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HOOP VOOR
DE TOEKOMST
Het zijn bijzondere tijden. Ons land, en met
ons de hele wereld, bevindt zich nog steeds
in de greep van het coronavirus. Scholen,
winkels en bedrijven sloten de deuren,
familiebezoeken via Skype of WhatsApp
werden het nieuwe normaal ... Het leverde
gelukkig ook mooie momenten op, zo
allemaal samen in ons kot. Groot was bv.
de solidariteit toen de helikopter van de
‘Ronde tegen corona’ over Tienen vloog.
Ontelbaar veel inwoners brachten vanuit
hun tuin of straat een warme boodschap of
een bedankje aan allen die zich in het heetst
van de strijd voor de medemens inzetten.
Ondertussen gaat het de goede kant op en
hernemen we stap voor stap het normale
leven. Wij hebben hoop voor de toekomst!
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VOORWOORD

SAMEN KOMEN WE
DEZE CRISIS TE BOVEN
Wat niemand had kunnen voorspellen, bleek half maart een harde realiteit.
Corona gooide in één klap ons leven overhoop. In Tienen hebben we vanaf
dag één met vereende krachten gewerkt om de crisis aan te pakken. Hierbij
legden we de focus op communicatie en hulp bieden. De coronacrisis is voor
heel veel mensen een eenzame periode. Onder het motto #samenTienen hebben we met verschillende initiatieven de Tienenaars een hart onder de riem
willen steken.
Via overleg met het ziekenhuis en de zorgpartners hielden we de vinger aan
de pols en lanceerden we samen met de omliggende gemeenten een verdeelcentrum om de zorginstellingen en hulpverleners van het broodnodige
beschermingsmateriaal te voorzien. Zo slaagden we er ook in om de inwoners
van het Hageland als één van de eersten te voorzien van een mondmasker. Nu
het gewone leven stilaan herneemt, werken we aan een relanceplan voor de
horeca en handel.
Ondertussen blijkt de verspreiding van het virus af te zwakken, al blijven we
waakzaam en voorbereid op een eventuele tweede besmettingsgolf. Eén ding
onthoud ik alvast uit deze crisis en dat is hoe solidair en veerkrachtig onze stad
is gebleken. Het geeft me heel veel vertrouwen dat we deze crisis samen te
boven komen.
Katrien Partyka
Burgemeester
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#SAMENTIENEN TEGEN CORONA

DE CORONACRISIS IN TIENEN
Op 12 maart kondigt de federale overheid de lockdown aan om de verdere verspreiding van het
coronavirus te voorkomen. In T
 ienen wordt van dag één een crisiscel opgericht om de situatie
op te volgen en de federale maatregelen naar de lokale situatie te vertalen. In dit dossier geven
we het verloop van de coronacrisis in Tienen in de periode van half maart tot eind mei.
MAART

LAAGDREMPELIGE
COMMUNICATIE
Wanneer op 12 maart de lockdown
ingaat, neemt de stad meteen een
aantal maatregelen om de inwoners
zo goed mogelijk te informeren.
Via de infolijn op het nummer
016 80 58 30 kunnen de Tienenaars
elke dag doorlopend van 08.00
tot 16.00 uur hun vragen stellen
en informatie inwinnen over de
lokale maatregelen. De stedelijke
website wordt omgevormd tot een
coronawebsite waarop alle informatie gebundeld wordt en dagelijks
updates geplaatst worden. Het team
communicatie lanceert een digitaal
journaal via de website en sociale
media om laagdrempelig te informeren en na elke veiligheidsraad wordt
onmiddellijk verslag uitgebracht.
Begin april valt ook een folder met
nuttige info en contactnummers in
de Tiense brievenbussen.

BLIJF OP
DE HOOGTE
www.tienen.be/corona
Dagelijks aangepaste checklist met
lokale maatregelen en nieuwsberichten, info voor zelfstandigen, link naar
de federale FAQ-lijst, enz.
www.facebook.com/stadtienen
www.twitter.com/stadtienen
www.instagram.com/stadtienen
Dagelijks updates.
Digitale nieuwsbrief ‘Allemaal
Tienen in ‘t kort’
Wekelijks al het coronanieuws en
andere info gebundeld in je mailbox.
Abonneren kan gratis via
www.tienen.be/nieuwsbrieven.
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AFHAALMOMENTEN
IN DE BIB
FACEBOOKGROEP
#SAMENTIENEN
Om het sociaal isolement te doorbreken en verveling tijdens de
lockdown tegen te gaan, lanceert
de dienst communicatie op
20 maart de Facebookgroep
#samenTienen. De stad verzamelt
er tips voor activiteiten vanuit je kot
of in je eigen buurt en geeft er ook
een forum aan de Tienenaars om
hun ideeën en initiatieven te delen.
De Facebookgroep telt al snel meer
dan 2.000 leden. Eind mei zijn er in
deze groep meer dan 350 berichten
geplaatst, waarvan 140 aangebracht
door de inwoners.

VERZOEKNUMMERS OP
STADSRADIO
TIENEN
Stadsradio Tienen vermeldt
dagelijks de belangrijkste lokale
informatie over de coronacrisis en
zendt vanaf 20 maart op vraag van
de stad iedere dag tussen 10.00
en 12.00 uur een verzoekprogramma uit. Met dit initiatief wil de stad
de eenzaamheid bij de oudere
mensen in Tienen tegengaan. De
zender b
 eluisteren kan op de
frequentie 107.7 FM en via
www.stadsradiotienen.be.

Nu de Tienenaars massaal thuisblijven, gaat de stadsbibliotheek vanaf
24 maart van start met afhaalmomenten. Eén keer per week kan je
tot drie materialen reserveren om
deze op dinsdag of vrijdag te
komen afhalen. Gedurende
tien weken organiseert de bib zo
achttien afhaalmomenten. In totaal
worden er 1.200 bestellingen afgehandeld, goed voor zo’n 3.000-tal
materialen, vooraleer de bib op 2
juni opnieuw opengaat voor het
publiek.

