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NAZOMEREN ...
Na een jaar met weinig contacten, staycations
in eigen land en vooral onze eigen tuin als
zomerhabitat, konden we deze zomer opnieuw
voorzichtig genieten. De weergoden waren ons
echter niet gunstig gezind, en onze stad kreeg
nooit eerder geziene wolkbreuken over zich heen.
Maar Tienen zou Tienen niet zijn als onze inwoners
niet meteen voor elkaar in de bres zouden
springen. OpgewekTienen zamelde samen met het
Rode Kruis vrachtwagens vol hulpgoederen in voor
de slachtoffers van de waterellende. Tussen de
regenbuien door waren er ook nog andere mooie
momenten deze vakantie, in goed gezelschap,
op mooie plekjes. En zo werd het toch nog zalig
zomeren in Tienen …
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VOORWOORD

OPNIEUW
VOORZICHTIG
ADEMHALEN
Na een zomer waarin we opnieuw een beetje konden genieten, zijn de scholen
terug opgestart. Samen met de schooldirecties en de CLB’s volgen we de
covid-situatie nauwlettend op. De schoolstart betekent dat vele duizenden
leerlingen zich opnieuw een weg naar school zoeken. Stappen jullie hiervoor
op de fiets, check dan zeker onze website voor veilige schoolroutes!
Op 10 oktober vieren we onze Kweikersdag, nog altijd anders dan anders,
maar zeker feestelijk! In het midden van dit magazine vind je alvast de
uitneembare programmabrochure. Ondertussen tellen we ook samen af naar
het einde van de werken op de Grote Markt met een feestelijke opening in de
winter. Samen met onze andere najaarstips, een activiteit om naar uit te kijken.
Maar eerst genieten we nog van een mooie nazomer en laten we jullie
kennismaken met de ontelbare mogelijkheden die er in Tienen zijn om tijdens
de ‘Maand van de sportclub’ lijf en leden in topvorm te houden. We stellen
ook enkele nieuwe ondernemers aan jullie voor die een frisse wind door onze
stad laten waaien.
Tienen kan opnieuw voorzichtig ademhalen, en dat doet deugd!
Namens het schepencollege,
Katrien Partyka
Burgemeester
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KORTWEG

BABY’S EN
PEUTERS HOUDEN
VAN BOEKEN!
Boekjes voorlezen is gezellig en leerzaam, ook op
heel jonge leeftijd. Daarom is Tienen sinds 2018
een Boekstartgemeente. Al 1.300 ouders met een
baby van 6 maanden kregen een babypakketje
in het consultatiebureau van Kind & Gezin en
nog eens 450 ouders haalden een gratis peuterboekenpakketje af in de bibliotheek. De bib van
Tienen wil de komende jaren nog met andere
initiatieven kleine kinderen zo vroeg mogelijk
laten genieten van boeken. Bekijk ook de
lezingen die de bib dit najaar organiseert op p. 10.
 www.bibliotheek.tienen.be/boekstart

INSPIRATIE VOOR
SPEELTUINTJES
In het vorige stadsmagazine kon je een leuke
speelkaart spotten. Er zijn heel wat speelterreintjes in Tienen en we vroegen aan de kinderen wat
zij daar leuk aan vinden of nog missen. Schommelen, waterpret, speelhuisjes en zand blijken
de toppers. De Tiense jeugd houdt duidelijk ook
van avontuur, want een voorkeur voor klimmen,
boomhutten en bouwen kwam regelmatig terug.
Met deze feedback gaan we aan de slag. Alvast
één primeur voor wie vroeg naar een uitbreiding
van Heldenland: daar mag je binnenkort een pannakooi en een basketbalring verwachten!

WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN IN OPLINTER
De stad Tienen, Aquafin en Fluvius plannen wegenis- en rioleringswerken
in Oplinter langs de Oplintersesteenweg, de Neerlintersesteenweg, het
Sint-Genovevaplein, de Lindebaan, de Sint-Hubertusstraat, de Kummenbaan en de Herestraat. Het afvalwater van het centrum van Oplinter wordt
aangesloten op de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het regenwater wordt gescheiden afgevoerd naar de Genovevabeek en de Mattebeek. Hiervoor wordt een nieuwe riolering met een verhoogde capaciteit
aangelegd. In augustus kregen de inwoners van Oplinter toelichting bij
het project tijdens twee infomomenten. De werken gaan vermoedelijk van
start in april/mei 2022.

