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BLIKVANGER

ZALIGE ZOMER
Heb jij ook zo genoten van de mooie, zonovergoten zomer? Gevuld met gezellige
terrasjes, fijne momenten en sfeervolle
activiteiten zoals het HAP Foodtruck
festival, nieuwkomer Jazz in Tienen en
natuurlijk onze internationale knaller
Suikerrock. Dan kijk je vast ook al uit naar
een knusse winter. Op dat vlak hebben
we goed nieuws, want in Tienen komt
er opnieuw een ijspiste met een gezellig
winterdorp tijdens de eindejaarsperiode.
Iets om alvast naar uit te kijken ...
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VOORWOORD

NIEUW SCHOOLJAAR,
NIEUWE START
De aftrap van een nieuw schooljaar werd gegeven. Voor sommige kinderen is
een frisse start niet evident. Wanneer ze bv. de taal nog niet machtig zijn of in
een voor hen nieuwe omgeving terechtkomen. Daarom is er Rasha, door de
stad aangesteld als brugfiguur voor nieuwkomers in het basisonderwijs, zodat
alle kinderen zoveel mogelijk kansen krijgen.
Traditiegetrouw starten heel wat verenigingen in september hun werking op.
In onze rubriek ‘Getipt in Tienen’ alvast enkele suggesties om sportief aan de
slag te gaan en jawel, dat kan op elke leeftijd.
Overweeg je de aankoop of bouw van een woning, neem dan zeker het
dossier rond duurzaam wonen door. Kirsten en Niels kozen voor een kant-enklare passiefwoning en ondervinden niets dan voordelen.
Met meer dan 3.000 zijn jullie ingegaan op onze vraag om je mening te geven
over de prioriteiten die het beleid de komende jaren moet leggen. Een dikke
dankjewel hiervoor. We nemen de resultaten zeker en vast mee!
Ik ontmoet jullie graag op de Kweikersdag op 10 oktober op ‘t Schip. Tot dan!
Katrien Partyka
Burgemeester
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KORTWEG

TAART TIJDENS
SENIORENWEEK
Van 18 t/m 22 november is het ‘Seniorenweek’.
In Tienen worden 65-plussers bij deze gelegenheid eens extra in de watten gelegd. Op woensdag 20 en donderdag 21 november nodigt de
dienst ouderenzorg je uit in het Sociaal Huis
voor een ontmoetingsnamiddag met koffie en
taart. Zo kan je kennismaken met de maatschappelijk werkers en hun taken. Dit jaar wordt er
extra informatie gegeven rond brandpreventie.
Het aantal plaatsen is beperkt, inschrijven is dus
noodzakelijk.
 Inschrijven voor vrijdag 15 november via tel
016 80 11 28, elly.vandersteen@ocmw.tienen.be.

WIJZIGINGEN
UITLEENDIENST
Organiseer jij een evenement in Tienen? Bij de
uitleendienst van de technische dienst kan je
feestmateriaal uitlenen. Dit gaat van nadarhekken tot podiumelementen, tafels, stoelen, enz.
De lijst werd recent uitgebreid met partytentjes,
evenementenkits voor afvalinzameling en een
gloednieuwe mobiele sanitaire unit. Wie een
groot buurtinitiatief organiseert, kan voortaan
ook één keer per jaar het mobiel podium aanvragen.

ERKENNING
ASSISTENTIEWONINGEN
GROENHOF
De assistentiewoningen in de Groenhofstraat in Kumtich zijn erkend door het
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Deze erkenning is een vorm van
kwaliteitslabel waardoor kandidaat-bewoners de zekerheid krijgen dat o.m.
crisis- en overbruggingszorg gewaarborgd wordt, de maaltijden aan alle normen voldoen en alle ruimtes rolstoeltoegankelijk zijn en uitgerust werden met
een oproepsysteem. Bij opname in het woonzorgcentrum krijgen de bewoners
voorrang. De dagprijzen worden vastgelegd in overleg met de toezichthoudende overheid.
 Meer info bij Liesbeth Dormaels, tel 016 80 18 38,
liesbeth.dormaels@ocmw.tienen.be en Geert Roggen, gsm 0478 38 39 58,
geert.roggen@ocmw.tienen.be.

 www.tienen.be/uitleendienst-feestmateriaal

BESTUURLIJKE
HANDHAVING
De strafrechtelijke en fiscale aanpak van wantoestanden vergt vaak een lange procedure.
Daarom maken de stadsdiensten en bevoegde
inspectiediensten samen werk van gerichte ‘flexcontroles’. Tijdens deze controles doen de diensten, elk binnen hun specifieke bevoegdheden,
vaststellingen op het vlak van de regelgeving.
Problemen van overlast en onveiligheid kunnen
zo snel en doordacht aangepakt worden. In
de toekomst wil de stad ook gaan werken met
administratieve sancties zoals gasboetes. Bij gezamenlijke controles in een vijftal handelszaken
werden er in juni alvast verschillende inbreuken
vastgesteld op het vlak van brandveiligheid,
arbeidswetgeving en voedselveiligheid.
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EEN BOEK VOOR EEN BOEK
Na de Twiet-o-theek in het stadspark
lanceerde opgewekTienen een tweede boekentil aan het Vrijetijdscentrum. Een boekentil is een ruilkastje
waar buurtbewoners boeken of tijdschriften kunnen uitnemen, nadien
terugplaatsen of een ander boek in
de plaats zetten. Zo krijgen de boeken een tweede leven én ontstaat er
een nieuwe, fijne ontmoetingsplek in
de buurt. Je kan er ook speelgoed
ruilen of weggeven. Jammer genoeg
werd de boekentil recent beschadigd. Na herstel zullen de initiatief
nemers het kastje terugplaatsen.
 Vrijetijdscentrum,
Sint-Jorisplein 20 in Tienen.

DE WERFKEET

PERRONS STATION IN
NIEUW JASJE
De NMBS en Infrabel starten deze maand in het station van Tienen met de afwerking van de perrons 1 en 4. Op deze perrons komen er nieuwe schuilhuisjes
en een aantal zitbanken. Beide perrons worden via hellingen toegankelijk voor
minder mobiele reizigers en reizigers met bagage of kinderwagens. Perron 1 blijft
tijdens de werken in dienst. Perron 4 wordt midden januari in gebruik genomen.
Ondertussen is de stationsparking betalend geworden. Treinreizigers genieten
van een voordeeltarief. Tijdens het weekend blijft de parking gratis. Om meer
pendelaars aan te zetten met de fiets naar het station te komen, worden de fietsenstallingen uitgebreid en overdekt.

DE WIJK IN BEWEGING
Onder het motto ‘Beweeg je wijk’ lanceerde de sportdienst twee jaar geleden een
beweegtuin. De beweegtuin is een combinatie van toestellen die speciaal ontworpen
zijn voor senioren. Er zijn zeven types van
toestellen, waarbij er ook eentje geschikt is
voor mensen in een rolstoel. Alle oefeningen werken gericht op coördinatie, balans,
lenigheid en uithoudingsvermogen. Een instructiebord toont hoe je de toestellen correct kan gebruiken. De beweegtuin staat
momenteel in Vissenaken op het plein voor
de Sint-Pieterskerk, om vervolgens een
andere wijk in beweging te brengen.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Heb jij wat vrije tijd, ben je vlot in de omgang en kan je goed overweg
met ouderen? Het OCMW Tienen is op zoek naar vrijwilligers voor het
WZC Keienhof en de assistentiewoningen Groenhof in Kumtich en voor de
serviceflats van Seniorie Houtemhof in de Houtemstraat. De vrijwilligers
worden o.m. ingezet voor de uitbating van de cafetaria, hulp bij muziek
activiteiten, individuele contacten met de bewoners, soepbedeling en
uitstappen. Wil jij een handje toesteken, dan kan je contact opnemen met
Nancy Paulis, tel 016 80 18 06, nancy.paulis@ocmw.tienen.be.

HERAANLEG
VESTEN
Voor het bouwverlof rondde de aannemer de
rioleringswerken af ter hoogte van het kruispunt van de Bergévest met de Slachthuisstraat
en Kapucijnenstraat. Nog tot oktober wordt de
bovengrondse herinrichting van dit kruispunt
gerealiseerd. Hierdoor blijft de Slachthuisstraat
afgesloten aan de kant van de Bergévest. Het
verkeer van en naar de Slachthuisstraat moet
via het Industriepark of de Hamelendreef rijden.
Recent besliste het stadsbestuur om ook in
de Slachthuisstraat, tussen de Bergévest en
het commercieel centrum ter hoogte van de
Molenstraat, een nieuwe asfaltverharding aan
te brengen. Ook in de Paardenbrugstraat is dit
voorzien.
Wanneer de werken aan de buitenzijde van de
Bergévest klaar zijn, verschuift de werfzone naar
de binnenzijde van de Bergévest. De bovengrondse herinrichting van dit gedeelte wordt tot
eind december gepland.

