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BLIKVANGER

ZICHT
OVER TIENEN
15 meter hoog rijst de ‘Toren vol stellingen’ boven het Stationsplein uit. Wie zich
de moeite getroost om de 91 trappen te
beklimmen, geniet van een adembenemend
uitzicht over Tienen en ziet de witte suikermolecule die op het plein geschilderd werd.
Het project, dat mede dankzij de steun
van de provincie Vlaams-Brabant tot stand
kwam, geeft een tijdelijke invulling aan de
stationsomgeving in afwachting van een definitieve heraanleg. De toren heeft zijn naam
niet gestolen: hij werd volledig uit stellingen
opgebouwd. Buurtbewoners en pendelaars kunnen er ook een ‘stelling’ op laten
weergeven. Een verplaatsbaar zitmeubel in
de vorm van een cafeïnemolecule maakt de
link met de foodtruck op het plein.
Wil je zelf een stelling delen op de toren, dan
kan dit via de ideeënbus in Pand 10 (voormalig stationsbuffet) of via info@ast77.be.
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VOORWOORD

GEZELLIGE
WINTERTIJD
De winter loert om de hoek en dat betekent dat het tijd is voor gezelligheid.
Tiens bestaat één jaar. De voorbije twaalf maanden bracht dit stadsmagazine
heel veel informatie bij jou in de brievenbus. Onze eerste verjaardag willen
we dan ook graag samen met onze lezers vieren. En daarom hebben we een
leuke verrassing in petto. Kijk maar snel op pagina 11.
Ondertussen zijn de kaarten gelegd voor de komende legislatuur. Ik ben alvast
blij dat we met onze huidige ploeg het werk van de afgelopen drie jaar kunnen
verderzetten om Tienen nog mooier en beter te maken. Vanaf januari starten
we, samen met onze administratieve diensten, met het opmaken van de nieuwe beleidsplannen. Ook de inwoners zullen hierbij hun zegje kunnen doen.
Kleine Noah vindt het alvast leuk wonen hier. Hij is onze 35.000ste inwoner.
Van harte welkom!
Laat je in dit magazine inspireren door de smakelijke hapjes die de leerlingen van de restaurantafdeling van het PISO bereid hebben, of door onze tips
voor de eindejaarsperiode. Wij glijden 2019 alvast goedgemutst tegemoet en
klinken graag samen met jou op het nieuwe jaar tijdens de nieuwjaarsdrink op
zondag 6 januari.
Fijne feestdagen!
Katrien Partyka
Burgemeester
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KORTWEG

JOUW MENING
OVER ART

VEILIG IN HART EN TIENEN
Tienen is weer een stukje ‘hartveiliger’. Aan de VIA-school in de Waaibergstraat, GO!
atheneum in de Gilainstraat en het PISO in de Alexianenweg plaatste de stad drie

Begin dit jaar werd een nieuw decreet goedgekeurd voor het deeltijds kunstonderwijs.
Hierdoor kan de Academie Regio Tienen
nieuwe cursussen inrichten. Om nog beter te
kunnen inspelen op wat er op kunstvlak leeft
in onze regio, houdt de afdeling beeldende
en audiovisuele kunsten een enquête. Vijf
minuutjes van je tijd volstaan om de vragenlijst in te vullen. Doe dit voor 11 december en
maak kans op een kunstwerkje van ART.
 Vul de vragenlijst in op
www.art.tienen.be/vragenlijst.

NOG MEER
WATERPRET

Tienen is weer een stukje ‘hartveiliger’. Aan de VIA-school in de Waaibergstraat, GO!
atheneum in de Gilainstraat en het PISO in de Alexianenweg plaatste de stad drie
nieuwe AED-toestellen. Ook basisschool Stap voor Stap in Hakendover kreeg een
toestel. In België worden elk jaar naar schatting 10.000 mensen het slachtoffer van
een hartstilstand. Het gebruik van een AED-toestel binnen de drie minuten vergroot
de overlevingskans enorm. De toestellen zijn gebruiksvriendelijk en geven mondelinge instructies aan de persoon die het hanteert. In de hele stad zijn er nu 16 toestellen
beschikbaar.
 Een overzicht van alle AED-toestellen vind je op www.tienen.be/aed-toestellen.

KATERVRIJ FUIVEN
De jeugdraad startte samen met de stad, fuiforganisatoren en de politie een sensibiliseringscampagne op rond jongeren en alcoholgebruik. Met de wedstrijd ‘#jijkanbeter’ mochten de jongeren zelf met ontwerpen over de brug komen rond vier slogans.
Uiteindelijk waren het de voorstellen van de dienst communicatie van de stad die
gekozen werden door de jonge jury. Zij prijken binnenkort op een gigantisch spandoek op fuiven in het Tiense.
Zwemmen met je kleine spruit is nu nog
leuker in Tienen! Het peuterbad kreeg er
recent een kleurrijke peuterglijbaan bij. Op
het plafond werd een likje verf gezet en
op de wand prijkt nu een versiering in felle
kleuren. Tijdens de onderhoudswerken
in het zwembad werd ook de trap van de
grote glijbaan opnieuw geschilderd. In het
instructiebad werd een trapje geplaatst
om lesgeven te vergemakkelijken en
nieuwe infoborden zorgen ervoor dat je als
bezoeker nooit meer verloren zwemt.
 Zwembad De Blyckaert, Reizigersstraat 81 in
Tienen. Tienenaars genieten een voordeeltarief.

4

DE WERFKEET

WINTER
IS COMING
De Tiense wegen mogen
op beide oren slapen. De
winterploeg van de stad staat
klaar om de straten en fietspaden ijsvrij te houden deze
winter. Bij het strooien wordt
er voorrang gegeven aan de
verbindingswegen tussen de
dorpskernen, de omgeving
van openbare gebouwen, scholen en ziekenhuizen en de bedrijvenzones. Nadien
volgen de woonwijken, fietspaden en
hellende straten. Wil je gladde wegen of
sneeuwoverlast melden, dan kan dit via
winterdienst@tienen.be. Vergeet zelf
niet om je voetpad sneeuw- en ijsvrij
te maken. Dat is bij politiereglement
verplicht.

VERKOOP
STADSSERRE

WERKEN
OPLINTERSEPOORT
VLOTTEN
De werken aan de Vesten verlopen nog altijd volgens schema. Aan de
Oplintersepoort werden aan de kant van het Sociaal Huis de rioleringen
aangebracht. Hierbij zijn restanten gevonden van een vroegere vestigingspoort en de verstevigde bedding van een zeer oude, onbekende riolering
die na onderzoek nog in dienst blijkt te zijn. Momenteel wordt er gewerkt
rond het oorlogsmonument dat even verderop een nieuwe locatie kreeg.
Rond het monument en t.h.v. de nieuwe cabine van Eandis wordt een
verharding uit natuursteen voorzien. Het geheel zal aangekleed worden
met parkverlichting en aangepaste beplanting. In de Hoveniersstraat is de
riolering ondertussen vernieuwd en werden het wegdek, de voetpaden en
de straatverlichting aangelegd.

HERAANLEG GROTE MARKT
De aanbestedingsprocedure voor het aanduiden van een aannemer
voor de heraanleg van de Grote Markt loopt momenteel. Drie kandidaten
dienden een voorstel in. Hun offerte bleek echter hoger te liggen dan
de raming. De stad onderhandelt nu met alle kandidaten. Eens er een
aannemer aangeduid is, kan er een verdere planning opgemaakt worden.
Begin juni zette de stad de serre in het stadspark
te koop. Hierbij werden een aantal voorwaarden
opgelegd. Zo moest de koper het goed restaureren en een nieuwe functie geven in relatie tot
het tot stadsgezicht beschermde stadspark en de
aanwezige beschermde monumenten. Het project
werd toegewezen aan de eigenaar van het herenhuis uit het voormalige Goed Van den Bossche,
ook gelegen in het stadspark en na een grondige
restauratie omgevormd tot hotel met brasserie.
De serre zal geïntegreerd worden in het geheel
als polyvalente ruimte.

