
Mis je in jouw buurt speelruimte?
Of ontbreekt in je favoriete speeltuintje net
dat ene supercoole speeltoestel?
Heb je leuke ideeën om je favoriete
speelplek verder vorm te geven?
Laat het ons weten!

Scan deze QR-code of surf naar
www.tienen.be/dromenvantienen
en vul de mini-enquête in.

Teken j e dro o msp e e l t u i n

opd ra ch ten

Teken je hu is op de kaart

Versier je favoriete speeltu in

Teken een ster op de kaart waar
je een nieuwe speeltu in wil

ONDERWIJS

MAAK ONZE ACADEMIE
DE JOUWE!

OPROEP
BEELDMATERIAAL

In deze coronatijd hebben we
nood aan gezonde afleiding
en kunst in al haar vormen is
daar een mooi voorbeeld van.
Maak kennis met het aanbod
van de Academie Regio
Tienen!

In 2023 bestaat de tekenacademie 200 jaar
en dat gaan we een heel jaar vieren. Maar
hierbij hebben we jouw hulp nodig!

De Academie Regio Tienen
vormt al jaar en dag een vaste
waarde in T
 ienen. Haar missie:
kwaliteitsvol onderwijs bieden
aan jong en oud. Naast de
vertrouwde domeinen muziek,
woord, dans, jazz/pop/rock en
beeldende en audiovisuele kunst, kan je sinds vorig jaar ook de opleiding
folk & wereldmuziek en een multidisciplinair atelier voor volwassenen volgen
in de vestigingsplaats in Lubbeek. De unieke optie ‘sounddesign’ in Tienen
maakt dan weer de brug tussen podiumkunsten en beeldende kunsten.
De Academie Regio Tienen bestrijkt, met 17 vestigingsplaatsen, een
oppervlakte van maar liefst 430 km² in de regio. ART probeert met
andere woorden zo dicht mogelijk naar je toe te komen en hoopt van
jou hetzelfde! Het team van professionele en enthousiaste leerkrachten
staat klaar om je te begeleiden in de wondere wereld van de kunst. Dit
schooljaar telde de academie maar liefst 3.000 inschrijvingen. Bekijk
het uitgebreide aanbod van opleidingen en wie weet mogen we ook jou
vanaf september verwelkomen!

Om het historische luik, dat bestaat uit
6 hoofstukken, te stofferen van beeldmateriaal,
houdt ART op woensdag 27 oktober van
10.00 tot 20.00 uur een eerste collectiedag in
het Vrijetijdscentrum. Meer specifiek is ART
op zoek naar beeldmateriaal, objecten, postkaarten, schilderijen, enz. van de leerkrachten
en de directie uit de periode 1823 t/m 1950.
Tijdens de collectiedag wordt het aangeboden materiaal geïnventariseerd om
het later eventueel te gebruiken tijdens
het feestjaar. Heb jij nog materiaal liggen
dat je tijdelijk ter beschikking wilt stellen,
dan kan je dit melden via het nummer
016 80 56 99 of tekenacademie@tienen.be.
Meer info over de procedure vind je op
www.tienen.be/collectiedagen.

 www.tienen.be/art

INSCHRIJVEN
Herinschrijven
Vanaf dinsdag 9 juni om 18.00
uur t/m woensdag 30 september
via www.tienen.be/art.
Nieuwe inschrijvingen of
veranderen van studierichting
Vanaf dinsdag 16 juni om
18.00 uur t/m woensdag
30 september via
www.tienen.be/art.
Tarieven volledig schooljaar
Jongeren (4 t/m 17 jaar) € 69 /
verminderd tarief € 45
Volwassenen (18 t/m 24 jaar)
€ 135
Volwassenen (vanaf 25 jaar)
€ 320 / verminderd tarief € 135

CONTACTGEGEVENS
HOOFDSCHOOL
Afdeling podiumkunsten
Grote Markt 3 - 3300 Tienen
tel 016 80 56 88
muziekacademie@tienen.be
Openingsuren
Ma. tot vr. van 14.00 tot 20.00 uur
Za. van 09.00 tot 13.00 uur
Afdeling beeldende en audiovisuele kunst
Sint-Jorisplein 20 - 3300 Tienen
tel 016 80 56 99
tekenacademie@tienen.be
Openingsuren
Wo. van 10.00 tot 20.00 uur
Do. en vr. van 16.00 tot 20.00 uur
Za. van 09.00 tot 12.00 uur

De vroegere tekenacademie in de
Academiestraat.