#SAMENTIENEN TEGEN CORONA

APRIL

HULPLIJN
WIT-GELE KRUIS
VERDEELCENTRUM
VOOR BESCHERMINGSMATERIAAL
De stad Tienen neemt al snel initiatieven om het tekort aan beschermingsmateriaal in de zorgsector op
te vangen. Eind maart richt de stad
samen met het ELZOH (Eerstelijnszorg
Zuid-Oost Hageland) een verdeelcentrum op om de zorginstellingen in
Tienen, Hoegaarden, Linter, Landen,
Zoutleeuw, Glabbeek, Kortenaken,
Geetbets en Boutersem van materiaal
te voorzien. Via contactpersonen per
sector kunnen de residentiële zorginstellingen en andere hulpverleners
materiaal aanvragen. De stad kan hierbij rekenen op schenkingen van de
Tiense bedrijven, maar gaat ook zelf
proactief op zoek naar materiaal. Zo
wordt Blankedale vzw ingeschakeld
om mondmaskers en schorten te produceren. Vanaf half april worden in het
verdeelcentrum i.s.m. het RZ Tienen
bijkomend gebruikte mondmaskers
ingezameld om ze te hersteriliseren
voor hergebruik.
Eind mei is via dit verdeelcentrum
volgende indrukwekkende lijst van
materialen verdeeld:
• 33.000 chirurgische mondmaskers;
• 20.421 FFP2- en andere
mondmaskers;
• 21.330 paar handschoenen;
• 3.495 alcoholgels;
• 521 schorten;
• 290 veiligheidsbrillen;
• 117 overalls;
• 702 face shields.

Op initiatief van en in overleg met
ELZOH (Eerstelijnszorg Zuid-Oost
Hageland) lanceert het Wit-Gele
Kruis eind maart een telefoonnummer voor mensen die hulp nodig
hebben tijdens de coronacrisis. Wie
zelf hulp nodig heeft of iemand kent
die hulp nodig heeft, kan het nummer 016 31 95 50 bellen.

ALLE HENS AAN
DEK IN DE WOONEN ZORGCENTRA
In de woon- en zorgcentra is het
eind maart alle hens aan dek. Het
personeel levert grote inspanningen
om de nodige veiligheidsmaatregelen te handhaven en bewoners
besmet met COVID-19 te verzorgen.
Bezoek is er niet meer toegelaten.
Ook in het WZC Keienhof worden
voorbereidingen getroffen om
indien nodig een aparte cohorteafdeling op te richten. Gelukkig is de
opstart uiteindelijk niet nodig.
De situatie in de woon- en zorgcentra laat niemand onberoerd.
Zo schenken de Verenigde Foorkramers van Tienen en het Winterschaatsdorp Tienen twintig
tablets aan de bewoners
van de rusthuizen in de
regio om hen toe te
laten contact te houden
met hun familie. Deze
tablets worden door
de dienst ICT van de
stad voorzien van de
nodige software.
Overal te lande weerklinkt elke avond om
20.00 uur een applaus
om de helden van de zorg
een hart onder de riem te
steken.

Twintig woon- en zorgcentra,
negen thuiszorgdiensten, huisartsen,
thuisverpleegkundigen, kinderdagverblijven, kinesisten en andere zorgverleners doen een beroep op het
verdeelcentrum voor het bekomen van
beschermingsmateriaal.
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MEI

ONDERSTEUNING
LOKALE HANDEL
SCHAKELZORGCENTRUM

ZORG VOOR
SENIOREN

Om ervoor te zorgen dat het RZ
Tienen zijn capaciteit optimaal kan
blijven benutten, wordt begin april
op initiatief van de stad en met
de goedkeuring van de Vlaamse
regering een schakelzorgcentrum
in Tienen opgericht. In dit centrum
kunnen COVID-19-patiënten terecht wanneer ze na een opname
in het ziekenhuis voldoende hersteld zijn, maar om diverse redenen nog niet naar huis kunnen. Dit
centrum wordt georganiseerd vanuit de Zorggroep Alexianen Tienen
i.s.m. het RZ Tienen en heeft een
capaciteit van 20 bedden. Bij De
Villa in Landen worden er nog
eens 10 extra bedden voorzien
voor gewone patiënten. Wanneer
het schakelzorgcentrum in Tienen
op 20 mei zijn deuren sluit, hebben er 22 patiënten verbleven.

Wekenlang in je kot blijven
zonder sociale contacten, dat
heeft een grote impact, zeker op
senioren. Daarom starten de medewerkers van de sociale dienst
en de dienst onthaalouders op
6 april met het contacteren van
alleenstaande 75-plussers en
gehuwde 85-plussers. Zo’n 1.300
inwoners krijgen een telefoontje
waarbij gepolst wordt of ze hulp
kunnen gebruiken. De overgrote meerderheid geeft aan te
kunnen rekenen op de steun
van familie en buren. Aan de
andere mensen biedt de dienst
ouderenzorg hulp aan o.m.
onder de vorm van een boodschappendienst. Wie telefonisch
niet gecontacteerd kan worden,
krijgt een kaartje in de bus met
de nodige contactgegevens. Aan
de postbodes wordt gevraagd
extra waakzaam te zijn voor
problematische situaties tijdens
hun rondes.

SKILLS LABS
Om zorgverleners het correct
gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen bij te
brengen en hen te leren omgaan
met besmette patiënten, worden
er skills labs opgezet. In het dagcentrum Berbendaal van Huis in
de Stad richt de technische dienst
van de stad drie ruimtes in met
materiaal van het RZ Tienen en de
Zorggroep Alexianen: een kamer,
een gang in een rusthuis en een
thuissituatie. Gedurende vijf dagen
volgen meer dan 100 zorgkundigen er een opleiding gegeven
door het personeel van het RZ
Tienen.
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HULP NODIG?
Ben je zelf 65+ en heb je vragen
over thuishulp, premies of
tegemoetkomingen, of heb je
nood aan een luisterend oor,
dan kan je de sociale dienst elke
werkdag van 09.00 tot 12.00
uur en van 13.00 tot 16.00 uur
contacteren op het nummer
016 80 11 28 of via e-mail naar
ouderenzorg@ocmw.tienen.be.

Om de lokale handelaars te ondersteunen, lanceert de stad begin april
de campagne ‘Koop lokaal’. Op
www.tienen.be/kooplokaal kan
iedereen via het platform van Vlaanderen Online het aanbod vinden van
handelszaken die werken met een
afhaaldienst, webshop of leveringen
aan huis. Daarnaast zijn er een resem
fiscale maatregelen zoals het tijdelijk
afschaffen van het standgeld voor
marktkramers, het niet innen van
de terrassen- en promotaks en het
opschorten van de inning van andere
lokale belastingen.
De stad engageert zich om een
citymanager aan te stellen en trekt
200.000 euro uit voor een promofonds voor het opzetten van gezamenlijke acties ter versterking van
de lokale handel. In dat kader wordt
eind mei de ‘T-bon’ gelanceerd (zie
ook achterzijde van dit magazine).
Inwoners kunnen t/m 21 juli een bon
voor 5 of 20 euro aankopen voor een
deelnemende handelaar naar keuze.
De stad verhoogt de waarde met 20 %
tot respectievelijk 6 en 24 euro. Het
geld wordt onmiddellijk doorgestort
naar de ondernemers. Als alle waardebonnen verkocht worden, betekent
dit een injectie van 600.000 euro
voor de lokale economie.