AFBRAAK OC HAKENDOVER
In Hakendover wordt de afbraak van het huidige ontmoetingscentrum
gepland. Deze werken zullen rond de jaarwisseling gebeuren. Het gebouw
maakt plaats voor een gloednieuw ontmoetingscentrum voorzien van twee
polyvalente zalen, een vergaderzaal en kleedkamers.
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ELKE DAG
GRATIS ONTBIJT
OP SCHOOL
Met een stevig ontbijt geef je je kinderen
tonnen energie om de dag door te komen. In
de praktijk is het de maaltijd die er al snel
tussenuit schiet. Huis van het Kind Tienen
ging daarom in oktober van start met het
aanbieden van een gratis ontbijt in basis
school De Luchtballon. Het gaat om een
proefproject dat nadien eventueel ook in
andere scholen navolging krijgt.

Een probleem in veel gezinnen
Anneleen Theunis is coördinator van het
project. “In veel gezinnen is het 's ochtends vaak een race tegen de klok om de
kinderen tijdig op school te krijgen. Knorrende magen en lege brooddozen zie je
niet enkel bij gezinnen die het niet breed
hebben, ook bij ouders met een drukke
agenda komt het steeds vaker voor. Ze
komen ’s avonds laat thuis van het werk
en er is geen brood meer in de broodautomaat, kinderen moeten vroeg opstaan
en hebben nog geen honger … Het zijn
maar een aantal redenen om het ontbijt
over te slaan. Daarom moet er vooraf niet
ingeschreven worden voor het ontbijt op
school.”
Concentratieverlies
“Het idee ontstond twee jaar geleden”,
vertelt Anneleen. “In alle Tiense scholen
werd een vorming gegeven door CEDES,
een organisatie die streeft naar een
goede kindertijd voor ieder kind. Uit de
feedback van de scholen is toen gebleken dat kinderen die niet ontbijten, zich
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moeilijk kunnen concentreren in de klas.
We hebben ons toen de vraag gesteld
of we het ontbijt niet beter in de school
zouden organiseren in plaats van binnen
het gezin. Het voorstel werd voorgelegd
aan het Lokaal Overlegplatform voor het
Basisonderwijs, waarbij we ook op zoek
gingen naar een school die in het proefproject wilde stappen.”
“Toen ik hoorde over het project, heb ik
geen moment getwijfeld om onze school
op te geven”, zegt directeur van De Luchtballon Renilde Dewaelheyns. “Binnen de
school hebben we al langer een gezondheidsbeleid uitgewerkt waarbij we o.a. 3
keer per jaar een gezond ontbijt voor de
leerlingen organiseren.”
Gezond ontbijt
I.s.m. Carrefour Tienen wordt het ontbijt
samengesteld uit brood met hartig en
zoet beleg. Er wordt ook melk en water
voorzien. “Onze vrijwilligers proberen
de kinderen altijd eerst voor een hartige
boterham te laten kiezen, maar we zijn al

Anneleen Theunis:
"Knorrende magen en lege
brooddozen zie je niet enkel
bij gezinnen die het niet
breed hebben."
heel blij als de leerlingen gewoon ontbijten. Er staat een potje met worteltjes en
selder op tafel om hen te stimuleren van
de gezonde alternatieven te proeven. Ook
met bepaalde diëten en allergieën wordt
rekening gehouden. Om de kerstvakantie
feestelijk in te zetten, staan er gebakken
eitjes op het menu”, gaat Renilde verder.

DOSSIER

CHOCO KAN,
MET MATE
Hoe kan je kinderen stimuleren
om gezond te ontbijten? Wij legden
ons oor te luisteren bij voedings
expert Patrick Mullie.
Hoe maak je gezonde voeding
aantrekkelijk voor kinderen?
Er zijn geen wonderen. Minder
gezonde voeding is nu eenmaal voor veel kinderen lekkerder dan gezonde voeding.
Belangrijk is dat je kinderen
betrekt bij het voedingsgebeuren. Laat hen mee een maaltijd bereiden, schotel hen
nieuwe dingen voor om te proeven, maar verplicht hen
niet om alles op te eten. Kinderen hebben nu eenmaal
andere smaakgewaarwordingen dan volwassenen.
Kan een boterham met choco af en toe?
Geen enkel voedingsmiddel is gezond of ongezond, er
zijn alleen gezonde en ongezonde hoeveelheden. Kinderen af en toe een boterham met choco geven kan
geen kwaad. Mijn kinderen moeten afwisselen: eentje
met choco, eentje met kaas. Belangrijk is natuurlijk de
hoeveelheid die je smeert: choco bevat gemiddeld
500 kcal per 100 gram, smeer daarom een dun laagje.
Kadijat is een vertrouwd gezichtje aan het ontbijt in De Luchtballon
en vindt het superleuk om op school te ontbijten: “Omdat mama
heel vroeg naar het werk moet, hebben we ‘s morgens geen tijd
om te ontbijten. Soms eet ik wel 4 boterhammen met kippenwit of
choco.” Ook de broertjes Cedrik en Colin zijn trouwe klanten: “Wij
hebben ‘s ochtends altijd reuzehonger. Als we niet ontbijten, zijn we
wel moe in de klas.” Op de vraag wat hun lievelingsbeleg is antwoorden de jongens in koor: “Choco! Maar worteltjes lusten we ook
graag hoor.”

Succesverhaal met vervolg?
Het proefproject in De Luchtballon loopt
tot de kerstvakantie en wordt nadien
geëvalueerd. Vervolgens wordt bekeken
of het ook in andere scholen georganiseerd kan worden. Dagelijks smullen
ongeveer 70 van de 308 kinderen van de
boterhammen, wat meer is dan verwacht.
De leerkrachten merkten na enkele weken
al een enorme verbetering op van de
concentratie tijdens de lessen. Wanneer
blijkt dat meer scholen vragende partij zijn
om een ontbijt aan te bieden, moet het
Huis van het Kind Tienen op zoek naar
vrijwilligers om dit in goede banen te
leiden. Mensen die zich hiervoor ge
roepen voelen, kunnen zich melden bij
Anneleen Theunis (tel 016 80 11 66,
anneleen.theunis@huisvanhetkind.tienenbe).

Welke tip zou jij zeker aan de ouders willen
meegeven?
Geef zelf het goede voorbeeld. Het komt weinig
geloofwaardig over om te eisen dat je kind gezond eet
met een pak chips in je handen. Het zijn dus niet enkel
de kinderen die gezond moeten eten. Neem met het
hele gezin gezonde eet- en leefgewoonten aan.

MAAK GEZOND
ETEN LEUK!

Renilde Dewaelheyns:
"Onze vrijwilligers
proberen de kinderen
altijd eerst voor een
hartige boterham te
laten kiezen."

Is jouw kind een kieskeurige eter? Maak een gezonde lunch met een bentobox, de Japanse versie van
onze brooddoos. De vakjes
in de brooddoos vul je met
tomaatjes, radijzen, fruit, een
restje van de maaltijd, volkorenbrood ... Steek boterhammen uit met een leuk vormpje,
maak een gezichtje met bv.
blauwe besjes en komkommer, maar het allerbelangrijkste: bied variatie. Zo wordt
proeven leuk!
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THUIS IN TIENEN

EEN
WELGEMEENDE
DANKJEWEL

SPEELPUNT DE HARTJES

10/10

Elk jaar op 5 december staan we even stil
bij de ontelbare vrijwilligers die zich overal
ter wereld nuttig maken. Bij het consultatiebureau van Kind & Gezin in Tienen loop je
regelmatig Moniek Vanoppen en Vivi Moens
tegen het lijf. “Ik had eigenlijk gewoon tijd
en heel veel zin om maatschappelijk bezig
te zijn. We zijn met 25 vrijwilligers binnen
het consultatiebureau. We vergaderen
samen, doen leuke uitstappen en krijgen elk
jaar een receptie aangeboden door de stad
als bedankje”, zegt Moniek.
“Toen ik met prepensioen ging bij de
stichting Delacroix, miste ik het contact met
de kinderen”, vertelt Vivi. “Bij Kind & Gezin
ben je dagelijks met baby’s, peuters en hun
ouders bezig. Je meet en weegt de kindjes
en verwijst hen daarna door naar de arts of
verpleegkundige.”
De hulp van mensen als Vivi en Moniek is
van onschatbare waarde. Deze tien op tien
dragen we dan ook graag op aan álle vrijwilligers overal te velde.
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Heb je zin om samen met jouw baby of peuter tot 3 jaar even op adem te komen, te
spelen en andere (groot)ouders en hun (klein)kinderen te ontmoeten? Kom dan naar
Speelpunt De Hartjes. Je wordt er verwelkomd met een kopje koffie of thee, voor
de allerkleinsten is er soep. Het Speelpunt is gratis en is iedere woensdag (behalve
tijdens de schoolvakanties) open van 08.30 tot 11.30 uur. Inschrijven is niet nodig!
 Speelpunt De Hartjes, Oude Leuvensestraat 21 (bovenste verdieping) in Tienen.
Meer info bij Huis van het Kind Tienen, gsm 0492 18 32 37,
dagmar.frenssen@huisvanhetkind.tienen.be.

