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BLIKVANGER

DAT HET GOED WAS!
Het laatste weekend van juli is Suikerrockweekend. Dit jaar mocht onze
stad om en bij de 100.000 festivalgangers verspreid over drie dagen ont
vangen. Van heinde en ver kwamen ze, gewapend met een goeie zonne
crème, genieten van de grote namen en de gezellige sfeer. Het werd een
stevig feestje, zonder noemenswaardige incidenten. Zo hebben we het
graag in Tienen!
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VOORWOORD

DUURZAAM HET
NAJAAR IN
Op zondag 14 oktober trekken we naar de stembus voor de lokale en provin
ciale verkiezingen. Spannende tijden voor de toekomst van Tienen …
Tijdens de sperperiode vind je in 'Tiens' dan ook geen traditioneel voorwoordje
van de burgemeester, als dienst communicatie scherpen we zelf de pen.
Van 18 tot 25 september is het de 'Week van de duurzame gemeente'. Tienen
engageerde zich om de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde
Naties (de zgn. SDG's) te ondersteunen en neemt tal van initiatieven op dat
vlak. In het dossier 'Duurzame stad' hebben we het o.m. over groene en duur
zame begraafplaatsen, het aankoopbeleid van de stad en de Klimaatmobiel,
die binnenkort ook bij jou in de buurt langskomt.
Wist je dat Mozart 255 jaar geleden te gast was in Tienen? Hij logeerde er in
'De Tinnen Schotel', vandaag beter bekend als de muziekacademie. Reden
genoeg voor ondernemer Bart Debbaut om samen met de Academie Regio
Tienen een activiteitenprogramma op te zetten.
Kruip jij 's avonds al knus onder een dekentje? Dan hebben wij enkele leuke
tips voor een gezellige herfst. Ook het soepje van de 3L Buurtkantine in de
rubriek 'Van de StadsAkker naar de chef' zal je doen spinnen van plezier.
Zeker uitproberen!
Dienst communicatie
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KORTWEG

FUSIE
POLITIEZONES
Vanaf 1 januari fusioneren de politiezones
Tienen-Hoegaarden en LAN (Landen, Linter,
Zoutleeuw) tot één politiezone, maar nu al werd
het politiecollege geïnstalleerd. Dit bestaat uit
de vijf burgemeesters van de deelnemende
gemeenten, aangevuld met de korpschefs. Met
een totale oppervlakte van 243 km², meer dan
73.000 inwoners en 176 medewerkers zal de
nieuwe politiezone de tweede grootste van het
gerechtelijk arrondissement Leuven zijn. De
fusie moet voor beide korpsen tal van voorde
len bieden en stelt een betere dienstverlening
voorop. Als naam wordt 'Politiezone Getevallei'
voorgesteld aan de politieraad.

NIEUWE
WANDELPADEN
IN VIANDERDOMEIN
Interleuven werkt momenteel in opdracht van de
stad een dossier uit voor het vernieuwen van de
voetpadverharding in het Vianderdomein in het
gedeelte tussen de brasserie en de Bronstraat.
Eerder werden er al gelijkaardige werken
uitgevoerd in de rest van het domein. Door
de heraanleg van de wandelpaden wordt de
toegankelijkheid van het domein verbeterd. Na
aanduiding van een aannemer, zullen de werken
vermoedelijk nog dit najaar uitgevoerd worden.
Ondertussen werd in het domein ook een popup bar geïnstalleerd.

INSCHRIJVINGEN ART
Nog tot 30 september kan je je
voor het vernieuwde lesaanbod
van de Academie Regio Tienen
inschrijven. Bekijk de website
voor een uitgebreid overzicht
van alle studierichtingen en de
uurroosters. Inschrijven gebeurt
via een inschrijvingstool op
de website. Kom je graag een
proefles volgen? Dat kan nog tot
en met 20 september.
 www.tienen.be/art

NIEUW ONTMOETINGSCENTRUM
HAKENDOVER

In Hakendover wordt de bouw van een gloednieuw ontmoetingscentrum gepland.
Hiervoor wordt het huidige voetbalterrein enkele meters opgeschoven. In het nieuwe
centrum komt een polyvalente zaal met zicht op het voetbalveld, die ook dienst kan
doen als voetbalkantine. Daarnaast wordt het centrum uitgerust met een tweede grote
multifunctionele zaal, een vergaderzaal en kleedkamers. Het wordt een gebouw met
een laag energieverbruik dat o.m. voorzien wordt van zonnepanelen. De grote zaal
zal akoestisch goed geïsoleerd worden zodat er fuiven en andere feesten kunnen
plaatsvinden.

VERZEKERD BIJ HET SPORTEN
FAMILIEGROEP
DEMENTIE
Zorgen voor mensen met dementie kan bij mo
menten erg zwaar zijn. Tijdens de familiegroep
dementie krijg je de gelegenheid ervaringen
uit te wisselen met lotgenoten. Je kan er ook
terecht met al je vragen over thuiszorg en
tegemoetkomingen. Dit najaar komt de familie
groep nog twee keer samen op maandag 24
september en maandag 26 november, telkens
van 13.30 tot 15.00 uur in het Sociaal Huis.
 Inschrijven bij het OCMW Tienen,
tel 016 80 11 28, tienen@alzheimerliga.be.
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Bewegen is gezond, maar wat
als je tijdens het sporten een
ongeval hebt of geblesseerd
raakt? De stad Tienen reikt samen
met ‘Sport Zeker’ een oplossing
aan onder de vorm van een
verzekeringspakket. Alle ge
zondheidssporten worden hierbij
gedekt: joggen, wandelen, fitness,
zwemmen, yoga, rolschaatsen en
fietsen, met uitzondering van wie
lerwedstrijden. Als inwoner van
Tienen kan je intekenen op het verzekeringspakket, als individu of met het hele gezin.
In het eerste geval kost dit 20 euro per jaar, als gezin betaal je 35 euro per jaar.
 www.zekersporten.be/tienen

DE WERFKEET

TRAJECTCONTROLE
INVALSWEG
Snelheidsduivels zijn gewaarschuwd want op de
Invalsweg werd recent trajectcontrole ingevoerd.
De controle wordt in beide rijrichtingen uitgevoerd
en is aangeduid met borden. Op dit stuk van de
Invalsweg mag er 90 km/uur gereden worden. De
lokale politie hanteert een technische tolerantie
van 6 km/uur. Wie het traject aan een snelheid
van 97 km/uur of hoger aflegt, riskeert dus een
proces-verbaal.

Foto: Schulz Benelux

VERBOUWINGEN
BIBLIOTHEEK VAN START
Deze zomer gingen de verbouwingswerken in de bibliotheek van start.
Hierbij werd een nieuwe inkom gecreëerd en werd de sanitaire ruimte ver
nieuwd. Ter hoogte van de vroegere achterdeur en vestiaire is een verhoogd
werkplatform met nieuwe computers voorzien. In een tweede fase zal de
volledige gelijkvloerse verdieping een nieuwe vloer krijgen. Daarna worden
de zelfuitleenbalies geïnstalleerd en krijgen de rekken en andere meubels
opnieuw een plek. De feestelijke inhuldiging is op zaterdag 13 oktober.

Tijdens de maand september is de afdeling AVM en non-fictie gesloten.
Op donderdag 20 september en van maandag 1 t/m vrijdag 12 oktober
is de bib volledig gesloten.

STEMMEN IS MÉÉR
DAN EEN BOLLETJE
KLEUREN
Op zondag 14 oktober
trekken we met z'n allen
naar de stembus voor de
provinciale en gemeen
telijke verkiezingen. Een
geldige stem uitbrengen doe je door middel van:
• een lijststem: in dit geval ga je akkoord met de
volgorde van de lijst;
• één of meerdere naamstemmen op een lijst;
• een combinatie van een lijststem en
naamstem(men) binnen eenzelfde lijst.
Een stem is ongeldig als je op verschillende lijsten
stemt of als je schrijft of tekent op je stembiljet.
Blanco stemmen kan ook. In beide gevallen
gebeurt er niets met je stem. Enkel correct uitge
brachte stemmen tellen mee in de zetelverdeling.
Elke partij die de kiesdrempel van 5 % van het
totaal uitgebrachte geldige stemmen behaalt, komt
in aanmerking voor een zetel. In Tienen zijn er 31
zetels te verdelen.
 Een overzicht van de officiële kieslijsten in Tienen vind
je vanaf 24 september op www.vlaanderenkiest.be.

NIEUWE FASE HERAANLEG
VESTEN
De werken aan de Sliksteenvest en Leopoldvest en aan de brug over de Gro
te Gete zijn afgerond. Ook het kruispunt van de Veldbornstraat met de Waai
bergstraat werd heraangelegd. Begin augustus startte aannemer Colas met
de herinrichting van de Oplintersepoort. Hier wordt momenteel de riolering
geplaatst. Hierdoor is de Oplintersesteenweg ter hoogte van het kruispunt
met de Vianderstraat volledig afgesloten. Er is een omleiding voorzien via de
Hamelendreef en de Slachthuisstraat (richting centrum) en via het Industrie
park/Hamelendreef (voor doorgaand verkeer). In de Hoveniersstraat werd
een nieuw rioleringsstelsel aangelegd. Momenteel wordt ook hier de rijweg
volledig vernieuwd.