VERNIEUWDE
LAAD- EN
LOSZONE
De laad- en loszone ter hoogte van de Manege
wordt momenteel heraangelegd. Het pleintje
aan de achterzijde van het gebouw werd voorzien van geborsteld beton en zal aangekleed
worden met zitelementen, beplantingsvakken
en fietsbeugels. Het creëert een veilige verbinding voor fietsers en voetgangers tussen
de Rijschoolstraat en het Sint-Jorisplein. De
afvalcontainers en de noodgenerator worden
achter een afsluitbare poort en een omheining
met klimplanten geplaatst om sluikstort tegen te
gaan.
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DOSSIER WONEN

“Een passiefhuis
is een woning die
zelfonderhoudend is op het
vlak van energie.”

KANT EN KLAAR
DUURZAAM WONEN
Passiefhuizen bestaan al
enkele jaren. Waar dit type
van woningen vroeger al
eens kinderziektes kende
en door mensen als klein
bestempeld werd, is dit
anno 2019 niet meer het
geval. Een passiefhuis is
niet enkel energiezuinig,
het kan ook modern, gezellig en aangenaam om in te
wonen zijn. Kirsten Jeuris
en Niels Lombilla wonen
sinds juni van dit jaar in
hun passiefhuis in Bost.

Was de keuze voor deze
woning bewust, of eerder
toevallig?
We zochten al een tijdje een leuke woning
in deze regio. We zijn allebei van mening
dat we als individu ons steentje moeten
bijdragen aan het milieu. Toen we op dit
project stootten, waren we vrijwel meteen
overtuigd. Een passiefhuis is een woning
die zelfonderhoudend is op het vlak van
energie. Bijkomend vinden we de locatie
top: we zitten vlak bij het stadscentrum,
kort bij verbindingswegen, openbaar vervoer en toch midden in de natuur. We zijn
erin geslaagd het nuttige aan het duurzame en aangename te koppelen!

Jullie wonen hier nog maar
net, maar hebben jullie al
voor- en nadelen opgemerkt?
In de korte tijd dat we dit onze thuis
mogen noemen, hebben we al een flinke
hittegolf moeten trotseren. En dan valt
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het meteen op dat het in de woning altijd
lekker fris en aangenaam blijft! Zonder
airco of ventilator hebben we geen
druppel extra zweet gelaten. Dat voordeel
kan voor sommige mensen een nadeel
zijn: elke kamer heeft ongeveer dezelfde
temperatuur.

“Zonder airco of ventilator
hebben we geen druppel
extra zweet gelaten.”
Op termijn zouden de energiekosten ook
bijna op nul moeten liggen. Uit gesprekken met andere eigenaars van eenzelfde type woning blijkt dat er na een jaar
slechts 50 euro werd uitgegeven aan de
verwarming of afkoeling van de woning.
Helemaal geen energiekosten is door

DOSSIER WONEN

GOED BEZIG!
Tienen heeft op het vlak van
CO2-uitstoot de voorbije jaren een
flinke voortuitgang geboekt, zo
blijkt uit een provinciaal rapport in
het kader van het Europees Burgemeestersconvenant. In vergelijking
met 2011, bleek de CO2-uitstoot in
2016 met 12,6 % gedaald, waarmee onze stad het opmerkelijk
beter doet dan andere vergelijkbare steden. Het verwarmen van
woningen blijft de grootste slokop
van energie en is verantwoordelijk
voor bijna een derde van de CO2-
uitstoot. Daarom wil de stad de huidige renovatiegraad van ongeveer
1 % verder optrekken naar minstens
3 %. Maar goed bezig dus!

sluimerverbruik van elektrische toestellen
zoals de oven of koelkast bijna onmogelijk.

Het valt op dat jullie woning
erg efficiënt, maar gezellig is
ingedeeld.
Ja, dat vinden wij ook! Van buiten ziet het
er niet erg groot uit, maar door een optimale indeling beschik je over veel ruimte.
Het hart van de woning is natuurlijk de
technische kamer met de warmtepomp
en de basis van het ventilatiesysteem, die
samen zorgen voor het behoud van de
juiste vochtigheidsgraad en temperatuur.
Verder hebben we een grote leefruimte
met keuken, twee slaapkamers, een bureau, een badkamer en een leuk terrasje.
We zijn zelf vrij laat in dit project gestapt,
waardoor de keuze van materialen en
afwerking al gebeurd was, maar we zijn er
heel erg tevreden over.

Jullie hebben dus een sleutelop-de-deur-passiefhuis?
Dat klopt. Op die manier blijf je gespaard
van veel stress en zorgen die er wel eens
komen kijken bij de bouw van een woning. Het hielp bv. dat het lastenboek van
de projectontwikkelaar erg gedetailleerd
was. We hebben er in onze zoektocht wel
andere ontvangen … Bij een passiefhuis is
dat eens zo belangrijk natuurlijk.

Hoe bevalt de Tiense
omgeving jullie?
Erg goed! De mensen zijn vriendelijk, dat
is zeker. We hebben nog niet erg veel
kunnen ontdekken, maar tijdens een jogtripje viel het me op dat de omgeving tussen de velden net zo goed in Zuid-Frankrijk had kunnen liggen. We kijken er naar
uit om Tienen in de komende maanden
beter te leren kennen!

Wat is een passiefhuis?
Een passiefhuis is een woning
waarin tot 80 % minder energie
verbruikt wordt om te verwarmen.
Een uitgekiend ventilatiesysteem
zorgt samen met zeer dikke isolatie
en driedubbele beglazing voor een
comfortabel binnenklimaat, zowel
tijdens de winter als in de zomer.
In tegenstelling tot de allereerste
passiefh uizen, is het niet meer zo
dat een raam openen je klimaat in
huis op hol doet slaan.
 www.frambouw.be
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DOSSIER WONEN

KWALITEITSVOL
WONEN
Aangenaam wonen in Tienen, dat
betekent ook aandacht voor woon
kwaliteit en duurzaam wonen.

ENERGIE BESPAREN
Bij het wooninfopunt krijg je uitleg over
de V-test. Zo kan je bekijken wie voor jou
de goedkoopste energieleverancier is,
of wie het beste contract voor groene
stroom heeft. Wil je weten of je dak
voldoende geïsoleerd is? Via de dakenscan of thermografische luchtfoto wordt
het warmteverlies via het dak van je huis
bekeken. Ook voor de zonnekaart
mag je bij hen langsgaan. Zo weet je
op welke plek zonnepanelen het best
tot hun recht komen.

WOONKWALITEIT

VERPLICHT CONFORMITEITSATTEST

Het wooninfopunt brengt de woonkwaliteit, de leegstand en verwaarloosde
gebouwen in kaart en werkt voorstellen
uit om deze aan te pakken. Twijfel je
of jouw (huur)woning voldoet aan de
regelgeving omtrent CO, elektriciteit of
isolatie, dan kan je bij het wooninfopunt
terecht voor advies en info over de
regelgeving of een woningonderzoek
aanvragen.

Voor eigenaars van een huurwoning gelegen
in de stadskern binnen de Vesten zal vanaf
2020 het conformiteitsattest verplicht worden bij iedere nieuwe inhuring. In dit attest,
dat wordt gegeven na een wooncontrole, is
vastgelegd of je woning technisch in orde is.
De controle gebeurt door de woningcontroleur van de stad. Vanaf 2025 zal dit verplicht
zijn voor alle woningen in Tienen. Op die manier wil de stad zorgen dat alle woningen op
termijn een minimaal kwaliteitslabel hebben.

RENOVATIE- EN AANPASSINGSPREMIES
Grote verbouwing gepland en/of klaar voor energiezuinige
investeringen? Bij het wooninfopunt kan je terecht met al je
vragen rond woonpremies.

VLAAMSE RENOVATIEPREMIE
Wie een woning van minstens 30 jaar oud wil renoveren of een
bestaand gebouw wil omvormen tot woning, kan hiervoor tot
10.000 euro premies krijgen. De aanvraag is gespreid over twee
jaar en verdeeld in structurele werken, dakwerken, buitenschrijnwerken en technische installaties.