NOAH, 35.000STE KWEIKERTJE
Het zat er al even aan te
komen: Tienen heeft de kaap
van de 35.000 inwoners overschreden. Het was de 14 maanden oude Noah Ilsen Smout
aan wie we deze gebeurtenis
te danken hebben. Samen
met papa Wim en mama Elise
kwam hij begin september in
onze stad wonen. Het gezin
zocht een leuke, betaalbare
plek tussen Brussel en Hasselt
en kwam zo in Tienen terecht.
Kleine Noah was duidelijk in
zijn nopjes met de badkweikertjes en andere cadeautjes
die hij kreeg. Op de vraag
of hij zich al een beetje thuis
voelt in Tienen antwoordde hij
overtuigd "Da, da, da".

UITGELICHT

MET DE 50 +
SPORTELCLUB
BEWEGEN

Foto: Anna van Kooij

COLLECTIEF GESPELD
Op zaterdag 9 februari staat het
collectief dOFt met Tienenaar Piet
Van Dycke op de planken in een
uitverkochte theaterzaal van CC De
Kruisboog met de voorstelling ‘It’s
all about the third nipple’. Of hoe
eigen kweek het ver kan schoppen.
dOFt. Je spreekt het uit als ‘d of t’
maar het draait niet om spellen. Dit
collectief met Nele en Jonas Vermeulen en Tienenaar Piet Van Dycke
brengt een mix van dans en theater
en was één van de talenten die ontdekt werden tijdens ‘Eigen Kweek’,
een platform voor talentenontwikkeling van acht Vlaams-Brabantse cultuurcentra. “Eigen Kweek is voor ons
erg belangrijk geweest”, vertelt Piet.
“Voor jonge theatermakers, dansers
en muzikanten kan het net dat duwtje

in de rug zijn dat nodig is om op de
grote poort te bonken.”
In ‘It’s all about the third nipple’ tasten
twee mensen in een koude badkamersetting de grenzen af van intimiteit. Samen met Siri, de alleswetende
smartphone-encyclopedie, starten
ze hun absurde zoektocht naar de
onbekende derde tepel. Een stuk dat
acrobatiek, expressieve bewegingstaal en gevoel voor humor tot één
geheel mengt.
De tickets voor de voorstelling op
9 februari in CC De Kruisboog zijn
allemaal de deur uit, maar dOFt
ging zopas ook in première met een
nieuwe familievoorstelling ‘Kapottepoppenknoppen’. Wordt dus zeker
vervolgd …

 Ben jij een nieuwe theatermaker of maak je deel uit van een nieuw gezelschap en wil je meer weten over de ondersteuning die ‘Eigen Kweek’ kan
bieden, neem dan contact op met elke.wynants@tienen.be.

ART@THEBIB
Genieten van een streepje muziek terwijl je grasduint in het aanbod van
de bibliotheek? Dat is het opzet van ‘ART@theBib’. Terwijl de leerlingen
van de Academie Regio Tienen hun vaardigheden verbeteren ter voorbereiding van grotere concerten en zo hun zelfvertrouwen opkrikken, maken
de bezoekers kennis met
deze voor hen misschien
nog onbekende kunsttak.
De concerten zijn akoestisch
zodat de rustige atmosfeer
van de bib behouden blijft.
De volgende ‘ART@theBib’
heeft plaats op woensdag
20 februari vanaf 16.00 uur.
 Stadsbibliotheek,
Grote Markt 3 in Tienen.

Op donderdag 10 januari organiseert de 50 + Sportelclub
van de sportdienst een info- en ledennamiddag in de
Manege. Met 700 leden biedt deze club een aangepast
sportaanbod voor 50- tot 75-jarigen met onderhoudsgymnastiek, aquagym, dans, tai chi chuan, fietsen, yoga,
netbal, badminton, wandelen en spinning. Er is steeds
begeleiding van ervaren lesgevers. Eén keer per jaar trekt
de 50 + Sportelclub op sportvakantie naar Nieuwpoort en
wordt er een ledenfeest georganiseerd. Plezier, sociale
contacten en gezond bewegen, dat is waar het om draait!
 Do 10 januari van 13.00 tot 17.00 uur in de
Manege, Sint-Jorisplein 20 in Tienen.

EEN WEEKEND
LANG LEGOFUN!
Ben jij een grote Legofan? Goed nieuws dan, want op
zaterdag 12 en zondag 13 januari wordt de Manege
omgetoverd tot ‘Kicks & Bricks’, een paradijs voor iedere
Legoliefhebber. De Overpelt Lego Builders Club, een
erkende Legobouwclub, stelt er haar creaties tentoon
rond verschillende thema’s zoals Star Wars, Friends,
Minecraft en Technic. Ontmoet je favoriete personages,
ga helemaal los met de games of doe inspiratie op tijdens
de bouwanimatie. De smaak te pakken? Er zijn nieuwe en
tweedehands bouwdozen te koop en prijzenpakketten te
winnen … Kortom, een niet te missen event!
 Za 12 en zo 13 januari van 10.00 tot 18.00 uur in de
Manege, Sint-Jorisplein 25 in Tienen. Inkom: € 3.

4KIDS2PLAY IS ER
WEER!
Slecht weer buiten? Geen nood! Op zondag 24 februari
kan je met je bengels uitwijken naar ‘4kids2play’. Deze
pop-up indoorspeeltuin in het sportcentrum Houtemveld
biedt 4.000 m² speelplezier voor kids tot 8 jaar. De allerkleinsten leven zich uit met klim-, klauter- en fietsparcours,
een discospringkasteel, kindergrime en ponycycling. Met
puzzels en constructieblokken wordt ook de kleine grijze
massa op een leuke manier gestimuleerd.
Speelvogels vanaf 6 jaar beleven dolle pret met hovercarts, monowheels, survivalbanen, themakastelen en veel
meer! De tip voor een mega(verjaardags)feestje ...
 Zo 24 februari van 10.00 tot 17.00 uur in Sc Houtemveld,
Sporthalstraat in Tienen. Toegang: € 5 voor kinderen.
Baby’s, kleine kruipers en volwassenen gratis.
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Uit in

Tienen

VR 7 DECEMBER T/M
ZO 6 JANUARI

Hobby ■ Crea10tje: kletsen en
handwerken
Pand 10, Stationsplein, 14 > 17u
 www.pand10.be

Varia ■ Wintermagie in Tienen
 www.wintermagietienen.be

Hobby ■ Repair Café Tienen
Huis in de Stad, Hamelendreef 60, 19 > 21u
 www.repaircafetienen.wordpress.com

VR 14 DECEMBER

Sport ■ T’light Swimming Classic
Zwembad De Blyckaert, Reizigersstraat 81,
17 > 21u
 www.swimmingteamtienen.be

ZA 5 JANUARI

Eten en drinken ■ Soepcafé
Pand 10, Stationsplein, 17 > 20u
 www.pand10.be

ZO 6 JANUARI

01

Workshop ■ Upcycle porselein
Fear less, Leuvenselaan 189, 9.30 > 12.30u
 gsm 0478 54 53 71,
fear.less.peril@gmail.com
Sport ■ Wandelen in Tienen met
wandelclub Hoegaarden
Streekshop, Grote Markt 6, 13 > 17u
 gsm 0477 30 99 39

Kids ■ Voorleesuurtje i.s.m.
Davidsfonds Tienen
Bibliotheek, Grote Markt 3, 14.30 > 16u
 tel 016 80 56 70, www.tienen.be/bibliotheek
Hobby ■ Repair Café Tienen
Huis in de Stad, Hamelendreef 60, 19 > 21u
 www.repaircafetienen.wordpress.com

Theater ■ Comedy Tienen
Manege, St.-Jorisplein 25, 20u
 tel 016 80 56 96, jill.brees@telenet.be

Varia ■ Kerstbrocantemarkt
Veemarkt, 10 > 17u
 gsm 0475 84 39 93, www.brocanterie.be