ELK PLANTJE
HELPT EEN HANDJE
Koop tijdens het Plantjesweekend op 17, 18 en 19
september een plantje (7 euro) voor Kom op tegen
Kanker! Ook in Tienen gaan de vrijwilligers op
pad en tref je hen aan in winkels, op markten, aan
huis … Of shop je plantje online via de webshop.
Voor jezelf, voor een dierbare, of voor een zorgverlener. De kleurrijke azalea’s worden milieuvriendelijk geteeld en je haalt een Vlaams streekproduct
in huis. Met je aankoop draag je bij aan een betere
zorg voor mensen met kanker en hun naasten.
 www.plantjesweekend.be

DIGITALE HULP
MET BEEGO
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TIENSE WANDELINGEN
IN EEN DIGITAAL JASJE

De vraag naar digitale hulp is groot. Mensen
kopen een toestel, maar moeten daar vervolgens
ook mee aan de slag: apps installeren op de
smartphone, de computer startklaar maken en
koppelen aan de wifi, foto’s overzetten, e-mail
instellen, … Zelfs voor wie wel mee is in het
digitale verhaal, kan dat een hele uitdaging zijn.
Daarom is er Beego, een organisatie die hoog
opgeleide IT-studenten inschakelt om je thuis te
komen helpen. Je betaalt 19 euro per blok van een
halfuur en kiest zelf hoe lang je hulp nodig hebt.

Voortaan kan je de stad en de deelgemeenten met een digitale
wandelkaart ontdekken via de app Happy Hageland. De app
wijst je de weg en vertelt je via de audiogids verhalen over de
mooiste plekken op je wandeling. Omdat niet iedereen over een
smartphone beschikt - of voor zij die graag terugvallen op een
papieren kaart - zijn er ook drie nieuwe wandelkaarten in zakformaat
gratis te verkrijgen via het toeristisch infokantoor. Hierop vind je
QR-codes om de audiogids te raadplegen en/of de route digitaal
te volgen. Deel je wandelplezier via #thuisintienen!

 www.beego.be

 Toeristisch infokantoor, Grote Markt 6 in Tienen.

DE WERFKEET

MASTERPLAN
‘HOF VAN KABBEEK’
De stad laat i.s.m. de Vlaamse Bouwmeester een masterplan
opmaken voor de site van het RZ H. Hart Tienen, gelegen in de
stadskern van Tienen. Op termijn gaat het ziekenhuis de site
verlaten, waardoor de terreinen vrijkomen voor herontwikkeling.
Meer concreet gaat het om het gebied tussen de Oude Vestenstraat,
de Kliniekstraat, de Leuvensestraat, de Oude Leuvensestraat en de
Gilainstraat, in het historische ‘Hof van Kabbeek’. De stad ambieert
een kwalitatieve invulling met een mix van functies binnen een
groene, verkeersluwe en klimaatrobuuste omgeving, met respect
voor het historisch erfgoed.

EINDE WERKEN
IN ZICHT OP
DE GROTE MARKT
Het einde van de heraanleg van de Grote Markt komt in
zicht. Tegen begin oktober liggen alle kasseien op het
marktplein en is de nieuwe kerktuin een feit.
We hebben er allemaal naar uitgekeken: de nieuwe
Grote Markt. De werken gingen in augustus vorig jaar van
start en lopen stilaan op hun einde. De komende weken
worden de rioleringswerken in het gedeelte tussen de
muziekacademie en de Leuvensestraat voltooid en worden de kasseien aan deze zijde van de markt geplaatst.
In het onderste gedeelte van de Dr. J. Geensstraat wordt
de toplaag in asfalt vernieuwd.
Gelijktijdig wordt het marktplein verder aangelegd en
wordt er van start gegaan met de aanleg van de kerktuin
op het Heldensquare. Na de plaatsing van de signalisatie,
de verkeerspaaltjes en het straatmeubilair, zullen eind
november/begin december de bomen en andere beplanting aangebracht worden.
Noteer alvast het weekend van 11 december in je agenda
voor de festiviteiten die gepland worden om het marktplein officieel in te huldigen (zie ook p. 17).
 www.tienen.be/grotemarkt

VEILIG FIETSEN
IN KUMTICH
In het kader van de ruilverkaveling Willebringen, realiseerden de
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de stad Tienen met steun van
de provincie en de Vlaamse overheid veilige fietsverbindingen in
Kumtich. Langs de Hoxemsesteenweg en de Tassinstraat werd een
breed, van de weg afgescheiden fietspad aangelegd. Het kruispunt
ter hoogte van de Sint-Barbarastraat en de Maalderijweg werd
verhoogd als verkeersremmer en voorzien van fietsoversteekplaatsen.
Ook op het kruispunt van de Tassinstraat met de Lindeveldstraat
werd een verkeersplateau aangelegd. Een nieuw wachtbekken
vangt bij hevige regenval het water van de akkers op.
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DOSSIER: BEWEGEN

MAAND VAN DE
(TIENSE) SPORTCLUB
Tijdens de ‘Maand van de sportclub’ zetten 23 sportverenigingen in
Tienen hun deuren wagenwijd open. Je kan er van de sfeer proeven en een
keertje meetrainen, om je nadien eventueel lid te maken. Een lijst van alle
deelnemende clubs vind je op www.tienen.be/maandsportclub.
Wij pikten er alvast deze vier toppers uit.