HERAANLEG GROTE MARKT
In de vorige edities van Tiens kon je kennismaken met de plannen voor de
heraanleg van de Grote Markt. In de loop van de komende weken wordt
er een aannemer aangeduid zodat de verdere planning voor de heraanleg
opgemaakt kan worden. Het dossier liep wat vertraging op omdat er bijko
mend onderzoek uitgevoerd werd naar de gevolgen van de aanleg van een
gescheiden riolering. De stad wil er immers zeker van zijn dat dit nadien geen
problemen oplevert voor hoger gelegen gebieden. De Zweedse rode granie
ten stenen, voorzien in het ontwerp voor de aanleg van het plein, blijken niet
meer verkrijgbaar te zijn. Ook op dit vlak moest het ontwerp aangepast wor
den. Door nu al met al deze factoren rekening te houden, werkte de stad een
technisch sterk dossier uit en zal de uitvoeringsfase vlotter kunnen verlopen.
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ASSISTENTIEWONINGEN
GROENHOF

"STOFFIGE
RUSTHUIZEN
ZIJN VERLEDEN
TIJD"
Naast het woonzorgcentrum Keienhof in Kumtich, trok het OCMW Tienen de assistentiewoningen Groenhof op. Ouderen kunnen er, met de nodige begeleiding, zelfstandig
wonen. Lieslot Mahieu, directeur ouderenzorg, licht toe.
Thuis vergt dit vaak grote investeringen:
Wat is het verschil tussen een woonzorghet aanpassen van de badkamer, breder
centrum en een assistentiewoning?
maken van deuropeningen, wegwerken
In een woonzorgcentrum wonen ouderen
van niveauverschillen, integratie van een
die het thuis niet meer alleen kunnen
noodsysteem … In een assistentiewoning is
beredderen: ze hebben niet enkel een
dit allemaal voorzien.
kamer, maar worden ook verzorgd en
nemen deel aan het leven in het woon
zorgcentrum. Het raadplegen van een
Vaak zet men echter de stap naar een
arts, medicatie … valt
woonzorgcentrum of assis
buiten de vastgelegde
tentiewoning te laat. Men
"Het opzet is
dagprijs. Assistentie bij de
komt bv. in het ziekenhuis
de bewoners
dagelijkse noden (wassen,
terecht en moet dan in alle
aankleden, maaltijdzorg …)
haast een oplossing vinden
met de nodige
is inbegrepen, net als het
waar men zelf niet gelukkig
ondersteuning
poetsen van de kamer. Af
mee is. Afscheid nemen van
zolang mogelijk je thuis is altijd moeilijk, maar
en toe worden er activitei
ten georganiseerd.
wanneer je zelf de timing
zelfstandig te
kan bepalen, is de overgang
laten wonen."
makkelijker.
Assistentiewoningen zijn
een tussenstap tussen
Wat is het voordeel van de nabijheid van
het volledig zelfstandig wonen en een
het woonzorgcentrum?
woonzorgcentrum. De zorg die nodig is,
wordt in overleg met de woonassistent
Door de nabijheid kunnen mensen van de
bepaald. Het opzet is om de bewoners met assistentiewoningen met mondjesmaat
de nodige ondersteuning zolang mogelijk
en op hun eigen tempo kennismaken met
zelfstandig te laten wonen. Het verschil is
het woonzorgcentrum. Ze mogen gebruik
ook duidelijk in de woning zelf: je hebt een
maken van de faciliteiten van het woon
eigen huiskamer, keuken en slaapkamer en zorgcentrum zoals de kapper, manicure,
kan deze volgens eigen smaak inrichten.
pedicure en maaltijden. Hierdoor wordt de
Ook een huisdier is toegelaten. Daarnaast
mentale barrière kleiner.
is er een gemeenschappelijke ontmoe
Is een assistentiewoning financieel haaltingsruimte waar de bewoners contact met
elkaar kunnen hebben.
baar voor iedereen en hoe zit het met de
wachtlijsten?
Waarom blijven mensen niet thuis wonen
De 30 assistentiewoningen verschillen in
grootte en hebben 1 of 2 slaapkamers. De
met thuiszorg?
dagprijs gaat van 33 tot 39 euro. Er is een
De infrastructuur is volledig afgestemd op
wachtlijst. Soms komt er een plaats vrij,
het feit dat je zorgnood kan toenemen.
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maar is het nog te vroeg voor de persoon
in kwestie om er gebruik van te maken.
Daar proberen we natuurlijk rekening mee
te houden.
21 % van de Tienenaars is ouder dan 65.
Hoe evolueert de ouderenzorg verder in
de toekomst?
We blijven alles afstemmen op een per
soonlijke zorg waarbij iedereen op het
juiste moment de ideale omkadering kan
krijgen en tegelijkertijd zijn vrijheid zoveel
mogelijk kan behouden. Met de synergie
tussen het woonzorgcentrum en de assis
tentiewoningen gaan we vereenzaming
tegen. Stoffige rusthuizen zijn verleden tijd!
 Meer info over de assistentiewoningen
Groenhof krijg je via de woonassistent, tel
016 80 18 38, info.groenhof@ocmw.tienen.be.

THUIS IN TIENEN

BELOFTE MAAKT
SCHULD

SMALL CITY WITH A
BIG HEART
Onder de noemer 'Tienen, a small city with a big heart'
realiseerden Ward Collin en An Baeckelmans, beiden docent
aan ART, zeven kortfilms. De films brengen nieuwe Tienenaars
in beeld, steeds vanuit een ander oogpunt. Of het nu als
kunstenaar, zorgkundige of ouder is, ze integreren zich elk
op hun manier in onze stad. De kortfilms zijn een vervolg op
een eerder project waarbij ART, samen met Afrika in Tienen
CATI-TAGE vzw en de OKAN-klassen van PISO, inwoners van
Afrikaanse origine in beeld brachten. Alle kortfilms kunnen
bekeken worden via het YouTubekanaal van de stad Tienen.
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WORD BUDDY
Tijdens de onthaaldag voor nieuwe inwoners maakten we
kennis met de sympathieke Will van Ratingen en Eligia van
Deursen. In december 2017 verhuisde het koppel vanuit
Nederland naar Oplinter. "Onze dochter woont al meer dan 15
jaar in Tienen. We hadden het aan onze kleindochter beloofd
om naar hier te verhuizen zodra opa met pensioen ging. Dat
gebeurde vorig jaar. Belofte maakt schuld, dus nu staan we
hier! We hebben het ons nog geen moment beklaagd en vinden
het hier reuzefijn. Met dit mooie weer ontdekken we o.a. de
fijne fietsroutes van Oplinter naar het centrum van Tienen."
We wensen oma, opa en kleindochter nog veel leuke Tiense
ontdekkingsmomenten samen!

ANIMO OP DE
SPEELPLEINWERKING
Dagelijks gemiddeld 140 kinderen tussen 3 en 16 jaar de
tijd van hun leven bezorgen, daar stonden de animatoren
van speelpleinwerking Tintel en jongerenwerking Pitt een
hele zomer lang voor garant. Ondanks de lange werkdagen
en de zwoele temperaturen die ons landje gestaag deden
opwarmen, smeten ze zich elke dag vol enthousiasme en
met tonnen energie op de activiteiten. "De sfeer is super, het
is leuk werken met de kinderen en we zijn gewoon een fijne
groep mensen", luidt het eensgezind. En daarom krijgen ze
van ons een dubbel en dik verdiende tien op tien!!
 Jeugddienst, tel 016 82 38 64, jeugddienst@tienen.be,
www.facebook.com/jeugddienst.tienen.

Je weg vinden in een nieuwe stad en je aanpassen aan de
gebruiken van een ander land, het is voor nieuwkomers geen
eenvoudige opdracht wanneer ze de Nederlandse taal nog
niet goed machtig zijn. Daarom lanceerde de stad samen
met GROS Tienen het buddyproject. Buddy's ondersteunen
anderstalige nieuwkomers bij hun integratie in onze stad. Ze
vormen een aanspreekpunt en maken hen wegwijs in het
aanbod van diensten. Wil jij mee het verschil maken? Dan is het
buddyproject misschien iets voor jou!
 Dienst integratie, tel 016 80 56 90, buddyproject@tienen.be.

10/10

Wil je zelf ontdekken of er in jou een animator zit?
Neem contact op met de jeugddienst. Je wordt er met veel
enthousiasme, de nodige info en open armen verwelkomd!
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KERNWINKELGEBIED
AFGEBAKEND
Net zoals vele andere steden, heeft Tienen te
kampen met leegstand in de handelskern. Om
gerichte acties rond deze problematiek te kunnen
uitwerken, is het belangrijk een kernwinkelgebied
af te bakenen. Dit zorgt er o.m. voor dat hande
laars aanspraak kunnen maken op specifieke
subsidies. Om tot deze afbakening te komen,
werkte de stad de voorbije maanden intensief
samen met het studie- en adviesbureau ABM.
Het definitieve voorstel voor het kernwinkelge
bied omvat de Grote Markt (hoek Grote Markt/
Broekstraat inbegrepen), Kalkmarkt, Nieuwstraat,
Hennemarkt, Spiegelstraat, Veemarkt, Peper
straat en Leuvensestraat. Dit voorstel werd in juli
goed bevonden door de handelaarsverenigingen
KWIXX en UNIZO.