WO 19 DECEMBER
Varia ■ De Boekenbabbel
Bibliotheek, Grote Markt 3, 19.30 > 22u
 tel 016 80 56 70,
www.tienen.be/bibliotheek

Sport ■ Info- en ledennamiddag 50 +
Sportelclub
Manege, St.-Jorisplein 25, 13 > 17u
 tel 016 80 48 88, www.tienen.be/sport
Theater ■ Pauline Cornelisse ‘Om mij
moverende redenen’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 11 JANUARI
Theater ■ Jan Delvaux en
DJ Bobby Ewing
‘Belpop Bonanza Quattro’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
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Hobby ■ Repair Café Tienen
Pand 10, Stationsplein, 19 > 21u
 www.repaircafetienen.wordpress.com

ZA 12 JANUARI

DO 20 DECEMBER
Workshop ■ Bloemschikken
OC Oorbeek, Begijnenstraat 61, 19.30 > 22u
 gsm 0494 59 69 44
Theater ■ Kurt Van Eeghem ‘Kurtoisie’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZA 22 DECEMBER

Theater ■ Bob De Moor en Dirk Buyse
‘Per slot van rekening’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Theater ■ Latif Ait
‘Re: Latif’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
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Expo ■ Vernissage Marie-Claire Thys
Pand 10, Stationsplein, 19 > 20u
 www.pand10.be

ZA 19 JANUARI
Muziek ■ Wim Opbrouck en Ron
Reuman ‘TV-tunes KNT revisited’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

WO 23 JANUARI

DO 10 JANUARI

ZA 15 EN ZO 16 DECEMBER

Hobby ■ Repair Café Tienen
Pand 10, Stationsplein, 19 > 21u
 www.repaircafetienen.wordpress.com

VR 18 JANUARI

Eten en drinken ■ Tienen klinkt op
2019
Grote Markt, 10.30 > 12.30u
 www.wintermagietienen.be

WO 9 JANUARI

ZA 15 DECEMBER

WO 16 JANUARI

DO 17 JANUARI

Muziek ■ Nieuwjaarsconcert Kiwanis
met Adamo
Manege, St.-Jorisplein 25, 20u
 jeanpaul_thiry@hotmail.com

VR 14 T/M
ZO 16 DECEMBER
Varia ■ Kerstmarkt
en Totemannenbak
Torekes- en Mozartplein,
vr 16 > 21u, za 14 > 21u, zo 14 > 20u

Film ■ Plusfilm: Vele hemels boven de
zevende
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

WO 26 DECEMBER

WO 12 DECEMBER

MA 14 JANUARI

Theater ■ Het XIIIe werk van Rob
Vanoudenhoven
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Sport ■ Kampioenenviering seizoen
2018 duivensport
PC Oplinter, Ganzendries 29
 De Ware Vrienden Oplinter

Kids (3+) ■
Theatervoorstelling
4hoog ‘Stekeblind’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20,
14 > 14.45u en 16 > 16.45u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
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DO 24 JANUARI
Eten en drinken ■ Bierwandeling met
kaasmeester Reinhout Elsen
Lokaal Dienstencentrum, Veldbornstraat 26,
19.45u
 markanttienen@hotmail.com,
www.markanttienen.be

VR 25 JANUARI
Theater ■ De jaren van verstand
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 25, ZA 26 EN
ZO 27 JANUARI
Theater ■ De kloon van onze zoon
PC Oplinter, Ganzendries 29, vr en za 20u,
zo 14.30u
 gsm 0496 52 18 10

ZA 12 EN ZO 13 JANUARI

Muziek ■ Scala & Kolacny Brothers
(2 concerten)
Manege, St.-Jorisplein 25, 14.30u en 20u
 info@leoclubtienen.be

Kids ■ Kicks and Bricks
Manege, St.-Jorisplein 25, 10 > 18u
 tel 016 82 38 64, www.jeugd3300.be

Muziek ■ Pand 10 live: iCE KiNG
Pand 10, Stationsplein, 21 > 22u
 www.pand10.be

01

02

03

ZA 26 JANUARI

ZO 10 FEBRUARI

Hobby ■ Crea10tje: kletsen en
handwerken
Pand 10, Stationsplein, 14 > 17u
 www.pand10.be

Muziek ■ Toonmoment
strijkerstweedaagse
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 17 > 18u
 tel 016 80 56 88, www.tienen.be/art

Muziek ■ Pand 10 live: Three’s
company
Pand 10, Stationsplein, 20 > 22u
 www.pand10.be

MA 11 FEBRUARI
Film ■ Plusfilm: Darkest Hour
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 14u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZA 26 EN ZO 27 JANUARI
Theater ■ Loge 10 ‘Stilte, we draaien’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, za
20.15u, zo 14.30u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

Muziek ■ Muzieklab in concert
O.L.V.-ten-Poelkerk, Grote Markt, 19 > 20.30u
 tel 016 80 56 88, www.tienen.be/art

DO 31 JANUARI
Muziek ■ Donderdagavondconcert
ART afd. podiumkunsten, Bachzaal, Grote
Markt 3, 19.30 > 21u
 tel 016 80 56 88, www.tienen.be/art
Lezing ■ Fleur Van Groningen
‘Leven zonder filter’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

VR 1 FEBRUARI
Theater ■ Fakkeltheater ‘Vergeet mij
niet’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
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VR 1 EN ZA 2 FEBRUARI
Theater ■ De kloon van onze zoon
PC Oplinter, Ganzendries 29, 20u
 gsm 0496 52 18 10

WO 6 FEBRUARI
Kids ■ Voorleesuurtje i.s.m.
Davidsfonds Tienen
Bibliotheek, Grote Markt 3, 14.30 > 16u
 tel 016 80 56 70,
www.tienen.be/bibliotheek

DO 7 FEBRUARI
Muziek ■ Myrddin
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
Muziek ■ Evaluation!
ART afd. podiumkunsten, Bachzaal, Grote
Markt 3, 19.30 > 21u
 tel 016 80 56 88, www.tienen.be/art

VR 8 FEBRUARI
Eten en drinken ■ Soepcafé
Pand 10, Stationsplein, 17 > 20u
 www.pand10.be

ZA 9 FEBRUARI
Theater ■ Henk Rijckaert ‘Maker’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
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Hobby ■ Repair Café Tienen
Huis in de Stad, Hamelendreef 60, 19 > 21u
 www.repaircafetienen.wordpress.com

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 4 januari).

DO 14 FEBRUARI

WO 30 JANUARI

Muziek ■ Gala van de Tiense
Troeven
Manege, St.-Jorisplein 25, 19u
 www.tienentroef.be

WO 13 FEBRUARI

Jouw event in
deze kalender?

Muziek ■
Mich Walschaerts zingt
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be
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Muziek ■ Donderdagconcert
ART afd. podiumkunsten, Bachzaal, Grote
Markt 3, 19.30 > 21u
 tel 016 80 56 88, www.tienen.be/art

HELDEN
VAN HET
VADERLAND

VR 15 FEBRUARI
Theater ■ Tom Van Dyck ‘Het beest
in u’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

ZA 16 FEBRUARI
Muziek ■ Stoomboot & Jan De Wilde
‘Double Bill’
CC De Kruisboog, St.-Jorisplein 20, 20.15u
 tel 016 80 56 96, www.dekruisboog.be

WO 20 FEBRUARI
Muziek ■ ART@theBIB
Bibliotheek, Grote Markt 3, 15.30 > 18.30u
 tel 016 80 56 88, www.tienen.be/art
Hobby ■ Repair Café Tienen
Pand 10, Stationsplein, 19 > 21u
 www.repaircafetienen.wordpress.com

DO 21 FEBRUARI
Lezing ■ Van de Russische revolutie
tot ‘Tsaar Poetin’
Lokaal Dienstencentrum, Veldbornstraat 26,
19.45 > 22u
 markanttienen@hotmail.com,
www.markanttienen.be
Muziek ■ Donderdagconcert
ART afd. podiumkunsten, Bachzaal,
Grote Markt 3, 19.30 > 21u
 tel 016 80 56 88, www.tienen.be/art

ZA 23 FEBRUARI
Muziek ■ Leerlingenconcert Oplinter
Zaal Sinterviven, Neerlintersesteenweg 22,
19 > 21u
 tel 016 80 56 88, www.tienen.be/art
Sport ■ Moonlight jogging 2019
Crossing Vissenaken, St.-Pietersstraat,
19.30u
 www.sportiefvissenaken.be