William Neyskens (69) en zijn
hondje wandelen elke donderdag
ongeveer 8 kilometer. "Het is een
gezellige groep van meer dan 20
personen waarmee je op verschillende plekken komt. Zo ontdek je
de streek en werk je aan je gezondheid. We passen ons tempo aan
aan de mensen in de groep, dus
we gaan nooit te snel. Samen uit,
samen thuis!"

50 + SPORTELCLUB
VOOR ACTIEVE SENIOREN
Vandaag kan je als actieve 50-plusser
bijna dagelijks de benen strekken in
Tienen dankzij de 50 + Sportelclub, een
initiatief van de stad. Hoewel deze club
zich in eerste instantie vooral naar de
50- tot 75-jarigen richt, zijn ook jongere
en oudere deelnemers welkom.
Op dit ogenblik zijn er bijna 700 leden
die wekelijks komen bewegen. In de club
zijn plezierbeleving, sociale contacten
en gezond bewegen op je eigen niveau
belangrijk. Je kan deelnemen aan
onderhoudsgymnastiek, aquagym, lessen
spierkracht, dans, tai chi chuan, fietsen,
yoga, netbal, badminton, wandelen en
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spinning. Dit altijd onder begeleiding van
ervaren lesgevers of begeleiders.
Voor slechts 10 euro per jaar word je lid
en ben je automatisch verzekerd. Daarnaast betaal je voor sommige activiteiten
een beperkt deelnamegeld. Je kiest zelf
wanneer en aan welke activiteiten je deelneemt. Een keertje overslaan kan geen
kwaad, want je betaalt enkel bij deel
name aan een activiteit (met uitzondering
van de tai chi en het spinnen die in een
lessenreeks aangeboden worden).
 Sportdienst, tel 016 80 48 88,
sport@tienen.be, www.tienen.be/sport.

Rita Jonckers (65) en Chris Biront
(65) zijn al enkele jaren gepensioneerd. Ze zochten een hobby en zijn
dan het aanbod van de 50 + Sportelclub gaan uitspitten. Ze wandelen,
turnen, beoefenen yoga, …
Chris: "Nu we gepensioneerd zijn,
hebben we er de tijd voor. Ik ben al
3 à 4 jaar actief lid."
Rita: "Het is erg fijn om met leeftijdsgenoten aan je conditie te werken
en gezellig samen te zijn en eens te
kunnen lachen."

DUIKEN
MET MOBY DICK
Wist je dat zwembad De Blyckaert een
duiktank heeft van 7 meter diep? Moby
Dick, een internationaal erkende duikschool uit Tienen, gebruikt deze duikput
om opleidingen aan zowel beginners
als gevorderden vanaf 12 jaar te geven.
Met een aangename 28°C kan je (vanaf
8 jaar) ook een snorkelbrevet behalen.
Voor gevorderden organiseert de club
regelmatig duikuitstappen naar steenof zandgroeven en plassen en zelfs
een leuke duikvakantie. Zin om erin te
duiken? Volg een initiatieles en krijg de
smaak te pakken.
 www.duikclubmobydick.be

WORD EEN KRIJGER
BIJ CHIRYAKU DOJO
Chiryaku Dojo Belgium wil traditionele
Japanse krijgskunsten overbrengen
aan nieuwe generaties en de kunsten
van zelfverdediging aanleren aan
zowel de jeugd (vanaf 6 jaar) als
volwassenen. Jujutsu is de basis van
de ongewapende zelfverdediging,
maar er wordt ook getraind met het

zwaard, een korte en lange stok en
een houten mes. Mentale aspecten,
zoals assertiviteit en discipline, komen
ook aan bod. Wil je op een beheersde
manier je energie kwijtraken of een
cursus zelfverdediging voor vrouwen
volgen? De trainingen vinden plaats in
het sportcentrum Houtemveld.