#HART4ART
De kijkdagen en open ateliers van de afdeling
voor beeldende en audiovisuele kunst zullen
doorgaan tijdens de maand september. Om
alvast een tipje van de sluier op te heffen,
organiseert de academie ‘#HART4ART’ waarbij
de leerlingen hun werken thuis (achter het
raam of in de tuin) tentoonstellen en er op
diverse locaties in de stad (waaronder het
Vianderdomein) kunst ontdekt kan worden.
 www.tienen.be/art
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SAMEN VOOR EEN PROPER TIENEN!
De stad zet stevig in op een nette
omgeving. Op diverse domeinen
worden er initiatieven genomen,
waaraan ook de Tienenaars hun
steentje bijdragen. Samen voor
een proper Tienen!

GESPOT IN HET
STRAATBEELD
Deze maand lanceert de stad een sensibiliseringscampagne rond netheid. Met positieve boodschappen in het straatbeeld wordt iedereen opgeroepen
én bedankt om Tienen mee proper te houden. De
campagne legt de focus op vier pijnpunten: sigarettenpeuken, sluikstort, hondenpoep en misbruikte
vuilbakken. Al naargelang de boodschap worden
er o.m. spandoeken, stoepborden, stickers op de
vuilbakken, beachvlaggen en bierkaartjes ingezet.

MOBIELE PLOEG VOOR
OPVOLGING MELDINGEN
In 2020 werden er 5.445 meldingen geregistreerd door het
centraal meldpunt van de stad. 2.065 meldingen handelden over
zwerfvuil en sluikstort, vooral in het centrum van Tienen. Het team
van de openbare reiniging heeft er zijn handen mee vol en zet
dagelijks een mobiele ploeg in om de meldingen op te volgen.

DE JUISTE VUILBAK OP
DE JUISTE PLEK
Door de juiste vuilnisbak op de juiste plaats te zetten, wordt zwerf- en
sluikafval vermeden. Vuilnisbakken zijn geen service voor mensen die in de
buurt wonen. Ze staan ten dienste van bezoekers en passanten. In het kader van het coachingtraject ‘Mooimakers’ worden alle afvalbakjes in de stad
geïnventariseerd en gemeten. Vuilnisbakjes die bij 1 op 2 metingen overvol
zitten en waar bij 1 op 2 metingen sluikstort aangetroffen wordt, worden als
problematisch beschouwd. En daar wil de stad komaf mee maken. Wanneer
na het aanbrengen van een communicatieboodschap geen verbetering
optreedt, zal de vuilbak verwijderd worden.
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DUURZAAM TIENEN

POETSBEURT VOOR DE
STRAATVUILBAKJES
De 348 straatvuilbakjes op het grondgebied van Tienen worden in opdracht van de stad geledigd door de
vzw Blankedale. In het stadscentrum
gebeurt dit 3 tot 5 keer per week. Op
de Vesten en in de deelgemeenten,
woonwijken en andere straten is dit
1 keer per week. In de lente krijgen
alle vuilbakjes een grondige reinigingsbeurt. Kwestie van het straatbeeld ‘properkes’ te houden.

BETRAPT ...
DE REKENING VOLGT!
Bevoegde vaststellers van de stad en de
lokale politie proberen zoveel mogelijk
daders van sluikstort te identificeren. In 2020
werden 107 dossiers opgestart in kader van
het belastingreglement op het verwijderen
van afvalstoffen. Zo worden de opruimingskosten verhaald op de vervuiler. In 59 van de
107 dossiers werd de identiteit achterhaald op
basis van camerabeelden, vnl. op glasbolsites.
Sinds oktober is het GAS-reglement van kracht
en worden de opruimingskosten gecombineerd met GAS-boetes. Overtreders mogen
zich dus aan een flinke rekening verwachten.