ZO 24 FEBRUARI
Kids ■ Pop-up speeltuin 4kids2play
Sc Houtemveld, Sporthalstraat, 10 > 17u
 tel 016 80 48 88, www.tienen.be/sport
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Op 11 november herdacht Tienen de
wapenstilstand van WO I. Deze wapenstilstand maakte een einde aan vier jaren van
oorlog, ontbering en ellende. Tienen werd
overspoeld door tienduizend Franse vluchtelingen. Ze waren door de verliezende
Duitsers uit hun huizen gezet en richting
België gedirigeerd. 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.
De expo ‘Helden van het Vaderland’ in
museum het Toreke linkt dit 100 jaar oude
gegeven aan de actualiteit van de huidige
vluchtelingenproblematiek.
 Nog tot 31 augustus ’19 in museum het
Toreke, Grote Markt 6 in Tienen. Di t/m za
van 10.00 tot 17.00 uur. Gratis toegang voor
Tienenaars op weekend- en feestdagen.
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We glijden het nieuwe jaar tegemoet …

MET WINTERMAGIE
Samen de winterse sfeer opsnuiven, in Tienen kan het tijdens ‘Wintermagie in
Tienen’ van vrijdag 7 december t/m zondag 6 januari!

CADEAUTJES
UITKIEZEN OP
DE KERSTMARKT
Zet je kerstmuts op want van vrijdag 14 t/m
zondag 16 december verwachten we je op de
gezelligste kerstmarkt in de wijde omtrek.
Deze vindt plaats op het Torekesplein en
Mozartplein, het binnenpleintje van de bib.
Proef van verkwikkende jenevers, warme
chocolademelk en hartige hapjes en maak een
keuze uit originele geschenkjes voor onder de
kerstboom. Kinderkoor KIKOTI, de Christmas
Carol Singers en She's zorgen voor de sfeer.
De Tiense Bakkersbond haalt drie dagen lang
versgebakken totemannen uit de houtgestookte oven op het Torekesplein. En natuurlijk
is er ook de vaste afspraak met de kerstman.
In zijn prachtig versierde huis (in het voormalige Suikermuseum) mogen brave kindjes
met hem op de foto en krijgen ze een lekkere
verrassing. Buiten wacht zijn arrenslee voor
een tochtje door de stad.

Openingsuren kerstmarkt
Vr 14 december van 16.00 tot 21.00 uur
Za 15 december van 14.00 tot 21.00 uur
Zo 16 december van 14.00 tot 20.00 uur

PRET IN HET
WINTERSCHAATSDORP
Begeef je op glad ijs
Tijdens ‘Wintermagie in Tienen’
wordt de Grote Markt ingepalmd
door een grote, deels overdekte
ijspiste. Bind de schaatsen aan
en waag je op het ijs. Dit jaar kan
je ook een rondje maken rond
de fontein. De piste is alle dagen
open, ook op Kerst- en Nieuwjaarsdag!

combineren met deze attracties,
zijn er combitickets beschikbaar.

Nog meer te beleven
Blijf jij liever met je twee voeten
stevig op de grond of wil je even
uitblazen na het schaatsen, dan
is er nog meer te beleven in het
Winterschaatsdorp. Je vindt er
o.m. een steengrill en andere
versnaperingen.

Het Winterschaatsdorp is ook
toegankelijk voor mindervaliden.
Openingsuren
Ma tot vr van 12.00 tot 21.00 uur
Za en zo van 12.00 tot 22.00 uur
24, 25 en 31 december en 1 en 6
januari van 12.00 tot 18.00 uur

De kleinsten kunnen een ritje in
de draaiende kerstboom of op
het kersttreintje maken. Even
wegdromen kan op de nostalgische zweefmolen. Goed om
weten: voor al wie schaatspret wil

Tarieven ijspiste
€ 5 zonder schaatsen
€ 7 met schaatsen
Combiticket € 10 (schaatsbeurt,
glühwein/warme chocomelk en ritje
op een attractie naar keuze)

Op regelmatige basis zijn er activiteiten in het Winterschaatsdorp
zoals kindergrime, happy hour
en seniorennamiddagen. Het
volledige programma is terug te
vinden op www.winterschaatsdorptienen.be.

GEZELLIG KUIEREN OP DE
KERSTBROCANTEMARKT
Openingsuren
Za 15 en zo 16 december
van 10.00 tot 17.00 uur
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Kom rondneuzen op de kerstbrocantemarkt op zaterdag 15 en
zondag 16 december op de Veemarkt en tik een
origineel hebbeding op de kop.

WINTERMAGIE

IN TIENEN!

VIER MEE
1 JAAR TIENS
en maak kans op
een feestpakket!

APRÈS SKI PARTY
Het is nog even afwachten of we dit jaar een
wit wintertapijt krijgen, maar in Tienen nemen
we graag het zekere voor het onzekere. Op
zaterdag 22 december gooien we vanaf
18.00 uur alle remmen los tijdens de Après
Ski Party van Opera Bar en café Patria op de
Kalkmarkt. O.a. DJ Wouter aus Tirol brengt de ambiance erin. Ideaal
om goedgemutst de kerstvakantie in te zetten. De toegang is gratis.

LIVE KERSTMUZIEK
Krijg je niet genoeg van de kerstsfeer? Op zondag 23 december
brengen Ensemble Sint-Isidorus en Koperklets om 14.00 en 15.30 uur
kerstliederen op de Kalkmarkt. ‘Stille nacht’ en ‘Jingle Bells’ ontbreken
niet in het repertoire.

FEESTSHOPPEN
Ben je nog op zoek naar een stijlvolle party-outfit? Of wil jij liever geen
miskopen onder de kerstboom? Dankzij de handelaarsvereniging
KWIXX is het aangenaam shoppen in Tienen. De winkelstraten zijn
mooi gedecoreerd en er zijn waardebonnen te winnen. De winkels
zijn open op zondag 16, 23 en 30 december van 14.00 tot 18.00 uur.
Dankzij de stad Tienen kan er ook gratis geparkeerd worden op
zaterdag 15 december op de betaalparkings in het centrum.

Tiens bestaat één jaar en daarom hebben wij een
leuke verrassing voor onze lezers. Stuur ons voor 24
december via e-mail of per post een origineel verjaardagskaartje en maak kans op één van de 10 feestpakketten van ‘Wintermagie in Tienen’, goed voor twee
schaatsbeurten, 4 kortingsbonnen voor de attracties
in het Winterschaatsdorp en een flesje bubbels. Hiep
hiep hoera voor onszelf!!
 Verjaardagskaartjes mogen verstuurd worden naar stad Tienen, dienst communicatie,
Grote Markt 27, 3300 Tienen of via e-mail
naar communicatie@tienen.be.
Vergeet niet om je gsm-nummer of e-mailadres
te vermelden.

TIENEN KLINKT OP 2019
Drie koningen, drie koningen, geef mij ne nieuwe hoed … Op
zondag 6 januari mag het een feesthoed zijn want dan wordt
Wintermagie feestelijk afgesloten met ‘Tienen klinkt op 2019’.
Tussen 10.30 en 12.30 uur ben je welkom op de Grote Markt om
samen het glas op het nieuwe jaar te heffen. Oplinter is dit jaar
gastdorp en zorgt voor de drank en animatie. Elke inwoner krijgt
twee consumpties. Inschrijven is niet nodig.
Omdat het die dag ook Driekoningen is, wordt er voor de kinderen iets extra voorzien. Wie verkleed als een koning naar de
Grote Markt afzakt, ontvangt een stempelkaart. Hiermee krijgen
de kinderen een gratis drankje en een toteman en kunnen ze
deelnemen aan een leuke Driekoningenworkshop én twee ritjes
maken op de attracties.
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DUURZAAM TIENEN