PREMIES FLUVIUS
Netbeheerder Fluvius (vroeger Eandis) geeft verschillende premies voor energiezuinige ingrepen in de woning zoals dak- en
vloerisolatie, hoogrendementsglas, spouwmuurisolatie, warmte
pomp, enz. Bovenop deze premies is er ook de BENO-pas, waarbij je telkens nog een extra premie voor een bijkomende energiezuinige ingreep kan krijgen als surplus op de andere premies. Er
zijn zeven investeringen die hiervoor in aanmerking komen en in
totaal een bonus van maximaal 4.750 euro kunnen opbrengen.

NOG VRAGEN?
Zie je door het bos de woning
niet meer? Het wooninfopunt
maakt je wegwijs in het aanbod
van premies en leningen en helpt
je met de aanvraag ervan. Je krijgt er meer info over de regel
geving omtrent woonkwaliteit en leegstaande woningen en kan
er ook terecht voor technisch advies voor aanpassingen in zowel
huurwoningen als je eigen huis.
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PROVINCIALE AANPASSINGSPREMIE
De provinciale aanpassingspremie is er voor ouderen en personen met een handicap voor de functionele aanpassing van de
woning aan de fysieke toestand van de persoon. Ook de Vlaamse overheid verleent premies aan 65-plussers voor aanpassingen aan de woning.

GOED OM WETEN …
Naast bovenstaande premies zijn er ook de sociale leningen, de
Vlaamse energielening, de verzekering gewaarborgd inkomen … 
Voor huurwoningen kan er een huurpremie of huursubsidie aangevraagd worden. Hiervoor moet je wel aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldoen. Op www.wonentussenzoetenzout.be vind
je ook een checklist voor een nieuwe inhuring en een standaardformulier voor een plaatsbeschrijving.
Veel mensen denken dat ze maar één premie kunnen aanvragen, maar dat is niet zo. De premies van Vlaanderen, de provincie en Fluvius kunnen gecombineerd worden.

Wooninfopunt
Grote Markt 27 - 3300 Tienen
Tel 016 80 57 71
wooninfopunt@tienen.be
www.wonentussenzoetenzout.be
Openingsuren:
di. van 08.30 tot 12.30 uur, 14.00 tot 16.00 uur en 18.00 tot 20.00 uur
wo. van 08.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.00 uur
do. van 08.30 tot 12.30 uur

UITGELICHT

ROOKMELDERS REDDEN LEVENS!
Vanaf 1 januari 2020 is het wettelijk verplicht in
Vlaanderen om op elke verdieping van je woning
minimum één rookmelder te voorzien.
Als er ’s nachts brand uitbreekt, is er erg
weinig tijd om jezelf en je gezin in veiligheid
te brengen. Rook verspreidt zich snel en is
verstikkend. Plaats daarom minimum op elke
verdieping en bij voorkeur in elke kamer een
rookmelder. In de badkamer, keuken en garage is er te veel kans op vals alarm. Voorzie
daarom een rookmelder in de omgeving van
deze plaatsen. Nog enkele tips:

• kies voor rookmelders met een niet-ver•

•
•
•

vangbare batterij met een levensduur van
tien jaar;
in grotere woningen kan je best
kiezen voor gekoppelde rookmelders
zodat het alarm op meerdere
plaatsen hoorbaar is;
zoek op de verpakking naar de labels ‘CE’
en ‘EN 14604’;
test je rookmelders één keer per maand en
hou ze stofvrij;
vervang je rookmelders om de 10 jaar.

Rookmelders en een geoefend vluchtplan zorgen ervoor dat jij en je gezin tijdig de woning
kunnen verlaten in geval van brand. Bespreek
met heel de familie wie er bij brand wat gaat
doen (wie neemt de kinderen mee, waar hangt
de sleutel, langs welke weg kan je naar buiten
…). Bij brand is er geen tijd om na te denken:
elke seconde telt!
 www.leefbrandveilig.be

GEEF DIEVEN GEEN KANS

TIENEN PROEFT
(LEKKERS)!
Levensgenieters zijn op zaterdag
28 september welkom op de Grote
Markt voor de klassieker ‘Tienen Proeft’.
Lekkere streekbieren, hartige proevertjes
en een heleboel animatie, dat zijn de
smakelijke ingrediënten.
Tijdens de 11de editie
zijn er 23 brouwerijen en bierfirma’s
present, waaronder
zes nieuwkomers.
Van trappisten en
geuzes, tot pilsbier
en tripels, in totaal
worden er een 50-tal
bieren geschonken.
In primeur worden er
ook enkele nieuwe
biertjes voorgesteld
aan het publiek. De
Hagelandse Biergenieters brengen
bovendien een eigen biercocktail op basis
van hun hopjenever op de markt.
Een ‘fond’ leggen kan aan de proevertjesstanden van HoReCa Oost-Brabant. En
natuurlijk zijn ook de boerderijdieren van
de partij: varkentjes, schapen en geiten.
Verken de stad tijdens een ritje met paard
en koets of neem met je kroost deel aan
de workshop houtbewerking. Omdat het
die dag ook ‘Dag van de klant’ is, krijg je
bij de deelnemende handelaars een jeton
aangeboden, in te ruilen voor een streekbiertje. Gezelligheid troef!
 Tienen Proeft: za. 28 september van
12.00 tot 19.00 uur op de Grote Markt.
Toegang gratis.

Het aantal woninginbraken gaat de laatste jaren in dalende lijn. Gelukkig maar.
Geef dieven geen kans en vraag advies aan de diefstalpreventieadviseur.
Burgers, bouwheren en soms ook professionals besteden niet altijd aandacht aan
het plaatsen van degelijk inbraakvertragend materiaal. Nochtans heb je, zowel
bij nieuwbouw, verbouwingen, als bij bestaande woningen alle baat bij degelijk
hang- en sluitwerk. Uit onderzoek blijkt
dat de moeilijkheidsgraad voor inbraken
in veel gevallen doorslaggevend is. In
een slecht beveiligde woning staat de
inbreker soms in 30 seconden binnen.

Inwoners van Tienen kunnen al geruime
tijd een beroep doen op de diefstalpreventieadviseur van de stad. Deze
speciaal opgeleide adviseur geeft gratis
en neutraal beveiligingsadvies op maat.
De adviseur overloopt tijdens een plaatsbezoek alle bereikbare gevelopeningen
en adviseert degelijke en betaalbare
oplossingen in functie van eventuele
zwakheden of gebreken.

OPLEIDINGEN
ART
Haal je creatieve talent boven en schrijf
je voor begin oktober in voor een opleiding muziek, woord, dans of beeldende
en audiovisuele kunst in één van de
18 vestigingen van de Academie Regio
Tienen … Het volledige aanbod kan je
raadplegen op www.tienen.be/art.

 Meer info bij dienst preventie, tel 016 80 57 18, preventie@tienen.be.
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KWEIKERSDAG OP 10/10
Tienenaars
vieren feest!

Foto: Philippe Van den Panhuyzen

Op 10 oktober is het zover: de Kweikersdag. De stad en
opgewekTienen hebben weer heel wat in petto om er
een feest voor jong en oud van te maken.
Dit jaar is de gezellige buurt rond ‘t
Schip het middelpunt van de activiteiten. En dat zijn er heel wat. Je mag je
verwachten aan creatieve workshops,
erfgoedwandelingen, Tiense lekkernijen, kunst, muziek en straattheater.
Eén van de hoogtepunten wordt de
Lazuur, de wedstrijd waarin wijken
en deelgemeenten het tegen elkaar
opnemen. De deelnemers leggen een
parcours van 300 meter af tussen
zwembad De Blyckaert en
’t Schip. Hierbij dragen ze een zelfgemaakt schaap op de schouders.
Elk team bestaat uit tien deelnemers
uit tien leeftijdscategorieën. Vorig
jaar kwam VeDoVe (de wijk tussen
de Veldbornstraat, Donystraat en

Leopoldvest/Sliksteenvest) als eerste
over de eindmeet. Benieuwd wie dit
jaar met het gouden vaandel aan de
haal gaat.
Ook niet te missen: de intrede van de
Tiense reuzen. Tientallen gekostumeerde figuranten beelden omstreeks
20.30 uur knap uitgewerkte taferelen
uit met in de hoofdrol de reuzen Jan,
Mie, Tiske en Nieke.
Samen zingen is een oeroud middel
voor zorgeloosheid en samenhorigheid. En dat is precies wat we gaan
doen om de avond af te sluiten. Met
‘Allez, Chantez!’ gaan we de nacht in
en kijken we terug op wat ongetwijfeld
een geslaagde Tiense feestdag was.