MOOIMAKERS MET
WANDELBENEN
In onze stad zijn er heel wat Mooimakers actief die helpen om Tienen
zwerfafvalvrij te houden. Charlotte Max en Tim Jaenen werken van
thuis uit en maken elke ochtend een kleine wandeling om de dag goed
te starten. “In de berm vinden we vaak afval zoals blikjes, lege sigarettenpakjes en huisvuilzakken. In plaats van hierover te zeuren, ruimen
we het afval op”, vertelt Charlotte. “Top hoe de Mooimakers vanuit de
stad worden ondersteund” vult Tim aan. “Je krijgt bv. materiaal zoals
handschoenen en een knijptang. Als de zakken vol zijn,
hoeven we maar een e-mail te sturen en ze worden
opgehaald.”

GLASBOLLEN
ONDER DE
GROND
Sinds 2017 is de hoeveelheid zwerfvuil en
sluikstort met 14 % toegenomen, zo blijkt uit
een rapport van OVAM. Vooral in de omgeving van glasbollen duikt het probleem
frequent op. In Tienen zijn de glasbollen op
de parking van de Carrefour op de Albertvest
een gekende hotspot. Het inzetten van mobiele camera’s, het weghalen van de textielcontainer en het dichter bij elkaar plaatsen van de
glasbollen zorgde gedeeltelijk voor soelaas.
Om het probleem structureel aan te pakken,
zal de stad, met financiële steun van OVAM en
in het kader van het coachingtraject ‘Mooimakers’, de glasbollen tegen het najaar vervangen door zes ondergrondse containers.

PEUKEN IN DE
PAAL
Op de bus moeten wachten, ideaal om even
een sigaretje op te steken … Maar hierdoor
zijn de stopplaatsen van het openbaar vervoer gevoelig voor het ontstaan van zwerfvuil. Mooimakers en De Lijn lanceerden een
onderzoek in vier busstations, waaronder dat
van Tienen, om na te gaan of het plaatsen
van peukenpalen zorgt voor een vermindering van het aantal achtergelaten peuken.
Deze maand wordt het project afgerond.
Benieuwd wat de resultaten zullen zijn …

Wie interesse heeft om als Mooimaker aan
de slag te gaan, kan een mailtje sturen naar
leefmilieu@tienen.be of de dienst telefonisch
contacteren op het nummer 016 80 57 92.
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SHOP LOKAAL TIJDENS DE
‘WEEK VAN DE MARKT’
Tienen is een stad van markten en dat wordt van 28 juni t/m 4 juli in de verf gezet
tijdens de ‘Week van de markt’. Verwacht je tijdens je wekelijkse markttrip aan
feestelijk aangeklede kramen, profijtelijke acties en leuke randanimatie!
Markten hebben niet alleen een sociale
en maatschappelijke rol, ze vervullen
ook een economische functie. Naast
een plek van sociaal contact, zijn ze een
distributiekanaal voor verse en kwalitatieve producten tegen een scherpe prijs.
Markten creëren omzet, zorgen voor
werkgelegenheid en brengen leven in de
binnenstad.
Toch staan de markten voor heel wat
uitdagingen. Uit onderzoek blijkt immers
dat een belangrijk deel van het markt
publiek ouder is dan 55 jaar, al wordt
opgemerkt dat jongeren de openbare
markt (her)ontdekken. De ‘Week van
de markt’ wil het lokaal shoppen bij alle
leeftijden promoten.

Daarom kleden de marktkramers hun
standen feestelijk aan en voorziet de
stad toffe randanimatie. Samen willen ze
zoveel mogelijk Tienenaars overtuigen
om aankopen te doen op de markt,
om op die manier de toekomst van het
gezellige marktgebeuren te verzekeren.

