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PRIKKELARME KERMISDAG
Kermis: een feest voor alle zintuigen, maar niet voor iedereen. Naar
schatting 20 % van de bevolking is hoogsensitief. Te veel licht en
geluid kunnen dan een ware kwelling zijn. Ook voor mensen met epilepsie of autisme kan een teveel aan impulsen vervelend zijn. Tijdens
de carnavalkermis laste de stad daarom voor het eerst een prikkelarm
moment in. Het geluid van de attracties werd gedimd en flikkerende
lichten gingen gedurende twee uur uit. Zo kon iedereen genieten van
een leuke kermisavond.
Foto: Steven Massart
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VOORWOORD

LENTEKRIEBELS
IN TIENEN
De lente hangt in de lucht en dat laat zich voelen in de tweede editie van
ons stadsmagazine 'Tiens'. Laat je inspireren door onze paastips en zoek het
vooral niet te ver.
Binnenkort zijn we met z’n 35.000 in Tienen, wonen in Tienen zit in de lift. Dat
blijkt ook uit de tien kwaliteitsvolle woonprojecten die we aan jullie voorstellen. Handig voor wie uitkijkt naar een nieuwe stek.
Misschien heb jij dat ene droomhuis of -appartement al gevonden, maar hoop
je vooral een nieuwe professionele uitdaging in onze stad te vinden. Kom dan
zeker naar de Jobbeurs op donderdag 19 april en ontmoet er werkgevers uit
de eigen regio.
Tienen klaarstomen voor de eerste zonnestraaltjes, dat doen we tijdens de
Grote Lenteschoonmaak op zaterdag 17 maart. We kijken ook reikhalzend uit
naar de komst van Heldenland. Uiteraard mogen jullie erbij zijn wanneer de
meest coole speeltuin van het land zichzelf prijsgeeft in mei.
Voel je de lentekriebels al? Fijn wonen in Tienen, toch!
Katrien Partyka
Burgemeester
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KORTWEG

JOUW MENING
OVER DE BIB
In samenwerking met de VUB loopt er in
106 bibliotheken in Vlaanderen en Brussel
(waaronder Tienen) een gebruikersonderzoek. Hoe denk jij over de bib en wat
zijn je wensen? Ben je tevreden over het
aanbod en de dienstverlening? Surf naar
www.bib2018.be om deel te nemen of vul
in de bib de vragenlijst op papier in.

PROVINCIALE
SUBSIDIES
VOOR Z.O.E.T.
Vanaf september krijgt het vroegere
Suikermuseum een nieuwe invulling als
het bezoekerscentrum Z.O.E.T. Voor de
uitwerking van het project krijgt de stad
via het programma voor plattelandsontwikkeling van de provincie Vlaams-Brabant
135.000 euro. Dit bedrag zal besteed
worden aan de inrichting van de tentoonstellingsruimte. Daarnaast wordt er een
toelage van 30.000 euro toegekend voor
de promotie en communicatie in het kader
van het LEADER-programma.

Foto: Philippe Van den Panhuyzen

VLAAMSE CULTUURPRIJS
VOOR OPGEWEKTIENEN
Na de titel 'Beste vereniging van het jaar', krijgt opgewekTienen nu ook op Vlaams
niveau erkenning met de 'Ultima Lokaal Cultuurbeleid'. Deze prijs wordt jaarlijks
uitgereikt door Vlaams minister van cultuur Sven Gatz. Dat een burgerinitiatief als
opgewekTienen de eer te beurt valt, is op zich uniek, maar voor ons geen al te grote
verrassing. Het enthousiaste vrijwilligersteam zorgt keer op keer samen met de stad en
andere partners voor succesvolle initiatieven die het samenhorigheidsgevoel versterken.

Op vrijdag 30 maart ben je welkom op een dankjewelfeestje vanaf 20.00 uur
in Pand 10 (voormalig stationsbuffet) in Tienen.

STREET ART KLEURT DE STAD
Het streetartproject van de
Academie Regio Tienen
kleurt het straatbeeld. Na
de muurschildering van
een grasmachine op de
gevel van de bib, kregen
nu ook een aantal grijze
elektriciteitskasten een
artistiek kleedje. De
afbeeldingen zijn werken
van de (oud-)leerlingen
van de academie.

HET HAGELAND
IN JE BROEKZAK
20 Hagelandse gemeenten, waaronder
Tienen, bouwden samen met Toerisme
Hageland aan een app. ‘Happy Hageland’ is je digitale toegang tot de streek,
handelaars én toeristische en culturele
activiteiten. Dankzij de geolocatie vind
je info terug van je thuisgemeente óf de
Hagelandse gemeente waar je op dat moment bent. Toeristen hebben met de app
het Hageland op zak: er zijn wandel- en
fietsroutes in te vinden, gezellige restaurants en overnachtingsmogelijkheden.

Wil je als vereniging of ondernemer
een plaatsje in de app? Registreer je
via www.hagelandonline.be/starten.

 Happy Hageland kan gratis gedownload
worden via de Appstore en Google Play en
binnenkort ook via de Windows Store.
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OC DE BUKSBOOM GEOPEND
In de Tiense deelgemeente Bost heeft
het nieuwe ontmoetingscentrum De
Buksboom zijn deuren geopend. De
stad Tienen liet het voormalig parochiecentrum volledig renoveren. Naast een
grote zaal met toog en podium, is er nu
ook een kleedkamer, keuken en vergaderzaal. De uitbating gebeurt door de
koepelvzw De Buksboom.
 OC De Buksboom, St.-Odulphusstraat
15 in Tienen, www.ocdebuksboom.be.

DE WERFKEET

BE-ALERT: INFO BIJ
NOODSITUATIES
BE-Alert is een alarmeringssysteem dat je bij een
noodsituatie info en instructies kan bezorgen via
sms, spraakberichten en e-mail. Bij een grote noodsituatie kan iedereen die fysiek aanwezig is in een
bepaalde zone een sms of spraakbericht ontvangen. In minder dringende situaties kan je geïnformeerd worden op basis van je adres: hiervoor moet
je even inschrijven. Je kan meerdere adressen en
telefoonnummers opgeven: werk je bv. in Leuven
maar woon je in Tienen? Registreer beide adressen: zo blijf je op de hoogte wanneer er op één van
beide locaties een incident plaatsvindt.
 Je gratis registreren op BE-alert kan via
www.be-alert.be.

HERAANLEG VIERDE
LANSIERSLAAN
De werken aan de Vierde Lansierslaan gaan de laatste fase in. De voorbije
weken werden de voetpaden en parkeerstroken in kasseien aangelegd.
De straatverlichting werd eerder al tegen de gevels geplaatst. De komende
weken wordt de rijweg in asfalt aangelegd met okerkleurige fietssuggestiestroken. Nieuw aangeplante bomen zullen de straat opnieuw het aanzien
van een groene boulevard geven. Aansluitend worden er herstellingswerken
uitgevoerd aan de rijweg ter hoogte van het Stationsplein.

BEWEGEN OP
VERWIJZING
Je wil meer bewegen en kan hierbij een duwtje in
de rug gebruiken? Met het project 'Bewegen op
Verwijzing' kan je er met behulp van een professionele coach werk van maken. Eerst ga je langs bij
de huisarts, die een verwijsbrief voor je opmaakt.
Vervolgens maak je een afspraak met de 'Bewegen
op Verwijzing'-coach in de Huisartsenwachtpost in
Tienen die samen met jou een haalbaar plan opstelt.
De coach is er voor iedereen die te weinig beweegt.
Ook mensen met bepaalde gezondheidsrisico’s
(overgewicht, diabetes, hoge bloeddruk, lage rugpijn,
stress ...) komen in aanmerking. Dankzij de financiële tussenkomst van de Vlaamse overheid betaal
je slechts 10 euro voor een halfuur coaching. Geniet
je van een verhoogde tegemoetkoming, dan zijn de
sessies gratis.
 www.bewegenopverwijzing.be,
inschrijven via tel 016 80 48 80,
sport@tienen.be.

WERKEN VESTEN OP SCHEMA
De werken aan de Tiense Vesten verlopen volgens schema. Momenteel
wordt de binnenring tussen de Sliksteenvest en Leopoldvest aangelegd.
Tot Pasen zullen de arbeiders hier nog in de weer zijn met de aanleg van
parkeerstroken, voetpaden en boomvakken. Nadien komen de Hoveniersstraat en het kruispunt met de Slachthuisstraat aan bod. Ondertussen zijn ook
de werken aan de brug over de Grote Gete van start gegaan. De betonnen
constructie wordt volledig vernieuwd. Het verkeer wordt in beide richtingen
over telkens 1 rijstrook geleid, eerst aan de buitenzijde, in een volgende fase
aan de binnenzijde van de Vesten.