MELDINGEN VIA
TOPDESK
De stad maakt momenteel een inhaalbeweging
op het vlak van digitalisering. Na de invoering van
het werken op afspraak, installeerde de dienst
ICT nu een systeem voor interne meldingen.
Deze gebeuren voortaan via het programma Top
desk dat een categorisatie van de meldingen en
een betere opvolging en rapportering mogelijk
maakt. Eerder werd deze toepassing ook al voor
externe meldingen geïmplementeerd.

WERKEN OP
AFSPRAAK GOED
ONTHAALD
In mei voerde de dienst burgerzaken het
werken op afspraak en een snelbalie in. Uit een
bevraging van de bezoekers van het stadhuis
blijkt dat het nieuwe systeem erg goed onthaald
wordt. 92 % is tevreden tot zeer tevreden over
de dienstverlening en de snelheid waarmee
men aan de snelbalie verder geholpen wordt.
Voor de themabalies is dit maar liefst 98,7 %.
 Afspraak maken via www.tienen.be/afspraak,
telefonisch op het nummer 016 80 57 00 en aan
de onthaalbalie in het stadhuis.
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LAATAVONDSHOPPING IN TIENEN
Het weekend al shoppend inzetten, geef toe, er zijn ergere
dingen ... In Tienen lanceert handelaarsvereniging KWIXX
samen met de stad laatavondshopping iedere eerste vrijdag
van de maand.
Initiatieven op poten zetten om de Tien
se handel nieuw leven in te blazen, dat
is de missie van de kersverse voorzitter
van KWIXX, Barbara Evrard. "We staken
de koppen bij elkaar en kwamen op
het idee om een laatavondshopping
in Tienen te organiseren", vertelt ze.
"Iedere eerste vrijdag van de maand
blijven de winkels open tot 20.00 uur
en wordt er animatie rond een bepaald
thema uitgewerkt. Voor de eerste editie
vorige vrijdag kozen we voor het thema
'bloemen'. Op vrijdag 5 oktober wordt er
gewerkt rond 'fashion'.
De stad Tienen was meteen gewonnen
voor het idee en sprong mee op de kar.
Tijdens de laatavondshopping kan op
de betaalparkings in het centrum gratis
geparkeerd worden vanaf 15.00 uur. Ook
de parkings van VIA in de Waaibergstraat
en PISO in de Alexianenweg staan ter
beschikking. Voor de fietsers wordt een

overdekte fietsenstalling in de Nieuw
straat voorzien. Opgelet, in de blauwe
zone dient nog wel de parkeerschijf
gezet te worden.

FFH-CAMPUS VERWELKOMT
JODOCO NV
Op de Feed Food Health-campus bouwt
Jodoco NV een nieuwe vestiging. Jodoco
NV is gespecialiseerd in de ontwikkeling
en productie van innovatieve voormeng
sels en aanvullende diervoeders. De
ontwikkeling vindt plaats in eigen labora
toria in samenwerking met instituten en
universiteiten in binnen- en buitenland.
Hierbij wordt o.m. gebruikgemaakt van be
taïne, een component die uit de suikerbiet
gewonnen wordt. Andere ingrediënten zijn

o.m. organische zuren, diverse suikers en
essentiële oliën. De nieuwe site in Tienen
zal twee loodsen voor productie en opslag
en een kantoorgebouw met laboratorium
omvatten. Buiten komen tanks voor grond
stofopslag. In de loop van 2019 wil Jodoco
operationeel zijn op de nieuwe site.
 Interesse in een job bij Jodoco?
Neem een kijkje op
www.jodoco.com/vacatures.

TIENEN WERKT

EEN JOB ALS
ONTHAALOUDER

TONNEN
LIEFDE EN
LACHENDE
GEZICHTJES
Huilende kindjes, volle pampers, maar ook tonnen liefde, lachende gezichtjes
en getuige zijn van de eerste kleine mijlpalen. Dat is de job van onthaalouder.
Juliette Raggers en Patricia Wauters zorgen dagelijks voor zes dreumesen.
Een gesprek met een nieuwkomer en een ouwe rot in het vak ...
Hoe zijn jullie in het vak gerold?
Patricia: 18 jaar geleden kreeg ik dankzij
de VDAB de kans om mee te draaien in
een kinderopvang met peutertjes. Ik had
de microbe meteen te pakken: 8 maanden
na de geboorte van mijn tweede zoon ben
ik met mijn eigen kinderopvang begonnen.
Juliette: Ik wist eigenlijk al van jongs af aan
dat ik iets met kinderen wou doen. Ik heb
eerst in een crèche gewerkt, maar startte
op 20-jarige leeftijd in Leuven mijn eerste
kinderopvang op. Later ben ik naar Tienen
verhuisd.
Kan iedereen onthaalouder worden?
Patricia: Iedereen ziet graag baby’s en klei
ne kinderen, maar elke dag voor zes kind
jes zorgen, met ze spelen en ze liefdevol
opvoeden, dat is een ander paar mouwen.
Onthaalmoeder zijn is niet hetzelfde als
mama zijn.
Juliette: Gelukkig word je goed begeleid
door de dienst onthaalouders. De mede
werkers komen regelmatig op bezoek om
te kijken hoe het met jou en de kindjes
gaat. Elke startende onthaalmoeder wordt
geïnformeerd en geholpen om te voldoen
aan de voorwaarden die Kind & Gezin
oplegt.
Patricia: Onthaalouders aangesloten bij
de dienst voor onthaalouders kunnen om
de drie jaar een investeringstoelage van

500 euro aanvragen. Met deze toelage
kan je o.m. verbeteringen uitvoeren aan de
veiligheid, de speelruimte en de woonkwa
liteit van de opvang. Ik heb zo recent een
nieuwe tuinafsluiting geplaatst zodat de
kindjes veilig kunnen buiten spelen.
Hoe ziet de dag als onthaalouder eruit?
Patricia: Wanneer alle kindjes er zijn, lezen
we een boekje, zingen we liedjes of doen
we een andere activiteit. Om 10.00 uur
begin ik aan het middagmaal. Hierbij kan ik
rekenen op heel wat pottenkijkers (lacht).
Na het middagmaal is het tijd voor een dut
je, voor mij de gelegenheid om zelf iets te
eten en wat in het huishouden te doen. In
de namiddag eten de kinderen fruitpap en
boterhammen en spelen ze buiten bij mooi
weer. Om 17.00 uur zwaai ik mijn laatste
bengeltje uit tot de volgende ochtend.
Juliette: Ik werk met verschillende leeftij
den waardoor het er soms wat chaotischer
aan toe gaat dan bij Patricia (lacht). Soms
moet ik koken en verzorgen op hetzelfde
moment en dan zou je wel een extra paar
handen en ogen kunnen gebruiken.
Welke problemen ondervind je als startende onthaalouder?
Juliette: Je bent jong en je durft nog niet
voor jezelf opkomen. Ouders verwachten
soms dat hun kindjes last minute langer
in de opvang kunnen blijven. Afspraken
maken en neen durven zeggen, is daarom

echt wel belangrijk. Er is ook nog werk
aan het sociaal statuut voor onthaalou
ders. Hierdoor haken sommige onthaal
ouders af.
Patricia: Gelukkig bouwen we nu wel een
pensioen op en hebben we recht op een
opvanguitkering van de RVA als er kindjes
afwezig zijn.
Waarom is onthaalouder de beste job van
de wereld?
Patricia: Je krijgt zoveel liefde en vriend
schap van je kleine bengeltjes. Ik heb mijn
eigen kinderen thuis kunnen opvangen en
opvoeden, dat is onbetaalbaar.
Juliette: En handig want voor je eigen
kinderen moet je natuurlijk geen opvang
betalen. Als onthaalouder ben je je eigen
baas en moet je nooit de baan op. Wan
neer ik mijn opvangkindjes iets heb aan
geleerd, ben ik ook best wel trots. Je ziet
ze opgroeien van baby tot zelfverzekerde
peuter. Dan nemen we de vuile pampers er
maar al te graag bij (lacht).

Lijkt een job als onthaalouder jou
iets? Neem een kijkje op
www.ikwordonthaalouder.be of kom
langs bij de dienst onthaalouders in
het Sociaal Huis, tel 016 76 80 65,
onthaalouders@tienen.be.
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ENTHOUSIASTE COLLEGA'S GEZOCHT
Ben jij het beu de dagelijkse files richting Brussel te trotseren?
Niets zo fijn als dicht bij huis te werken. Binnenkort werft de
stad Tienen een diensthoofd wegen, een ingenieur wegen
en een ingenieur gebouwen aan voor de afdeling technische

uitvoerende diensten. Hou onze website in de gaten voor
meer info!
 www.tienen.be/vacatures

255 JAAR MOZART IN TIENEN
Dit jaar is het 255 jaar geleden dat Wolfgang Amadeus
Mozart in de herberg 'De Tinnen Schotel' in Tienen logeerde. Daarom staat onze stad
van maandag 1 t/m vrijdag 5
oktober volledig in het teken
van Mozart.
Ruim een jaar geleden
las Bart Debbaut, onder
nemer in Tienen, in een
biografie dat Wolfgang
Amadeus Mozart tijdens
zijn eerste Europese
reis in 1763 in Tienen is
geweest en er de nacht
heeft doorgebracht. Een
jaar later, exact 255 jaar
na de aankomst van de
jonge Mozart, organi
seert hij samen met de
Academie Regio Tienen,
de Tiense Strijkers, CC
De Kruisboog en enkele
Tiense handelaars een
hulde aan één van 's werelds grootste
componisten onder de vorm van een
'Mozartweek'.