 Het volledige programma van de Kweikersdag vind je terug op
www.kweikersdag.be.
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Foto: Jeroen Geladé

LAZUUR IN
DE PRIJZEN
De Lazuur, de wedstrijd tussen de buurten
en wijken op de Kweikersdag, is in de prijzen gevallen tijdens de Matexi-awards. Het
initiatief sleepte de jury- en publieksprijs in
de wacht voor het meest buurtverbindend
initiatief. Wil jij samen met je team meestrijden voor de eer op 10 oktober, neem dan
een kijkje op www.lazuur.be voor alle info.

Uit in

Tienen

ZA 21 SEPTEMBER

WO 9 OKTOBER

Film ■ Frame kortfilmfestival
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

WO 25 SEPTEMBER
Kids ■ 4Hoog ‘De koning zonder
schoenen’ (3+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u en 16u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Eten en drinken ■ Tienen Proeft
Grote Markt, 12 > 19u
 www.tienenproeft.be
Theater ■ Kwart voor Vrijdag ‘Geen
Gezicht’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZO 29 SEPTEMBER
Muziek ■ Concert Grimde feest
St.-Pieterskerk Grimde, 15u
 tel 016 78 86 76

Feest ■ Kweikersdag
’t Schip, 14 > 22u
 www.kweikersdag.be

VR 11 OKTOBER
Theater ■ Piv Huvluv ‘Zijn er nog
vragen?’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZO 13 OKTOBER

DI 1 OKTOBER
Film ■ Green Book
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

DO 3 OKTOBER
Theater ■ Eigen kweek: NOK
‘Roberto Zucco’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
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VR 4 OKTOBER
Lezing ■ Infosessie ‘Slaap zacht’
KDV De Hartjes, Oude Leuvensestraat 21,
9.30 > 11.30u
 tel 016 80 11 63,
info@huisvanhetkind.tienen.be
Muziek ■ Klassiek in de Kapel
‘Debussy, Schumann & Prokovief’
O.L.V.-ten-Poelkerk, Grote Markt, 19.45u
 info@klassiekindekapel.be, 
www.klassiekindekapel.be

Sport ■ Begeleide wandeling ‘Duistere
kantjes van Tienen’
Streekshop, Grote Markt 6, 14u
 Tiense Gidsenbond, tel 016 81 76 96

DI 15 OKTOBER
Cursus ■ Levensreddend handelen bij
baby’s en kinderen
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 19 > 22u
 tel 03 444 05 97, info@dhcc.eu
Varia ■ Fietsgraveren
Pand 10, Stationsplein (oud stationsbuffet),
16 > 19u
 tel 016 80 57 18, preventie@tienen.be

WO 16 OKTOBER
Kids ■ Collectief dOFt
‘Kapottepoppenkoppen’ (8+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Workshop ■ Bullet journaling
Bibliotheek, Grote Markt 3, 20u
 tel 016 80 56 70,
www.tienen.be/bibliotheek

ZA 5 OKTOBER

DO 17 OKTOBER

Varia ■ Wildsbokkies Quiz
Manege, St.-Jorisplein 25, 19u
 bo_declerck@hotmail.com

Theater ■ OpMaat ‘Woesten’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZO 6 OKTOBER

VR 18 T/M ZO 27 OKTOBER

Beurs ■ Tweedehandsbeurs
Manege, St.-Jorisplein 25, 14 > 17u
 gsm 0494 65 75 62, gezinsbondtienen.be

DI 8 OKTOBER

Expo ■ Is Tienen toegankelijk?
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 19 > 22u
 toegankelijktienen@gmail.com

ZA 19 OKTOBER

Theater ■ Pierrot of de geheimen van
de nacht
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 gsm 0473 37 08 44, info@pantalone.be
Lezing ■ Energiefitavond ‘Isoleren van
hellende en platte daken’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 19.30u
 tel 016 52 59 00, info@vormingplusob.be

Foto: Karen van der Slikke

DO 10 OKTOBER

Lezing ■ Mijn kleinkind woont in twee
huizen
Sociaal Huis, Kabbeekvest 110, 20u
 tel 016 80 11 63,
info@huisvanhetkind.tienen.be

ZA 28 SEPTEMBER

01

Kids ■ Maya de bij, de honingspelen
(4+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

02

Lezing ■ Boekvoorstelling Antoine
Camps ‘De heer en mevrouw X’
Bibliotheek, Grote Markt 3, 10.30u
 tel 016 80 56 70, tienen.be/bibliotheek
Muziek ■ Concert Pand 10 live:
Rik Mercelis
Pand 10, Stationsplein (oud stationsbuffet),
20.30 > 22.30u
 www.pand10.be

ZA 19 EN ZO 20 OKTOBER
Expo ■ Gewesttentoonstelling voor
siervogels
De Schakel, Withuisstraat 22, za 14 >
22u, zo 9 > 16u
 tel 016 81 61 51, anita.boncher@telenet.be

WO 23 OKTOBER
Theater ■ Walter Baele ‘Best of Baele’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

DO 24 OKTOBER
Theater ■ Zwins 4 ‘Het Eenzame
Westen’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Lezing ■ Infosessie ’Slaap zacht’
Sociaal Huis, Kabbeekvest 110, 19.30 > 21.30u
 tel 016 80 11 63,
info@huisvanhetkind.tienen.be

VR 25 OKTOBER
Muziek ■ Klassiek in de Kapel ‘Modern
minimalistic music
Kapel Oud College, Broekstraat 31, 19.45u
 info@klassiekindekapel.be,
klassiekindekapel.be
Concert ■ VONKK #2
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 19u
 info@vonkk.be

VR 25, ZA 26, ZO 27, DO 31
OKTOBER EN VR 1 NOVEMBER
Theater ■ Familietrekjes
OC De Buksboom, St.-Odulphusstraat 15,
20u (zo 15u)
 gsm 0474 33 80 00,
www.hakendoverstoneel.be

ZA 26 OKTOBER
Muziek ■ Cie Maandacht ‘Histrilogy:
het verhaal van de 2 meter sessies’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

DI 29 OKTOBER
Kids ■ Monky (6+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

WO 30 OKTOBER
Kids ■ De Kolonie MT ‘Knorren en
kussen’ (4+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

DO 31 OKTOBER
Theater ■ Nele Bauwens ‘Wat een
geluk’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZO 3 NOVEMBER
Sport ■ Pannenkoekentocht
VIA School, Waaibergstraat 43, 7 > 15u
 gsm 0497 16 87 94, triptrap@telenet.be
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MA 4 NOVEMBER

VR 15 NOVEMBER

Lezing ■ Johan Braeckman i.v.m.
filosofie en bijgeloof
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 19u
 upvtienen@gmail.com

Theater ■ Het laatste bedrijf ‘Het
koninkrijk van Henry Darger’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

WO 6 NOVEMBER

ZA 16 NOVEMBER

Film ■ Frame filmpremière ‘Hou van
mij’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Kids ■ Intrede Sinterklaas
Stadscentrum, vanaf 14u
 www.tienen.be/sinterklaas
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Muziek ■ Concert Klassiek in de Kapel
‘Ode aan de viool’
Kapel Oud College, Broekstraat 31, 19.45u
 info@klassiekindekapel.be,
www.klassiekindekapel.be

DO 7 NOVEMBER
Lezing ■ Nancy Muylaert
‘Brood, melk ... goed voor elk’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Jouw event in
deze kalender?
Organiseer jij een evenement in Tienen?
Geef het in op www.uitdatabank.be,
de grootste activiteitendatabank in
Vlaanderen. Het evenement wordt
ook opgenomen in de kalender op
www.tienen.be, in onze digitale nieuwsbrief en eventueel in dit overzicht
(afsluiting op woensdag 16 oktober).