NUTSWERKEN HERAANLEG
GROTE MARKT VAN START
De voorbereidende nutswerken voor de heraanleg van de Grote Markt zijn
van start gegaan. Deze werken worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder
tot een minimum te beperken. De parking op de Grote Markt blijft steeds
bereikbaar. Ook voor het busverkeer zijn er geen gevolgen. De wijzigingen
voor de markten worden ten gepaste tijde meegedeeld via www.tienen.be.
Als alles volgens plan verloopt, kan de eigenlijke heraanleg starten wanneer
de podia van Suikerrock de stad verlaten hebben.
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HELDHAFTIG TIENEN
Ondertussen is het wel
geweten, Tienen krijgt er
met Heldenland een superattractie bij! Het wordt de
coolste speeltuin van het
land, en jij bent uitgenodigd
voor de officiële opening
in mei!

De productie van het tv-programma draait op
volle toeren. In Griekenland gingen de Helden
op zoek naar materiaal op een enorm botenkerkhof. In eigen land trachten ze ondertussen
te ontdekken hoe de speeltuigen er zouden
kunnen uitzien. Hoe steil mag een glijbaan
zijn? Kan je op een schommel volledig ronddraaien? Hoe hoog wordt het klimrek? Het zijn
allemaal vragen die de Helden proberen te
beantwoorden om de bouw van Heldenland in
Tienen aan te vatten.

HELDENACTIVITEITEN
De jeugd werd al helemaal ondergedompeld in de heldensfeer tijdens de afgelopen
krokusvakantie. Maar daar stopt het niet: Tienen heeft nog veel meer heldhaftigs te bieden!

Jeugdboekenmaand

Helden boven alles

De Jeugdboekenmaand van 1 t/m 31 maart staat
bol van helden met het thema ‘Eureka! Wetenschap en techniek’. Wetenschappers van vandaag
zijn immers de helden van morgen. Zo is er een
tentoonstelling van ART-leerlingen rond ‘Helden
in de wetenschap’ en ligt de boekentafel in de bib
vol met heldenwetenschappers.

Natuurlijk kan CC De Kruisboog niet achterblijven. Op woensdag 4 april kan je er om
14.00 uur komen smullen van de allernieuwste
Heldenfilm ‘Helden boven alles’.
 Tickets via www.dekruisboog.be of aan de
balie van CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20
in Tienen.

 www.tienen.be/jeugdboekenmaand

Heldenstieldag

Hoe word je een held?

Zaterdag 24 maart is Heldenstieldag! Dan kunnen kinderen van 7 tot 14 jaar ontdekken hoe de
professionele helden van Tienen elke dag het
beste van zichzelf geven. Leer van een brandweerman wat je moet doen bij vuur, kijk onder
de motorkap bij een garagist of ontfutsel het
geheime recept van een echte kok.

Zelf een held worden, heel simpel! Ben je tussen 7 en 14 jaar? Breng de 10 opdrachten tot
een goed einde. Je vindt ze op de Heldenflyer,
beschikbaar op www.tienen.be/word-een-held
en bij de stadsdiensten. Breng je flyer mee
naar de opening van Heldenland en ontvang
een bewijs van jouw heldendaden!

 Inschrijven vanaf dinsdag 6 maart om
18.00 uur via www.tienen.be/jeugdactiviteiten.
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Het zal een feest van jewelste worden op het
Martelarenplein eind mei: Maureen en co openen dan de meest formidabele speeltuin van
het land! En daar ben jij, als Tienenaar op uitgenodigd. De buren van Heldenland worden
opgetrommeld om mee na te denken over dit
feestelijke stadsmoment. Hou de website en
Facebookpagina van de stad zeker in gaten
voor concrete info en kijk vanaf midden april
naar 'Helden' op Ketnet. Wij roepen met een
Tiens vuistje: tsjik tsjak vollenbak!

NOMINATIE KLEINE
GROTE HELDEN
Iedereen heeft helden in de buurt,
ook jij! Ken je een jonge Tienenaar
tussen 7 en 14 jaar die het verdient
om gevierd te worden als een held
omdat hij/zij iets doet wat erg veel
moed, doorzettingsvermogen of tijd
en moeite vraagt? Is de buurjongen
jouw held omdat hij elke dag je hond
uitlaat? Heb je een klasgenootje
dat je telkens opnieuw helpt met je
rekenoefeningen? Tovert je kleindochter altijd een lach op je gezicht?
Nomineer jouw persoonlijke held!
Vul het formulier in op
www.tienen.be/kleinegrotehelden
met een mooie motivatie. Uit alle
nominaties worden een aantal
‘Kleine Grote Helden’ gekozen die
op een leuke manier in de kijker
worden gezet!
 www.tienen.be/kleinegrotehelden

THUIS IN TIENEN

WELKOM IN PAND 10!
Pand 10, niet louter een bar of clublokaal,
maar een open huis voor burger- en
buurtinitiatieven. Dankzij de overeenkomst
die de stad Tienen met de NMBS afsloot,
geeft Pand 10 tot 2019 invulling aan het
vroegere stationsbuffet van Tienen. Verschillende lokale burgerinitiatieven huizen
er samen: van opgewekTienen, Tienen
Helpt, Repaircafé Tienen, TienenTroef, de
Klimaatalliantie, de Fietsersbond, Buurtcomité De Mulk, tot de jeugdwerking van
Erm ’n Erm. Samen zetten ze initiatieven
op die de samenhorigheid versterken,
duurzaamheid promoten en de stationsomgeving doen herleven.

Van stationsbuffet
naar burgerinitiatief

Ondertussen heeft Pand 10 een heus
programma met gratis activiteiten. Op
vrijdag en zaterdag houden vrijwilligers
de bar vanaf 16.00 uur open. Kom zeker
eens langs voor een gezellige babbel, een
drankje of om een ideetje voor een activiteit of initiatief op te gooien. Dit laatste kan
ook via welkom@pand10.be.
 www.pand10.be en
www.facebook.com/pand10tienen
Foto: Philippe Van den Panhuyzen

IK WUIF NAAR IEDEREEN
Wie door de Potterijstraat in Bost wandelt, fietst of rijdt, wordt regelmatig begroet met een wuif en een glimlach. Guido Niclaes is net aan
het zwaaien naar bestuurders als we hem vragen naar het waarom.
“Omdat het kan! We staan soms met een aantal mensen buiten
en dan ‘zwikken’ we naar iedereen die voorbijkomt. Meestal
wuiven de mensen vrolijk terug.”

10/10

“Het startte na m’n pensioen, zo'n 15 jaar geleden. Enkele
kindjes wachtten op de bus. We besloten bij hen te blijven
tot ze veilig vertrokken waren. Nu is het wuiven naar voorbijgangers een plezante gewoonte geworden.”
Guido woont al 40 jaar in de Potterijstraat, hij zag een
heleboel mensen gaan en komen. “Uiteindelijk wil iedereen
rustig wonen tussen vriendelijke mensen. Soms vragen ze
aan m’n vrouw waar ik ben als ik niet buiten sta te wuiven.
Maar dan is de kans groot dat ik vissen ben.”
Wij vonden deze enthousiaste Tienenaar alvast een 'Tien op tien'
waard.
 Ken jij een bijzondere Tienenaar?
Mail naar communicatie@tienen.be.
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WONEN IN TIENEN ZIT IN DE LIFT
Binnenkort wonen er 35.000 mensen in onze stad, wonen in Tienen zit in de lift. Ambitieuze
woonprojecten versterken deze evolutie, maar er wordt ook werk gemaakt van een beleid
om de woonkwaliteit te verbeteren en leegstand en verloedering tegen te gaan.

TIEN KWALITEITSVOLLE WOONPROJECTEN
1. Park Passionisten

2. 't Lycée

3. Oude vesten

De woonzorgwijk Park Passionisten
langs de Aarschotsesteenweg omvat
39 sociale koopwoningen en 74 sociale
huurwoningen. Daarnaast bevinden zich
op de site 49 assistentiewoningen, een
woonzorgcentrum en een lokaal dienstencentrum, waar ook bewoners uit de
buurt welkom zijn.

Hip, maar toch rustig wonen in het stadscentrum, daar staat de woonbuurt 't Lycée
voor, een verwijzing naar het Lyceum dat
op deze plek langs de Albertvest gevestigd was. Met 87 appartementen, 25 woningen, 3 ruimtes voor buurtactiviteiten en
een ondergrondse parking voor bewoners
en bezoekers, wordt dit een autoluwe
woon- en ontmoetingsplek op wandelafstand van het station.

Tussen de historische gevels langs de
Oude Vestenstraat, het Groot en Klein
Atheneum, de achtertuinen van de Leuvensestraat en het park van het Regionaal
Ziekenhuis, komt een nieuw residentieel
project met een mix aan verschillende
woonvormen en een gemeenschapsfunctie in een groene omgeving.

4. Stationsplein
Het voormalig postgebouw op het
Stationsplein zal in de nabije toekomst
ontwikkeld worden. Het zal ruimte bieden
aan 5 woningen met op het gelijkvloers
kantoren of een horecazaak. De naastgelegen parking maakt plaats voor een
nieuw woongebouw met 23 woongelegenheden, kantoren en een ondergrondse
fietsenstalling.
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DOSSIER

 Zoek je zelf een nieuw stekje
in Tienen? Contactgegevens voor
al deze projecten vind je terug op
www.tienen.be/woonprojecten.