"Het programma van de Mozartweek is
goed gevuld met twee lezingen, een film
over Mozart en een concert van de Tiense
Strijkers", vertelt Bart enthousiast. "Kers op
de taart wordt het concert op woensdag
3 oktober in de Manege. Topmuzikanten
Liebrecht Vanbeckevoort (piano) en Roeland
Hendrikx (klarinet) brengen samen met
het kamerorkest Casco Phil een ouverture
uit 'Nozze di Figaro', de 'Jupitersymfonie',
het '23ste pianoconcerto' en het prachtige
'Klarinetconcerto'. Niet te
missen voor al wie van
Mozart houdt of kennis wil
maken met zijn virtuoze
genialiteit."

PROGRAMMA

Bart liet zich bovendien in
spireren door Thomas Van
derveken die voor Canvas in
één jaar een pianoconcerto
van Edvard Grieg onder de
knie kreeg. "Daarom heb ik
me in januari voorgenomen
om het 17de pianoconcerto
van Mozart te leren. Een
aartsmoeilijke opdracht.”
Op 24 februari zal Bart dat
concerto, samen met het Limburgs Kameror
kest uitvoeren. De opbrengst gaat naar het
Kankersteunpunt in Tienen.

CULTURE CLUB MOZART MET
MARC ERKENS
Donderdag 4 oktober om 20.00 uur
ART, Grote Markt 3

MUZIKANTEN OP DOORREIS
Op 3 oktober 1763 arriveerde de familie Mozart in Tienen. Vader Leopold en moeder
Marie Anna waren, samen met de zevenjarige Wolfgang Amadeus en de twaalfjarige
Nannerl, op doorreis naar Brussel, Parijs en Londen, om hun twee wonderkinderen te
presenteren aan de Europese koningen en prinsen. Het gezin streek neer in ‘De Tinnen
Schotel’, het belangrijkste gastenhuis van de stad, dat eigendom was van de familie
Loyaerts, een geslacht van meester-brouwers. Het moet er een drukke bedoening
geweest zijn, want de uitbaters, Patrice Loyaerts en zijn vrouw Barbara Maes, zetten
maar liefst elf kinderen op de wereld, waarvan er slechts vier de volwassen leeftijd
bereikten.
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LEZING ‘MOZART IN TIENEN EN
EUROPA’ DOOR YVES KNOCKAERT
Maandag 1 oktober om 20.00 uur
ART, Grote Markt 3
FILMVOORSTELLING ‘AMADEUS'
Dinsdag 2 oktober om 20.15 uur
CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20
CONCERT MET CASCO PHIL,
LIEBRECHT VANBECKEVOORT EN
ROELAND HENDRIKX
Woensdag 3 oktober om 20.00 uur
Manege, Sint-Jorisplein 25

TIENSE STRIJKERS SPELEN DE
JONGE MOZART
Vrijdag 5 oktober om 20.00 uur
H. Hartkerk, Aarschotsesteenweg
 Tickets via CC De Kruisboog,
Sint-Jorisplein 20 in Tienen.
Meer info: www.degoudenschaar.be.

Uit in

Tienen

ZA 15 SEPTEMBER

VANAF WO 26 SEPTEMBER

Feestelijkheid ■ Herdenkingsfeesten
WO I: huldeconcert
Grote Markt, 16 > 20u
 www.tienen.be/herdenkingsfeesten
Varia ■ Plein Publiek pop-upmarkt
Oud College, Broekstraat 31, 14 > 20u
 gsm 0495 87 24 92,
pleinpubliek@outlook.com

Beurs ■ Tweedehandsbeurs
kinderspullen
Manege, St.-Jorisplein 25, 14 > 17u
 thb.gezinsbondtienen@gmail.com

VR 28 SEPTEMBER
Theater ■ SKaGeN ‘Sue me
modderfokker’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 15 > 22u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZA 15 EN ZO 16 SEPTEMBER
Expo ■ Herdenkingsfeesten WO I:
Victorie
VTC, St.-Jorisplein 20, 10 > 18u
 www.tienen.be/herdenkingsfeesten

ZA 29 SEPTEMBER
Eten en drinken ■ Tienen Proeft!
Grote Markt, 11 > 21u
 tel 016 80 56 62
www.tienen.be/tienenproeft

ZO 16 SEPTEMBER
Varia ■ Tweedehandsbeurs
Zaal Centrum, Keibergstraat 54, 14 > 17u
 gsm 0473 83 91 00, hellinisabel@gmail.com

DI 18 SEPTEMBER
Workshop ■ Vintage kaarten borduren
Fear Less, Leuvenselaan 189, 19 > 22u
 gsm 0478 54 53 71,
fear.less.peril@gmail.com

WO 19 SEPTEMBER
Muziek ■ Show met Paul Severs, Lia
Linda en Yves Segers
Manege, St.-Jorisplein 25, 14 > 17u
 tel 016 20 88 69, splusleuven@gmail.com

VANAF WO 19 SEPTEMBER
Workshop ■ Combi-cursus EHBO
Rode Kruis, Esperantolaan 12, 18.30 > 21.30u
 gsm 0494 34 61 09,
www.rodekruis.be/tienen

DO 20 SEPTEMBER

01

Theater ■ Bart Kaëll en Luc
Appermont ‘Bart & Luc intiem’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

MA 1 OKTOBER
Lezing ■ Mozart in Tienen en Europa
ART podiumkunsten, Grote Markt 3, 20u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Film ■ Kampioenen Forever (Plusfilm)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

DI 2 OKTOBER
Film ■ Amadeus
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

WO 3 OKTOBER
Muziek ■ 255 jaar Mozart in Tienen
Manege, St.-Jorisplein 25, 20 > 22.30u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Kids ■ Feikes Huis (2+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14 >
14.40u en 16 > 16.40u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Eten en drinken ■ Nippen van
champagne
LDC, Veldbornstraat 26, 19.45 > 22u
 www.markanttienen.be

ZA 22 SEPTEMBER
Film ■ Frame kortfilmfestival
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Eten en drinken ■ De Langste Eettafel
Beggaardenstraat, 14 > 18u
 www.opgewektienen.be

MA 24 SEPTEMBER
Lezing ■ Stress: wat is het en hoe kan
je ermee omgaan?
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20,
20 > 22u
 upvtienen@gmail.com

WO 26 SEPTEMBER
Film ■ Ferdinand (6+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Varia ■ Gratis fietsgraveeractie
Politiecommissariaat, Gilainstraat 109,
14 > 16u
 tel 016 80 57 18, preventie@tienen.be
Workshop ■ Tapaskommetjes maken
ART10, Peperstraat 12, 19 > 22u
 info@art10.be, www.art10.be

DO 4 OKTOBER
Lezing – Culture Club Mozart
ART podiumkunsten, Grote Markt 3, 20u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 5 OKTOBER
Muziek ■ Wim Mertens
‘Cran aux oeufs’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Varia ■ Laatavondshopping
Centrum Tienen, tot 20u
 www.tienen.be/laatavondshopping

Workshop ■ Chutney en Somosa
D&A, Oud College Broekstraat 31,
19 > 21.30u
 info@annkoekepan.be
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Kids ■ Leer programmeren met
CodeFever (vanaf 12 j)
VIA, Waaibergstraat 43
 www.codefever.be

02

Foto: Pat Verbruggen

ZO 7 OKTOBER

Workshop ■ Kleurpotloodtechnieken
ART10, Peperstraat 12, 10 > 12.30u
 info@art10.be, www.art10.be
Varia ■ Natuurmagie en heksen
Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75,
14 > 17u
 www.natuurpunt.be/tienen

DI 9 OKTOBER
Workshop ■ Upcycle porselein
Fear Less, Leuvenselaan 189,
19 > 22u
 gsm 0478 54 53 71, fear.less.peril@gmail.com

WO 10 OKTOBER
Feestelijkheid ■ Kweikersdag
Paterskerk, 14 > 22u
 www.kweikersdag.be

DO 11 OKTOBER
Muziek ■ Zing mee met de Bonski’s
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 12 OKTOBER
Theater ■ William Boeva ‘Reset’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZA 13 OKTOBER
Theater ■ De kolonie &
Hermesensemble ‘Mevrouw Bob’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
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DI 16 OKTOBER
Workshop ■ Levensreddend handelen
bij baby’s en kinderen
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 19 > 22u
 tel 03 444 05 97, info@dhcc.eu