 www.genbukan.eu/training

WERPSPORT
BIJ TIEBO
De Tiense Boccia Club organiseert
trainingen boccia in het sportcentrum
Houtemveld. Boccia is een werpsport,
vergelijkbaar met petanque, geschikt voor
sporters met een (ernstige) beperking. Je
moet een lederen bal zo dicht mogelijk
bij de witte bal gooien met de hand of de
voet (al dan niet met een hulpmiddel). Het
wordt individueel of in teams van 2 tot 3
personen gespeeld. De sport heeft een
positieve invloed op de lichamelijke en
geestelijke gezondheid en biedt ook fijne
sociale contacten.
 www.tiebo.be
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ELKE STAP TELT!
BRENG JOUW
BUURT IN
BEWEGING
Samen bouwen we aan zorgzame buurten. Buurten waarin bewoners zorg voor
elkaar dragen in de ruime zin van het
woord, waar levenskwaliteit en gezondheid centraal staan, en waar mensen
zich goed en geborgen voelen. Buurten die mensen in beweging brengen.
Letterlijk en figuurlijk. En daar is de stad
Tienen alvast mee gestart met de campagne ‘10.000 stappen: elke stap telt!’
Zet je beste beentje voor en stap mee
met deze campagne van het Vlaams
Instituut Gezond Leven, Sport Vlaanderen,
Agentschap Zorg en Gezondheid en De
Vlaamse Logo’s. Stap voor stap bereik
je niet alleen een goede gezondheid, je
voelt je ook beter in je vel, je slaapt beter
en stapt dus minder vaak met het verkeerde been uit bed. Al stappend heb je één
voet binnen naar meer sociaal contact, je
zorgt voor minder vervuiling en lawaai van
auto’s en maakt zo de buurten en straten
leefbaarder. Kortom: elke stap telt!
De eerste stap begint bij jouw voordeur!
Er gaat binnenkort wat bewegen in de
buurt. In het najaar ga je de signalisatie
zien opduiken in onze stad en elders in
Vlaanderen. Hiermee gaan we aantonen dat kleine afstanden tussen nuttige
locaties in je buurt ook extra stappen
opleveren. Van jouw voordeur tot aan
het stadhuis. Of tussen de bakker en de
slager. Want elke stap telt! De komende
4 jaar zet de stad nog verder in op
beweegvriendelijke buurten.
Volg de Facebookpagina's van de stad
Tienen en van Gezond Leven voor leuke
info en wedstrijden. 10.000 stappen
beloont de leukste inzendingen!

Volleybalclub NVV Tienen

BEACHVOLLEY
OP HET HOUTEMVELD
Beachvolleybal is aan een opmars bezig. Op een goed jaar
tijd is het aantal clubs in Vlaanderen verdrievoudigd. Wie de
voorbije zomermaanden in het Sc Houtemveld vertoefde,
heeft ook daar de beachvolleyballers aan het werk gezien.
In coronatijd moest de plaatselijke volleybalclub noodgedwongen haar activiteiten naar buiten verplaatsen en
werd er inderhaast een volleybalveldje opgericht op een
grasplein. Aansluitend heeft de stad beslist om permanent
een volwaardig beachvolleybalterrein aan te leggen in het
sportcentrum. Iedereen mag er (buiten de trainingsuren van
de volleybalclub) vrij gebruik van maken.

IK
BEWEEG
WEER!
De sportdienst gaat vanaf
oktober opnieuw van start
met het project ‘Ik beweeg
weer!’. Kamp je met een
zwakke fysieke conditie of
met een bepaald ziektepatroon (bv. CVS, fibromyalgie, kanker,
MS, depressie, burn-out, …)? Dan zijn de lessen aquagym
en lessen yoga en relaxatie misschien exact wat je nodig
hebt. Je kan op ieder moment instappen en je krijgt twee
gratis proeflessen. Nadien kan je een 10-beurtenkaart kopen
waarmee je zowel aan de lessen aquagym (op donderdag
in het zwembad) als yoga en relaxatie (op vrijdag in het
Sc Houtemveld) kan deelnemen.
 Inschrijven aquagym: sportdienst,
tel 016 80 48 88, sport@tienen.be.
Inschrijven yoga en relaxatie:
Lieve Govaerts, gsm 0468 29 88 96.
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THUIS IN TIENEN

TIENSE STRAATMUZIKANT
HERMAN VANDERMEULEN OP PENSIOEN

“MEER DAN 40 JAAR OP HET
PODIUM, MAAR NOG LANG
NIET UITGEZONGEN”
Herman Vandermeulen gaat op pensioen, en dat
doet hij op zijn eigen typische manier. Met de steun
van 500 Tienenaars brengt hij een afscheids-cd uit
van De Tiense Straatmuzikanten.
De Tiense Straatmuzikanten, hoe
is het allemaal begonnen?
Midden jaren ’70 maakte ik samen met
Luc Rawoe en Lode Vlayen ‘snijdersbankliedjes’ met Tiense woorden. In
1979 nam Guy Puyneers de fakkel over
van Lode. Onder de naam ‘In ’t Vroede,
in’t Zotte en in’t Amoureuze’ speelden
we jarenlang op jaarmarkten en Tiense
openluchtfeesten en in lokale zalen.

Na het overlijden van je compaan Guy
hielden de Tiense Straatmuzikanten op
met bestaan, maar kwam er een vervolg
met ‘Ich & Ejà’.
Guy is op 55-jarige leeftijd veel te vroeg
overleden. Toch blijft hij ook nu nog

Ik zou dit loflied moeten schrijven
in dat zoetgevooisde Tiens van jou,
de spraak van je geboortestad,
de taal van je zingend hart.
We gaan je dolle grappen missen
je milde spot over alles, maar vooral
over jezelf en voor wie je beter kende
een lach als omgekeerd verdriet.
Met je bloedbroer een twee-eenheid:
twee lichamen, één muzikale ziel,
Guyke, die zwierig misplaatste tonen
kon smeden tot perfecte harmonie.