5. College
Momenteel is het masterplan in opmaak
dat een nieuwe invulling zal geven aan
de voormalige Collegesite langs de
Broekstraat. Bedoeling is een residentieel
project te realiseren met woningen en
appartementen, in een mix van renovatie
en nieuwbouw en met aandacht voor
kwaliteitsvol groen. In afwachting van de
werken, nemen een aantal pop-up initiatieven hier hun intrek.

6. Kazerne +
Op het Sint-Jorisplein wordt naast de Manege, aan de achterkant van de speelplaats
van het O.L.V.-College een bouwblok gerealiseerd met 24 appartementen. De bouwvergunning voor dit project werd afgeleverd.

7. Hertogensite
Op de Hertogensite, langs weerszijden
van de Ooievaarstraat, komen een 80-tal
woningen, buurtvoorzieningen en een
welzijnscluster.

8. Kleine KattenstraatHennemarkt
Op de hoek van de Hennemarkt, de Kleine
Kattenstraat en de Croonestraat zijn er plannen voor een woonproject met een 45-tal
assisentiewoningen, handelsruimte, een
binnentuin en een ondergrondse parking.

9. Donysite
De stad Tienen verkoopt de Donysite,
een terrein van 55 are gelegen tussen
de Veldbornstraat, de Kapelstraat en de
Donystraat. Projectontwikkelaars konden
tot begin februari een voorstel indienen
om er een duurzaam en kwalitatief woonproject met een mix aan verschillende
woonvormen te realiseren.

10. Anemoon
Op de terreinen van het voormalig provinciaal internaat is een nieuwe verkaveling
gerealiseerd, goed voor 89 bouwgronden
en 94 appartementen. Zowel vrijstaande,
halfopen als gesloten woningen zijn mogelijk, van bosvilla’s tot moderne herenhuizen. Op de site werd een overvloed
aan groen en open ruimte behouden.

“De voordelen van een stad op
een steenworp van het platteland”
Kris Lombaert is projectleider van de Hertogensite, ook Immac² genoemd, een duurzaam stadsproject dat in een eerste fase tussen de O.L.V.-Broedersstraat en Ooievaarstraat verrijst. Dankzij een behoedzame renovatie in combinatie met nieuwbouw,
ontstaat hier ruimte voor een 30-tal woningen, buurtvoorzieningen en een welzijnscluster. In een volgende fase wordt het project uitgebreid naar de Alexianenweg en
zullen er in totaal een 80-tal woningen gerealiseerd zijn.
“De Hertogensite is leeg komen te staan in juni 2017. Vier jaar eerder kreeg ik, samen
met het architectenbureau Urban Platform, de opdracht van het Aartsbisdom om te
kijken naar een herontwikkeling van de site met de bedoeling deze nadien te verkopen.
Hierbij was de vraag om een kwaliteitsvol en duurzaam project af te leveren. Aan de bestaande, beschermde gebouwen hebben we een niet-residentiële functie gegeven. Hier
nemen in de paasvakantie o.m. Open School, ACV en CAW hun intrek. Er komt ook een
buurtrestaurant. De voormalige klassenvleugel wordt omgebouwd tot woningen. Langs
de Ooievaarstraat werden de niet-beschermde gebouwen waar vroeger o.m. de refter
en de turnzaal van de school waren, afgebroken. Ze maken plaats voor appartementen en duplexwoningen. Op de locatie waar vroeger de prefabklassen waren, worden
betaalbare eengezinswoningen met een tuintje gerealiseerd.”

Semi-publieke groene ruimte
“Je zou het nu nog niet zeggen, maar de oude speelpaats wordt omgebouwd tot
een mooie gemeenschappelijke tuin. Deze omvat een publieke doorgang tussen de
O.L.V.-Broedersstraat en de Ooievaarstraat (en in een volgend stadium de Alexianenweg), zodat ook de inwoners van de stad van deze groene omgeving kunnen genieten.
Tegen eind september verdwijnen de bouwkranen. De woningen, die in houtskeletbouw
opgetrokken worden, zullen enkele maanden later instapklaar zijn.”

Goede dialoog met de stad
Over de samenwerking met de stad is Kris heel lovend: “De stad heeft een ruime visie,
weinig steden doen het zo goed. Dat is zeker een pluim waard. De stad helpt met de
invulling van de niet-residentiële facetten en ook stedenbouwkundig is er een goede
dialoog. Op onze vraag treedt ze op als katalysator naar een aantal partners toe, wat
belangrijk is voor de ontwikkeling van het project."

Troeven als woonstad
“Tienen heeft zeker troeven als woonstad. Je bent heel snel in Brussel dankzij de ligging aan de E40 en de spoorweg. Het is een stad, maar je bent ook snel ‘op den buiten’.
Die combinatie is erg aantrekkelijk. En de prijzen die we hanteren liggen een heel stuk
lager dan in Brussel en Leuven.”
Foto: Steven Massart

"De stad heeft
een ruime visie,
weinig steden
doen het zo goed."
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VERHUIS OF
BOUWWERKEN
GEPLAND?
Vraag tijdig je vergunning aan voor
inname openbaar domein
Heb je een verhuis of bouwwerken in het vooruitzicht
waarbij je openbaar domein gaat innemen voor bv.
de plaatsing van een verhuiswagen, bouwkraan of
container, hou er dan rekening mee dat je hiervoor
tijdig een vergunning dient aan te vragen. De meest
eenvoudige manier om dit te doen is via de website
van de stad en dit minimum 15 dagen voor datum.
Voor innames die meer dan vier weken in beslag
zullen nemen, of voor werken waarvoor een wegomleiding voorzien moet worden, is de aanvraagtermijn
minimum 4 weken voor datum.
 Het digitaal aanvraagformulier en de tarieven vind je
op www.tienen.be/vergunning-inname-openbaar-domein.

TIENEN OP ARCHITECTUURBIËNNALE
VAN VENETIË
Atelier X is een collectief van architect Peter Van Impe,
keramiste An Roovers en architectuurfotograaf Steven
Massart, drie Tienenaars die met een kritische blik
kijken naar de maatschappij waarbinnen ze functioneren. Voor de biënnale van Venetië wil Atelier X
een maquette in Tiense klei ontwerpen vanuit een
vooruitstrevende visie op architectuur en samenleven.
Wat gebeurt er wanneer je van een aantal privétuinen
een semipublieke ruimte maakt? Of wanneer je een
volledige straat vervangt door een vorm van gedeeld
wonen? Voer voor een inspirerende dialoog ...
 www.atelierx.be

WOONADVIES BIJ HET
WOONINFOPUNT
Tienen heeft samen met Zoutleeuw een intergemeentelijk samenwerkingsverband 'Wonen tussen Zoet & Zout' opgericht. Door de krachten te
bundelen maken beide steden werk van een efficiënt woonbeleid.
Bij het Wooninfopunt kan je als eigenaar, (ver)huurder of (ver)bouwer
terecht met alle vragen over wonen", vertelt coördinator Liliane Vanhelden.
"Op welke premies kan je een beroep doen, wanneer kom je in aanmerking voor een sociale lening en hoe kan je je woning bv. op latere leeftijd
aanpassen aan je noden. Het zijn vragen waar onze medewerkers je
graag mee verder helpen. Ook technisch advies is mogelijk."
"Daarnaast begeleiden we zowel huurders als eigenaars op het vlak van
woonkwaliteit. Zo kan je een woning laten controleren op technische gebreken. Verwaarloosde gebouwen worden door het IGS in kaart gebracht.
Hiervoor werd een nieuw reglement ontwikkeld. De onbewoonbaarheid
van woningen wordt nu ook zichtbaar op de gevel van de panden aangebracht. Met deze maatregel worden zwakkere huurders beschermd en de
eigenaars van de panden aangespoord om de woningen te renoveren."
"Het IGS ondersteunt het stadsbestuur ook op het vlak van woonbeleid. Met
de subsidieretentie kunnen bv. ouderen en personen met een laag inkomen
noodzakelijke renovaties aan hun woning financieren. Het ontleende bedrag
moet pas terugbetaald worden op het ogenblik dat de woning een andere
eigenaar krijgt. Momenteel zijn er al 10 dossiers ingediend voor de benedenstad. Bedoeling is dit project uit te breiden naar andere zones in Tienen."
 Wooninfopunt, stadhuis, Grote Markt 27 in Tienen, tel 016 80 57 71,
wooninfopunt@tienen.be – Open di 08.30 tot 12.30 uur, 14.00 tot 16.00 uur
en 18.00 tot 20.00 uur, woe 08.30 tot 12.30 uur en 14.00 tot 16.00 uur,
do 08.30 tot 12.30 uur.
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ZA 10 MAART

ZA 17 MAART T/M MA 2 APRIL

Muziek ■ ‘Alors on chante’
met Miel Natens
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20u
 natens@skynet.be

Expo ■ Kleur! Olieverfschilderijen van
Vera LP Cauwenberghs
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZA 10 EN ZO 11 MAART

Film ■ Plusfilm ‘Tulip Fever’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Lezing ■ Theorie van alles.
Een hopeloze zoektocht?
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20u
 tel 02 614 82 20, upv@vub.ac.be