ZO 17 NOVEMBER

ZA 9 NOVEMBER
Fuif ■ Ladiesnight
Pand 10, Stationsplein (oud stationsbuffet), 20u
 www.pand10.be

ZA 9 EN ZO 10 NOVEMBER
Muziek ■ Harmonie Oplinter in concert
met Barbara Dex
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, za 20u,
zo 15u
 gsm 0473 30 31 52, www.khsgo.be

ZA 9 NOVEMBER T/M VR 31
JANUARI

Theater ■ Nonkel Jef terug in het
theater
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

MA 18 NOVEMBER
Film ■ Disobedience Holebifilmfestival
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Film ■ Plusfilm: Mary Poppins Returns
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14 > 16u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

DO 21 NOVEMBER

Expo ■ Honderd jaar zuur uit zoet
Voormalig Suikermuseum, Grote Markt 6,
di tot zo van 10 > 16u
 www.toerisme.tienen.be

Theater ■ Arsenaal ‘Race (van David
Mamet)’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

MA 11 NOVEMBER

ZO 24 NOVEMBER

Varia ■ Zoete dag
Streekshop, Grote Markt, 9.45u
 tel 016 80 57 38, toerisme@tienen.be

Sport ■ Begeleide wandeling door de
oude stadskern van Tienen
Streekshop, Grote Markt 6, 14u
 Tiense Gidsenbond, tel 016 81 76 96

Beurs ■ Internationale
muntenruilbeurs
Sc Houtemveld, Sporthalstraat, 9 > 15u
 gsm 0470 82 20 55,
numismatica.tienen@gmail.com

DO 28 NOVEMBER
Muziek ■ Ivan Paduart & Patrick
Deltenre ‘Hand in Hand’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
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DI 12 NOVEMBER
Film ■ Love, Simon - Holebifilmfestival
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

DO 14 NOVEMBER
Lezing ■ Lucien Van Impe en Filip
Osselaer
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 29 NOVEMBER
Theater ■ Vernieuwd Gents
Volkstoneel ‘Zakman’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZA 30 NOVEMBER
Muziek ■ Ben Vanderweyden & Roland
Vanhoegaerdencombo ‘Crooner meets
Hammond’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Lezing ■ Superdiversiteit: nieuwe
realiteit én uitdaging
Bibliotheek, Grote Markt 3, 20u
 tel 016 80 56 70, tienen.be/bibliotheek

Muziek ■ Najaarsconcert
St.-Gilliskerk, Tassinstraat, 20u
 gsm 0495 27 60 93, tiensestrijkers.be
Varia ■ 2de Ready? Set ... Quiz
Manege, St.-Jorisplein 25, 19u
 rct.communicatie@gmail.com,
www.rctatletiek.be

WO 4 DECEMBER
Kids ■ Dumbo (6+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

DO 5 DECEMBER
Lezing ■ Hoogsensitiviteit en
hoogbegaafdheid
OC De Buksboom, St.-Odulphusstraat 15,
19.30u
 tel 09 324 81 99, www.hspvlaanderen.be
Lezing ■ Steffi Vertriest ‘Goesting is
gezond’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 6 DECEMBER T/M ZO 5
JANUARI
Feest ■ Wintermagie in Tienen
Grote Markt
 www.wintermagietienen.be

MA 9 DECEMBER
Film ■ Stan & Ollie
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
(Plusfilm) en 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

WO 11 DECEMBER
Theater ■ Benjamin Verdonck ‘Aren’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Meer evenementen op www.tienen.be/activiteiten.

SPORT- EN SPEL IN DE HERFSTVAKANTIE
Samen met Tiens, rolt de nieuwe brochure
met het jeugdaanbod voor de herfstvakantie
van de drukpers.
Na de succesvolle themakampjes van afgelopen zomer, organiseert de jeugddienst
opnieuw creatieve kampen die net dat tikkeltje anders zijn: een fantasierijk kamp voor
kleuters en een kunst- en YouTubekamp voor
de wat oudere speelvogels.
De sportieve (b)engeltjes kunnen zich uitleven tijdens de herfstsportkampen. Voor de

kleinsten is er de keuze uit kleuterclub en
kleuterzwemmen. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen tijdens de omnisportkampen kennismaken met verschillende sporten. Daarnaast zijn
er nog de traditionele bestsellers zoals dans,
toestelturnen, zwemmen en skeeleren.
In CC De Kruisboog kan je de filmp ‘Monky’
en de familievoorstelling ‘Knorren en kussen’
meepikken en ook in de bib ben je welkom
om je portie leesvoer in te slaan voor tijdens
de vakantie.

 Meer info en inschrijven vanaf dinsdag 1 oktober om 18.00 uur via
www.tienen.be/herfstaanbod.

UITGELICHT

GEEN LEEFTIJD
OP REUZENDRAGEN
Eén van de hoogtepunten van de
Kweikersdag is de intrede van de
reuzen. Jonas Beyens is met zijn
24 lentes één van de jongste leden
van de Reuzengilde. “Een paar jaar
geleden zag ik de Tiense reuzen
uitgestald staan op het Torekesplein.
Ik vond ze heel indrukwekkend en
toen ik een tijdje later in de krant
een oproep las van de Reuzengilde,
ging ik een kijkje nemen. Van het
één kwam het ander en ondertussen maak ik al drie jaar deel uit van
het team. Een reuzendrager hoeft
niet noodzakelijk heel sterk te zijn,
het is vooral een kwestie van techniek. Je moet weten waar je de reuzen best vastneemt om ze te heffen.
De Kweikersdag is een feestelijke
dag voor de reuzen, maar de vreugdedansjes laat ik voorlopig nog aan
de meer ervaren collega’s over.”
 Heb jij interesse om reuzendrager te worden, stuur een mailtje naar
opgewektienen@opgewektienen.be.

HONDERD JAAR
ZUUR
UIT ZOET
Wist je dat 'zuur’ gewonnen wordt uit de
melasse van suikerbieten, een stroopachtig
bijproduct dat ontstaat bij de productie van
suiker? Het procedé werd ontwikkeld door
Tiense wetenschappelijke onderzoekers als
Alphonse Cappuyns en Arsène Smeets. Tijdens de educatieve tentoonstelling ‘Honderd
jaar zuur uit zoet, een bewogen Tiense bedrijfsgeschiedenis’ wordt het ontstaan van de
Citrique Belge belicht, maar ook de impact die
deze ontwikkeling had voor het eeuwenoude
gehucht Grimde. De expo werd mee ontwikkeld door Marc Nevens, auteur van het boek
‘100 jaar van zoet naar zuur. De geschiedenis
van Citrique Belge.’ en loopt van zaterdag
9 november t/m vrijdag 31 januari in het
voormalige Suikermuseum.
 Honderd jaar zuur uit zoet:
za. 9 november t/m vr. 31 januari in het voormalig Suikermuseum, Grote Markt 6 in Tienen.
Open van di. tot zo. van 10.00 tot 16.00 uur.

HET NAJAAR
IN DE BIB

OOK DE BUURT FEEST MEE
Tijdens de Kweikersdag zorgt ook het buurtcomité ‘De Paardenbrugvrienden’ voor
extra animo. “Ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk hielden ik en mijn echtgenoot
een feestje voor de bewoners van de Paardenbrugstraat”, vertelt Yvonne Lemmens.
Dit was zo gezellig, dat we besloten voortaan elk jaar een buurtfeest te houden. Normaal organiseren we dit altijd op de laatste zaterdag van mei, maar omdat de Kweikersdag dit jaar in onze wijk plaatsvindt, hebben we de datum opgeschoven. We werken mee aan de versiering van de buurt en zorgen voor een lange eettafel. Daarnaast
zullen er ook een springkasteel en eetkraampjes in onze straat geplaatst worden.”

De bib organiseert dit najaar een aantal activiteiten. Heb jij altijd en overal een handige
‘bullet journal’ bij de hand, of hoor je het nu
donderen in Keulen? Laat je in het laatste
geval overtuigen tijdens de workshop ‘Bullet journaling’ op woensdag 16 oktober. Op
zaterdag 19 oktober komt Antoine Camps
zijn nieuwe boek ‘De heer en mevrouw X’
voorstellen. Ook op het programma: een
lezing rond superdiversiteit op donderdag
14 november, de Voorleesweek in november, de musicerende leerlingen van ART
tijdens ART@thebib op woensdag
20 november en de kindervoorstelling
‘Bib-lieb’ op woensdag 27 november.
 Meer info op www.tienen.be/bibliotheek.
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BRUGFIGUUR IN HET
TIENSE BASISONDERWIJS

RASHA
AL-ASADI
Het nieuwe schooljaar nam een start.
De stad Tienen en Riso Vlaams-Brabant
schakelen in de Tiense basisscholen een
brugfiguur in om ouderparticipatie te bevorderen. Door anderstalige nieuwkomers
wegwijs te maken in onze onderwijscultuur, krijgen ze meer kansen in het onderwijs, wat ook hun integratie bevordert.
Maak kennis met Rasha Al-Asadi.
Rasha ontvluchtte negen jaar geleden samen met haar man Ahmed en drie kinderen haar geboorteland Irak om in Tienen
een nieuw leven op te bouwen. In Bagdad
waren ze beiden ingenieur. Nu is Rasha
aan de slag als brugfiguur in het basisonderwijs en is ze een vertrouwenspersoon
voor anderstalige nieuwkomers.

Eerste kennismaking met
Tienen
“Negen maanden nadat mijn man Irak
ontvluchtte, ben ik hem met onze kinderen
achterna gereisd naar België”, vertelt Rasha. “Toen we met elkaar herenigd werden,
voelde ik een grote rust over me heen
komen. Hier waren we veilig voor de oorlog in mijn geboorteland. Omdat ik geen
Nederlands sprak, kon ik in het begin
geen contacten leggen met mensen van
hier en bleef ik vaak binnen. Daarom werd
ik vrijwilliger bij zoveel mogelijk organisaties. Voor mij was dat de beste manier om
de taal te leren en me te integreren in mijn
nieuwe stad.”