#SAMENTIENEN TEGEN CORONA

EEN LAPTOP VOOR
ELK TIENS KIND
EEN MONDMASKER VOOR
ELKE TIENENAAR
Half april kondigt de veiligheidsraad een versoepeling aan van
de lockdownmaatregelen. Het
gebruik van mondmaskers zal in
deze eerste fase een belangrijke
rol spelen. De stad Tienen vat meteen de koe bij de horens en doet
samen met de omliggende gemeenten een groepsaankoop van
107.000 mondmaskers. Van zodra
deze levering een feit is, worden
150 ambtenaren gemobiliseerd
om de gepersonaliseerde mailing
in één dag tijd klaar te maken. Zo
krijgt elke Tienenaar al tijdens de
eerste week van mei een herbruikbaar stoffen mondmasker in
de brievenbus, samen met een
waardebon om in een latere fase
een tweede mondmasker gratis bij
de apotheek af te halen.
Voor deze tweede lichting mondmaskers van Think Pink, is het
uiteindelijk wachten tot 28 mei
vooraleer ze verdeeld kunnen
worden. Ondertussen zijn heel
wat Tienenaars ook zelf aan het
naaien geslagen met de actie
www.maakjemondmaster.be en
wordt de verkoop van mondmaskers via de handel en warenhuizen
toegelaten.

VAN FEDERAAL
NAAR LOKAAL
NIVEAU

Wanneer preteaching na de paasvakantie het nieuwe normaal wordt
voor de schoolkinderen, lanceren
het Lokaal Overlegplatform, de stad
Tienen, de Kringwinkel Hageland en
Riso Vlaams-Brabant een actie om
laptops te doneren of via crowdfunding aan te kopen. Op een week
tijd worden zo meer dan 60 laptops
ingezameld, waarvan het grootste
deel geschonken wordt door TMS
Industrial Services. Deze worden via
de scholen verdeeld naar de leerlingen die thuis niet
over het nodige materiaal
beschikken.

De maatregelen van de nationale
veiligheidsraad dienen telkens
vertaald te worden naar de Tiense realiteit. Zo gaan de stads- en
OCMW-diensten volgens afspraak
werken, worden de evenementen
geannuleerd en gaat de sport- en
speelinfrastructuur dicht voor het
publiek. Wanneer vanaf 7 april de
recyclageparken opnieuw opengaan, organiseert de stad tijdens de
twee eerste weken een beperkte
toegang op basis van de nummerplaat. De grote toeloop blijft uit
zodat de bezoekers veilig van het
park gebruik kunnen maken.
En zo wordt stap voor stap bekeken
hoe we de Tienenaars veilig door
de coronacrisis kunnen loodsen bij
het afkondigen van de lockdown en
nadien bij de versoepeling van de
maatregelen en de heropstart van
de winkels, scholen, markten en
horeca.

NUTTIGE CONTACTGEGEVENS
VOOR VRAGEN
Algemeen

Lokaal

Bel het gratis infonummer
0800 14 689 voor info
over het coronavirus en
gezondheid
Elke dag van 09.00 tot
18.00 uur

Bel 016 80 58 30 voor informatie over de
lokale maatregelen
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur

www.info-coronavirus.be
Bel het gratis infonummer
0800 120 33 met vragen
over economie
Elke dag van 09.00 tot
17.00 uur

www.tienen.be/corona
Bel 1733 voor een huisdokter van wacht
Elke dag van 19.00 tot 08.00 uur, in het
weekend vanaf vrijdagavond 19.00 tot
maandagochtend 08.00 uur
Bel 016 31 95 50 wanneer je iemand kent
die thuis zorg nodig heeft of wanneer je
zelf hulp nodig hebt
Elke dag van 08.00 tot 20.00 uur
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TIENEN TRANSFORMEERT

HERAANLEG GROTE MARKT
Er is ook positief nieuws tijdens
deze coronacrisis. Nog deze zomer
gaan de werken van start die de
Grote Markt van Tienen zullen
omvormen tot een toegankelijke,
groene en levendige ontmoetingsplek.
Vorig jaar schreef de stad Tienen een nieuwe procedure uit voor de aanduiding van een aannemer voor
de heraanleg van de Grote Markt. Bij een eerdere
procedure lagen de ingediende offertes een flink
stuk hoger dan de ramingen. Deze keer lukte het
wel om de opdracht toe te wijzen. Het is de firma
Viabuild uit Puurs-Sint-Amands die de werken zal
uitvoeren.
Een mooie, toegankelijke en groene Grote Markt is
één van de beleidsprioriteiten in het meerjarenplan
‘Tienen transformeert’. De heraanleg zal in totaal
om en bij de 7 miljoen euro kosten. Hiervan neemt
Fluvius ongeveer 1 miljoen euro voor zijn rekening.
De werken zullen onmiddellijk na het bouwverlof op
maandag 3 augustus van start gaan. Tegen het najaar
2021 zal de nieuwe Grote Markt een feit zijn.
Aan het ontwerp voor de Grote Markt ging heel wat
overleg vooraf. Tijdens een participatietraject en
verschillende werkgroepen werden horecazaken,
gebruikers, marktkramers en andere betrokkenen
geconsulteerd. Het resulteerde in een ontwerpplan
dat een mooi evenwicht tussen de verschillende
noden en functies bewaart.

Beelden: 51N4E

TOEGANKELIJKE MARKT
Diagonaal over de Grote Markt komt er een doorsteek van de Leuvensestraat
naar de Nieuwstraat in Portugese graniet. Voor de terrassen en de aangrenzende
voetgangerszone wordt gebruikgemaakt van gezaagde kasseien, hakschoenvriendelijk en toegankelijk voor minder mobiele mensen.