VAN DI 3 T/M VR 6 APRIL

WO 21 MAART
Kids ■ Theater Tieret
‘Meneer Linh’ (12+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

DO 22 MAART
Lezing ■ Jan Hoet jr.
‘Kijken is de kunst’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

02

WO 14 MAART
Kids ■ Voorleesuurtjes (5-7 jaar):
Allemaal vriendjes
Bibliotheek, Grote Markt 3, 14.30 > 16u
 tel 016 80 56 70, tienen@bibliotheek.be
Kids ■ Panama (2+) - Boze Wolffestival
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14 > 14.45u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Workshop ■ Het pc-vragenuurtje
Bibliotheek, Grote Markt 3, 9 > 11u
 tel 016 80 56 70, tienen@bibliotheek.be

Lezing ■ ‘Audrey & Anne’ door
Jolien Janzing
Bibliotheek, Grote Markt 3, 20u
 tel 016 80 56 70, tienen@bibliotheek.be

DO 22 EN 29 MAART
Workshop ■ Maak je eigen chocolade
paaseieren
Houtemstraat 11, 19 > 22u
 info@annkoekepan.be

ZA 24 MAART

Muziek ■ Doconcert
‘Let’s play together!’
ART, Grote Markt 3, 19.30u
 tel 016 80 56 88, art@tienen.be

VR 16 MAART
Theater ■ Ensemble Leporello
‘Wachten op Godot’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Varia ■ Jaarlijkse quiz Basketbalclub
2B|SAFE Tienen
Manege, St.-Jorisplein 25, 19.30u
 carcan@skynet.be, www.baskettienen.be
Muziek ■ Nacht van de Vrienden van
de Stedelijke Musea Tienen
ART, Grote Markt 3 - 19.30 > 22u
 tel 016 80 56 65

ZA 17 MAART
Varia ■ Grote Lenteschoonmaak
Grondgebied Tienen
 tel 016 80 57 92, leefmilieu@tienen.be

03

DI 27 MAART
Film ■ Dunkirk
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VANAF DI 27 MAART
Sport ■ Startjogging van 0 naar 5 km
in 10 weken
Sc Houtemveld, Sporthalstraat
 gsm 0473 71 53 94, fred@joggerstt.be

WO 28 MAART
Kids ■ Boze Wolffestival:
Maité, het meisje en de vogel (8+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14 > 14.45u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

DO 29 MAART

ZA 17 EN ZO 18 MAART
Muziek ■ O wondere wereld,
Jubilate zingt
St.-Pieterskerk, Kronkelweg 3, za 20u, zo 15u
 gsm 0497 85 76 02, www.jubilate.be
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Theater ■ Erhan Demirci ‘Komt goed’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Muziek ■ Doconcert
‘Paasklokkenconcert’
ART, Grote Markt 3, 19.30u
 tel 016 80 56 88, art@tienen.be

Kids ■ Speelpleinwerking Tintel
7 tot 12 jaar
Rakkersveld, Torsinweg 12, 7.30 > 17.30u
 www.tienen.be/paasvakantie
Kids ■ Paassportkampen 4 tot 12 jaar
Sc Houtemveld, Sporthalstraat, 8 > 17u
 www.tienen.be/paasvakantie

WO 4 APRIL
Film ■ Helden boven Alles
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

DO 5 APRIL
Muziek ■ 35Volksconcert35
Manege, St.-Jorisplein 25, 14.30u
 gsm 0476 32 44 01, evrard.vg@telenet.be

Kids ■ Tienerwerking Pitt
Vrijetijdscentrum, St.-Jorisplein 20, 8.30 > 18u
 tel 016 82 38 64, jeugddienst@tienen.be

ZA 24 EN ZO 25 MAART
Sport ■ Zot van Zwemmen
Zwembad De Blyckaert,
Reizigersstraat 81
 www.tienen.be/sport

Kids ■ Speelpleinwerking Tintel
3 tot 6 jaar
Vrijetijdscentrum, St.-Jorisplein 20, 7.30 > 17.30u
 www.tienen.be/paasvakantie

DO 5 EN 12 APRIL

Heldenstieldag
 www.tienen.be/heldenland

DO 15 MAART

01

Varia ■ Paardenprocessie Hakendover
 www.pp-h.be

Lezing ■ Den Grooten Oorlog
OC De Kronkel, Kronkelweg 11, 19u
 Landelijke Gilde Vissenaken

01

MA 12 MAART

Sport ■ Vollemaanwandeling met
filosofisch tintje
Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, 19u
 gsm 0476 60 69 03, ann-cornelis@skynet.be

MA 2 APRIL

DI 20 MAART

Muziek ■ Swingtimers Big Band in
concert
Zaal Sinterviven, Neerlintersesteenweg 22,
za 20 > 22u, zo 15 > 17u
 gsm 0493 51 83 82, tickets@swingtimers.be

ZA 31 MAART

ZA 7 APRIL
Theater ■ Bas Birker ‘Je moeder’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

MA 9, DI 10, DO 12
EN VR 13 APRIL
Kids ■ Voetbalpaasstage KVK Tienen
Bergéstadion, Bergévest 12, 8.30 > 17u
 philippe.verbiest@kvktienen.be

MA 9 T/M VR 13 APRIL
Kids ■ Speelpleinwerking Tintel
3 tot 6 jaar
Vrijetijdscentrum, St.-Jorisplein 20, 7.30 > 17.30u
 tel 016 82 38 64, jeugddienst@tienen.be
Kids ■ Speelpleinwerking Tintel
7 tot 12 jaar
Rakkersveld, Torsinweg 12, 7.30 > 17.30u
 tel 016 82 38 64, jeugddienst@tienen.be
Kids ■ Paassportkampen 4 tot 12 jaar
Sc Houtemveld, Sporthalstraat, 8 > 17u
 www.tienen.be/paasvakantie

DI 10 APRIL
Film ■ De Emoji-film (6+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
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DI 24 APRIL

Film ■ A United Kingdom - Afrika
Filmfestival
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Film ■ Bram Fisher - Afrika Filmfestival
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.afrikafilmfestival.be

WO 11 APRIL

DO 26 APRIL

Varia ■ Repair Café Tienen
Huis in de Stad, Hamelendreef 60, 19 > 21u

Muziek ■ Doconcert ‘An Willems en Co’
ART, Grote Markt 3, 19.30u
 tel 016 80 56 88, art@tienen.be

VAN WO 11 T/M VR 13 APRIL
Kids ■ Voetbalstage voor meisjes van
6 tot 16 jaar
Voetbalterrein, St.-Barbarastraat 7,
wo en do 9 > 16u, vr 9 > 15u
 gsm 0472 21 28 46

Lezing ■ Kristien Hemmerechts
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 27 APRIL

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

Muziek ■ Concert Lokale Helden
Rakkersveld, Torsinweg 12
 tel 016 82 38 64, jeugddienst@tienen.be

VAN ZA 14 T/M DI 24 APRIL
Expo ■ De Bijbel-Expo:
een multimedia avontuur
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20
 www.krinowa.be

WO 9 MEI

VR 27 EN ZA 28 APRIL
Varia ■ Boekenverkoop volwassenen
Bibliotheek, Grote Markt 3,
vr 14 > 19u, za 10 > 13u
 tel 016 80 56 70, tienen.be/bibliotheek

ZO 15 APRIL
Film ■ Bienvenue à Marly-Gomont Afrika Filmfestival
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 15u
 tel 016 80 56 96, www.afrikafilmfestival.be

VR 27 APRIL T/M ZO 6 MEI

Kids ■ Buitenspeeldag
Overal in Tienen zijn er speelstraten,
13.30 > 16.30u
 tel 016 82 38 64, www.tienen.be

Sport ■ G-sport experience day
Sc Houtemveld, Sporthalstraat, 10 > 16u
 gsm 0494 03 74 74

ZO 29 APRIL
Muziek ■ Looking for Shakespeare
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 11u
 www.cbmkoor.be

DO 19 APRIL
Muziek ■ Doconcert zangklas
Ria Struyven
ART, Grote Markt 3, 19.30 > 21u
 tel 016 80 56 88, art@tienen.be

T/M ZO 29 APRIL
Expo ■ Anne Frank
‘Laat me mezelf zijn’
Erfgoedsite, Grote Markt 6, di t/m zo 10 > 17u
 www.annefranktienen.be

05

Lezing ■ Omgaan met (je)
hoogsensitiviteit
Bibliotheek, Grote Markt 3, 19.30u
 tel 016 80 56 70, tienen.be/bibliotheek

DO 3 MEI
Theater ■ David Galle ‘Erover’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZA 21 APRIL
Muziek ■ Love is in the air
Manege, St.-Jorisplein 25, 20u
 info@hfo.be, www.hfo.be

VR 4 EN ZA 5 MEI
Muziek ■ De Frivole Framboos
‘Wachten op Do Groot’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
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Varia ■ PISO Challenge 3
PISO Tienen, Alexianenweg 2, 19.30u
 info.quiz4@gmail.com, www.quiz.piso.be