Door de bril van ouders leren
kijken
“Sinds anderhalf jaar werk ik als brugfiguur
in het Tiense basisonderwijs. Ik ben eigen-
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lijk een vertrouwenspersoon tussen de ouders en de school. Anderstalige nieuwkomers begrijpen niet altijd de communicatie
vanuit de school of de werking van het
onderwijssysteem, waardoor hun kinderen kansen missen. Daarom heb ik een
Whatsappgroep opgestart, waar ouders
me op elk moment vragen kunnen stellen
of hulp krijgen bij het vertalen van brieven.
Ik ga ook mee naar oudercontacten en
geef ondersteuning tijdens gesprekken
met de school en het CLB.”
“Als brugfiguur put ik vooral uit mijn eigen
ervaringen als mama met een migratieachtergrond. De verschillen tussen het
Arabische en het westerse schoolsysteem
zijn groot. In mijn geboorteland hebben de
scholen veel macht, hier gaan de leerkrachten op voet van gelijkheid om met de
ouders. Het is mijn taak om net deze verschillen te helpen overbruggen in dialoog
met de ouders en de school.”
“Ouders met een migratieachtergrond
laten hun kinderen bv. niet graag deelnemen aan bepaalde schoolactiviteiten”,
gaat Rasha verder. “Zo zijn zwemmen en
meerdaagse schooluitstappen niet evident. Ik ben zelf voor mijn kinderen naar

“Als brugfiguur put
ik vooral uit mijn
eigen ervaringen
als mama met een
migratieachtergrond.”
een infoavond gegaan in de school, waar
ik begreep hoe belangrijk dit was in hun
leerproces. Vanuit deze ervaringen ga ik
in gesprek met de school en de ouders en
zoek ik samen met hen naar oplossingen.”

Succesvol integratieverhaal
“Ik geef nieuwkomers altijd de raad om
zoveel mogelijk mensen te leren kennen
en als vrijwilliger aan de slag te gaan.
Neem de inburgeringscursussen serieus,
die helpen je vooruit. Bezoek bijvoorbeeld
eens de bibliotheek en neem een abonnement op Nederlandstalige tv-zenders.
Nederlands is een moeilijke taal, maar
zonder kennis van de taal red je het niet.
Daarnaast helpen mijn man en ik zoveel
mogelijk anderstalige nieuwkomers met
hun integratie in Tienen. Dat zit ingebakken in onze cultuur.”

THUIS IN TIENEN

3.395 KEER DANKJEWEL!
Begin juli kregen 15.200 inwoners in Tienen een brief in de bus met de vraag deel te
nemen aan een bevraging over de prioriteiten die het stadsbestuur de komende jaren
in haar beleid moet leggen. 3.395 Tienenaars gingen op deze vraag in, waarvoor een
welgemeende dankjewel!
De 15.200 inwoners werden lukraak
gekozen en vormen een representatieve steekproef. De vragenlijst kon zowel
online als schriftelijk ingevuld worden en
werd opgebouwd op basis van de vier
beleidsthema’s ‘Wonen en beleven’, ‘Stad
van de toekomst’, ‘Kansen voor iedereen’
en ‘Wendbare organisatie’ die door de
administratieve diensten en het schepencollege geformuleerd werden. De respons ligt boven alle verwachtingen: bijna
3.400 inwoners vulden de vragenlijst in.
Met de bevraging wilde de stad peilen naar die thema’s die de inwoners
belangrijk vinden. Algemeen blijkt de
Tienenaar vooral wakker te liggen van
het veiligheidsbeleid en meer groen in de
stad. Heel concreet wil 86 % de netheid
van de stad verhogen om zo een mooier
straatbeeld te creëren. 85 % vindt dat

huisjesmelkers aangepakt moeten worden,
83 % vindt de aanpak van zones waar vaak
overlast is prioritair en 82 % treedt het
voorstel bij om het Vianderdomein en het
stadspark op te waarderen.
Uit de open antwoorden kwam vooral de
netheid en het algemeen onderhoud van de
stad naar voren. Onverzorgde fietspaden en
wandelpaden worden hierbij aangehaald.
De Tienenaar is voor meer groen in de
stad, maar geeft ook aan dat dit dan ook
Dit werd samengesteld uit acht burgers
moet worden onderhouden. Leegstand en
verkrotting moet aangepakt worden omdat (die bij de bevraging aangaven hiervoor
kandidaat te zijn), aangevuld met enkele
dit het beeld van de straat ontsiert.
stakeholders en schepenen. De stadsadDe resultaten werden op 28 augustus voor- ministratie en het schepencollege gaan nu
verder aan de slag om de ideeën om te
gesteld aan de gemeenteraadsleden en
schepenen. Een kernteam verwerkte vervol- zetten in concrete initiatieven die opgenogens hun feedback. Op 4 september kwam men kunnen worden in het meerjarenplan
voor de periode 2020-2025.
er een burger- en expertenpanel samen.

SOEP VOOR WAT EXTRA VRIENDSCHAP
In 2013 werd het Soepcafé in Tienen opgestart. Paul Van Den Eynde en Annemie Van Elsen zijn
er van bij de start bij. Samen met Annemie Van Rompay en een 10-tal vrijwilligers zorgen ze al zes
jaar voor een volle maag en een warme glimlach tijdens de maandelijkse kook- en soepmomenten
in Pand 10 en op evenementen.
“Het Soepcafé startte niet zomaar tussen de soep en
de patatten”, vertelt Paul. “We hadden een duidelijk
beeld van wat we zouden doen én hoe. Het duurzame
aspect was hierbij erg belangrijk voor ons. De soep
wordt gemaakt van groenteoverschotten en bijna al
ons keukenmateriaal komt uit de Kringwinkel. We vinden het belangrijk dat mensen die het nodig hebben,
gratis kunnen genieten van een kommetje. We zetten
altijd een varkentje voor vrije bijdragen op tafel. Met
die opbrengst kopen we dan bv. een goeie mixer.”
“We maken gemiddeld zeven liter soep, sommige valt
beter in de smaak dan andere, maar overschotten zijn
er bijna nooit”, vullen de Annemies aan. “Groenten komen nu en dan uit de tuinen van Tienenaars. Wij zetten
die gift om in iets tastbaars. Samen smullen van een
bordje soep brengt mensen dichter bij elkaar.” Elk kommetje soep voor wat extra vriendschap, dat verdient
onze 10 op 10!

 www.pand10.be
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DUURZAAM TIENEN

COMFORTABEL EN DUURZAAM GENIETEN
IN CC DE KRUISBOOG
Vanaf september kan je in CC De Kruisboog genieten van het
cultuurprogramma in een comfortabele én duurzame omgeving. Tijdens de zomer werden er verschillende investeringen
uitgevoerd.
De stad Tienen zet volop in op het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Eén van de initiatieven in dat kader is het energiezuinig
maken van de culturele infrastructuur. In samenwerking met Fluvius werden er deze zomervakantie heel wat werken uitgevoerd.
Zo werd de vloerisolatie onder het dak van de theaterzaal vervangen. Er werden twee nieuwe energiezuinige verwarmingsketels
geplaatst ter vervanging van oude stookketels. De verluchtings
installatie werd vernieuwd en biedt nu de mogelijkheid tot koelen.
Deze ingrepen komen niet enkel ten goede aan het comfort
van de bezoekers van het cultuurcentrum, ook het energieverbruik zal aanzienlijk verlagen. Hierdoor zal de investering, die
zo’n 840.000 euro bedraagt, zichzelf op termijn terugverdienen.
De stad heeft bovendien een subsidiedossier ingediend bij de
Vlaamse overheid om 60 % van de kostprijs te kunnen recupereren. Een volgende stap is het vervangen van de (theater)lichten
door LED-lampen.