DUURZAME
HELD VAN
HET BIETENVELD
Tijdens de ‘Week van de duurzame gemeente’ stelde de stad Tienen haar ‘duur
zame helden’ voor. SESVanderhave is er eentje van. Met wereldwijde vestigingen
in de Verenigde Staten, Rusland en Oekraïne is het bedrijf een wereldspeler op
de markt van de productie en de verbetering van suikerbietzaden. Wat hen tot
‘duurzame held’ maakt, vertelt Jean-Joseph Gilles, Greenhouse Technical Manager.
Is SESVanderhave een grote energieverbruiker?
Ieder jaar groeien en bloeien er heel wat plantjes in
onze serres. De komende jaren zal dat aantal verder
toenemen. Het proces om tot de productie van de
zaadjes te komen is complex. Tijdens sommige fases
in de groei mogen de plantjes bv. geen temperatuur
boven 5 graden Celsius ervaren. Op andere momenten is een temperatuur van 20 graden Celsius
noodzakelijk. Je begrijpt dat we als bedrijf dus wel
wat energie verbruiken.
Hoe verwarmen en koelen jullie de plantjes?
Het verwarmen gebeurt met drie warmtepompen
met 2 megawatt vermogen. We gebruiken op een
duurzame manier de bestaande warmte om deze
op de juiste plaats te laten renderen. Natuurlijk is er
soms een overschot aan warmte. We willen samen
met de stad en de bedrijven bekijken of we in de
toekomst een warmtenetwerk kunnen aanbieden.
Zo kan onze overtollige warmte andere gebouwen
verwarmen. Het afkoelen, wat vooral in de zomermaanden moet gebeuren, verloopt via een koeltoren.
In de nabije toekomst zal deze vervangen worden
door een ‘dry-cooler’, waardoor er enorm bespaard
kan worden op het water dat nodig is om de gewenste koeling te bereiken.
Voor mensen uit de streek staan jullie bekend als
‘het bedrijf met de vele lichtjes’.
(lacht) Het is zo dat we in vroegere tijden wel eens
zichtbaar waren van ver. Maar sinds we gebruikmaken van lichtwerende doeken in onze groeiserres,
is er veel minder sprake van lichtvervuiling. Ook
hier zetten we duurzame stappen: in verschillende
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fases worden alle lampen vervangen door leds. Die
zijn niet alleen energie-efficiënter, maar hebben
ook nog eens het voordeel dat ze minder warmte
produceren.
Welke duurzame stappen komen er nog aan in de
nabije toekomst?
We blijven verder inzetten op een lager energieverbruik: de volledige integratie van leds, een
efficiëntere manier van koelen en het warmtenetwerk kunnen samen een immense impact hebben.
Daarnaast wordt er werk gemaakt van een betere
recyclage van het water dat gebruikt wordt om
bv. de plantjes te bevochtigen. Verder collecteren
we ook het regenwater van bedrijven in de buurt,
zoals bv. Multiobus (een andere duurzame held).
Deze stappen sluiten ook het dichtst aan bij de
4 SDG-doelstellingen die we als ‘duurzame held’
overal proberen toe te passen.
Welke zijn die SDG-doelstellingen?
• Verzeker toegang tot duurzaam beheer van
water en sanitair voor iedereen.
• Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder
inclusieve en duurzame industrialisering en
stimuleer innovatie.
• Verzeker duurzame consumptie- en productie
patronen.
• Neem dringend actie om klimaatverandering en
haar impact te bestrijden.
Elk van deze SDG’s ligt ons nauw aan het hart en
proberen we waar mogelijk te integreren in onze
processen.

"We willen samen
met de stad en
de bedrijven
bekijken of we in
de toekomst een
warmtenetwerk
kunnen
aanbieden."

 Wil je meer weten
over de duurzame
helden en de
SDG-doelstellingen?
Neem een kijkje op
www.sdgs.be of
www.tienen.be/weekvan-de-duurzamegemeente.

DUURZAME STAD

HE ZAK, GEEN ZWERFAFVAL
IN ONZE STAD!
Zwerfafval blijft een probleem in
Tienen. Vorig jaar alleen al haalde de
ploeg van de openbare reiniging maar
liefst 92.500 kilogram afval op en werden er meer dan 1.000 meldingen van
zwerfafval afgevinkt. Daarom plaatste
de stad, op locaties waar vaak zwerfafval aangetroffen wordt, borden met
een niet mis te verstane boodschap.
Met slogans als ‘Hé ouwe doos’ en
‘Hé zak’ worden sluikstorters op hun
asociaal gedrag gewezen. Bovendien
krijgen ze een overzicht van de boete
die ze riskeren en dat bedrag kan flink
oplopen.

AANPLANT
STREEKEIGEN
GROEN
Rondom de site van campus Sint-Jan en de
StadsAkker planten RISO Vlaams-Brabant
en het Regionaal Landschap Zuid-Hageland
i.s.m. RZ Tienen en het OCMW Tienen momenteel 76 bomen en struiken aan. Het gaat
om streekeigen groen zoals de zwarte els,
berk, zomereik en bessenstruiken. Daarnaast
wordt er ook een haag van 420 meter aangebracht. De beplanting zal de populieren
vervangen die begin dit jaar uit veiligheidsoverwegingen gekapt werden. Voor de
grasvelden zal vanaf 2019 een hooiland
beheer worden toegepast ter versterking van
de biodiversiteit. Het project wordt gerealiseerd met klimaatsubsidies van de provincie
Vlaams-Brabant.

CREATIEF MET DE
GRONDSTOFFENTUIN
Je hebt hem wellicht al opgemerkt bij de ingang
van het Vrijetijdscentrum: de grondstoffentuin
van ART. Neen, de leerlingen gaan niet aan het
kokkerellen, ze kweken er planten om creatief
mee aan de slag te gaan!
Planten en kruiden vormen een bron van pigment
en vezels die verschillende toepassingen kennen
in de kunst. Met de grondstoffentuin gaat ART
‘back to basics’ en betrekt ze haar leerlingen bij
het proces van kweken, drogen, verwerken én
toepassen. Op termijn zullen er een 100-tal plantensoorten geteeld worden waaronder
kamille, vingerhoedskruid, lijsterbes, enz. Op het eerste zicht lijkt de grondstoffentuin
een tegenreactie op de digitale innovatie, maar kruisbestuiving is mogelijk. Door ecologische materialen en technologische processen met elkaar te combineren, laat ART de
leerlingen verder kijken dan de traditionele basistechnieken en materiaalkeuzes.

COACHING
TRAJECT
MOOIMAKERS
De stad neemt deel aan het coachingtraject
‘Mooimakers’ van OVAM. Dit betekent dat de
stad de komende drie jaar begeleid zal worden bij het uitwerken van initiatieven rond
de zwerfafvalproblematiek. Zo zal er o.m.
een ‘vuilbakkenplan’ opgemaakt worden en
krijgt de stad een subsidie van 50.000 euro
die ingezet kan worden voor communicatie,
proefopstellingen, de aanpak van ‘hotspots’,
de inzet van jobstudenten en andere maatregelen.

AL FIETSEND DOOR TIENEN
Goed nieuws voor fietsend Tienen.
Naast twee nieuwe fietsverbindingen,
werden er maar eventjes 14 oplaadpunten voor elektrische fietsen geplaatst.

stad, de heraanleg van de Molenbergweg.
Dankzij de duurzame tweesporenverharding
kunnen fietsers nu vanuit Kumtich comfortabel de stationsomgeving bereiken.

In het kader van de werken aan de Vesten
werd er vanop de Leopoldvest een fietsverbinding aangelegd naar Roosmolen. De
route biedt een veilig alternatief voor het
fietsverkeer tussen de Leopoldvest en het
industrieterrein. Binnen de ruilverkaveling
Willebringen realiseerde de Vlaamse Landmaatschappij, samen met de provincie en de

De site van de drie tumuli belooft een
toeristische trekpleister te worden en werd
voorzien van twee oplaadpunten voor
elektrische fietsen. Je fiets opladen kan
ook in het Vianderdomein naast de kantine
en op de Albertvest ter hoogte van café ‘t
Hoekske, waar respectievelijk vier en acht
oplaadpunten geïnstalleerd werden.
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Materialen ontlenen en terugbrengen ...

ZO GEBIBT MET DE ZELFSCAN
De stadsbibliotheek is na ingrijpende verbouwingswer
ken opnieuw open. De gelijkvloerse verdieping werd
volledig vernieuwd en is voorzien van zelfscanbalies.
Bij de werken werden de inkomhal, het sanitair en de vloer op het gelijkvloers volledig vernieuwd. Bestaande materialen werden hierbij zoveel mogelijk hergebruikt.
Centraal vind je de moderne infobalie met
infoscherm dat bezoekers informeert over
activiteiten en andere weetjes van de bib.
Op een platform ernaast bevindt zich de
computerhoek met nieuwe pc’s. Het gezellige leessalon met gekleurde zeteltjes
nodigt uit om ter plekke in een boek of
tijdschrift te duiken.