ZA 5 MEI

ZO 22 APRIL
Varia ■ Bloeiend Hageland: soezen
tussen de bloesems in Tienen
Bosschellehoeve, Bosschelstraat 75, 11 > 18u
 tel 016 80 56 86, www.tienen.be/toerisme
Expo ■ 9ste modelbouwbeurs
Evenementenhal Houtemveld,
Sporthalstraat, 10 > 17u
 tel 016 82 58 20

Sport ■ Fietstocht GS Bikers t.v.v. KOTK
Sc Grand Slam, Tennisstraat 3, 8.15u
 gs4hope@telenet.be

ZO 6 MEI
Kids ■ Goed Gezin(d)svoormiddag
Vrijetijdscentrum, St.-Jorisplein 20, 10 > 13u
 tel 016 82 38 64, jeugddienst@tienen.be

DI 8 MEI

Theater ■ Het kasteel
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 15u
 info@dancinmovement.com

MA 23 APRIL
Lezing ■ Wim Menheer Wereldboekendag
Bibliotheek, Grote Markt 3, 20u
 tel 016 80 56 70, tienen.be/bibliotheek

04

05

VR 11 MEI

ZA 12 MEI

ZA 28 APRIL

Sport ■ Streekwandeling
St.-Margriete-Houtem
St.-Margarethakerk, Houtemstraat 538, 14u
 gsm 0476 62 31 41, hagelandgidsen.be

Film ■ De Kleine Vampier (6+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Muziek ■ Percussive ‘geTIKT!’
Manege, St.-Jorisplein 25, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Expo ■ Kunst buiten - WAK
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20
 www.artxtienen.be

WO 18 APRIL

04

Jouw event in
deze kalender?

Lezing ■ Fotovoltaïsche zonneinstallatie (PV): zin en onzin
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 19.30u
 tel 016 52 59 00, info@vormingplusob.be
Film ■ The Big Sick
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Theater ■ The Line Up
Manege, St.-Jorisplein 25, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZO 13 MEI
Kids ■ Mevrouw de Poes (2+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14 > 15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 18 EN ZA 19 MEI
Theater ■ Aspe 2 - Het dodelijk
jubileum
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 18 T/M ZO 20 MEI
Varia ■ Wulmersumkermis
Van Audenhovestraat/Broedersblok

ZA 19 MEI
Workshop ■ Tax-on-web
Bibliotheek, Grote Markt 3, 9.30 > 12.30u
 tel 016 80 56 70, bibliotheek@tienen.be

VR 25, ZA 26 EN ZO 27 MEI
Theater ■ Dansvoorstelling ART
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZA 26 MEI
Varia ■ 10de buurtfeest Grimde Leeft
St.-Pieterskerk, Pastorijstraat, 16u
 gsm 0473 12 91 35

VAN ZA 26 MEI T/M ZA 7 JULI
Varia ■ Blok@debib
Bibliotheek, Grote Markt 3
 tel 016 80 56 70, bibliotheek@tienen.be

ZO 27 MEI
Varia ■ Gezi(e)nsdag
St.-Pietersplein, Vissenaken
 www.gezinsbond.be/vissenaken
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UITGELICHT

EERSTE HULP BIJ
TAX-ON-WEB

SPEELSTRATEN OP
DE BUITENSPEELDAG

Is de jaarlijkse belastingaangifte via tax-on-web
voor jou ook een telkens een robbertje vechten
met de pc? De bibliotheek organiseert samen met
de FOD Financiën een aantal sessies voor het invullen van je online belastingaangifte mét deskundige hulp. Per persoon wordt er een kwartiertje
uitgetrokken. Breng je identiteitskaart en pincode
(beide voor gehuwden), de benodigde documenten en eventueel de vorige aangifte mee.

Op woensdag 18 april is het 'Buitenspeeldag'. Op deze dag verbannen we
de speelconsoles, tablets en tv en wordt
er enkel buiten gespeeld. Nickelodeon,
Ketnet en VTMKZOOM zenden trouwens
niet uit op deze dag.

Ook op andere tijdstippen is het mogelijk om
in de bib de aangifte online in te vullen, weliswaar zonder begeleiding. Aan de balie kan een
ID-kaartlezer ontleend worden waarmee je aan
de slag kan.
DATA
• Zaterdag 19 mei van 09.30 tot 12.30 uur
• Dinsdag 5 juni van 09.00 tot 12.00 uur
• Woensdag 6 juni van 14.00 tot 18.00 uur
• Zaterdag 9 juni van 09.30 tot 12.30 uur
 Inschrijven in de bib, Grote Markt 3 in Tienen,
tel 016 80 56 70, bibliotheek@tienen.be.

In Vlaanderen en Brussel worden er
overal op de Buitenspeeldag activiteiten
georganiseerd en natuurlijk doet Tienen
mee, zij het dit jaar onder een ietwat andere vorm. Door de komst van de nieuwe
avontuurlijke speeltuin Heldenland, is er
deze keer geen Buitenspeeldag op het
Martelarenplein. Onder het motto ‘kinderen nemen straten en pleinen in’ gaan we
voluit voor een Tienen vol speelstraten.
Check www.jeugd3300.be voor een
speelstraat bij jou in de buurt en kruis de
datum alvast in je agenda aan!
 Buitenspeeldag
Woensdag 18 april
www.jeugd3300.be

NIEUWE PROGRAMMATIE CC DE KRUISBOOG
CC De Kruisboog stelt vanaf maandag
4 juni zijn programmatie 2018-2019
voor. Voor wie nu al op het puntje van
zijn stoel zit, kunnen we alvast een
tipje van de sluier lichten: op vrijdag
8 februari '19 komt de populaire Stan
Van Samang naar de Manege met
zijn nieuwe theatertournee ‘Op de
Schoot’. Op vrijdag 22 en zaterdag 23
maart '19 is Wouter Deprez te gast.
De online verkoop van abonnementen (6 of meer voorstellingen) start op
zaterdag 9 juni. Koop je een abonnement voor de avondvoorstellingen,
dan kan je vanaf dat moment ook al
tickets voor de familievoorstellingen,
lezingen en films reserveren. Vanaf
zaterdag 16 juni om 09.00 uur vangt
de verkoop van losse tickets aan.
 Programmatie vanaf 4 juni op www.dekruisboog.be en via de Cultuurmail in de bus. Abonnementen en tickets: www.dekruisboog.be of aan de
balie van CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20 in Tienen (extra open op zaterdag 9 en 16 juni van 09.00 uur tot 13.00 uur - niet telefonisch bereikbaar
op deze momenten).

WIN DUOTICKETS
CC De Kruisboog geeft 3 duotickets weg voor
de voorstellingen 'Erover' van David Galle op
donderdag 3 mei en 'geTIKT!' van Percussive
op vrijdag 11 mei.
Mail voor 1 april naar dekruisboog@tienen.be,
vermeld de voorstelling waarvoor je een duoticket
in de wacht wil slepen en geef het antwoord op
de vraag 'Welk goed doel kreeg de ondersteuning van Stan Van Samang tijdens zijn deelname
aan Steracteur Sterartiest?'. Veel succes!
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DANSVOORSTELLING ART
Tijdens de tweejaarlijkse dansvoorstelling van de Academie Regio Tienen
kan je ontluikend
danstalent aan het
werk zien. Dit jaar
laat het team zich inspireren door muziek
uit 'De Notenkraker',
al wordt er een
eigen verhaal aan gebreid. Het wordt een
vertelling over ‘De Magische Notenboom’
die één keer per jaar hele speciale noten
draagt, waarin voor ieder kind een eigen
talent verscholen zit. Het belooft een
prachtig geheel te worden dat jong en
oud in vervoering zal brengen.
 Dansvoorstelling ART
Vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 mei,
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20 in
Tienen. Info en tickets binnenkort via
www.dekruisboog.be.

GOED
GEZIN(D)SVOORMIDDAG
In het kader van de 'Week van de Opvoeding' organiseert Huis van het Kind Tienen
de 'Goed Gezin(d)svoormiddag'. Op zondag
6 mei kunnen kinderen en hun (groot)ouders
op het binnenplein van het Vrijetijdscentrum
genieten van een voormiddag boordevol
leuke workshops, animatie, een theatervoorstelling en nog veel meer!
Het thema is dit jaar ‘Opvoeden is samenspel’. De wereld is groot en we maken er
allemaal samen deel van uit. Kinderen laten
opgroeien tot echte wereldburgers, betekent dat we hen van jongs af aan een stem
geven en hen de superdiverse kleurrijke
wereld waarin we leven laten meemaken.
 Goed Gezin(d)svoormiddag
Zondag 6 mei van 10.0 tot 13.00 uur,
binnenplein Vrijetijdscentrum, Sint-Jorisplein 20 in Tienen. Deelname gratis.
Meer info binnenkort op www.jeugd3300.be.
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GEEN TIJD VOOR VERVELING IN
DE PAASVAKANTIE!
Speelpleinwerking Tintel
Tijdens de speelpleinwerking Tintel wordt
er geknutseld, gespeeld en geravot. De
3- tot 6-jarigen blijven op hun vaste stek in
het Vrijetijdscentrum, de 7- tot 12-jarigen
verhuizen voortaan naar het Rakkersveld in
de Torsinweg. Ook deze vakantie staan er
leuke uitstappen op het programma.