VERKEERSLUWE MARKT
Verkeer op de vernieuwde Grote Markt
zal enkel mogelijk zijn aan de zijde van
de muziekacademie en de Gilainstraat.
Ter hoogte van de horecazaken
verdwijnt het straatgedeelte. De
bushalte verhuist naar een locatie
achter het Heldensquare. De parking
blijft behouden en zal plaats bieden
aan 72 wagens. Daarnaast worden er
achter de kerk twee staanplaatsen voor
mindervaliden voorzien en krijgen alle
toegangswegen naar de Grote Markt
fietsenstallingen.
De kerktuin op het Heldensquare.
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DEZE ZOMER VAN START
GROEN PLEIN
VOL BELEVING
Tienen is een stad van markten en
uiteraard wordt hiermee rekening
gehouden. Evenementen zullen nog
steeds kunnen plaatsvinden op de Grote
Markt.

Aangenaam vertoeven op de Kalkmarkt.

De verschillende pleintjes zullen een mooi
geheel vormen. Rondom de kerk komt er
een kerktuin met een grote diversiteit aan
hoge en lage begroeiing. Deze kerktuin
wordt opgeluisterd met kunstwerken. Zo
krijgen ook de beelden van de huidige
fontein hier een nieuwe bestemming. De
omranding gebeurt deels met hekwerk,
deels met banken. Enkele strategische
doorsteken verbinden de kerktuin met de
andere zones.
De Schapenmarkt voor de circusschool
wordt een kleiner evenementenplein
met waterpartij, omzoomd door
verlichtingspalen.

NUTSWERKEN
VOLTOOID

Doorsteek tussen Leuvensestraat en Nieuwstraat.

De Schapenmarkt met waterpartij.

GEZELLIGE
TERRASSEN
De horecazaken krijgen uniforme
terrassen. De uitbaters zullen
hiervoor tussen drie types van
luifels en terrassen kunnen kiezen.
De terrassen worden afgebakend
met multifunctionele palen en een
groenzone die tijdens de zomer
als terras ingenomen kan worden,
maar bv. ook dienst kan doen voor
de marktkramen met verswaren.

Op 11 mei werden de nutswerken op de
Grote Markt hervat. Deze lagen ongeveer
twee maanden stil ten gevolge van de
coronamaatregelen. Om te vermijden dat de
nieuwe bestrating de volgende jaren weer
opengelegd moet worden, vernieuwden alle
nutsmaatschappijen hun oude hoofdleidingen en de huisaansluitingen. Ondertussen
lopen deze nutswerken op hun einde.

INFO OVER DE
WERKEN
Blijf op de hoogte van de fasering van de
werken via:
●
www.tienen.be/grotemarkt
●
de nieuwsbrief van de stad Tienen (schrijf
je in op www.tienen.be/nieuwsbrieven)
●
het infopunt op de Grote Markt in het
voormalig Suikermuseum
(opening begin augustus)

Toegankelijke en veilige wandelstraat langs de horecazaken.
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DE WERFKEET

VEILIGER FIETSEN OP DE DIESTSESTEENWEG
In april is Agentschap Wegen en
Verkeer gestart met verbeteringswerken aan het kruispunt van de
Diestsesteenweg met de Deelberg,
ter hoogte van de brandweerkazerne.
Met deze werken wordt vooral de
veiligheid voor de fietsers verhoogd.
Op het kruispunt wordt o.a. een fietsoversteekplaats aangelegd. Zo kunnen
fietsers de steenweg veilig in twee
bewegingen oversteken. De fietspaden ten noorden van het kruispunt
worden heraangelegd. Ten zuiden van
het kruispunt worden aan beide kanten
van de rijweg nieuwe fietspaden
aangelegd. Verder wordt de bushalte
‘Tienen brandweer’ in beide richtingen heraangelegd en verhoogd. In de
toekomst houden de bussen halt op
de rijweg zelf en niet naast de rijweg,
zoals nu het geval is. Het fietspad zal
achter de bushalte doorlopen.
De rijweg krijgt een nieuwe asfaltlaag
en de putdeksels worden opgehoogd

om geluidsoverlast te vermijden wanneer de vrachtwagens hierover rijden.
Om ruimte te creëren voor de heraangelegde bushaltes en het fietspad,
zal de parkeerstrook langs de rijweg
verdwijnen.

HERINRICHTING VESTEN:
BERGÉVEST
Eind april hervatte het Agentschap Wegen en Verkeer de werken aan de Vesten
nadat deze enkele weken stilgelegd werden omwille van de coronamaatregelen. De werfzone werd opgeschoven tot aan het kruispunt met de Beauduinstraat. Deze fase duurt normaal tot half augustus.
Het kruispunt ter hoogte
van de Beauduinstraat
werd opgebroken voor
de aanleg van een
nieuwe riolering. Nadien
gebeurt de herinrichting
van het kruispunt zelf. De
Beauduinstraat is afgesloten ter hoogte van de
Bergévest. Het verkeer
van de Bergévest naar
de Beauduinstraat wordt
omgeleid via de Bostsestraat en de Reizigersstraat. Het verkeer vanuit de Beauduinstraat kan de Vesten bereiken via de
Kapucijnenstraat. Fietsers worden omgeleid naar de buitenzijde van de Vesten.
Na deze fase wordt gestart met het vernieuwen van de buitenring tussen de Gete
en het kruispunt met de Aandorenstraat. Deze werken zullen duren tot eind 2020.
 www.tienen.be/herinrichtingvesten

10

Wegen en Verkeer verwacht deze werken na de
zomer te kunnen voltooien. Tijdens de werken
geldt beurtelings verkeer met verkeerslichten.
 www.wegenenverkeer/tienen

NIEUWE
ASFALTLAAG
LEUVENSELAAN
Wegen en Verkeer voert tot midden juli onder
houdswerken uit aan de Withuisstraat en
Leuvenselaan.
Bij de werken worden de bestaande betonplaten opgebroken en vervangen door een nieuwe
asfaltlaag. Tot midden juli is de Leuvenselaan
hierdoor afgesloten voor het verkeer richting Tienen. Een omleiding is voorzien via de
Kumtichstraat en Aarschotsesteenweg om zo
de Albertvest te bereiken. Voor fietsers en voetgangers is er altijd doorgang langs de werken.
 www.wegenenverkeer/tienen