Begin jaren ’90 veranderden we de
naam in ‘De Tiense Straatmuzikanten’.
Meteen lag de koers voor de volgende
jaren vast: een mengelmoes van eigen
en bestaande nummers, gebracht met
veel humor. We werden o.m. een vaste
waarde tijdens de ‘Dag van de nieuwe
inwoner’ in het stadhuis, waar we de
nieuwkomers op een ludieke manier lieten kennismaken met het Tiense dialect.
Hoeveel moed heb je nodig om je eigen
stad als podium te kiezen?
Ik hou van Tienen en ben er geboren
en getogen. Ik voel mij hier thuis en ben
hier heel gelukkig. Ook als ik in sommige
liedjes enkele ‘kleine’ kantjes bezing, is
dat altijd vanuit een oprechte liefde voor
mijn geboortegrond. Ik probeer het ook
zo neutraal mogelijk te brengen: ik ben
graag van de partij, maar niet van een
politieke. Wanneer je mag optreden voor
mensen die je muziek waarderen, geeft
dat erg veel voldoening!

Voor Herman

Moest je mekaar ooit weer ontmoeten
in een wereld boven wolken, pak
dan jullie trekzak en gitaar, speel en
laat ze lachen, want jullie liedjes zijn
gemaakt voor tijd en eeuwigheid.
Gui G. Nijs, erestadsdichter

meegaan als ‘Ejà’ (hij) in ‘Ich en Ejà’. Mijn
zoon Bart nam de begeleiding van Guy
over op zijn eigen, fijnzinnige manier. Met
Dirk Betrains en Denis Demaeyer, beiden
goede vrienden van Guy, vormen we ook
de groep ‘Ich en Ejà en Déjà en Déjà!’. We
zijn dus nooit opgehouden met zingen en
‘entertienen’, en dat hopen we nog enkele
jaren te kunnen blijven doen.

voor het project en kregen in ruil twee
toegangskaarten voor de afscheidsconcerten die in juni plaatsvonden in CC De
Kruisboog. Omdat de maximale capaciteit
van de concerten door de coronamaatregelen beperkt bleef, werd er een opname
van de show gemaakt die bekeken kan
worden via www.icheneja.com. En zo is
de cirkel rond.

Begin vorig jaar kondigde je aan een
afscheids-cd te willen maken van De Tiense
Straatmuzikanten, op voorwaarde dat
400 mensen een duit in het zakje deden.
Kreeg je de nodige centjes bij elkaar?
De afscheids-cd is een eerbetoon aan
Guy. 500 mensen hebben ingetekend

 De afscheids-cd van De Tiense Straatmuzikanten is te koop in de Streekshop,
bij Keurslager Verbiest en in de Pro
Music Shop Tenuto. De opbrengst gaat
integraal naar het nachtverblijf van
Willem, de andersvalide kleinzoon van
Herman.
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UITGELICHT

SPEELPRET IN
DE HERFST
De bladeren beginnen stilletjes
te vallen en dat betekent dat we
ons kunnen opmaken voor een
nieuwe schoolvakantie. Tijdens de
herfstvakantie kunnen 2,5- tot 6-jarigen
terecht in de knusse opvang van Ferm
Kinderopvang in het Vrijetijdscentrum.
Voor de 6- tot 12-jarigen opent het
sportcentrum Houtemveld zijn deuren
en staat er een mooie mix van creatieve
sport- en speelpleinactiviteiten te
wachten. Inschrijven is mogelijk vanaf
dinsdag 12 oktober om 18.00 uur.
 www.tienen.be/herfstaanbod

CULTUURSEIZOEN
MET BEKENDE NAMEN
Het cultuurseizoen 2021-2022 staat in de
startblokken. CC De Kruisboog verwacht
een hele resem bekende namen: van Ella
Leyers, Wouter Deprez, Frank Focketyn,
De Mens, Tom Helsen, Andrea Croonenberghs, Wim Opbrouck en Erik Van Looy
tot Clara Cleymans, Warre Borgmans,
Michael Van Peel en Roel Vanderstukken
en de Corsari’s. Daarnaast is er een ruim
aanbod aan familie- en filmvoorstellingen.
Een volledig overzicht vind je op
www.dekruisboog.be. Tickets zijn online
te koop vanaf 11 september via de
website. Die dag is ook de ticketbalie van
CC De Kruisboog uitzonderlijk open van
09.00 tot 12.00 uur (niet telefonisch).

Energiezuinige
verlichting
Kijk, bij het genieten van een
theatervoorstelling, ook eens
naar boven in de theaterzaal
van CC De Kruisboog. De verlichting van de zaal werd recent
vernieuwd. Dimbare, energiezuinige leds maken jouw theaterervaring nog comfortabeler.

 CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20
in Tienen, www.dekruisboog.be.

LEZINGEN EN WORKSHOPS
IN DE BIB
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PROGRAMMA
KWEIKERSDAG

Tips en trick meepikken rond leren lezen,
digitaal voorlezen en creatief schrijven,
dat kan tijdens drie lezingen dit najaar in
de bib.

Op 10 oktober kleuren de straten
blauwwit en vieren we de Tiense
feestdag. De stad en het burgerinitiatief
opgewekTienen staken de hoofden bij
elkaar voor een kleinschalig, maar fijn
programma voor de Tienenaars. Je leest
er alles over in de programmabrochure in
het midden van dit magazine. Tot op de
Kweikersdag!

Een fantastische nieuwe wereld opent
zich wanneer kinderen beginnen te
lezen. Maar hoe kan je je kind stimuleren
en ondersteunen? In ‘Help! Mijn kind
leert lezen’ op donderdag 7 oktober wordt
hierop ingegaan.
‘Diggie Dik, voorlezen met een klik’ op
donderdag 25 november geeft je dan

weer tools om het voorlezen meer pit te
geven door gebruik te maken van digitale
mogelijkheden.
Zelf de pen vastnemen, kan in de workshop ‘Creatief schrijven’ i.s.m. ART op
donderdag 9 december. Schrijfervaring is
niet nodig, schrijfhonger volstaat.
 De workshops vinden telkens van
19.00 tot 21.00 uur plaats in de stadsbibliotheek, Grote Markt 3 in Tienen.
Inschrijven kost 5 euro en kan via
www.tienen.be/bibliotheek.

OPEN MONUMENTENDAG
WANDELTENTOONSTELLING
‘HET STADSPARK DOORHEEN DE EEUWEN’
Tijdens de Open Monumentendag op
zondag 12 september kan je in heel
Vlaanderen verborgen erfgoedpareltjes
ontdekken. In Tienen duiken we terug
in de tijd met een wandeltentoonstelling
doorheen het stadspark, het aanpalende
herenhuis (nu gekend als hotel en brasserie Kronacker) en de recent gerestaureerde serre.

Gebouwd omstreeks 1800 als ‘maison de
maître’ van de familie Loyaerts op grond
van het oude Danebroekklooster, werd
het goed 100 jaar later door Léon Van den
Bossche omgevormd tot een prachtige
tuin met duizenden exotische planten. Het
huidige stadspark is er een vage, maar
nog steeds herkenbare getuige van. Na
een tussenstap als stadsbibliotheek, werd

het vervallen herenhuis opgeknapt door
Tom Decuypere en in 2018 opengesteld
als hotel en brasserie Kronacker.
De historische octogonale serre van de
plantentuin van Léon Van den Bossche
werd in 2020 volledig gerenoveerd en
wordt bij deze Open Monumentendag
voor het eerst sinds lange tijd opengesteld voor het grote publiek. Tijdens een
wandeling doorheen de gebouwen, de
serre en de tuin wordt de geschiedenis
van het stadspark met unieke foto’s uit
de doeken gedaan en krijg je een mooi
beeld van de bewoners en het goed in
de 19de en 20ste eeuw.
 Zo. 12 september van 10.00 tot 17.00
uur, Dr. J. Geensstraat 34 in Tienen.
Gratis toegang.

Zoek dtee gevel
zoe

WIN JE EIGEN ‘ZOETE GEVEL’
Naar aanleiding van de Open Monumentendag lanceert de stad een
wedstrijd op Instagram. Vanaf woensdag 15 september publiceren we
gedurende drie weken tekeningen van ‘zoete gevels’ waarachter een
aantal minder bekende, maar historisch waardevolle gebouwen in Tienen
schuilgaan. De tekeningen zijn van de hand van de Tiense Lotte Hendrickx.
Raad jij het gebouw achter de tekening? Neem dan een leuke selfie voor de
‘zoete gevel’ en post hem openbaar met de hashtag #zoetegevels. Uit de
postjes worden drie winnaars geloot van wie de huisgevel door Lotte in een
tekening vereeuwigd wordt. Veel succes!
  /stadtienen
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DUURZAAM TIENEN

AUTODELEN IN TIENEN

“WE STELDEN ONS DE VRAAG
OF WE WEL EEN WAGEN
NODIG HADDEN”
De kinderen naar hun hobby-activiteiten brengen, boodschappen doen,
vrienden en familie bezoeken … We nemen voor deze activiteiten vaak
snel de wagen. Veronique Henderix en haar gezin wonen net buiten de
stadsring en besloten twee jaar geleden hun auto in te ruilen voor
een deelwagen. Of hoe het ook anders kan ...