Tienerwerking Pitt
Het knutselen en ravotten ontgroeid?
13- tot 16-jarigen zijn welkom bij de
tienerwerking Pitt. Op donderdag 5
en 12 april zet deze zijn deuren open
tussen 13.30 en 16.30 uur. Hou zeker
de Facebookgroep in de gaten:
www.facebook.com/groups/pitttienen.

Paassportkampen
De sportdienst organiseert twee sportweken voor sportieve (b)engeltjes vanaf
4 jaar. Zowel in de voor- als namiddag is
er keuze uit sportactiviteiten zoals dans,
toestelturnen, zwemmen en skeeleren.
Absolute blikvangers zijn de kampen
'lasershooten' en 'Innogames' en de activiteit 'wandelen en knuffelen met pony’s'
voor de kleinsten.
 Inschrijven voor de paasactiviteiten
kan vanaf dinsdag 6 maart om 18.00 uur
via www.tienen.be/jeugdactiviteiten of
bij de betrokken diensten. Meer info op
tienen.be/paasvakantie.

Familiefilms
Tijdens de paasvakantie programmeert
CC De Kruisboog twee familiefilms. Op
woensdag 4 april staan onze Helden
centraal met de vertoning van 'Helden
Boven Alles'. Op dinsdag 10 april trekken we op avontuur naar Textopolis in
'De Emojifilm'.
 Tickets via CC De Kruisboog, SintJorisplein 20 in Tienen, tel 016 80 56 96,
www.dekruisboog.be.

MONITOR WORDEN?
Tijdens de schoolvakanties komen er meer
dan 100 kinderen spelen op speelplein Tintel.
Het zijn de monitoren die zorgen voor zotte
ideeën, vrolijke spelletjes en lachende gezichten. Zin om één van hen te worden? Volg dan
een cursus ‘Animator in het jeugdwerk’ bij de
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw, Koning
Kevin vzw, Kazou … Het inschrijvingsgeld wordt
gedeeltelijk terugbetaald door de stad Tienen.
Nadien kan je aan de slag bij de jeugddienst.
 Jeugddienst, tel 016 82 38 64,
jeugddienst@tienen.be.

DUURZAAM TIENEN

ZET JOUW KLIMAATMAATREGEL OP DE KLIMAATKAART!

ECOWERF GAAT
ONDERGRONDS

De stad Tienen heeft zich met de ondertekening van het burgemeestersconvenant, geëngageerd om de CO2-uitstoot tegen 2020 te reduceren met
20 %. Onderneem jij als particulier, organisatie, vereniging, school of bedrijf
een initiatief dat hiertoe bijdraagt, zet het dan op de klimaatkaart!

Aan de Leopoldvest in Tienen kan je met glasafval terecht in de eerste ondergrondse glascontainers in Tienen. Glasbolsites worden vaak
geplaagd door zwerfafval. Door het ondergronds
systeem wordt dit probleem aangepakt. In de
containers zijn sensoren ingebouwd die de vullingsgraad weergeven. Als de containers bijna vol
zijn, wordt dit elektronisch gemeld bij EcoWerf.
Op termijn wil de stad het systeem ook toepassen
op andere locaties.

De klimaatkaart kan online geraadpleegd worden op www.tienen.be/klimaatkaart
en toont naast projecten over hernieuwbare energie, ook klimaatacties op het
vlak van mobiliteit, gebouwen, consumptie en duurzame landbouw. De uitdaging
is om samen de kaart vol te kleuren.
Alle inspanningen, klein of groot, worden geapprecieerd. Zo komt ook de plaatsing van zonnepanelen of een warmtepomp in aanmerking. Het belangrijkste is
dat je zelf actie onderneemt en hiermee ook anderen wil aanzetten om klimaatvriendelijke maatregelen te nemen. Grafieken visualiseren de jaarlijkse evolutie
voor de diverse sectoren.

Wil jij jouw klimaatmaatregel op de klimaatkaart laten opnemen?
Stuur een e-mail naar leefmilieu@tienen.be.

DOE MEE AAN DE GROTE LENTESCHOONMAAK!
Op zaterdag 17 maart is het weer
zover: dan wordt Tienen tot in
de kleinste hoekjes opgeruimd
tijdens de 'Grote Lenteschoonmaak'. Het team van dienst dat
zijn jullie, onze inwoners!
Tienen investeert heel wat
middelen in een propere stad.
Dagelijks is het team van de
openbare reiniging met acht
mensen op pad om vuilbakjes te
ledigen, zwerfafval op te kuisen
en meldingen van sluikstort
op te volgen. Op dinsdag en
donderdag worden zij in het
stadscentrum bijgestaan door
drie medewerkers van de vzw
Blankedale. Ook na evenementen zoals Suikerrock, Tienen
Zingt of de nieuwjaarsdrink zijn
zij steevast present om onze
stad weer proper te maken.
Vorig jaar alleen al haalde het
team zo maar eventjes 92.500
kilogram afval op en werden er
meer dan 1.000 meldingen van
zwerfafval afgevinkt. Alle hulp is
dus welkom!

Ben jij bereid op zaterdag 17
maart de handen uit de mouwen te steken, samen met
je buurt, vereniging of gezin,
schrijf je dan voor dinsdag 13
maart in. Je mag zelf de buurt
kiezen waar je aan de slag wil

gaan en krijgt het nodige materiaal (fluojasjes, vuilniszakken,
grijptangen en handschoenen)
ter beschikking. Als bedankje
word je uitgenodigd voor een
afsluitmoment met een hapje
en een drankje.

 Inschrijven kan via
www.tienen.be/inschrijvinglenteschoonmaak of
bij de dienst leefmilieu,
tel 016 80 57 92,
leefmilieu@tienen.be.
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VAN DE STADSAKKER ...
NAAR DE CHEF
Groentjes vers van de StadsAkker, dat smaakt.
Deze keer stelt chef Ronny Hendrickx van
Spijshuis Dieu samen met zijn souschef Loïc
Flusu een feestelijk paasslaatje samen met
spinazie, postelein en veldsla. Smakelijk!
De StadsAkker aan Campus Sint-Jan in de Houtemstraat gaat
zijn tweede seizoen in. Je kan er groenten, kleinfruit en kruiden
oogsten die door stadsboer Wannes op een ecologische manier
werden geteeld. Dat gaat van venkel, radijsjes, yacon, zoete
aardappel, aardbeien, prei, pompoenen tot erwtjes en kolen. Het
nieuwe seizoen start op 1 april, inschrijven kan nog steeds!
Spijshuis Dieu is al jaren een gevestigde waarde in Tienen. In een
voormalige chique kledingszaak, waarvan het interieur grotendeels
bewaard is gebleven, zetten Nele Vanistendael en haar echtgenoot
Ronny Hendrickx gerechten met verse producten op tafel, waaronder de legendarische Mac Dieu.

 www.stadsakker.be
Spijshuis Dieu, Minderbroedersstraat 10 in Tienen, tel 016 76 03 85,
www.spijshuisdieu.be - Open ma-di-wo-vr 11.30 tot 14.00 uur en
17.30 tot 21.00 uur, do 17.30 tot 21.00 uur.

Kruidensalade met gepofte aardappel, huisgerookte forel en gepocheerd ei
Benodigdheden voor 4 personen
•
• 4 grote, vastkokende
•
aardappelen
• 1 sjalot
• 1 rode biet*
•
• 1 venkel*

1 appel
slasoorten* (spinazie, postelein, veldsla, rucola, bietblad ...)
kruiden* (dille, peterselie,
bieslook ...)

Aan de slag
1. Dep de gewassen aardappelen droog. Verpak ze per stuk in
zilverpapier met wat zout. Idem voor de rode biet. Pof 1 uur in
een voorverwarmde oven op 200 °C.
2. Hol de aardappelen uit, plet met de helft van de forel. Voeg
peper, zout, olijfolie, een scheutje zure room en de fijngesnipperde sjalot, kruiden en citroenzeste toe. Vul de aardappel met het mengsel en zet in de koelkast.
3. Schil en snij de rode biet in blokjes. Kruid met peper en
zout en marineer in vers sinaasappelsap, olijfolie en sinaasappelzeste.
4. Was en meng de sla en zet in de koelkast.
5. Breng water met een scheutje azijn aan de kook, maar hou
het onder het kookpunt. Breek de eitjes 1 voor 1 in een kopje
en laat ze in het water glijden. Pocheer ze gedurende 3
minuten en haal ze met een schuimspaan uit het water.
6. Schaaf de venkel met een mandoline, meng deze met citroensap, peper, zout en olijfolie en zet in de koelkast. Meng
de geraspte mierikswortel met de zure room.
7. Plaats de aardappelen 10 min. in een voorverwarmde oven
van 180 °C. Warm de eitjes 1 minuut op in kokend water.
8. Laat de venkel uitlekken en meng met de sla, gehakte kruiden, peper, zout, wat citroensap en olijfolie.
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• 1 el geraspte mierikswortel
• 2 forelfilets, gerookt en van
de graat gehaald
• 1 citroen, 1 sinaasappel
• 100 gram zure room

• 4 verse eitjes
• peper, zout, olijfolie

*Van de StadsAkker

9.