WO 17 OKTOBER
Film ■ Coco (6+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Lezing ■ Infonamiddag Studiegeno(o)t
VTC, Sint-Jorisplein 20, 13 > 14u
 tel 016 82 38 64, jeugddienst@tienen.be

DO 18 OKTOBER
Lezing ■ Energiezuinig wonen in 2020
LDC, Veldbornstraat 26, 19.45 > 22u
 www.markanttienen.be

VR 19 OKTOBER
Sport ■ PISO Tienen CiTy-Run
PISO Tienen Alexianenweg 2, 18u
 run.piso.be
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Kids ■ Dag van de jeugdbeweging
Grote Markt, 15 > 18u
 tel 016 82 38 64, jeugddienst@tienen.be
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VR 19 EN VR 26 OKTOBER

Expo ■ Internationale muntenruilbeurs
Sc Houtemveld, Sporthalstraat 12, 9 > 15u
 gsm 0470 82 20 55,
numismatica.tienen@gmail.com

Workshop ■ Oude schildertechnieken
met moderne materialen
ART10, Peperstraat 12, 10 > 12.30u
 info@art10.be, www.art10.be

MA 12 NOVEMBER

ZA 20 OKTOBER

Film ■ Call me by your name
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20,
14u (Plusfilm) en 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Muziek ■ Salade de fruits
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Varia ■ Bijna Retro Quiz 14
Manege, St.-Jorisplein 25, 20u
 gsm 0497 34 10 47, wimmertens@skynet.be

WO 24 OKTOBER

Lezing ■ Etiquette, nog van deze tijd?
Lokaal Dienstencentrum, Veldbornstraat 26,
19.45 > 22u
 www.markanttienen.be

DO 25 OKTOBER
Theater ■ Anke Jochems ‘Eigen kweek:
total reset’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Muziek ■ KollecTiv ‘The Blue Note
Sessions’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

MA 29 OKTOBER

WO 31 OKTOBER
Kids ■ Kalf! (6+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14 > 15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

WO 31 OKTOBER EN DO 1 EN VR
2 NOVEMBER
Expo ■ ‘Suiker’ Fotoclub Reflex
Manege, St.-Jorisplein 25, wo 20 > 22u,
do 14 > 20u, vr 10 > 18u
 www.reflextienen.be

Theater ■ Een beeld van een man
OC De Koepel, St.-Laurentiusstraat 19, vr en
za 20u, zo 15u
 gsm 0496 90 59 01, lutika2000@telenet.be

ZA 17 NOVEMBER
Kids ■ Intrede Sinterklaas
Heldenland/Grote Markt
 tel 016 82 38 64, jeugddienst@tienen.be

Varia ■ Laatavondshopping
Centrum Tienen, tot 20u
 www.tienen.be/laatavondshopping

Workshop ■ Pastel voor groot en klein
ART10, Peperstraat 12, 10 > 12.30u
 gsm 0473 68 19 58, info@art10.be

WO 21 NOVEMBER
Kids ■ Level Q (8+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14 > 15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

DO 22 NOVEMBER
Muziek ■ Raf Walschaerts
‘Biecht’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
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VR 23 NOVEMBER

VR 23 EN ZA 24 NOVEMBER

ZO 4 NOVEMBER

Theater ■ Een beeld van een man
OC De Koepel, St.-Laurentiusstraat 19, 20u
 gsm 0496 90 59 01, lutika2000@telenet.be

Sport ■ Pannenkoekentochten
VIA, Waaibergstraat 43, 7 > 15u
 gsm 0497 16 87 94

ZA 24 NOVEMBER

WO 7 NOVEMBER
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ZA 10 NOVEMBER
Uitstap ■ Funeraire escapades
Necropolis Grimde, 9.50 > 17.30u
 tel 070 23 30 48, info@amarant.be

ZO 11 NOVEMBER
Uitstap ■ Zoete dag
Streekshop, Grote Markt 6, 10u
 tel 016 80 57 38, toerisme@tienen.be

Theater ■ Dries Heyneman ‘Uit respect
voor de buren’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

DO 29 NOVEMBER
Film ■ Alaska (première)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 30 NOVEMBER
Theater ■ Jenne Decleir ‘Sacrale
vertelsels uit de volksmond’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
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Foto: Lieven Dirckx

ZA 1 EN DI 4 DECEMBER
Workshop ■ Maak je eigen kerstkaarten
Fear Less, Leuvenselaan 189, za 09.30 >
12.30u, di 19 > 22u
 gsm 0478 54 53 71, fear.less.peril@gmail.com

WO 5 DECEMBER
Film ■ Pieter Konijn (6+)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Kids ■ Voorleesuurtje (5-7 j)
Bibliotheek, Grote Markt 3, 14.30 > 16u
 tel 016 80 56 70, tienen.be/bibliotheek

DO 6 DECEMBER

Feestelijkheid ■ Sportgala: uitreiking
Tiense Sportawards
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20u
 tel 016 80 48 80, sport@tienen.be

VR 2 NOVEMBER

04

VR 16, ZA 17 EN ZO 18 NOVEMBER

ZO 18 NOVEMBER

Workshop ■ Versierde cupcakes voor
kinderen
Houtemstraat 11, 14 > 16.30u
 info@annkoekepan.be

Kids ■ Voorleesuurtjes (5-7 j)
Bibliotheek, Grote Markt 3, 14.30 > 16u
 tel 016 80 56 70,
www.tienen.be/bibliotheek

Muziek ■ ART@theBIB
Bibliotheek, Grote Markt 3, 15.30 > 17.30u
 tel 016 80 56 88, www.art.tienen.be

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 (afsluiting op 21 oktober).

DO 15 NOVEMBER

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

VR 26 OKTOBER

WO 14 NOVEMBER

Jouw event in
deze kalender?

Theater ■ Nele Goossens ‘Dag Janine
en dag José’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 7 DECEMBER
Varia ■ Laatavondshopping
Centrum Tienen, tot 20u
 www.tienen.be/laatavondshopping

VR 7 DECEMBER
T/M ZO 6 JANUARI
Feestelijkheid ■ Wintermagie in Tienen
 www.wintermagietienen.be

ZA 8 DECEMBER
Muziek ■ Buurman ‘Dans en dwaal’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Sport ■ Sterrenwandeling onder de
blote hemel
Pand 10, Stationsplein, 20 > 23.30u
 gsm 0473 48 54 35, filip.bolleire@gmail.com

MA 10 DECEMBER
Film ■ Victoria and Abdul (Plusfilm)
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

DI 11 DECEMBER
Film ■ Zie mij doen
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

WO 12 DECEMBER
Kids ■ Een bed vol letters
Bibliotheek, Grote Markt 3, 15 > 15.45u
 tel 016 80 56 70,
www.tienen.be/bibliotheek
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INFONAMIDDAG SENIOREN
De dienst ouderenzorg van het OCMW Tienen houdt op donderdag
4 oktober vanaf 13.30 uur een infonamiddag in het lokaal diensten
centrum Passionisten. 65-plussers krijgen er informatie over het
bestaande zorgaanbod in de regio en over tegemoetkomingen en

andere financiële voordelen waar ze eventueel recht op hebben.
Na een algemene toelichting kan je individueel vragen stellen.

ZIE GINDS KOMT DE
STOOMBOOT ...

TIENEN PROEFT
NAAR MEER!

Zaterdag 17 november is een dag waar alle kinderen naar uitkij
ken. Dan komt Sinterklaas naar Tienen. Dit jaar wordt hij samen
met zijn Pieten vorstelijk onthaald op Heldenland. Vervolgens
trekt het bonte gezelschap met paard en koets door het
stadscentrum om als afsluiter alle deugnieten vanop het balkon
van het stadhuis te begroeten. Uiteraard wordt het Grote Boek
geraadpleegd om te kijken of iedereen wel braaf is geweest!
Meer info volgt binnenkort.

Kom proeven van wat Tienen en
omstreken te bieden hebben tij
dens 'Tienen Proeft' op zaterdag
29 september van 11.00 tot 21.00
uur op de Grote Markt.

 LDC Passionisten, Aarschotsesteenweg 1 in Tienen.