TIENEN WERKT

WERK MEE AAN
HET FIERE TIENEN
VAN MORGEN!
VERPLEEG- EN ZORGKUNDIGEN WZC KEIENHOF
De stad en het OCMW Tienen zijn op zoek naar professionele hulpverleners die in teamverband instaan voor een optimale
kwalitatieve zorgverlening aan de residenten van het woonzorgcentrum Keienhof in Kumtich.
ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Affiniteit met senioren
• Bij voorkeur reeds beschikken over een visumnummer
en een RIZIV-nummer
• Bereid zijn te werken volgens een variabel uurrooster
• Toegelaten zijn tot het wettig verblijf in België en een
algemene toegang hebben tot de arbeidsmarkt
• Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd
door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
Voor de functie van verpleegkundige:
• houder zijn van één van de volgende diploma’s:
> gegradueerde verpleegkundige (HBO-5 of voormalige
A2-verpleegkundige/gebrevetteerd verpleegkundige)
> bachelor verpleegkunde (voormalige A1-verpleegkundige)
Voor de functie van zorgkundige:
• houder van het diploma en van het visum van
zorgkundige

AANBOD
• Verpleegkundige: een salaris volgens de schaal C3-C4
voor een gegradueerde verpleegkundige (geïndexeerd
bruto-aanvangssalaris: € 2.261,64/maand – eindsalaris:
€ 3.776,52/maand) of volgens de schaal BV1-BV3 voor
een bachelor verpleegkunde (geïndexeerd bruto-
aanvangssalaris: € 2.482,12/maand – eindsalaris:
€ 4.160,57/maand)
• Zorgkundige: een salaris volgens de schaal C1-C2
(geïndexeerd bruto-aanvangssalaris: € 1.927,37/maand –
eindsalaris: € 3.243,11/maand)
• Maaltijdcheques (7 euro/dag), hospitalisatieverzekering,
extralegaal pensioen, 26 dagen jaarlijkse vakantie, toeslag
voor onregelmatige prestaties, …
• Relevante ervaring en anciënniteit worden in aanmerking
genomen
INTERESSE?
Meer info over de functie kan je vinden op
www.tienen.be/vacatures. Specifieke vragen kan je stellen via
aanwervingen@tienen.be. Bezorg jouw cv aan de dienst HR
van de stad Tienen via aanwervingen@tienen.be. Vermeld
in het onderwerp van de e-mail duidelijk voor welke functie
je solliciteert. Wij nemen contact met je op van zodra we
een vacature hebben die voldoet aan jouw profiel.

OCCASIONELE MEDEWERKERS VOOR DE
AFDELING ONTMOETEN EN BELEVEN (NIVEAU D)
De afdeling ontmoeten en beleven draait rond het vrijetijdsleven in Tienen: cultuur, kind en jeugd, sport, erfgoed,
de bibliotheek, toerisme en evenementen en ART.
Ben jij op zoek naar een bijverdienste en kan je je vrijmaken ’s avonds, in het weekend of op feestdagen om een
handje toe te steken en bij te dragen aan het vrijetijdsleven in de stad Tienen?
ONS AANBOD
• Een professionele, uitdagende en stimulerende
omgeving in volle transformatie

• Een verloning van 11,71 euro per uur en maaltijdcheques in
functie van de geleverde prestaties
• Je bent volledig verzekerd tijdens de uitvoering van je werk
INTERESSE?
Bezorg uiterlijk op maandag 31 augustus jouw cv, motivatiebrief en een recent uittreksel uit het strafregister via e-mail aan
aanwervingen@tienen.be en geef aan bij welke dienst je graag
aan de slag wil.
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CC DE KRUISBOOG HOUDT HET VEILIG
Voor CC De Kruisboog was het op het moment dat dit magazine in druk ging, nog koffiedik kijken onder welke voorwaarden theatervoorstellingen binnenkort weer kunnen. Het cultuurcentrum houdt dan ook met verschillende scenario’s rekening.
Zo wordt er o.m. bekeken in hoeverre voorstellingen die in de polyvalente theaterzaal
gepland zijn, kunnen verhuizen naar de
theaterzaal en of voorstellingen voorzien
in de theaterzaal kunnen uitwijken naar de
Manege. Zo kan er, indien de social distancingregels blijven gelden, toch een zekere
zitcapaciteit behouden blijven in veilige
omstandigheden. Maar dit heeft natuurlijk
gevolgen: het aantal tickets per voorstelling
zal beperkt zijn.
CC De Kruisboog zal in overleg met andere
cultuurcentra in de regio de programmatie
vanaf maandag 17 augustus bekendmaken.
De ticketverkoop start op zaterdag 5 september. Voor het seizoen 2020-2021 komt
er geen abonnementensysteem en worden
tickets in vrije zit verkocht. Afhankelijk van
de maatregelen op dat moment, kunnen de
voorstellingen immers van zaal veranderen.
Wat betreft de programmatie lichten we
alvast een tipje van de sluier: fan van Stef
Bos? Hou dan zeker vrijdag 23 oktober vrij!
 www.dekruisboog.be

Foto: Inge Kinnet

ZOMEROPVANG IN TIENEN
Nu de nationale veiligheidscel het licht
op groen gezet heeft voor het organiseren van jeugd- en sportkampen in
contactbubbels van maximaal
50 deelnemers, hebben ook de vrijetijdsdiensten een alternatief programma
samengesteld. De hele zomer lang is er
opvang voor kinderen vanaf 2,5 jaar.
Voor kleutertjes vanaf 2,5 jaar wordt
er i.s.m. Ferm opvang voorzien in het
Vrijetijdscentrum. De 6- tot 12-jarigen
kunnen terecht in het sportcentrum
Houtemveld en voor de 13- tot 16-jarigen is er de tienerwerking pitt op het
Rakkersveld.
De traditionele opdeling in sport- en
themakampen valt weg. Er wordt een
mix van spel, knutselen, sport en andere leuke activiteiten aangeboden.
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Omdat de kinderen heel wat schooltijd
gemist hebben, worden er voor de meest
kwetsbare 6- tot 12-jarigen taalspeelweken georganiseerd waar de focus ligt op
het spelenderwijs onder de knie krijgen
van het Nederlands.

De stad zet samen met Ferm alles op alles
om de kinderen een veilige en zorgeloze
vakantie te bezorgen.
 Alle info is terug te vinden op
www.tienen.be/zomeropvang.

UITGELICHT

MAAK ONZE ACADEMIE
DE JOUWE!

KWEIKERSPARADE 2021

De afgelopen weken bleven de deuren van de Academie Regio Tienen nog
gesloten, maar vanaf september hopen de leerkrachten je opnieuw te mogen
begroeten en hebben ze enkele nieuwigheden in petto.