Waarom kozen jullie voor autodelen?
Wij zijn in ons gezin en vanuit ons beroep
bezig met het milieu en de klimaatverandering. Hierdoor stelden we ons de
vraag of we eigenlijk wel een wagen
nodig hadden. Onze drie tieners
in huis zagen dit initieel niet zitten,
maar het lot hielp een handje. Toen
onze wagen twee jaar geleden
stuk ging, beslisten we om deze
niet te laten herstellen en rolden we
vanzelf in een scenario zonder auto op de
oprit. Op dat moment was dat best een
uitdagende keuze, want er waren nog
geen deelauto’s in Tienen. Sinds mei zijn
er twee Cambio deelauto’s aan het station
in Tienen en eentje op het Sint-Jorisplein.
Daar zijn wij erg blij mee.
Voor welke verplaatsingen gebruiken
jullie het autodelen?
Onze kinderen hebben hobby’s die
bereikbaar zijn met de fiets. Mijn man
werkt in Leuven en neemt de trein, en ik
neem de fiets voor mijn job bij de stad
Tienen. Voor dagdagelijkse verplaatsingen
hebben we dus geen wagen nodig.
De boodschappen doen wij met een
cargobike, een fiets met een laadplatform.
We laten maaltijdboxen aan huis leveren,
waardoor we minder boodschappen
hebben. De deelauto’s komen van pas
voor verplaatsingen naar vrienden en
familie of om eens op vakantie te gaan.
Is het met autodelen nog mogelijk
ad hoc plannen te maken?
Je kan via de app een wagen reserveren
als er één beschikbaar is. Na je reservatie
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“Elke deelauto haalt acht
wagens van de weg: dat maakt
het wegverkeer veiliger, de
parkeerproblematiek kleiner
en de stad aangenamer.”
ga je naar de deelauto en kan je met
je smartphone de deur openen. In het
handschoenenkastje vind je de sleutel
om de auto te starten. De elektrische
wagens zijn altijd opgeladen, en onderweg kan je aan laadpalen terecht. Bij
wagens op brandstof is er een tankkaart
aanwezig. We merken wel dat er meer
en meer gebruikgemaakt wordt van de
deelauto’s, maar voorlopig hebben we
onze lastminute plannen nog niet moeten
wijzigen.
Wat zijn de voordelen van autodelen?
Je bespaart heel wat kosten: je betaalt,
naast instapkosten, een vast bedrag per
maand. De aankoop en vaste kosten zoals
verkeersbelasting, onderhoud, brandstof,

verzekering, enz. zijn voor rekening van
Cambio. Elke deelauto haalt acht wagens
van de weg, waardoor het wegverkeer
veiliger, de parkeerproblematiek kleiner
en de stad aangenamer worden.
Met het abonnement kan je ook in
andere steden terecht. Zo biedt Cambio
in Leuven auto’s aan waarmee je zoon of
dochter rijlessen kan nemen. Maak je een
dagtrip met de trein, dan kan je vanuit
een ander station in België met een
deelauto de omgeving verkennen. Je kan
zelfs naar het buitenland op reis of een
week kamperen in de Ardennen met een
ruimere wagen. Al is het ons ook gelukt
met vijf personen en een hoop kampeermateriaal in een elektrische Renault Zoé. 😊

Ben je net als Veronique overtuigd
van de voordelen van autodelen?
Dan vind je alle info op
www.cambio.be/tienen.

OPLAADPUNTEN
ELEKTRISCHE
VOERTUIGEN
BOMEN:
ONZE NATUURLIJKE RIJKDOM
Bomen zuiveren de lucht, gaan
wateroverlast en bodemerosie tegen
en beschermen ons tegen de steeds
extremere weersomstandigheden.
Ze bieden schuilplaatsen en voedsel
voor veel dieren. En uit onderzoek
blijkt ook dat mensen gelukkiger zijn
als er meer groen in hun omgeving is.
Plant jij mee een boompje?
Wat kun je zelf doen?
Heb je een tuin waar plaats is voor
één of meer bomen? Twijfel dan niet
en plant een boom! Informeer je
vooraf goed, zodat je later geen spijt
hebt van je keuze, of ruzie krijgt met
je buren over overhangende takken
of te veel schaduw. Vraag raad aan
een kweker of neem een kijkje op
www.bomenwijzer.be voor een boom
op maat van jouw tuin.
Mag je een boom zomaar kappen?
Nee, dat mag niet. De regels zijn in
Tienen strenger dan de Vlaamse
wetgeving. Vanaf een stamomtrek
van 30 cm (onderaan gemeten) heb je
een omgevingsvergunning nodig voor
het kappen van een boom. Bovendien wordt normaal in de vergunning

Elektrische en hybride voertuigen zijn
in opmars. In Tienen zijn er zeventien
publieke oplaadpalen met telkens twee
oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Deze bevinden zich op de volgende
locaties:

als voorwaarde gesteld dat je een
andere boom moet aanplanten ter
compensatie van de gerooide boom.