WINACTIE
Tijdens de ‘Week van de markt’ kan je bij de marktkramers deelnemen aan een
winactie. Bij aankoop krijg je van de marktkramer een invulkaart. Deze kaarten
kan je dezelfde dag deponeren in een box. Er worden diverse prijzenpakketten per markt verloot. Zo maak je kans op een weekendje weg in Vlaams-Brabant t.w.v. 300 euro en geschenkbonnen en –pakketten van de marktkramers,
lokale handelaars en Tiense horeca.
Tot binnenkort op de dinsdag-, vrijdag- of zondagsmarkt!

ONDERNEMERS OP DE BARRICADE:
'WE ARE TIENEN'
De coronacrisis en de hiermee gepaard
gaande sluiting van handels- en horecazaken, betekende voor veel ondernemers een moeilijke periode. Fotograaf
Steven Massart kwam op het idee om
hen een gezicht te geven en op die manier een positief beeld te schetsen van
Tienen als stad van ondernemers.
Steven Massart is geen onbekende onder
de architectuurfotografen, maar waagt zich
af en toe ook eens aan portretfotografie.
“Tijdens de coronacrisis moest ik noodgedwongen de meeste opdrachten annuleren en zag ik potentieel in het in beeld
brengen van Tiense ondernemers. Er zijn
in onze stad veel kleine en grote ondernemingen, waarvan men niet weet wie
het gezicht is achter de onderneming. Zo
kwam ik op het idee om iedereen op een
artistieke manier in beeld te brengen”, licht
Steven toe. Van 30 portretten groeide het
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staan er 160 ondernemers online en dat
aantal blijft groeien.

initiatief uit tot 100 portretten, die tentoongesteld worden op een Facebookpagina.
“Zonde dat die portretten zich beperken
tot sociale media”, dacht Sven Luyten,
managing partner van marketingbedrijf
&KOO. Sven werkte een online platform
uit waarop de ondernemers met hun
portret, een korte voorstelling en contactgegevens een plek kregen. Ondertussen

Met het platform ‘We are Tienen’ willen Steven, Sven en de stuurgroep die
opgericht is, een positieve vibe onder de
ondernemers en Tienenaars brengen.
Ze willen met fierheid tonen dat het fijn
ondernemen, wonen en vertoeven is in
Tienen, om zo ook de interesse in de
buurgemeentes aan te wakkeren. Het
platform is een inspiratiebron waar je
gericht kan zoeken naar een product,
service of onderneming. Daarnaast biedt
‘We are Tienen’ ondernemers ook een
communicatieplatform aan waar o.m.
gezamenlijke acties gecreëerd kunnen
worden. Een eerste actie, de raamstickers
op leegstaande handelspanden, fleurt het
straatbeeld alvast op.
 www.wearetienen.be

GETIPT IN TIENEN

De stad geeft de horeca
zaken de mogelijkheid
om hun terras gratis uit te
breiden en dat resulteert in
dubbel zoveel terrasruimte
deze zomer!

RUSTPUNT IN
HET GROEN
Nippen van een tasje koffie of smullen
van een pannenkoek met Tiense suiker
op een unieke locatie met zicht op het
stadspark van Tienen, kan in de brasserie van hotel Kronacker. Zaakvoerder
Koen Anteunis maakte van de lockdown
gebruik om zijn terras te overdekken met
alle comfort voor de klanten. Bij minder
goed weer, of tijdens een kille zomeravond, kan je je er installeren op de ecologisch verwarmde kussens onder een
terrasverwarmer. Mag het net dat tikkeltje
meer zijn? Kraak dan een verse kreeft uit
het nieuwe homarium.
 Brasserie Kronacker, Dr. J.
Geensstraat 32 in Tienen,
www.brasseriekronacker.be.