Dresseer over de borden. Verdeel wat mierikswortelroom en
rode biet over de borden. Doe hetzelfde met de rest van de
gerookte forel. Werk af met appel in julienne.
10. Leg de aardappelen op de borden en bedek met het gepocheerde ei en fijngesnipperde bieslook.
 Wil je het uitgebreide recept nalezen?
Kijk op www.tienen.be/stadsakkerrecepten.

GETIPT IN TIENEN

5

Tips
OM DE LENTE
IN TE ZETTEN
ONTDEK
TIENEN OP
TWEE WIELEN
Wat is er leuker dan op een vrije dag je
streek ontdekken met de fiets? Vogeltjes
fluiten, bomen krijgen blaadjes, daar is de
lente! De Suikerroute is perfect om extra
chocoladekilo’s weg te werken. Je vertrekt
op de Grote Markt en fietst door de groene rand via de landelijke deelgemeentes
Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Oplinter,
Sint-Margriete-Houtem, Vissenaken, Kumtich en Oorbeek terug naar het centrum
van Tienen. De route is bewegwijzerd en
je kan kiezen uit drie fietslussen van 25,
35 en 55 km fietsplezier.
 De brochure met de Suikerroute is gratis
verkrijgbaar in de Streekshop, Grote Markt
6 in Tienen en kan gedownload worden op
www.toerisme.tienen.be/suikerroute.

CHOCOLADE
PAASEIEREN
MAKEN
OP EEN DRAFJE
NAAR DE PAARDENPROCESSIE
De Paardenprocessie op Paasmaandag in
Hakendover is een eeuwenoude traditie die
tot ver over de landsgrenzen heen bekend
is. Ze beeldt de legende uit van de bouw
van de kerk van de Goddelijke Zaligmaker
van Hakendover. Het hoogtepunt van de
processie is de zegening van de duizenden
bedevaarders, ruiters en paarden op de
Tiense berg, waarna de paarden driemaal
rond het altaar draven. Een fantastisch
spektakel dat je als Tienenaar minstens
eenmaal gezien moet hebben!
 Paardenprocessie, Paasmaandag 2
april, vertrek om 11.00 uur aan de kerk van
Hakendover, www.pp-h.be.

SOEZEN
TUSSEN DE
BLOESEMS

De supergezellige bloesemlounge van
B(l)oeiend Hageland aan de Bosschellehoeve verwelkomt je met open armen op
zondag 22 april. Geniet er van een drankje
en hapje met muziek, terwijl de kinderen
zich uitleven met volksspelen. Je batterijtjes
opgeladen? Volg vanaf 14.00 uur de pijlen
voor een wandeling van 4, 7 of 9 km en ontdek onderweg heel wat over het spoorwegverleden en de natuur in de buurt. Er is ook
een fietstocht naar Sint-Margriete-Houtem.

Paasklokken of paashaas, da's allemaal
goed en wel: wat je zelf doet, doe je
meestal beter! Waarom dan niet eens
een workshop 'Maak je eigen chocolade
paaseieren' volgen? Onder leiding van
Ann Koekepan, een gediplomeerd
chocolatier, leer je chocolade
bewerken en je eigen smulklaar
eitje tevoorschijn toveren! Tip:
je neemt best een schort mee,
en wit hoeft die zeker niet
te zijn! Snel inschrijven is
nodig, want de plaatsen
zijn beperkt.
 Workshop, donderdag 22 of 29 maart
van 19.00 tot 22.00 uur, Houtemstraat 11
in Tienen. Inschrijven: € 36 euro via
info@annkoekepan.be,
www.annkoekepan.be.

UITBLAZEN MET
JE BENGELS
De kerstboom is al een poosje naar de tuin
verbannen: tijd voor een paasboom! Je kan
hazelaartakken of wat gouden regen versieren met slingers, maar vrolijke eitjes brengen Pasen en de lente helemaal in huis.
Om een eitje uit te blazen, prik je boven- en
onderaan een gaatje in een rauw ei. Blaas
het ei boven een kommetje voorzichtig
leeg. Spoel eventueel na met wat water. Het
eitje is nu klaar om met waterverf versierd
te worden. Steek een draadje door het
ei, eventueel met de hulp van een naald,
en maak onderaan een knoopje. Zo kan
je de kleurrijke paaseitjes in je paasboom
hangen! Met de uitgeblazen eitjes maak je
natuurlijk een lekkere cake of pannenkoeken. Zit je op Instagram? Tag dan zeker een
foto van je resultaat met #thuisintienen!

 Bloesemdag, zondag 22 april van 11.00
tot 18.00 uur, Bosschellehoeve,
Bosschelstraat 75 in Hakendover,
www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesems.
I.s.m. provincie Vlaams-Brabant.
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JE ATTESTEN IN EEN HANDOMDRAAI
MET 'MIJN DOSSIER'
De federale overheid heeft de online toepassing ‘Mijn dossier’ uitgebreid. Via deze
toepassing kan je met je elektronische
identiteitskaart attesten downloaden. Snel
en eenvoudig!

Persoonlijk dossier raadplegen
Via 'Mijn dossier' kan iedere burger zijn gegevens in het Rijksregister nakijken. Je kan fouten rapporteren en checken wie je gegevens
het laatste halfjaar heeft geraadpleegd.

Attesten uitprinten
Eén van de grootste troeven van 'Mijn
dossier' is dat je attesten uit het Rijksregister
onmiddellijk kan downloaden en afdrukken.
Deze attesten hebben dezelfde juridische
waarde als de documenten die je meekrijgt
in het stadhuis. Concreet zijn de volgende
documenten beschikbaar: een attest van
hoofdverblijfplaats, gezinssamenstelling,
leven, Belgische nationaliteit, wettelijke samenwoning en wijze van teraardebestelling
en/of ritueel voor uitvaartplechtigheid.

Contactgegevens delen
'Mijn dossier' biedt de mogelijkheid om op vrijwillige basis enkele van je contactgegevens
te delen. De overheidsinstanties die toegang
hebben tot die gegevens, kunnen zo sneller
en directer met de burger communiceren.

Hoe inloggen op 'Mijn dossier'?
Om je te kunnen aanmelden, heb je je elektronische identiteitskaart (eID), je pincode
en een kaartlezer nodig. De kaartlezer moet
geïnstalleerd zijn met de juiste driver
(zie https://eid.belgium.be/nl). Surf naar
www.tienen.be/mijndossier en volg de
instructies.

HULP NODIG OF GEEN PC?
Aan het onthaal in het stadhuis werd
een pc geïnstalleerd waarop je attesten via 'Mijn dossier' kan opvragen en
uitprinten. De baliemedewerker helpt je
graag verder.

ONTDEK DE JOB VAN JE LEVEN
JOBBEURS TIENEN

DONDERDAG 19 APRIL

Op zoek naar een
(nieuwe) uitdaging?!

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging of op zoek naar een job dicht bij
huis? Kom het aanbod aan vacatures in de regio ontdekken tijdens de
Jobbeurs op donderdag 19 april in de Manege.
Regionale werkgevers uit diverse sectoren stellen tijdens de Jobbeurs hun
openstaande vacatures voor. Onder hen o.m. Tiense Suiker, RZ Heilig Hart,
Citrique Belge en KU Leuven. Je kan er op een informele manier kennismaken, je cv afgeven of meteen solliciteren voor een bepaalde job.
Tijdens de Jobbeurs kan je deelnemen aan workshops. Het geheime wapen
van elke jobkandidaat is het cv. Met de workshop ‘Video-cv’ kan jij alvast
origineel uit de hoek komen. Of wat dacht je van wat stylingadvies bij het
solliciteren? Mensen die denken aan een eigen zaak, krijgen de kneepjes
van het vak aangeleerd door VOKA. Inschrijven voor deze workshops kan
via www.tienen.be/jobbeurs.
De Jobbeurs is een initiatief van de stad Tienen i.s.m. de VDAB, OCMW Tienen,
Businessclub Tienen, UNIZO en VOKA. De toegang is gratis.
 Jobbeurs
Donderdag 19 april van 14.00 tot 19.00 uur
Manege, Sint-Jorisplein 25 in Tienen
www.tienen.be/jobbeurs
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TIENEN WERKT

Kim’s Chocolates is één van
de aanwezige werkgevers
tijdens de Jobbeurs in Tienen.
De Tiense chocoladeproducent
vierde onlangs zijn 30ste verjaardag en groeide uit tot een
wereldleider in de sector.
HR-manager Anja Pelgrims
zorgde mee voor een frisse wind
in het bedrijf met een hart voor
zijn werknemers, het milieu en
de cacaoboeren in Tanzania.