Trouwe bezoekers kijken
likkebaardend uit naar deze
lokale proeverij. De Hagelandse
Biergenieters schotelen je een
fris biertje voor tijdens hun 10de
streekbierenmarkt, van trappisten
en geuzes tot pilsbier en tripels.
Er worden een vijftigtal bieren ge
schonken, waaronder enkele verrassende nieuwkomers. Natuurlijk
kan een lekker Hagelands hapje niet ontbreken. De boerderijdie
ren, toffe animatie en de Natuurvriendendag zorgen dat er leuke
extra’s te beleven zijn. De toegang is volledig gratis!
 www.tienen.be/tienenproeft

TWEEDE EDITIE PISO TIENEN CITY-RUN
Het door de inwoners van Tienen uitgeroepen 'event van het jaar' is terug! Smeer de benen
in voor de tweede editie van de PISO Tienen CiTy-Run op vrijdag 19 oktober!
Ook dit jaar krijg je de keuze tussen een parcours van 5 of 10 km dwars
door een aantal mooie gebouwen in onze stad. Onderweg word je aange
moedigd met opzwepende animatie. De vertrek- en aankomstplaats is de
PISO-campus in de Alexianenweg. Om 18.00 uur wordt er gestart met de
PISO Kidsrun voor 6- tot 12-jarigen door de gebouwen van de school. Na
een pittige opwarming wordt om 19.00 uur het startschot van de echte
CiTy-Run gegeven.
Iedere loper krijgt een borstnummer met chip voor professionele elektronische
tijdsopname. De tijden zijn na aankomst te bekijken in het Runnerscafé, waar
je gedurende het hele event terecht kan om even op adem te komen met een
drankje of een stevige snack én om te socializen. Tijdens de run is er kinder
opvang met animatie in het teken van Halloween.
 Inschrijven via run.piso.be (tot 15 oktober € 7,5, nadien € 10 - Kidsrun gratis). Gratis shuttledienst vanop parking Sc Houtemveld.
Meer info op www.piso of bij de sportdienst, tel 016 80 48 88, sport@tienen.be.
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Foto's: Stadsarchief/HHD Tienen

TENTOONSTELLING
'HELDEN VAN HET VADERLAND'
Vanaf 11 november kan je in
museum het Toreke naar de
expo ‘Helden van het vaderland’. Deze tentoonstelling
vormt het derde en laatste
luik van het herdenkings
project van 100 jaar Eerste
Wereldoorlog.

De wapenstilstand van 11 november 1918
maakte een einde aan vier jaren van
oorlog, ontbering en ellende. ‘Nooit meer
oorlog’ werd toen gescandeerd, een leuze
die helaas geen waarheid werd.
Museum het Toreke opende in 2014 zijn
herdenkingscircuit met een tentoonstel
ling waarin de inwoners van Tienen en
omgeving hun eigen oorlogsverhaal kwijt

nog elf lange dagen duren voor er geallieer
de soldaten in de straten verschenen.

mensen waren door de verliezende Duitsers
uit hun huizen gezet en richting België gedi
rigeerd. In een stad waar de eigen bevolking
al vier jaar op het randje van de armoede en
ondervoeding leefde, rezen dan ook snel
problemen rond de huisvesting en voeding
van deze berooide mensen.

Pas op 22 november zagen de Tienenaars
de voorhoede van een Franse cavaleriedivi
sie naderen. Met vlag en wimpel werden zij
door de plaatselijke bevolking verwelkomd.
Maar er was nog meer: in de vooravond van
de bevrijding werd Tienen overspoeld door
tienduizend Franse vluchtelingen. Deze

In de tentoonstelling wordt dit honderd jaar
oude gegeven gelinkt aan de actualiteit van
de huidige vluchtelingenproblematiek. Jonge
vluchtelingen uit conflictgebieden getuigen
over wat hen overkwam en vertellen over de
problemen die zij nog steeds ondervinden
om zich in onze samenleving te integreren.

WAT VERTELT DE
TENTOONSTELLING ONS?
Toen in oktober 1918 het einde van het
conflict in zicht kwam, trokken eindeloze
stoeten Duitse soldaten door Tienen richting
Duitsland. Voor de inwoners waren het nog
bange en gevaarlijke dagen. Op 11 november
werd de wapenstilstand afgekondigd. Het
goede nieuws zette vele Tienenaars ertoe
aan om de nationale driekleur te hijsen. Twee
dagen later werden de vlaggen op bevel van
de Duitse autoriteiten verwijderd. Het zou

konden. Een jaar later ging het tentoon
stellingsproject ‘Het leven in een bezette
stad en regio, 1914-1918’ van start. Op 11
november wordt het derde en laatste luik
van het project voorgesteld. ‘Helden van
het vaderland’ zal het heten, dit met een
knipoog naar het nieuwe ‘Heldenland’ op
het Martelarenplein van de stad.

 ‘Helden van het vaderland’ loopt van 11 november '18 tot 31 augustus ‘19 in museum het Toreke, Grote Markt 6 in Tienen.
Open: di t/m za van 10.00 tot 17.00 uur (laatste ticketverkoop 16.30 uur). Gratis toegang voor Tienenaars op weekend- en feestdagen.
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DUURZAME STAD

OVER BLOEMETJES
EN BIJTJES ...

Onderhoudsvriendelijke
en groene
begraafplaatsen

Het kerkhof van Overlaar heeft de voorbije maanden een vergroening ondergaan. Dit project kadert in een ruimer
plan van de stad om alle begraafplaatsen
op een duurzame en onderhoudsvriendelijke manier aan te leggen.

GEDULD WORDT BELOOND …
Het eerste kerkhof dat op deze manier
werd getransformeerd is dat van de
Sint-Lambertuskerk in Overlaar. Dit kerk
hof schetst een mooi beeld van waar de
stad naartoe wil met alle begraafplaatsen
in de deelgemeenten. Ondertussen wer
den deze zo goed als allemaal ingezaaid,
al is dat niet altijd meteen zichtbaar. Op
plaatsen waar de begroeiing nog niet
optimaal is, duikt er nog vaak onkruid op.
Het onderhoud is er tijdelijk intensiever.
Op termijn zullen we echter allemaal van
de mooie vergroende ruimtes kunnen
genieten.

Sinds 1 januari 2015 mogen steden en
gemeentes geen pesticiden meer gebrui
ken op openbaar domein. Dit betekent
dat chemische bestrijdingsmiddelen ook
op begraafplaatsen niet meer toegela
ten zijn. Het beheer van een klassieke
begraafplaats, met veel grind of blote
grond, wordt door het verbod een dure
en arbeidsintensieve zaak. Mede daarom
heeft de stad Tienen beslist om de be
graafplaatsen om te vormen naar groene,
ecologische en duurzame ruimtes.
Bij zo’n groene begraafplaats wordt er
gras en beplanting ingezaaid die gemaaid
kan worden. Op moeilijk toegankelijke
plekken wordt er voor bodembedekkers

gekozen. Op de paden wordt de kiezel
ingefreesd, zodat een stabiele ondergrond
ontstaat die mee gemaaid kan worden.
ARBEIDSINTENSIEVE OVERGANGSFASE
De transformatie naar een groene be
graafplaats is een proces dat niet van
vandaag op morgen gebeurt. Voor elke
begraafplaats wordt er een ontwerp- en
beheersplan opgesteld waarin de beplan
ting en materialen bepaald worden. En
dan moet het echte werk nog beginnen.
Niettemin is de investering op enkele
jaren terugverdiend en zijn de voordelen
divers.
Zo sluiten de kerkhoven mooi aan op
de groengebieden in de omgeving. Het
aanbrengen van bloemenweides en
borders draagt bij tot meer natuurbeleving
en verbetert de leefomgeving van bijen
en andere insecten. De ingezaaide paden
zijn toegankelijker voor mindervaliden en
rolstoelgebruikers.

ZONDER IS GEZONDER
Sinds 19 juli 2017 mogen we in onze tuin, op het terras of op de oprit geen producten
meer gebruiken waarin glyfosaat zit, beter gekend als Round Up. Wil je weten met welke
alternatieven je onkruid dan wel te lijf kunt gaan?
Neem een kijkje op www.zonderisgezonder.be. Voor iedereen zijn er tips op maat.
De bijtjes en andere insecten zoemen alvast "dankjewel".

PARKBEGRAAFPLAATS
Voor de centrale begraafplaats langs de
Pollepelstraat wordt er momenteel een
ontwerp voor een parkbegraafplaats
uitgetekend. Het kerkhof, dat vandaag
vooral een grote kiezelvlakte is, zal
meer structuur krijgen door de aanplant
van bomen en hagen en de aanleg van
hoofd- en zijpaden. Her en der komen
zitbanken.
ONDERHOUD GRAFZERK
Ga je regelmatig een dierbare overle
dene bezoeken, weet dan dat je zelf
moet instaan voor het onderhoud van de
grafzerk. Dit is zo bij politiereglement be
paald. En uiteraard geldt ook hier dat het
gebruik van pesticiden uit den boze is.
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DE KLIMAATMOBIEL KOMT NAAR JE TOE!
Een belangrijke hoeveelheid CO2 wordt veroorzaakt door het
verlies van energie via daken en ramen. Net daarom werd er
een thermografische luchtfoto van Tienen gemaakt en komt
de Klimaatmobiel binnenkort bij je langs!
Lang niet iedereen weet hoe het met
het dak van zijn woning is gesteld.
Nochtans verliest een woning tot 30 %
van haar warmte via het dak, met een
onnodig hoge energiefactuur en een
grote CO²-uitstoot tot gevolg.
De stad
Tienen liet in
januari, i.s.m.
Interleuven,
een thermo
grafische
luchtfoto
maken van
het hele
grondgebied. Deze foto brengt alle
warmteverliezen vanuit de lucht in kaart.
De beelden worden vanaf 18 september
via een gebruiksvriendelijke toepassing
op de stadswebsite ter beschikking
gesteld. Op deze manier krijgt ieder

een een duidelijk beeld van de eigen
woning.
Omdat verschillende factoren het resul
taat van de meting kunnen beïnvloeden,
is de interpretatie van de kaart niet zo
eenvoudig.
Daarom kan je
langskomen
bij het woon
infopunt in het
stadhuis. De
resultaten van
jouw woning
worden overlo
pen en je krijgt
advies op maat over energie besparen,
premies, groepsaankopen, enz. Maar de
stad komt hiervoor ook naar jou toe! Van
18 tot en met 27 september houdt de
Klimaatmobiel halt in alle deelgemeenten
van Tienen.