TIENEN ALS
FAIRTRADEGEMEENTE?
Tienen wil graag het label van ‘FairTradeGemeente’ in de wacht slepen.
Maar daarvoor hebben we jouw hulp nodig!
Onze stad is de belangrijkste in de regio, maar een leidende rol op het vlak
van fair trade vervullen we nog niet. Dat kan snel veranderen, maar hoe? Er zijn
zes criteria waar we als stad aan moeten voldoen om de titel van ‘FairTradeGemeente’ te krijgen: ondersteuning vanuit het lokale bestuur, horeca en winkels
die fairtradeproducten verkopen of serveren, scholen, bedrijven en organisaties die mee de fairtradeboodschap uitdragen, de media halen op lokaal en
regionaal niveau, een trekkersgroep organiseren en een initiatief dat lokale
consumptie en productie van duurzame voedingsproducten aanmoedigt.
Inderdaad, fair trade bestaat niet enkel uit koffie of chocolade die je bij Oxfam
of de supermarkt gaat kopen. Het gaat ook over de lokale boer die kaas,
tomaten, appels, wijn en vlees op een duurzame manier produceert. En daar
kan elke Tienenaar een rol inspelen, ook jij.
Als je overtuigd bent van het principe achter eerlijke handel, de producten die
eruit voortkomen consumeert, produceert of verkoopt, kan je je aanmelden als
‘FairTradeFan’ op de website van ‘FairTradeGemeenten’. Aan de hand van het
logo kan je jezelf outen als ‘FairTradeFan’. Uiteraard kan je ook de handen aan
de ploeg slaan en je aansluiten bij de trekkersgroep. Hiervoor stuur je een
mailtje naar fairtrade.tienen.trekkers@gmail.com.
Tijdens de ‘Week van de Fair Trade’, die dit jaar doorgaat van 2 tot 12 oktober,
zijn er verschillende acties gepland in Tienen.
 www.fairtradegemeenten.be
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Daar hebben we
jouw hulp voor nodig!

DUURZAAM TIENEN

WEEK VAN DE
DUURZAME
GEMEENTE
Deze week is het de ‘Week van de duurzame
gemeente’. Tienen doet, samen met 90 andere
lokale besturen, mee!
Op 25 september wordt wereldwijd de vierde
verjaardag gevierd van de ondertekening van de
‘Agenda 2030 van de Verenigde Naties’. Deze
bevat 17 doelstellingen die tegen 2030 van de
aarde een meer duurzame plaats moeten maken. Tienen is één van de steden die actief inzet
op de duurzaamheidsdoelstellingen of SDG’s.

BANDEN HERSTELLEN
EN SMEDEN
Wie geen afscheid kan nemen
van het oude klokje van oma, of
vermoedt dat er een tweede leven
in de koffiezet zit, brengt best
eens een bezoekje aan Repaircafé
Tienen.
Wat begon als een kleinschalig
project in de deelgemeente Vissenaken, groeide snel uit tot twee
Repaircafés per maand in Tienen.
Miejeanne Janssens, bewaker van
de filosofie van het Repaircafé, vertelt: “We hebben sinds een poos een
vaste locatie in Pand 10 en Huis in
de Stad. Zelfs met ongeveer zeven
reparateurs per zitting, is het soms
aanschuiven geblazen met kapotte
toestellen. Mensen komen langs met
een sissend strijkijzer, een koffiemachine die tegenpruttelt of een
familie-erfstuk. Maar ook kledij laten
herstellen kan.”
“De visie is belangrijk: lokaal en
samen spullen repareren om ze een
tweede leven te geven. Zo werken
we niet mee aan de wegwerp-

Van 18 tot 25 september zal de SDG-vlag uithangen aan het stadhuis. Tiense burgers, scholen,
organisaties, bedrijven en andere groepen die
elk op hun eigen manier bezig zijn met duurzame ontwikkeling werden op dinsdag 17 september opgeroepen om deel te nemen aan een
ludieke actie. Dit om samen aan de buitenwereld
te laten zien dat we duurzaamheid een warm
hart toedragen.

maatschappij én smeden we een
band tussen mensen. We nodigen
bezoekers uit om een handje mee te
helpen. Zijn er speciale onderdelen
nodig, dan zoeken we die samen.
Men mag een vrije bijdrage leveren.
Hiermee bedanken we op het einde
van een werkjaar de vrijwilligers met
een etentje.”
“De slaagkans van een reparatie ligt
rond de 70 %. Mensen die gehecht
zijn aan een item, zijn dolblij als de
vrijwilligers erin slagen hun probleem te fixen. Het lukt niet altijd,
maar het respect voor de reparateurs die gratis hun tijd, kennis en
kunde delen is groot!”
De Repaircafés in Tienen doen het
goed, meer zelfs, ze inspireren de
opstart van andere cafés, bv. in
Landen. Tijdens de zomer nam het
Repaircafé een welverdiende pauze,
maar vanaf deze maand kan je er
weer terecht met een haperend
toestel.

OPSTART
LICHT TIENEN
Tijdens de ‘Week van de duurzame gemeente’
vindt de eerste werksessie plaats van ‘LICHT
Tienen’. Deze groepering van vrijwilligers zal
onder professionele begeleiding initiatieven
uitwerken op het vlak van hernieuwbare
energie, die gefinancierd zullen worden
via burgerparticipatie. Op termijn kan dit
eventueel uitmonden in de oprichting van
een volwaardige energiecoöperatie. Heb jij
interesse om mee je schouders onder deze
werking te zetten, neem dan contact op met
Benita van Hurck, tel 016 80 57 91,
benita.vanhurck@tienen.be.

 www.repaircafetienen.wordpress.com
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TIENEN WERKT

BIETENCAMPAGNE
VAN START
Deze maand gaat de bietencampagne van start. In de Tiense vestiging van
de Tiense Suikerraffinaderij worden dan per dag maar liefst 14.000 ton
suikerbieten verwerkt tot suiker voor de industrie en de consument,
waaronder de bekende klontjes voor bij de koffie.
1,45 miljoen ton, dat is de indrukwekkende hoeveelheid aan bieten die tijdens de
vorige campagne in Tienen verwerkt werd. En dat brengt uiteraard een hele logistieke procedure met zich mee. De Tiense Suikerraffinaderij investeerde de voorbije jaren stevig om de geluids- en geurhinder voor de omgeving te beperken.
Wist je dat door de bieten te reinigen op het veld, er 10 % of 5.300 ritten minder
nodig zijn om de bieten te transporteren? De bieten komen properder aan in de
fabriek waardoor het afvalwater dat in de bezinkingsvijvers geloosd wordt minder
aarde bevat. Met het charter ‘Veilig bietenverkeer’ engageerden de transporteurs
zich om onnodig lawaai in de omgeving te voorkomen en bv. hun banden schoon
te maken om modder op de openbare weg te vermijden. Een andere investering
is het overdekken van de kleinere bezinkingsvijvers waardoor de geurhinder
verminderd wordt. Bewoners uit de wijde omgeving kunnen alles over deze en
andere maatregelen vernemen tijdens de jaarlijkse buurtdag die de suikerfabriek
binnenkort organiseert.
Ondervind je tijdens de bietencampagne toch geurhinder of andere overlast, dan
kan je dit melden via het contactformulier op www.tiensesuikerraffinaderij.com/
contact, via e-mail naar info@raftir.be of telefonisch op het nummer
016 80 12 11. Elke klacht of melding via deze weg wordt ernstig genomen.

ABOUT QUEENS AND
THEIR DRESSES
Duurzaam shoppen en trendy
tweedehandskleding op de
kop tikken? In Tienen is de
allereerste kringboetiek van
het land geopend.
De Kringwinkel Hageland
selecteert hiervoor unieke
stukken die in de standaard
kringwinkel niet altijd tot hun
recht komen of waarvoor niet
het juiste klantenpubliek wordt
Foto: Roelof Pantjes
bereikt. About Queens and
their dresses verkoopt hippe tweedehandskleding, schoenen en accessoires voor stijlkoninginnen. Het voormalige muzieklokaal van de IMAC op de
Hertogensite bleek het ideale pand te zijn voor de nieuwe winkel. Het werd
met respect voor de historische elementen verbouwd. Zowel de collectie als
het pand zijn de moeite om te ontdekken.
   /aboutqueensboetiek
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Zoete dag

Wil je het productieproces van suiker eens van
nabij volgen, dan kan dit tijdens de ‘Zoete dag’ op
maandag 11 november. Meer info vind je op
www.tienen.be/zoetedag.

STAD EN OCMW
TIENEN WERVEN AAN
Hou je van een uitdaging in een organisatie die volop
inzet op digitalisering, dienstoverschrijdende project
werking en een efficiënte dienstverlening? De stad en
het OCMW Tienen werven regelmatig aan. Dit najaar
zullen er een aantal nieuwe functies ingevuld worden.
Hou www.tienen.be/vacatures en onze LinkedInpagina in
de gaten voor meer info of abonneer je op onze digitale
nieuwsbrief via www.tienen.be/nieuwsbrieven.