KIM’S CHOCOLATES:
JOBS OM IN TE BIJTEN!
Waarom koos Kim’s Chocolates
voor Tienen als uitvalsbasis?
Tot 2008 was ons bedrijf gevestigd
in Aarschot. De uitbreidingsmogelijkheden waren er echter beperkt
en er werd naar een nieuwe locatie
gezocht. Tienen werd al snel als favoriet naar voren geschoven omwille
van de filevrije en vlotte toegankelijkheid voor de werknemers vanuit
Aarschot. De stad heeft nog veel
vestigingspotentieel voor nieuwe
en bestaande bedrijven en zet met
initiatieven zoals TAK 27* en de Jobbeurs duidelijk in op economie.
Zijn er veel openstaande vacatures
bij Kim's Chocolates?
We zoeken het hele jaar door nieuwe mensen. Tijdens het hoogseizoen
van augustus tot november trekken
we meer uitzendkrachten aan, maar
we hebben ook vaste jobs in de
aanbieding: lijnoperatoren, inpakkers, teamleaders ... Het diploma is
van ondergeschikt belang, voor elke
functie hebben we een aangepast
opleidingstraject. Sommige profielen,
waaronder chocolatiers, patissiers
en allround techniekers, zijn moeilijk
te vinden. De Jobbeurs geeft ons de
kans om met potentiële werknemers
te praten en kennis te maken.
Waarom zijn jullie een interessante
werkgever?
Onze werknemers krijgen alle

kansen om zich te ontwikkelen en
door te groeien binnen ons bedrijf.
Wie bij ons aan de slag gaat, krijgt
een opleiding op maat. De starters
worden regelmatig geëvalueerd. Zit
het goed op het vlak van attitude
en werkprestaties, dan kijken we
verder welke richting we uitgaan
en behoort een vast contract tot de
mogelijkheden.
Kim’s Chocolates springt hiermee
op de kar van het werkplekleren.
Wat zijn de voordelen voor het
bedrijf en de werknemers?
Door opleidingstrajecten op maat
uit te werken, raken knelpuntberoepen ingevuld. We kijken niet naar
het CV, maar zetten in op competenties. Het mooiste voorbeeld is
onze politieagent uit Irak die werd
opgeleid tot menger-bereider en
nu met volle overgave de vullingen maakt voor onze pralines. Een
aantal werknemers wordt opgeleid
tot coach om nieuwe medewerkers
wegwijs te maken.
Door mensen de tijd te geven
de job te leren en hen hierbij te
begeleiden, is het ziekteverzuim in
4 jaar tijd gehalveerd. Er heerst een
positieve sfeer op de werkvloer, de
werknemers zijn geëngageerd en
fier. Zo'n vier keer per jaar komen
ook de leerlingen etalage van VIA
Tienen onze showroom en inkom-

hal inrichten rond een bepaald
thema. De ideale gelegenheid om
te proeven van de job.
Jullie zijn niet alleen een geëngageerde werkgever in Tienen, maar
ook ver buiten onze stadsgrenzen …
Ongeveer 25.000 families in
de Mbeyaregio in Tanzania zijn
afhankelijk van de teelt van cacao.
Fons Maex, de oprichter van Kim's
Chocolates en recent verkozen tot
'Tiense ondernemer van het jaar',
startte in 2010 het scholenbouwprogramma ‘Cocoa for Schools’. Dit
project heeft het ambitieuze doel
om de levenskwaliteit van duizenden cacaoboeren en hun families
te verbeteren. Ons personeel kan
vrijblijvend één keer per jaar een
aantal uren gratis werken ten voordele van het project. Op die manier
hebben we al een schoolgebouw
gesponsord.
Tot slot: Pasen staat voor de deur.
Hoeveel kilogram paaseitjes rollen
er de komende weken van de
fabrieksband?
Paaseitjes rollen hier niet van de
band, maar we produceren wel tinnen paaseitjes, gevuld met pralines.
Per dag verwerken we zo’n 40 ton
chocolade, op jaarbasis gaan we
richting 10.000 ton ...
Wij zullen alvast even voorproeven …

Anja Pelgrims,
HR-manager
Kim’s Chocolates

“Het diploma
is van ondergeschikt belang,
voor elke functie hebben we
een aangepast
opleidingstraject.”

*TAK27 is een project
dat Tienen als voedingsmetropool op de
kaart wil zetten.
 www.kimchoc.be en
www.cocoaforschools.be
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#thuisintienen
Gebruik #thuisintienen
voor al je Instagramfoto’s
over Tienen: de kans
bestaat dat jouw foto in
deze rubriek terechtkomt!

18

7 januari

7 januari

#thuisintienen #wintermagietienen

@chezmademoisellejulie: 's Morgens vroeg
aan de arbeid: mijn grote specialiteit zal het
wellicht nooit worden. Gelukkig ben ik niet
de enige waar ochtendlijke bedrijvigheid te
noteren valt. #raffinerietirlemontoise

18 januari

9 februari

10 februari

@stadtienen: Zoveel fijne Tienenaars
genomineerd tijdens het Gala van de Tiense
Troeven met op kop de Tienenaar van het
jaar: Frank Geurts. #GalaTT #thuisintienen

@thomas_tm: Met wat goede wil is
@stadtienen toch eigenlijk het ‘Venetië van
het Noorden’.

@stadtienen: Vol verwachting uitkijken naar
de #carnavalstoet in #Tienen. 🎉  🐯

(Foto: LOHX Photography)

#thuisintienen

#thuisintienen

14 februari

15 februari

19 februari

@stadtienen: Voor de 10de keer organiseert
de jeugddienst een taalbad voor anderstalige
kindjes. Da's spelenderwijs Nederlands leren!

@stadtienen: Dirk Van Tichelt opgepast!
Deze sportieve bengeltjes krijgen het judo
aardig onder de knie tijdens de krokussportkampen :)

@stadtienen: Vandaag kwamen de eerste
klassen langs op de expo 'Laat me mezelf
zijn' over Anne Frank. Nog tot 29 april is deze
te bezichtigen in Z.O.E.T.

#thuisintienen

#krokusvakantie #thuisintienen

#annefrank #thuisintienen

@stadtienen: De Tienenaars klinken op het
nieuwe jaar tijdens ‘Tienen Klinkt op 2018’.

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: Michiel Crijns

STANDPUNT

Volg ons op Facebook, Twitter en
Instagram en abonneer je op onze
wekelijkse digitale nieuwsbrief!
 www.facebook.com/stadtienen
 @stadtienen
 @stadtienen
 www.tienen.be/nieuwsbrieven

“Ah, je bent al begonnen? Dit is nochtans niet meteen de meest fotogenieke plek
van de stad.” Lachend begroet ik mijn gast aan het station. Hij contacteerde me een
week geleden met de vraag of ik hem wat leuke plekken van Tienen kon laten zien,
omdat hij in opdracht van een grote projectontwikkelaar die actief is in onze stad,
voor wat beeldmateriaal moet zorgen. Fotografie heeft voor dit natuurtalent geen
geheimen meer, onze stad Tienen des te meer. “Ik ken Tienen enkel van Suikerrock”, geeft hij toe als we in de wagen stappen. Het stationsplein ligt er inderdaad
maar pover bij, maar ik vertel hem dat hij over een paar jaar deze plek niet meer zal
herkennen. De stad is in volle ontwikkeling.
Ik had me voorbereid om de wat stereotype stadsgezichten van Tienen met hem
te bezoeken: de markt met de kerk en het stadhuis, de academie en daarachterliggend het Toreke en de bib, de Veemarkt met St.-Germanus en het Vrijthof en
Apostelenhof, de ruïne van de Paterskerk …
Door de ogen van iemand anders, kijk je helemaal anders naar de stad. Telkens
ik dacht een mooi prentkaartuitzicht te presenteren, zag ik dat zijn lens naar iets
anders werd getrokken. Kleine details, andere invalshoeken … Pas later, toen ik zijn
foto’s mocht inkijken, begreep ik wat ik gemist had: hij stelde zijn lens scherp op de
mensen die voorbij de decors liepen, op de vlaggen aan de gevels, in kikkerperspectief opkijkend naar plaatsen waar wij achteloos aan voorbijlopen. Ik bedacht dat
dat exact is wat wij met stadsblog TienenTroef proberen: in elk nieuw artikel ook iets
nieuws ontdekken over de stad die we al zo goed menen te kennen.
“Als ik ooit verhuis, dan is het naar Tienen denk ik …”, verbaasde hij mij. “Zeker
doen.” antwoordde ik enthousiast. Ik hoorde An Jordens opnieuw het Gala van de
Tiense Troeven toeroepen: "Tijd om weer fier te zijn op Tienen, waar is dat chauvinisme gebleven?”
Ik kan het iedereen aanraden. Nodig eens iemand uit die Tienen niet kent, wandel
samen doorheen onze stad en luister naar wat zij zien. Wees niet verbaasd als je
zelf hier en daar dingen voor de eerste keer ziet, of voor de eerste keer echt bekijkt.
En ga dan samen ergens een lekkere kop koffie drinken, gezellig naast elkaar,
samen achter één laptop, surfend naar www.tienentroef.be.

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

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

19