VAN 13.00 TOT 17.00 UUR:
Zo 16/09 (Autovrije zondag): Grote Markt
TELKENS VAN 14.00 TOT 17.00 UUR EN
VAN 18.00 TOT 20.00 UUR:
Di 18/09: Bost – Hoek Potstraat/Gallic
straat
Wo 19/09: Goetsenhoven – Goetsenho
venplein
Do 20/09: Hakendover – Processieweg
aan de kerk
Vrij 21/09: Kumtich – Sint-Gillisplein
Ma 24/09: Oorbeek – kruising Sint-Joris
straat/Wilgenstraat
Di 25/09: Oplinter – Sint-Genovevaplein
Wo 26/09: Sint-Magriete-Houtem – OC
Houtem, Houtemstraat
Do 27/09: Vissenaken – OC De Kronkel,
Sint-Pietersplein

Op maandag 17 september wordt
de thermografische kaart voor
gesteld tijdens een startevent om
19.30 uur in het Vrijetijdscentrum.

PASSIE VOOR
PADDESTOELEN

SLUIKSTORTER, JE BENT
GEWAARSCHUWD!

Met pijn in het hart zagen
we vorig jaar de populie
ren rond de StadsAkker
tegen de vlakte gaan. De
bomen bleken ziek en
moesten uit veiligheids
overwegingen gekapt
worden. De overblijvende
stronken krijgen nu echter
een tweede leven. Po
pulieren zijn immers goede voedingsbodems voor paddenstoelen.
Daarom werden de stronken voorzien van houtpluggen met daarop
mycelium of zwamvlokken geënt. Er werd gekozen voor 5 soorten
met elk een ander oogstmoment: de winter-, zomer- en trechteroes
terzwam, de olmenzwam en het fluweelpootje.

Dit najaar stapt de stad
Tienen samen met een
aantal andere gemeenten
in een proefproject van
EcoWerf waarbij beurtelings
gebruikgemaakt zal worden
van bewakingscamera's op
zogenaamde 'hot-spots'.
Dit zijn plaatsen waar er
regelmatig ernstige overlast
is door sluikstorten. En zo
zijn er wel een aantal op
ons grondgebied, vaak in
de onmiddellijke omgeving
van glascontainers. Eco
Werf zal de camerabeelden
opvolgen en samen met de lokale politie sluikstorters probe
ren te identificeren. Zo kan er een proces-verbaal en/of een
verslagblad voor sluikstorten in het kader van het stedelijk
belastingreglement opgemaakt worden. In dit laatste geval
worden de kosten voor opruiming verhaald op de vervuiler en
dat bedrag kan hoog oplopen.

Je moet echter nog even geduld hebben eer je van de StadsAkker
paddenstoelen kan smullen: ze moeten zich nog nestelen in hun
nieuwe thuis. Vanaf volgend jaar kan er geoogst worden, en dat voor
de komende 10 tot 15 jaar!
 www.stadsakker.be
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DATA EN LOCATIES

DUURZAME STAD

VLAGGENMASTEN UIT
GERECYCLEERD MATERIAAL
Je hebt ze ongetwijfeld al zien wapperen: de vlaggen van Tienen Feest.
Kijk even verder dan deze kleurrijke blikvanger, want ook de masten waaraan
ze hangen verdienen aandacht. Vervaardigd uit gerecycleerd aluminium,
vandalismebestendig, handig in gebruik en hier en daar voorzien van
sfeervolle ledverlichting, worden deze masten als blikvanger ingezet in het
straatbeeld. De Veemarkt, het Vrijetijdscentrum, het Vianderdomein en het
stadspark kregen de primeur. De komende maanden komen er ook masten
aan de ontmoetingscentra en op een aantal andere strategische locaties.

HERBRUIKBARE BEKERS
De stad Tienen kocht herbruikbare bekers voor bier en frisdrank aan. Dit
duurzame alternatief voor wegwerpbekers is gemaakt van polycarbonaat. De
glazen zijn perfect stapelbaar, aangenaam om uit te drinken en quasi niet te
onderscheiden van een normaal glas. Natuurlijk zijn ze ook recycleerbaar en
werden ze voorzien van het logo van de stad. De Heldenbar op Heldenland
mocht ze als eerste gebruiken. Nadien zullen de bekers gebruikt worden bij
andere evenementen. Per 200 geserveerde drankjes wordt er zo maar liefst 1
kilogram afval uitgespaard.

INVESTERINGEN IN DUURZAAM WAGENPARK
De stad investeert verder in een duurzaam wagenpark. Recent werden er 2 elektrisch aangedreven dienstvoertuigen aangekocht.
Het gaat om een Nissan Leaf en Nissan Kangoo. De technische dienst beschikt ook over een nieuwe bestelwagen IVECO Daily en een
lichte vrachtwagen IVECO met gesloten laadbak voor het vervoer van materiaal van de uitleendienst. Beide voertuigen rijden op het
milieuvriendelijkere CNG (aardgas).

WEEK VAN DE DUURZAME GEMEENTE
Van 18 tot 25 september neemt Tienen deel aan de 'Week van de duurzame gemeente'.
Kom op woensdag 19 september naar de Grote Markt en vorm mee de langste SDG-ketting!
Op 25 september viert de hele wereld de derde verjaardag
van de ondertekening van de 'Agenda 2030 van de Verenig
de Naties' met 17 doelstellingen die van de aarde een meer
duurzame plaats moet maken tegen 2030. Deze doelstellin
gen worden de 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen' of
'Sustainable Development Goals', kortweg SDG’s genoemd.
Samen met meer dan 60 andere Vlaamse steden en
gemeenten viert Tienen deze verjaardag een hele week
lang. Op woensdag 19 september hangen we om 14.00 uur
de SDG-vlag uit aan het stadhuis en zetten we onze eigen
'duurzame helden’ in de kijker. Deze helden zijn Tiense
burgers, scholen, organisaties, bedrijven en andere groepen
die op hun manier bezig zijn met duurzame ontwikkeling. Zij
worden de lokale gezichten van de 17 mondiale doelstellingen. Nadien vormen we samen de langste SDG-ketting
en natuurlijk rekenen we ook op jou hiervoor. Want elke Tienenaar kan zijn eigen bescheiden steentje bijdragen!
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TIENEN AUTOVRIJ OP
ZONDAG 16 SEPTEMBER
De 'Autovrije Zondag' vindt dit jaar
plaats op zondag 16 september. Tienen
geeft die dag de binnenstad aan de voetgangers, fietsers en skeeleraars en voorziet een hele resem activiteiten.
Op zondag 16 september wordt koning auto deels uit de
binnenstad geweerd. Wie te voet, met de fiets of op andere
wieltjes naar het centrum afzakt, mag zich verwachten aan heel
wat leuks. Je kan o.m. je fietsbehendigheid testen, deelnemen
aan workshops van Circus Atelier Salto,
een rolstoelparcours afleggen, space biken
en een initiatie skeeleren volgen. Er zijn
optredens van DansjeFit en de Taikidoki's
(Japanse drummers) en de Tiense koetsiers
verzorgen rondritten met paard en kar.
Voor de kinderen zijn er springkastelen,
reuzegrote spelen en een bungeetrampo
line. Een aantal partners zijn aanwezig met
een infostand en in het Oud College word
je gekatapulteerd naar vroegere tijden met
een trotinettenrace.
 www.tienen.be/autovrijezondag

VAN DE STADSAKKER ... NAAR DE CHEF
In het hartje van het winkelcentrum, op een steenworp
van de Grote Markt, vind je de
3L Buurtkantine. Uitbaatster
Lisa Marie Vrancken zet er
elke week gezonde, maar
vooral lekkere slaatjes in
bokalen, tartines, soepen en
huisgemaakte limonades op
tafel. Een topadresje!
Voor Tiens ging ze aan de slag met groenten
van de StadsAkker met dit overheerlijke broccolisoepje als resultaat.
 3L Buurtkantine, Leuvensestraat 14 in Tienen
www.facebook.com/3lbuurtkantine
www.instagram.com/3lbuurtkantine
Open van ma t/m vrij van 10.00 tot 16.00 uur.
Wil je zelf je groenten oogsten op de StadsAkker?
Neem een kijkje op www.stadsakker.be.
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Benodigdheden
1 broccoli*
1 courgette*
1 blaadje laurier*
3 stengels peterselie*
2 takjes tijm*
2 uien*
2 teentjes knoflook
2 liter kippenbouillon
zout en peper
boter

Voor de topping
wortelslierten
geroosterde pompoenpitten
radijsjes
fetakruimels

Aan de slag
1. Verdeel de broccoli in roosjes en spoel deze.
Pel en snipper de knoflook. Snij de courgette en uien grof.
2. Stoof alles aan in een scheutje olijfolie. Voeg de broccoliroosjes toe
en schenk er de kippenbouillon bij. Voeg het kruidentuiltje toe en
laat 20 minuten pruttelen.
3. Verwijder het kruidentuiltje en mix de soep glad.
Laat nogmaals doorkoken en zeef. Kruid met peper en zout.
4. Voeg net voor het serveren de toppings toe. Smakelijk!