GETIPT IN TIENEN

5

Tips

OM SPORTIEF
AAN DE SLAG
TE GAAN

VLOEIEND
BEWEGEN
Wil jij na de zomer ook wat meer bewegen
of een zwembandje kwijt? Word dan lid
van de 50 + Sportelclub. Plezier maken,
sociale contacten en gezond bewegen
staan er centraal. De activiteiten worden ingericht vanuit de sportdienst met
ervaren lesgevers. Het aanbod is divers:
badminton, netbal, yoga, fietsen, wandelen, Tai Chi Chuan, spinning, aquagym en
lessen spierkracht. Voor het lidgeld hoef je
het alvast niet te laten, want dit bedraagt
slechts 10 euro per jaar!

BOOTCAMPEN
GEBLAZEN
SPORT NA
SCHOOLTIJD
Het nieuwe schooljaar is van start gegaan. Wil jij na de les lekker ontspannen?
Sport dan mee met het project ‘Sport na
school’, kortweg SNS, voor leerlingen
van het secundair onderwijs. Met een
SNS-pas kan je aan een klein prijsje
ongelimiteerd sporten, elke schooldag,
15 of 30 weken lang. Vooraf inschrijven is
niet nodig, op enkele uitzonderingen na.
Via de SNS-app vind je alle activiteiten
gaande van hiphop, badminton, fitness,
spinning tot tennis en squash. Zo kom
je in contact met nieuwe sporten en ontmoet je nieuwe vrienden.
 Een SNS-pas bestellen kan via
www.sportnaschool.be.

SEPTEMBER
SPORTMAAND

Een hype in fitness- en sportland is bootcamp. Bij deze vorm van groepsfitness
kan iedereen, ongeacht leeftijd of niveau,
zijn algemene fitheid verbeteren. Je maakt
hierbij gebruik van je eigen lichaamsgewicht en trainingsmateriaal en combineert
de voordelen van een personal trainer met
de gezelligheid van het trainen in groep.
Elk spiertje in je lichaam zal het geweten
hebben! Bootcamp vindt normaal plaats
in de buitenlucht, maar in Fit Factory
Amplitude in het sportcentrum Grand Slam
in Tienen zijn er naast outdoor, ook indoor
lessen. Voor wie regen en wind dit najaar
liever niet trotseert …
 www.sportcentrumgs.be/
fit-factory-amplitude

100 %
VERZEKERD

Tijdens de ‘Maand van de Sportclub’ van
6 tot 30 september zetten 21 sportclubs in
Tienen hun deuren wagenwijd open. Ontdek hoe tof duiken is, of hoeveel Robin
Hood er in je zit bij het handboogschieten.
Zit je liever met je hoofd in de wolken,
dan is zweefvliegen wat voor jou! Spring
binnen bij de clubs die hun beste beentje
voorzetten in basketbal, judo, tafeltennis,
skeeleren en veel meer. En gebruik #sportersbelevenmeer als je bij het sporten wat
post op je sociale media. Zo tonen we
heel Vlaanderen hoe sportief Tienen is!

Individueel sporten of in gezinsverband,
met het pakket ‘Zeker sporten’ ben je goed verzekerd.
Alle inwoners van Tienen
kunnen intekenen op dit
pakket dat aangeboden
wordt door de
sportdienst
i.s.m. het
Vlaams
Instituut
voor Sportbeheer en Recreatiebeleid. Deskundig sportadvies en tips krijg
je er bovenop. Het pakket is geldig voor
wandelen, joggen, fietsen, rolschaatsen,
zwemmen, fitness en yoga. Om in te
tekenen betaal je als individuele sporter
20 euro per jaar, voor een gezinspakket is
dit 35 euro.

 www.tienen.be/maandsportclub

 www.zekersporten.be/tienen

 www.sport.tienen.be/50-sportelclub
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#thuisintienen
Gebruik #thuisintienen
voor al je Instagramfoto’s
over Tienen: de kans
bestaat dat jouw foto in
deze rubriek terechtkomt!

@miles_ej: Hang eens lekker door,
this toch vakantie 🤗
#hangmat #zomer #viander #tienen
#thuisintienen #instakid #kiekeboe #kleuter
#genieten #uitmetkids #lovefotografie

28 juli

3 augustus

@niels_destadsbader: Natuurlijk mag dat,
lieve schat! 😘 
#suikerrock #tienen #cute

@chezmademoisellejulie Roller parade,
Tienen-style 😎

10 augustus

18 augustus

@philippevdp: Just jazz - 10 augustus
#thuisintienen #jazz #oudcollegetienen

18

14 juli

#roller #rollerparade #agrollerbikeparade
#tienen #thuisintienen #sportersbelevenmeer

@rt21tienen: Upcoming: RT21 round summer
bar! Volgende week op Heldenland.
#rt21 #funandfriendship #heldenland
#tienen #thuisintienen #goededoel

21 juli

@dzjoer: Ruining the view.
#paterskerk #thuisintienen #vlaamsbrabant
#bluesky #sky #cloud #summer#church
#ruins

8 augustus

@kayleighandthejanssens: Deze vakantie
zeker nog eens naar daar, Heldenland is super
makkelijk bereikbaar met de trein!
#heldenland #clickinmoms #childrenseemagic
#theoutdoorchild #magicofchildhood

28 augustus
@stadtienen: Proficiat Jan Roovers met je
reisje naar Turkije! #destoel #paterskerk
#begijnhofkerk #thuisintienen #Tienen

VAN DE STADSBLOG

CONTACT
Stad Tienen
Grote Markt 27
3300 Tienen

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

Openingsuren stadhuis
Maandag:
08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag:
08.30 tot 12.30 uur
14.00 tot 16.00 uur
18.00 tot 20.00 uur
Woensdag: 08.30 tot 12.30 uur
14.00 tot 16.00 uur
Donderdag: 08.30 tot 12.30 uur
Vrijdag:
08.30 tot 12.30 uur

Blijf bij de pinken

Foto: LOHX Photography

TIENS KANON
En zo is het weer september. De
negende maand die mooi op schema
het fluo-etiket ‘Terug naar School’ krijgt
opgeplakt. Leerkrachten overal te lande
trekken hun hemdskraag recht en begeven zich opgeladen naar hun metaforische arena. Ik weet waarover ik praat.
Het onderwijs. Schone stiel, meneer.
Maar onderwijs is ook een interessant
politiek schaakstuk en dat resulteert
steevast in nieuwe richtlijnen die de
meester/minister van de bijhorende
legislatuur naar onderen duwt. De
komende jaren zullen nu ook weer
worden afgemeten aan de mate waarin
de Vlaamse scholen een vooropgesteld
‘canon’ zullen volgen en realiseren. Dat
is die ondertussen veelbesproken lijst
van teksten, beelden, kunstwerken en
gebeurtenissen die het referentiekader
moeten vormen van onze gedeelde
Vlaamse cultuur.
Wacht even. Kunnen Tiense scholen
dan ook een Tiens canon opleggen aan
hun leerkrachten? Zullen we leerlingen
in hun blauw-witte uniformpjes lyrisch
maken in het sappige Tiense dialect?
Vullen we de lessen lichamelijke opvoeding met reuzenpijnderij en schaaplopen? Krijgen leerlingen elke dag een
Tiense suikerbol als tussendoortje? De
dissectie van een Tiense kweiker in de

biologieles? En begint onze lokale tijdlijn
in de geschiedenisles eigenlijk pas bij
de stichting van onze Romeinse vicus?
Is de invoering van een Tiens canon
een verrijking of verarming van het
curriculum van onze leerlingen? Wat
willen we hen meegeven? “Geschiedschrijvers moeten er voor zorgen dat
onze hersenen niet in de knoop raken”,
schrijft Willem Jardin in zijn fascinerende
boek ‘Monografie van de Mond’. Wat we
doorgeven moet de wereld verhelderen.
Elke jonge geest van elke leergierige
gulzige leerling is een canvas waarvoor
wij de penselen moeten aanreiken, niet
het schilderij moeten inkleuren. Dat
kunnen ze best zelf. Cultuur dicteert
ons niet. Dat hoort omgekeerd te gaan.
“Het persoonlijke bestaan moet worden
gezien als deelname aan een gemeenschappelijke geschiedenis”, gaat Jardin
verder. Wij bouwen geschiedenis, niet
omgekeerd. Als wij onze leerlingen de
instrumenten aanreiken om de wereld te
verkennen, zullen zij ook uitkomen bij de
grote historische lawines.
En als we dan toch dat overzicht willen
van de belangrijkste figuren, gebeurtenissen en feiten uit de recente geschiedenis van Tienen, dan surfen we toch
allemaal gezellig naar www.tienentroef.be.
Dat kan het kleinste kind.

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
communicatie | p/a Grote Markt 27 |
3300 Tienen

Volg de stadsblog TienenTroef op www.tienentroef.be.
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