OpgewekTienen en de stad hebben
samen besloten om de Kweikersparade
met een jaar uit te stellen naar 10 oktober
‘21. Omwille van de coronamaatregelen
werden de voorbereidingen voor de
vijfjaarlijkse parade stilgelegd en was de
praktische organisatie niet meer haalbaar.
De organisatoren bedanken alle vrijwilligers, kunstenaars, verenigingen en organisaties voor hun inzet tot nu toe. Tijdens
de komende maanden wordt een plan van
aanpak opgesteld om van de editie 2021
een groot spektakel te maken.

De Academie Regio Tienen wil kwaliteitsvol onderwijs bieden aan jong en oud.
Naast de vertrouwde domeinen muziek,
woord, dans, jazz/pop/rock en beeldende
en audiovisuele kunst, kan je vanaf september ook de opleiding folk & wereldmuziek in de vestigingsplaats in Lubbeek volgen. Kortenaken wordt vanaf dit schooljaar
een nieuwe thuishaven voor beeldende en
audiovisuele kunst, met beeldatelier voor
6- tot 11-jarigen en levend model vanaf 18
jaar, terwijl de 10- en 11-jarigen ‘steAm’ kunnen aflaten in de hoofdschool in Tienen.
De Academie Regio Tienen bestrijkt sinds vorig schooljaar een oppervlakte van
maar liefst 430 km² in de regio en komt met andere woorden zo dicht mogelijk
naar je toe. Nu meer dan ooit hebben we nood aan gezonde afleiding, en kunst
is in al haar vormen en aspecten perfect hiervoor! Het team van professionele
en enthousiaste leerkrachten staat klaar om je wegwijs te maken in die wondere wereld.

TARIEVEN VOLLEDIG SCHOOLJAAR
Jongeren (4 t/m 17 jaar): € 68 / verminderd tarief € 44
Volwassenen (18 t/m 24 jaar): € 134
Volwassenen (vanaf 25 jaar): € 318 / verminderd tarief € 134
INSCHRIJVINGEN
(Her)inschrijven of veranderen van studierichting t/m woensdag
30 september online via www.tienen.be/art.
HOOFDSCHOOL AFDELING
PODIUMKUNSTEN
Grote Markt 3 - 3300 Tienen
tel 016 80 56 88
muziekacademie@tienen.be

AFDELING BEELDENDE EN
AUDIOVISUELE KUNST
Sint-Jorisplein 20 - 3300 Tienen
tel 016 80 56 99
tekenacademie@tienen.be

Openingsuren t/m 3 juli en vanaf
24 augustus
Ma. tot vr. van 14.00 tot 20.00 uur
Za. van 09.00 tot 13.00 uur

Openingsuren t/m 3 juli en vanaf
24 augustus
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

EXTRA ZOETE
VIBES IN 2021
Omdat grote manifestaties alvast niet
mogelijk zijn tot eind augustus, moet ook
Suikerrock uitwijken naar 2021. Maar niet
getreurd, want Tom Jones, De Kreuners,
Peter Koelewijn & The Rockets en M
 athias
Vergels hebben alvast herbevestigd.
Samen zorgen ze voor een zinderende
'Family Day' op zondag 1 augustus ‘21. Met
de heraanleg van de Grote Markt in het
vooruitzicht, bekijkt de stad of het festival
kan doorgaan op de Grote Markt of dat er
uitgeweken moet worden naar een alternatieve locatie. Reeds aangekochte tickets
blijven geldig voor de editie van 2021.
 www.suikerrock.be

 www.tienen.be/art
 /academieregiotienen
 /academieregiotienen
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CORONAPROOF
ZOMEREN
IN TIENEN
In tijden van corona is een zomerprogrammatie zoals we die de laatste
jaren in Tienen gewend waren niet
mogelijk. Maar niet getreurd: de vrijetijdsdiensten en de dienst publieke
ruimte staken de hoofden bij elkaar
om een alternatief en veilig zomerprogramma samen te stellen. Maak
kennis met ‘Zomeren in Tienen’.
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Over Getestranden,
kunst in de stad
en zonsondergangen
ZONNEN OP HET
GETESTRAND
Vergeet de Côte d’Azur
of de Spaanse playas,
in Tienen krijgen we
deze zomer ons eigen
Getestrand. De groene
ruimte langs de Moespikvest, Huidevettersstraat en
Beggaardenstraat wordt omgevormd tot een ‘Tienen plage’
waar het aangenaam vertoeven zal
zijn. Elke zondag wordt er een kleinschalige
animatie voorzien zoals een optreden, een
circusworkshop of een filmvertoning.
Op het grasveld naast het zwembad wordt
een tweede Getestrand ingericht. Hier ligt
de focus op sport. Op woensdagnamiddag
verzorgen de Tiense sportverenigingen er
sportinitiaties. Dit geflankeerd door een nieuw,
groot kunstwerk op de muur aan het plein.
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Foto: Lisa Marie Vrancken

GROTE KUNST
VOOR KLEINE
KENNERS
Vanaf 1 juli kan je in het
centrum van de stad
terecht voor de expositie ‘Grote kunst voor
kleine kenners’. Dit is een
kunstroute alias speurzoektocht op kindermaat,
gebaseerd op het gelijknamige
kinderboek van Thaïs Vanderheyden.
Zij maakte ‘juniorversies’ van de oude meesterwerken die je in de vitrines van de Tiense
handelaars tegenkomt. Meesterverteller
Warre Borgmans sluit via een audiogids aan
met grappige, symbolische en mysterieuze
verhalen op kindermaat over de geschiedenis van de kunstwerken. Een aanrader!
Kunst zal je ook op andere locaties in de
stad ontdekken. Nu de laureaten van de

afdeling beeldende kunst van ART geen
eindejaarstentoonstelling kunnen houden,
worden hun werken op grote spandoeken
geprint en her en der opgehangen in het
stadscentrum.

GENIETEN VAN DE
ZONSONDERGANG
Prachtige zonsondergangen, we hebben ze
ook in Tienen. Nestel je op de tribune in het
Vianderdomein of in de Paependaalstraat
in Kumtich en geniet van het natuurschouwspel. Op vaste momenten wordt er voor een
aangename omkadering gezorgd.
Over de hele stad worden bovendien
70 picknickbanken en 50 verplaatsbare
fietsbeugels geplaatst, allemaal in een
vrolijk kleurtje. Ideaal in combinatie met
een digitale wandeling of fietsroute. Eropuit
trekken in eigen streek is meer dan ooit ‘hot’.