GETIPT IN TIENEN

5

Tips
VOOR EEN
KNUSSE HERFST

DE KEUKEN
VAN TOEN

Niks beter om je innerlijke mens te verster
ken dan grootmoeders kost. Sinds maart
kan je hiervoor terecht bij Grand-Mère, een
bistro in het centrum van de stad. Van verse
stoemp tot balletjes in tomatensaus, ‘é kast
rolleke vèsse soep’ of ‘een goei jat kaffai’,
het staat er allemaal op de kaart. Zaakvoer
ders Siegrid en Steve ontvangen je in hun
historische pand met een glimlach en veel
leuke, ouderwetse accentjes.

DIY-TAFELLAMP
De herfst komt eraan en 's avonds kunnen
we al een extra lampje gebruiken. Deze leu
ke 'Do it yourself'-lamp, naar een ontwerp
van Sara Truyens van O-TOKI, heb je zelf
zo in elkaar gestoken. Dit heb je nodig: een
stevig doosje, een euro-aansluitsnoer met
1-poolschakelaar, een fitting (E27 glad wit,
verkrijgbaar in de doe-het-zelfzaak), een
ledlamp (640 lumen - E27) en zelfklevende
kurk op rol. Maak de fitting open en be
vestig elk draadje in één gaatje (ze klikken
er gewoon in). Neem de afmeting van de
zijden van het doosje en snij de kurk op
maat. Beplak enkel de bovenzijde met kurk.
Teken met de fitting de opening af en snij
het er met een breekmes voorzichtig uit.
Zorg ervoor dat de opening net gepast is,
zodat de fitting goed spant. Beplak de rest
van de zijden met kurk. Bevestig de fitting in
de opening. Wat staat dat leuk!

 Grand-Mère, Nieuwstraat 1, Tienen
Open: ma-wo-do van 09.00 tot 18.00 uur,
di van 08.00 tot 18.00 uur, vr van 09.00 tot
20.00 uur en za van 10.30 tot 18.00 uur.

 Ontdek meer workshops op
www.o-toki.be.

ONTDEK JE
SPORTIEF
KANTJE
Van 1 t/m 30 september is het ‘Maand van
de sportclub’. Het perfecte moment om op
een leuke manier en zonder verplichtingen
de sport te vinden die het best bij jou of
je kroost past. Ook flink wat Tiense clubs
zetten hun deuren open voor initiaties,
proeflessen en demo’s. Je kan bv. langslo
pen bij judoclub Kodokan om de Harry of
Gella in jezelf te ontdekken. Of duik eens
onder bij Moby Dick. Voor de kleinsten is
er multimove, een samenwerking tussen
GSF en Basketballclub 2Bsafe Tienen. Bij
DansjeFit en Dancin' Movement leer je in
geen tijd de leukste danspasjes. Alle de
tails en meer info vind je op de website.
 www.tienen.be/maandsportclub

VAN BIET
TOT SUIKERKLONTJE
Ben jij benieuwd hoe een suikerbiet het tot
klontje schopt? Kom dan op zaterdag 10
november het productieproces van nabij
volgen tijdens de ‘Zoete dag’. We verzame
len om 09.15 uur op de Grote Markt voor
een begeleide wandeling naar de Suikerraf
finaderij, waar een uitgebreide rondleiding
volgt. Na een vrij middagmaal ga je op
ontdekking in de Romeinse tijd in museum
het Toreke. Het programma kan ook in om
gekeerde volgorde gevolgd worden.
 Inschrijven kost 7 euro p.p. en kan in
de Streekshop, Grote Markt 6 in Tienen,
tel 016 80 57 38.

VEEL GEBLAAT
ÉN WOL
Je hoeft geen door de
wol geverfd com
petitiebeest te zijn
om deel te nemen aan de
Lazuur! De Lazuur is een
initiatief van opgewekTie
nen, naar het model van
de grote stadswedstrijden
zoals de ‘Boat Race’ tussen
Oxford en Cambridge of de
‘Palio’ in Siena. De bedoeling is dat
Tiense wijken en buurten het tegen
elkaar opnemen in een ‘schaapdraag
wedstrijd’. Tienenaars staan namelijk niet
enkel bekend als Kweikers, maar ook als
‘Schapenkoppen’. Doe mee of ontdek deze
leuke nieuwe traditie op de Kweikersdag op
10 oktober!
 www.lazuur.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!
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8 juni

16 juni

@stadtienen: Je hebt ze vast al opgemerkt,
de hangmanden en torens vol met #hangpetunia's, million bells en #pelargoniums!
Met meer dan 5.000 zijn ze, deze kleurrijke
#bloemetjes! #thuisintienen #flowers

@philippevdp: #tienen #beachbar
#costahoppa #openingsfeest

19 juni

24 juni

19 juli

@fabilleti: #rodeduivels #redtogether
#belgiumreddevils #belgium #belgie
#tienen #veemarkt #tienentroef
#tienentintelendestad #thuisintienen
#stadtienen #3300

@philippe_liesenborghs: Kweikers zoeken
elkaar altijd op. #Tienen #indetuin

@373mysnaps: Harvest time... #oogsttijd
#stro #country #velden #graan #oplinter
#tienen #visittienen #thuisintienen
#visitflemishbrabant #hageland
#sunset #rural

12 augustus

14 augustus

26 augustus

@stadtienen: Binnenkort kan jij ook genieten
van een adembenemend zicht over #Tienen,
want de ‘Toren vol stellingen’ op het Stations
plein is in opbouw! (Foto: Mark Hanssens)
#thuisintienen

@stadtienen: De Vianderfeesten kregen dit
jaar een nieuw kleedje. Liep jij ook de vlinder
steltlopers en gekke clown tegen het lijf?

@stadtienen: De elitedames hebben hun
eerste reeks van de dernykoers 'Matexi on
Tour' achter de rug!
#tienenfeest #sportersbelevenmeer
#thuisintienen

#tienenfeest #thuisintienen

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: Philippe van de Panhuyzen

DE VERGANKELIJKHEID VAN
HET KLEINE GELUK
“’t is weer voorbije die mooie zomer…”. Gerard Cox zong het al in 1973 maar zijn
woorden zinderen nog na. Betreurde jij in het voorjaar nog dat je geen tickets naar
de zon boekte? Wel, de afgelopen maanden vormden de ultieme staycationzomer.
Ben jij gaan smullen of drinken op de feestelijkheden in het stadspark, bij Helden
land of aan de StadsAkker? Genoot je van het onnavolgbare Suikerrock? Je kon
er niet omheen: dit was de zomer van Tienen. Met als winnaar misschien wel Oud
College Tienen, die als vloedgolf van energie evenementen op de Tienenaars los
liet. Waar je ook was, de taferelen waren dezelfde: lachende gezichten van oude en
nieuwe vrienden, gejoel van spelende kinderen, mensen die luidop proostten op de
zomer en families die genoten van lekker eten en samenzijn.
Ze zijn eenvoudig, die momenten van geluk. We houden er zo van omdat ze ons
toelaten om in het moment te leven. Morgen zijn ze alweer voorbij, maar daar den
ken we nog niet aan. Maar doorstaan die vluchtige momenten ook de test van de
tijd? Want wat weet je echt nog van die afgelopen maanden? Welk moment is op je
netvlies gebrand?
Ik herinner me hoe ik met mijn vrienden van TienenTroef de zomer inluidde met
onze kleine cocktailbar en hoe mijn broer en ik tot in de late uurtjes plaatjes draai
den. Ik herinner me een gezellige picknick op de StadsAkker.
Ik herinner me hoe we met de collega’s zaten te barbecueën. Amper twee dagen
later gingen we met de buren en hun kinderen naar de Efteling. Het zijn kleine dingen,
momenten die we misschien weer vergeten. Daartoe zijn we tenslotte allemaal veroor
deeld: de vergankelijkheid van dat kleine geluk. Niet toevallig is dat ook de titel van de
masterproef van Lotte Hendrickx, onze huisfotograaf. Vergankelijkheid, een thema dat
zoveel kunstenaars inspireert. We willen het allemaal zo graag vasthouden, die vluchtige
momenten, dat kleine geluk. Het leverde haar een reeks unieke beelden op die je dit
najaar ook kan bewonderen, want TienenTroef stelt ze tentoon.
Voor het zover is, moet onze stad nog door een andere strijd. Weinigen worden in
hun bestaan zo geconfronteerd met de onverbiddelijkheid van vergankelijkheid als
zij die zich aan de voeten werpen van hun electoraat. Hopend dat zij nog betekenis
volle momenten krijgen. Hopend dat zij morgen geen vage herinnering zijn. Hopend
op het grote geluk van de eeuwige roem.

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

@Stad Tienen
 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 016 36 30 00
Weekdagen van 19.00 tot 08.00 uur
Huisartswachtpost regio Tienen
Gilainstraat 116, 3300 Tienen | Tel 1733
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

Volg de stadsblog TienenTroef op www.tienentroef.be.
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