OM GEZELLIG
TE TERRASSEN
IN TIENEN

HIP EN EIGENTIJDS
GENIETEN
Ook Johan Hendrick trotseerde met het
Theatercafé Tienen de coronastorm. Dankzij een golf van creativiteit kwam Johan op
het idee om een extra bar met de toepasselijke naam ‘Goesting’ te openen. Zoetebekken kunnen er proeven van smoothies,
mocktails en lekkere desserts. Van zodra
Johan zijn zaak volledig mag openen,
biedt het Theatercafé naast de uitgebreide
drankkaart ook (vegan) fingerfood en
streetfood aan. Conclusie: deze zomer mag
een bezoekje aan dit gezellige terras in het
hartje van Tienen niet ontbreken.
 Theatercafé Tienen, Sint-Jorisplein 20
in Tienen, www.theatercafetienen.be.

LA DOLCE VITA
IN TIENEN!

TUSSEN POT
EN PINT
In Den Aflaat op de Veemarkt, beter
gekend als het café van ‘Wekke’, is het
gezellig vertoeven. Je kan er terecht
voor een ruime selectie aan bieren.
Tijdens de sluiting hield Wekke zich
voornamelijk bezig met het opknappen
van zijn café. Nu de frigo’s opnieuw
gevuld zijn, de vaten aangesloten zijn
en ook het terras uitgebreid werd, zijn
ze bij Den Aflaat helemaal klaar voor de
zomer. Schol!

Mauro kan je al 13 jaar terugvinden achter
de fornuizen van Dolce Italia. Een échte
Italiaan met een no-nonsense menukaart.
Bij Dolce Italia hebben ze tijdens corona
de tijd genomen om de zaal grondig te
renoveren terwijl de takeaway nog op volle toeren bleef draaien. Gelukkig moet je
nu niet meer naar huis met je pasta of pizza en kan je opnieuw ter plaatse genieten
van een aperitiefje op het fleurige terras.
Regent het? Geen nood! Er is een grote
tent voorzien die de klanten drooghoudt
tijdens fikse regenbuien.
 Dolce Italia, Groot Overlaar 1 in
Tienen, www.pizzeria-dolceitalia.be.

ZOETE ZOMER
IN HET
VIANDERDOMEIN
Bij Zomers Zoet in het Vianderdomein
is het fijn vertoeven. John en Annemie
bieden diverse bieren, koffies, cocktails,
smoothies en snacks aan. Met hun
arsenaal aan studenten willen ze een fijne
plek creëren voor jong en oud. Zo werken
ze aan een zomeraanbod met animatie,
gametoernooien, minigolf … en zetten ze
ook in op hun welgekende gezelligheid
van ‘Het Zwak Moment’ met ontbijt, picknickmanden, spelletjesavonden, takeaway
… Ideaal in combinatie met een uitje naar
de speeltuin of een ritje met de waterfiets.
 Zomers Zoet, Vianderdomein,
Hamelendreef 77 in Tienen,
www.facebook.com/zomerszoet.

 Den Aflaat, Veemarkt 35 in Tienen.
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#thuisintienen
Gebruik #thuisintienen
voor al je Instagramfoto’s
over Tienen: de kans
bestaat dat jouw foto in
deze rubriek terechtkomt!

@christoffjonckers: Lente ... Laat maar komen.
#thuisintienen #tienen #familytime
#genietenvankleinedingen

30 MAART

@philippe_liesenborghs: Ouderwets ravotten in
het hooi is zo fijn!
#thuisintienen #deboeshoeve #hakendover
#coronabubbel #tienen

6 APRIL

15 APRIL

1 MEI

1 MEI

7 MEI

10 MEI

@theyseke: Toerist in eigen stad! Tienen de
parel van Brabant; de stad met Romeinse
grafheuvels, de stad van Marcus Probius
Burrus, de Mythras tempel, heel veel
archeologische vondsten. #thuisintienen

@peter.vanmechelen: Just a walk in the park.
#dog #bordercollie #thuisintienen #viander
#bloesems #nature #blossom #doglife
#weekendvibes #saturday #labourday #park
#pictureoftheday #walkies
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27 MAART