UITGELICHT

MINIATUURKERMIS
Als je dan toch in Tienen bent, neem dan een
kijkje aan de galerijen van het voormalig Suikermuseum op de Grote Markt. De junikermis kan
helaas niet doorgaan, maar de hele zomer lang
kan je je vergapen aan de miniatuurkermis van
Dany Van Goethem, die regelmatig ook verlicht
en in beweging zal zijn.

DIGITALE
WANDELINGEN
De dienst
toerisme en
evenementen
heeft maar liefst
17 wandelingen
in Tienen
gedigitaliseerd
en voorzien van een
audiogids. Je kan ze gratis downloaden via de
app izi.travel. Sommige wandelingen zijn in een
korte en lange versie beschikbaar en alle deelgemeenten komen aan bod! Meer info op
www.toerisme.tienen.be/digitale-wandelingen.

TIENEN FIETST
Er wordt gefietst als nooit voorheen en daar
speelt ook de sportdienst graag op in. Via de
app RouteYou kan je een aantal digitale fietstochten met audiogids gratis op je smartphone
downloaden.

BIBSAFARI
De bibliotheek daagt je
uit om op bibsafari te
gaan. Op het Mozartplein voor de bib
voer je samen met
het gezin allerlei
opdrachten uit
gelinkt aan boeken.
De opdrachtenboekjes zijn verkrijgbaar in
de bib.

GEOCACHING
Geocaching is een wereldwijde
schattenzoektocht op basis
van gps-coördinaten
waar de digitale en
echte wereld elkaar
tegenkomen. De
‘schat’ is telkens
een nieuwe
verrassing en dat is

juist het leuke aan deze activiteit. Er zijn
3 miljoen geocaches in 190 landen en ook in
Tienen en omgeving zijn er heel wat. Surf naar
www.geocaching.com en download gratis de
Geocaching-app. Héél leuk om met kinderen
te doen.

BEIAARDCONCERTEN
De inwoners van Tienen hebben de voorbije
maanden de beiaard meer dan ooit omarmd.
Ook deze zomer zijn er elke woensdagavond
van 20.00 tot 21.00 uur beiaardconcerten.
Stadsbeiaardier Luc Rombouts nodigt een
aantal gastbeiaardiers uit en speelt zelf ook een
aantal concerten. Genieten van de muziek kan
in het stadscentrum op
hotspots waar het
fijn luisteren is.
Doe zeker
mee aan
de muziekquiz op 5
augustus en
stem voor
de playlist
voor het
slotconcert op
26 augustus. Hou
de Facebookgroep
'Stadsbeiaard Tienen' in
de gaten voor meer info.

ZOMERSCHILDEREN
In juli en augustus
krijgen kunstenaars tijdens 'Zomerschilderen' de
mogelijkheid om
hun creativiteit op
een persoonlijke manier te uiten op mooie
locaties in Tienen. Dit jaar
staan de kerk in Hakendover, het Posthof in
Vissenaken, de Billighouthoeve in Kumtich, het
Weezenhuis in Tienen en de Sint-Genovevakerk
in Oplinter op het programma.

MINIGOLFTOERNOOI
Het minigolfterrein in het Vianderdomein werd gerenoveerd. Samen met
brasserie Zomers Zoet wordt er een
tornooi met mooie prijzen georganiseerd. Meer info volgt snel.

BBuurtbubbels
‘Buurtbubbels’ is een nieuw initiatief
waarmee de stad kleinschalige buurt
initiatieven wil promoten. Wijkraden,
straatverenigingen of een tijdelijke
groepering van inwoners (min. 20 personen) kunnen deze zomer drie keer
gebruikmaken van een toelage van
max. 150 euro of een animatiepakket.
Er is keuze uit de volgende pakketten:

1.

Lokaal talent: laat je buurt
op en top genieten en boek een
optreden, voorstelling of workshop
verzorgd door Tiens talent. Surf
naar www.tienen.be/buurtbubbels
voor de lijst van artiesten. Neem zelf
contact en maak de nodige afspraken.
De stad regelt de vergoeding en de
aangifte van eventuele auteursrechten.

2.

Buurtcinema: onze bioscoop
komt naar je toe. De stad zorgt voor een
LED-scherm van 8 m² en een geluidsinstallatie en neemt de v ergoeding van de
filmrechten voor haar rekening.

3.

Pretpakket: dit pakket op maat
van kinderen bestaat uit een klein
springkasteel en een hele hoop niet
voor de hand liggend spelmateriaal.
Maak een leuk ontwerp met stoepkrijt
en win de prijs voor de mooiste stoepkrijttekening.

4.

Sportpakket: daag je buurtbewoners uit voor een heuse competitie. We
voorzien verplaatsbare doelen, urban
golf, een badmintonnet en tal van
andere sportmaterialen.

5.

Bouw-een-kamppakket: welk
kind houdt niet van kampen bouwen?
Met dit kant-en-klare pakket kunnen
zelfs de meest onhandige Harry’s aan
de slag.
 Alle info en de aanvraagformulieren
vind je terug op www.tienen.be/buurtbubbels.

Meer details over het zomerprogramma vind je op www.tienen.be/zomerenintienen.
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#rondetegencorona
Tijdens de coronacrisis
deelden jullie massaal foto's
en filmpjes voor de 'Ronde
tegen corona'. Hieronder
enkele hartverwarmende
boodschappen!

16

17

GETIPT IN TIENEN

5

Tips
VOOR EEN
STAYCATION IN
EIGEN STAD

ZELFGEBAKKEN
TATTEPOEMEN

LEEN EENS EEN
TUIN
Staycation klinkt erg leuk. Wat als je geen
tuin hebt, maar wel snakt naar grassprietjes tussen je tenen en het gezoem van
insecten en gekwetter van vogels om je
heen? Dan is er ‘Welcome to my garden’!
Dit Belgische idee toont tuinen waar je
gratis mag logeren! Mensen met een tuin
kunnen deze toevoegen aan de database.
Waar het oorspronkelijk de bedoeling was
om kampeerders een leuke bivakplaats aan
te bieden, is het initiatief in deze coronatijden erg welkom om in eigen land vakantie
te houden.
 www.welcometomygarden.be

DIGITAAL
WANDELEN

Niets zo lekker als
een versgebakken
Tiense tattepoem
als vieruurtje of
ontbijt. Ann Koekepan stelt haar
recept ter beschikking voor de lezers
van Tiens.