Met al deze nieuwigheden
wil de bib haar
dienstverlening verder
optimaliseren.
Materialen uitlenen, terugbrengen en verlengen kunnen bezoekers voortaan zelf
aan de zelfscanbalies, die opgesteld staan
bij het binnenkomen van de bib. Ook
betalingen gebeuren aan deze gebruiksvriendelijke toestellen. Deze automatisering, mede mogelijk dankzij de financiële
steun van de provincie Vlaams-Brabant,
biedt belangrijke voordelen: je hebt meer
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privacy bij het lenen van materialen, de
medewerkers hebben meer tijd om bezoekers persoonlijk te begeleiden en betalingen gebeuren vlotter.
Met al deze nieuwigheden wil de bib haar
dienstverlening verder optimaliseren. Ook
de openingsuren werden vereenvoudigd.
De uitleentermijn voor alle materialen
werd vastgelegd op 4 weken, het lenen
van dvd’s is gratis en voor alle materialen
en leners geldt nu hetzelfde boetetarief.
 Meer info op www.tienen.be/bibliotheek.

TIENEN WERKT

NETWERKEVENT WERKPLEKLEREN
Half november vond de tweede editie plaats
van het netwerkevent rond werkplekleren.
De stuurgroep Talentenplatform nodigde
bedrijven, scholen en arbeidsbemiddelaars
uit voor een ontbijtmeeting. Bedoeling was
de bedrijven enthousiast te maken voor de
verschillende formules van werkplekleren.
Personeel vinden en in het bedrijf houden

is vandaag de dag niet meer zo evident. Via
een stage kan de werkgever potentiële kandidaten leren kennen en ze op de werkvloer
opleiden. De leerlingen krijgen de kans om in
de praktijk ervaring op te doen en werkzoekenden kunnen via één van de stagevormen
aan de slag.

EVENEMENTEN
VRAAG JE VOORTAAN
DIGITAAL AAN

DRAADLOOS
BIJ DE
DIENSTEN
Sinds september biedt de stad op
diverse locaties gratis wifi aan. Bezoekers van het stadhuis, de dienst
toerisme, het stadsarchief, de bibliotheek en CC De Kruisboog kunnen hun
mobiel toestel tijdens de openingsuren
verbinden met het draadloze netwerk
‘Tienen-Gast’. Inloggen kan met het
e-mailadres of een ‘social login’ van
Facebook, LinkedIn of een Googleaccount. Het netwerk wordt in de
toekomst verder uitgebouwd.

Organiseer jij een evenement op openbaar domein of een fuif met openbaar
karakter? Voortaan vraag je de toelating
digitaal aan via het evenementenloket!
Met het digitale evenementenloket is de
procedure veel eenvoudiger geworden.
De aanvraag wordt meteen getoetst aan
een risicoscan op het vlak van veiligheid.
Betrokken diensten kunnen makkelijk hun
advies geven en documenten nodig voor
bv. het schepencollege en het veiligheidsoverleg worden automatisch gegenereerd. Op elk moment kan jij, als organisator, de status van je dossier raadplegen.
Zo weet je steeds waar je aan toe bent.

Toelating aanvragen is nodig voor evenementen op openbaar domein, fuiven
met openbaar karakter en evenementen
waarvoor advies van politie of brandweer
vereist is of waarvoor een afwijking op de
geluidsnormen of een vergunning voor
het schenken van sterke drank gevraagd
wordt.
De aanvraag moet twee maanden voordien gebeuren. Op de website van de
stad staat een uitgebreide handleiding
die je stap voor stap door de procedure
loodst.

 Het evenementenloket kan geraadpleegd worden op
www.tienen.be/evenement-organiseren. Heb je nog vragen of kan je geen digitale
aanvraag indienen? Maak een afspraak met de dienst evenementen, tel 016 80 56 62,
evenementen@tienen.be.

ICT VOOR EEN
DUURZAME
STAD
Ook de dienst ICT maakt duurzame
keuzes. Zo testen enkele medewerkers
een ‘thin client’. Dit toestel is kleiner,
goedkoper, heeft een langere levensduur én verbruikt minder energie dan
een standaardpc. Het maakt verbinding
met een server die de nodige werkkracht levert. Op langere termijn zullen
de meeste administratieve desktops
vervangen worden door ‘thin clients’.
De stad werkt ook al een poos met
centrale printers en kiest waar mogelijk
voor producten met een ‘Green IT’-label. Met de update van de verouderde
netwerkinfrastructuur kan er zo verder
ingezet worden op digitalisering, wat
positief is voor de dienstverlening en
de papierbesparing.
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VAN DE STADSAKKER ... NAAR DE CHEF
Met de eindejaarsperiode in zicht én om onze
rubriek ‘Van de StadsAkker naar de chef’ te
besluiten, namen we de leerlingen van de afdeling restaurant/keuken van het PISO onder de
arm om deze drie feestelijke hapjes samen te
stellen. Smakelijk!

Soepje van pastinaak en sinaas
afgewerkt met feta en spek

Zalmmousse met salade van appel en witloof
Benodigdheden
200 g verse zalm
1 limoen
1 eiwit
Peterselie*
Room
Peper en zout
1 Jonagoldappel

Benodigdheden voor 1 liter
Gevogeltebouillon
1 ui
Feta
2 wortels*
Spekblokjes
1 kleine pastinaak*
Peper en zout
1 stuk sinaasappel
Aan de slag
1. Snij de ui fijn, kuis de wortelen en pastinaak en
snij in fijne stukken.
2. Laat de groenten uitzweten in boter tot ze glanzen en voeg dan de gevogeltebouillon toe.
3. Sinaasappel uitpersen en toevoegen aan de
soep.
4. Na gaartijd de soep mixen en kruiden met
peper en zout.
5. Serveer met feta en gebakken spekblokjes.

Aan de slag
1. Stoom en mix de zalm.
2. Klop de room op tot yoghurtdikte en
voeg deze toe aan de gemixte zalm.
3. Kruid met peper en zout.
4. Klop het eiwit stijf en spatel dit onder
het mengsel.
5. Laat opstijven in de koelkast in vormpjes.
6. Snij de witloof en de appel heel fijn.

1 stronk witloof
Enkele blaadjes rucola

7. Marineer deze in een vinaigrette van
room met wat limoensap en geraspte zeste.
8. Dresseer en werk af met enkele
blaadjes sla.

Groenteballetjes met spek en spruitjes met bloedworst en
een spruitencoulis
Benodigdheden
2 eieren
Paneermeel
Bloem
Spekblokjes
Zwarte pens
Aardappelen

Spruiten*
Kippenbouillon
Peterselie*
Boter
Peper en zout
Nootmuskaat

Aan de slag
1. Bak de spekblokjes.
2. Schil de aardappelen, kook ze gaar in
gezouten water en pureer ze.
3. Kruid met peper, zout en nootmuskaat.
4. Kuis de spruiten, kook ze gaar en verdeel
ze in twee.
5. Snij één deel van de spruiten fijn.
6. Hou enkele blaadjes voor decoratie.
7. Meng de fijngesneden spruiten onder de
gepureerde aardappelen.
8. Voeg een eidooier toe.
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9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Snij de bloedworst in dobbelsteentjes en
meng deze onder de puree.
Vorm de puree naar wens.
Paneer: haal eerst door de bloem, dan door
het losgeklopt ei en tot slot door het paneermeel.
Bak in de pan met voldoende vetstof.
Saus: gegaarde spruiten met wat bouillon
koken.
Na gaartijd mixen en op smaak brengen.
Dresseer.

*Van de StadsAkker

Wil je proeven van de
kookkunsten van de
leerlingen? Iedere donderdag- en vrijdagmiddag kan je in het PISO
voor 15 euro aan tafel
aanschuiven voor een
driegangenmenu. Een
all-in menu met aperitief,
aangepaste wijnen en
koffie/thee kost 25 euro.
Reserveren kan via
restaurant@piso.be. De
menu’s en beschikbare
data vind je op piso.be/
index.php/info/diensten/
restaurant-en-keuken.

 Wil je zelf je groenten
oogsten op de StadsAkker?
Neem een kijkje
op www.stadsakker.be.