@project_tienen: #tienen #thuisintienen
#argo #bollen #canonphotography
#streetphotography #oldschool

@joerieelsen: Van die eerste prik werd ik al heel
vrolijk ... en ik kijk al uit naar de 2de. Tonnen
dank en respect voor de talloze vrijwilligers en
medisch personeel om dit mogelijk te maken.
Helden! 💉👊  #thuisintienen

@klaas_vansteen: Meer dan 1.000 planten,
meer dan 100 bakken en tientallen vrolijke
ramen vanaf vandaag in de stationsbuurt en
wijk DOK hier. #thuisintienen. Met veel dank
aan iedereen die hieraan meewerkte!

@christienen: #necropolis #tienen
#thuisintienen #wo1 #worldwar1

www.unsplash.com

VAN DE STADSBLOG

CONTACT
Stad Tienen
Grote Markt 27
3300 Tienen

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

Opgelet: de stads- en OCMW-diensten
werken enkel op afspraak.
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)

THUIS
“Geduld is een schone deugd”.
Beeld je een wit porseleinen tegel in,
met daarop sierlijk archaïsch in diep
Delfts blauw die spreuk gehandletterd. Wees eerlijk: we waren allemaal
vergeten wat geduld was. De 21ste
eeuw was aan een rotvaart vertrokken en we hadden onszelf van alle
digitale media voorzien om aan dat
verschroeiende tempo te communiceren wat we deden, wat we aten,
waar we op vakantie gingen, wie we
leuk vonden en wie niet ... Wie had
er het geduld nog om gewoon af te
wachten wat het leven op zijn pad
bracht. The fear of missing out werd
onze nieuwe drijfveer. Alleen maar
vooruitkijken. Achteromkijken kon in
onze digitale fotoalbums.
Hoevelen van ons hebben dat oude
tegeltje ondertussen van onder het
stof gehaald? Er rest ons niets anders
meer dan geduld. We wachten al
meer dan een jaar. We speuren al
onze media af naar verborgen signalen, naar geloofwaardige berichten.
Wanneer komt de bevrijding? D-Day.
De oude filosofen wisten het al lang:
geduld is bitter, maar haar vrucht is
zoet. Bestaat er geduld zonder hoop?
Hoop is onze passie voor al wat mogelijk is. Het is als bouwen aan een
nieuwe stad die we vandaag nog

niet mogen betreden. Het aanleggen
van grote pleinen voor de feesten
van morgen. Het uitkijken naar de
attractie in een veel te lange wachtrij. Het ongebreidelde geluk van
het kijken naar hoe een boomhut
wordt gebouwd waar je nog niet in
mag. Heb jij de hoop verloren? Hoop
vraagt vertrouwen en kracht. Net
zoals geduld. Ze gaan hand in hand.
Uiteindelijk wachten we allemaal
op hetzelfde. Thuiskomen. Eindelijk thuiskomen. Op de plaatsen en
bij de mensen waar we ons thuis
voelden. Je moet niet dakloos zijn
om je thuisloos te voelen. Misschien
zijn dat de mensen onder ons die
het ergst hebben geleden in dit
pandemisch tijdperk. De mensen
die thuisloos bleken. Omringd door
hun bubbel. Maar niet thuis. Een
thuis maak je niet met tegeltjes met
oude wijsheden noch met virtuele vakantiefoto’s. Wij zijn elkaars
toevluchtsoord en weldra zijn we
weer samen. Op de nieuwe pleinen,
in de nieuwe boomhut. Onze stad
maakt zich klaar. ‘Thuis in Tienen’,
weet je wel? We hebben tijd genoeg
gekregen om te zorgen dat we er
klaar voor zijn. Paul Auster fluistert,
zoetgevooisd en geruststellend: “Als
je niet klaar bent voor alles, ben je
klaar voor niets.”

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

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

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

Volg de stadsblog TienenTroef op www.tienentroef.be.
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EEN
VOOR TIENEN
www.tienen.be/
iklaatmevaccineren
#samenTienen