Foto P. van den Panhuyzen

Voor het deeg: 20 g verse gist - 20 g rietsuiker - 35 g geklutst ei - 140 g water - 350
g bloem - 7 g zout - 100 g boter (kamertemperatuur)
Voor de vulling: 600 g ‘appelspijs’
Voor de afwerking: rest ei + 2 eetlepels melk
Doe de ingrediënten voor het deeg in een
grote kom (doe het zout niet op je gist) en
kneed tot alles goed gemengd is. Verdeel
je deeg in stukken van 55-60 gram, rol tot
een bolletje en laat rusten. Bebloem je aanrecht en je deeg en rol met een deegrol de
flappen langwerpig uit tot 2 mm dik. Bestrijk
de rand met het restje ei, schep er een eetlepel appelspijs op, vouw dubbel en druk
de randen samen. Bestrijk elke tattepoem
met losgeklopt ei/melk en knip bovenaan
schuin in zodat de stoom kan ontsnappen.
Bak 13 tot 15 minuten op 220°C op bakpapier in een voorverwarmde oven. Smakelijk!
 www.annkoekepan.be

APERITIEVEN IN
DE HELDENBAR
STAP OP EEN
THRILLERTREIN
Na al dat wandelen effe uitpuffen in je
hangmat of ligstoel? Of nood aan wat
figuurlijke verfrissing? De thriller ‘Dood
spoor’ zorgt misschien voor de nodige
koude rillingen! Tienenaar Roel Van Espen
(bekend van o.a. cultrockgroep Vive la
Fête) schudde net voor de zomer een boek
uit de mouwen van 224 pagina’s. Hij neemt
je mee op een spannende reis met als
eindstation ‘Ontspanning’. Het boek werd
uitgebracht door Uitgeverij Horizon en is
online en in de lokale boekhandels te koop.
 www.horizon.be

De dienst toerisme en evenementen stoomde maar liefst 17 digitale wandelingen klaar.
Je kan een route kiezen op je smartphone
via de izi-travel-app en eropuit trekken om
al het moois te ontdekken wat Tienen en
haar deelgemeenten te bieden hebben. De
audiogidsen met leuke weetjes en verrassende anekdotes brengen je van Overlaar
over Goetsenhoven tot in Kumtich en Vissenaken. Een aanrader om je eigen stad op
een andere manier te (her)ontdekken!

De Heldenbar is terug van weggeweest.
Vanaf zaterdag 4 juli kan je weer terecht in
je favoriete speelbar voor een verfrissend
drankje, terwijl je kroost zich uitleeft in de
avontuurlijke speeltuin. Het zijn de Tiense
verenigingen die de uitbating voor hun
rekening nemen en de sfeer erin brengen,
dit natuurlijk met de nodige veiligheidsmaatregelen. De Heldenbar is sowieso iedere
woensdagnamiddag en tijdens het weekend
open van 13.00 tot 18.00 uur.

 www.toerisme.tienen.be/digitale-
wandelingen
 www.tienen.be/heldenland
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VAN DE STADSBLOG

CONTACT
Stad Tienen
Grote Markt 27
3300 Tienen

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

Openingsuren stadhuis
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)
Foto: unsplash.com

BUBBEL
Doe jij dat ook: een boek lezen
om te verdwijnen? Het is me vaker
overkomen de afgelopen maanden.
Het lezen en het willen verdwijnen.
De realiteit was te confronterend.
We hebben ons als in een dystopische Orson Welles geschikt
naar ons lot. Overgeleverd aan
de nieuwe wetten van de natuur.
De nieuwe wet van de sterkste.
Dwalend door de straten, op onze
hoede voor de nieuwe Darwiniaanse selectie. De best aangepasten
onder ons zullen de overzijde halen.
Iedereen is verdacht. Iedereen is
gevaarlijk. L’enfer c’est les autres.
In een grote boog om elkaar heen.
Buren bespionerend van zodra de
eerste barbecue-aroma’s ons bereiken. Onze ‘Lord of the Flies’-clan
tegen de hunne.
Vanachter onze maskers wagen we
ons in het parallelle universum van
de buitenwereld. Weifelend stappen
we door een Murakami-portaal
de surrealiteit van het volgende
normaal binnen. Het leven is anders
gelopen. Het leven is elders. Verweesd blijven we achter. We zijn de
Oliver Twist van de liefde geworden. Kommetje vooruit: “Can I have
some more please?”. Onze dappere
nieuwe wereld laat zich heroveren
door de natuur. Weldra waden we
door de straten, tussen de wilde
beesten, kijkend naar de resten van
de boomhutten die we bouwden.

Strelend langs de littekens van ons
oude leven, de tatoeages van ons
verleden.
Het is de ‘catch 22’ van onze tijd.
We zijn bang om alleen te zijn. We
zijn bang om samen te zijn. Angst
is een slechte raadgever. Wat zou
je doen als je niet bang was? Een
vraag die ons na het COVID-19tijdperk zal dwingen om een keuze
te maken. Wie opent in de stad
der blinden als eerste de ogen?
2020 kondigde zich aan als het
jaar van de transformatie. Weet je
nog wel? Misschien is dat wat er
gebeurt. Niets zal nog hetzelfde
zijn. Er resten ons geen goden
meer. We zullen het zelf moeten
doen. Ogen dicht en dapper het
konijnenhol inspringen. Op zoek
naar Wonderland. Op zoek naar
het nieuwe gelukkig zijn. “Geluk is
gevaarlijk”, orakelde Kopland ooit,
maar laat je niets wijsmaken. Angst
is relatief. Liefde is absoluut. Als je
weer buiten mag komen, waar ga je
dan heen? Wie zoek je dan op? “De
enige wet van de liefde is zonder
toevlucht te zijn.”
Waarheen het je ook leidt, vergeet
niet om even in de bib langs te
gaan. Nog één quote en dan houd
ik er mee op. “Alleen wie alle verhalen kent, kent de wereld”, schreef
Mulish. Doe jij dat soms ook: een
boek lezen om te verdwijnen?

Volg de stadsblog TienenTroef op www.tienentroef.be.

Afspraken zijn mogelijk op:
maandag
08.30 tot 12.30 uur
18.00 tot 20.00 uur (enkel OCMW-diensten)
dinsdag
08.30 tot 12.30 uur
14.00 tot 16.00 uur
18.00 tot 20.00 uur (enkel stadsdiensten)
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
Tijdens de maanden juli en augustus kan er elke werkdag een afspraak gemaakt worden van 07.30 tot 13.30
uur en op dinsdag van 18.00 tot 20.00 uur (bij het
OCMW op maandagavond van 18.00 tot 20.00 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
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