GETIPT IN TIENEN
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Tips

VOOR DE
EINDEJAARS
PERIODE

LEKKER VEGAN
Nog op zoek naar een dessertje voor je
feestdiner? Spring even binnen bij French
Made, een nieuw pop-up bakkerijtje op
de site van het Oud College. Zaakvoerster
Jennifer Paris ruilde haar bakfiets in voor
een gezellige tearoom waar je ook kan afhalen en bestellen. Haar gebakjes, taarten
en koekjes zijn zonder dierlijke producten,
lactose en gluten bereid zodat iedereen
ervan kan genieten. Er zijn ook suikervrije
producten te koop. Een vegan primeur
voor Tienen!
 French Made, Broekstraat 21 in Tienen,
www.facebook.com/Frenchmadepatisserie. Open: di t/m vr van 13.00 tot 17.00 uur,
za van 09.00 tot 17.00 uur en zo van 09.00
tot 13.00 uur.

VEILIG
NAAR 2019

SHOP UNTIL
YOU DROP
In december is het aangenaam shoppen
in Tienen. Handelaarsvereniging KWIXX
zorgt voor een feestelijke aankleding van
de winkelstraten en geeft de hele maand
lang waardebonnen weg. Op zondag 16,
23 en 30 december zijn de winkels open
van 14.00 tot 18.00 uur. Op zaterdag 15 december kan je bovendien gratis parkeren
op de betaalparkings in het centrum. In
combinatie met een rondje schaatsen op
de ijspiste, een uitje voor het hele gezin.

TOTEMANNEN
EN CHOCOMELK

Oudejaarsavond: een glaasje bubbels
hoort erbij. Zet veilig het nieuwe jaar in
en maak gebruik van het gratis vervoer
aangeboden door JATienen i.s.m. de
gemeentebesturen van Tienen, Boutersem, Glabbeek, Hoegaarden en Linter.
Vanaf 18.00 uur kan je je (mits reservatie)
thuis laten ophalen. In de vroeger uurtjes
brengen de chauffeurs alle feestvierders
weer veilig naar huis (zonder reservatie).
Daarnaast legt ook De Lijn een feestbus
in tussen Leuven, Boutersem en Tienen.
Voor 4 euro reis je onbeperkt op oudejaarsavond vanaf 18.00 uur t/m 1 januari.
 Reserveren bij JATienen kan via gsm
0493 69 08 85 of www.jatienen.be. Meer
info over de dienstverlening van De Lijn
op www.delijn.be/oudejaar.

CADEAUTJES
TIJD? DENK
DUURZAAM!
Niets zo lekker tijdens de koude winterdagen als een flink stuk toteman met warme
chocolademelk. Een toteman is een
kerstbrood met krenten in de vorm van
een in doeken gewikkeld kerstekindje.
Tijdens de kerstmarkt in Tienen tovert de
Tiense Bakkersbond deze lekkere ventjes
uit de houtgestookte oven op het gezellige binnenplein van de Erfgoedsite. Maar
opgelet, deze lekkernij is gegeerd. Bestel
je exemplaar bij het begin van je bezoek
aan de kerstmarkt.
 Vr 14 december van 16.00 tot 21.00 uur,
za 15 december van 14.00 tot 21.00 uur en
zo 16 december van 14.00 tot 20.00 uur
op het Torekesplein op de Grote Markt in
Tienen.

Zorg dit jaar voor een
origineel cadeau onder de
kerstboom: brei een sjaal,
maak kruidenolie, knutsel
oorbellen, lijst een mooie
foto in ... Op het internet
vind je oneindig veel zelfmaakideetjes. Heb je echt
geen inspiratie of gewoon
geen tijd? Neem dan eens
een kijkje in de Kringwinkel
of op een tweedehandswebsite. Je vindt er massa’s toffe cadeautjes voor
weinig geld. Wil je toch liever iets nieuws
kopen, denk dan eerst goed na wat die
ander écht graag zou hebben. En kies
waar mogelijk voor bio, eco en fairtrade.
Hergebruik tot slot inpakpapier of gebruik
gewoon een lap stof, een krant, een oude
landkaart …
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#thuisintienen
Gebruik #thuisintienen
voor al je Instagramfoto’s
over Tienen: de kans
bestaat dat jouw foto in
deze rubriek terechtkomt!

10 oktober

12 september
@philippevdp: Herdenkingsfeesten WO I.

19 oktober

26 oktober

@stadtienen: Meer dan 2.000 nieuwsgierigen voor gerestaureerde site van de 3 tumuli
in Grimde. #thuisintienen #tumuli
#Romeinen #openmonumentendag

@stadtienen: Dat het fantastisch was!
Bedankt aan alle enthousiaste Tienenaars.
Afspraak volgend jaar op 10/10/2019!
#kweikersdag #detien #thuisintienen
#Tienen

@stadtienen: Liters chocolademelk en kilo’s
koffiekoeken tijden ‘Dag van de Jeugdbeweging’ in #Tienen! #dvdjb #thuisintienen

30 oktober

31 oktober

@373mysnaps: A cold morning in the Gete
Valley ... #getevallei #Tienen #visittienen
#thuisintienen #visitflemishbrabant
#boerenbuiten #landscape
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11 september

@joris_vercruysse: Happy Halloween!
#pompoenfie #happypharmacist #3300
#thuisintienen #halloween

@femkevansteenkiste: Morning walks.
#thingsiwanttoremember #letthembelittle
#Tienen #autumn #thuisintienen

17 november

@stadtienen: Alleen maar brave kindjes
in #Tienen … #thuisintienen #intrede
#Sinterklaas

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: Bart Henseler

SHOUT-OUT
“Tienen in het nieuws, onze stad als voorbeeld van burgerparticipatie! Goed bezig,
die Tienenaars allemaal. Samen maken we Tienen.” Drie weken na de verkiezingen
deelt onze burgemeester via haar sociale media hoe trots ze is op de stad waarvan
ze opnieuw het roer in handen neemt. De pluim wordt gevolgd door een bescheiden
reeks shout-outs waarvan de eerste is gericht aan yours truly. Even de hoed aantikken.
De boodschap komt er na een reportage in het journaal, opgenomen in Pand 10, naar
aanleiding van een onderzoek van UCLL over burgerinitiatieven. De kracht van die
initiatieven ligt volgens het onderzoek in het feit dat ze aansluiten bij wat er leeft bij
mensen. Verenigingen geven ook aan dat ze groeien. Dat is opvallend omdat het
rekruteren van vrijwilligers voor veel organisaties moeilijk blijft. Vrijwilligerswerk is
kostbaar omdat energie en tijd geen onuitputtelijke grondstoffen zijn.
Elk van de stellingen uit het onderzoek kunnen we bij de stadsblog bevestigen.
TienenTroef groeit aan een razendsnel tempo. De vraag naar samenwerking voor
projecten is amper bij te houden en ook wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe
krachten, mensen met goesting! Wat begon als een kleine redactie die werkte aan
een eenvoudig stadsportret, is uitgegroeid tot een team dat zijn hand heeft in een
resem socio-culturele activiteiten: van Scrabbletoernooi tot cocktailfeestjes, van
literaire avonden tot politieke debatten, van partnerships in boekpublicaties tot
stadswandelingen, van pop-up poetry tot pop-up pinten tappen … Waarvoor? Voor de
waardering die wij voelen bij onze stadsgenoten.
In die twee jaar is onze doelstelling niet veranderd: Tienen in een positief daglicht
stellen. Eerst enkel in een verslaggevende rol, nu ook steeds vaker in daden. Binnenkort weven we onze hele werking weer samen, vatten we voor jou alweer een Tiens
jaar van overvloed samen in een evenement dat je niet mag missen: het ‘Gala van
de Tiense Troeven’. De burgers van Tienen krijgen opnieuw een stem. Gewoon om
elkaar in de bloemetjes te zetten. Al die verenigingen, al die vrijwilligers … waarvoor
doen ze het? Wel, weinig dingen zijn zo mooi als een trofee in de lucht kunnen houden die je hebt gekregen van de inwoners van je stad. Kom maar kijken. We reiken
er 10 uit op 1 februari.
“Goed bezig, die Tienenaars allemaal. Samen maken we Tienen.” Dat onderschrijf ik
graag. Bij deze.

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, coördinatie en foto’s
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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