• Albertvest (t.h.v. café 't Hoekske)

Voordelig plantgoed aankopen
Op www.behaagjetuin.be kan je van
1 september t/m 15 oktober voordelig
plantgoed aankopen. Je krijgt de
keuze tussen inheemse hagen, heggen,
houtkanten en hoogstam(fruit)bomen.
Bestellen kan van 1 september t/m
15 oktober. De afhaalmomenten zijn
voorzien in december.

• plein kruising Hoveniersstraat/
Vianderstraat

Subsidie voor landbouwers en
eigenaars begrazingsdieren
Regionaal Landschap Zuid-Hageland
start, met de steun van de
provincie, een project op om extra
bomen en struiken in veeweides aan te
planten. Landbouwers en eigenaars van
begrazingsdieren, kunnen in aanmerking
komen voor een subsidie tot 70 %. Op
maandag 4 oktober is er om 19.30 uur
een infoavond in het gemeentehuis van
Linter. Meer info vind je op www.rlzh.be.
 Dienst leefmilieu & natuur,
tel 016 80 57 92, leefmilieu@tienen.be.

• parking kerk Grimde
• parking Grimdeveld (kant Pastorijstraat)

• Kapucijnenplein
• Kabbeekvest (t.h.v. Sociaal Huis)
• Moespikstraat (kant Potterijstraat, naast
de spoorwegbrug)
• Mulkplein
• parking Potstraat/Gallicstraat
• parking kerkhof in de Pollepelstraat
(naast toegangsweg Passionisten)
• parking Sc Houtemveld (naast
busparkeerstrook)
• parking Tricotstraat
• parking zwembad De Blyckaert
• parking Sint-Jorisplein (achterste
gedeelte, t.h.v. zaal Manege)
• Vierde Lansierslaan (t.h.v. station)
Het project werd uitgerold over
een periode van vier jaar en wordt
gesubsidieerd binnen het actieplan
‘Clean Power for Transport’ van de
Vlaamse overheid.
 www.tienen.be/oplaadpunten

TRAGE WEGEN IN KAART
Trage wegen zijn historische
buurtwegen, zoals opgenomen in de
Atlas van ca. 1850 als chemin (buurtweg) of sentier (voetweg). In de loop
der tijden zijn sommige buurtwegen in
onbruik geraakt, verlegd of afgeschaft.
Andere zijn ten onrechte afgesloten. Het
nieuwe decreet op gemeentewegen
geeft de gemeenten meer autonomie
om hier een visie over te ontwikkelen.
Daarom wil de stad de trage wegen

op haar grondgebied inventariseren.
Hiervoor doet ze een beroep op de
vzw Trage Wegen. De inventarisatie
zal dit najaar opgestart worden en zal
ongeveer een jaar in beslag nemen.
Vervolgens kan er, op basis van de
inventarisatie, een visie ontwikkeld
worden met actieplannen. In deze fase
worden er ook inspraakmomenten
georganiseerd.
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TIENEN ONDERNEEMT

NIEUWE WIND
DOOR ONDERNEMEND TIENEN
Er waait een nieuwe wind door ondernemend Tienen.
Deze zeven durvers lieten zich niet ontmoedigen door
de coronacrisis en maken hun dromen waar met een
nieuwe handels- of horecazaak in onze stad.

SPIEGELTJE, SPIEGELTJE
AAN DE WAND

CREATIVITEIT IN
PALEIS EIGENWIJS

In het mooiste straatje van Tienen
opende Rebekka Mariani onlangs haar
nieuwe zaak ‘Miroir’. En laat die ‘r’
maar rollen op z’n Frans … Je kan er
prachtige collecties ontdekken van o.a.
Liviana, Conti, SemiCouture, enz., en
dit zowel voor modebewuste jongeren,
dames, als heren. Rebekka geeft zo
het gebouw, waar vroeger kledingzaak
Opera gehuisvest was, nieuw leven.

Zijn jouw kinderen nieuwsgierig en
creatief, en/of hebben ze nood aan
een gezonde dosis zelfvertrouwen?
Dan is Paleis Eigenwijs de plek
waar je moet zijn! Evi Deferm richt
er creatieve workshops en yoga
in en coacht kinderen en jongeren
om zelfredzaam te worden, hun
plus- en minpunten te leren kennen
en te leren 'leren'. De activiteiten
vinden plaats in een kleurrijk vintage
interieur dat voor 95 % te koop is.

 Miroir, Spiegelstraat 9 in Tienen,
/miroir.tienen.

SMULLEN IN OUD
GEMEENTEHUIS
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 Paleis Eigenwijs, Gilainstraat 13
in Tienen, www.paleiseigenwijs.be.

HOWDY COWBOY

Rasechte Kumtichnaren Maarten
Uyttebroeck en Ben Hoylaerts baten
sinds juni in het voormalige gemeentehuis van Kumtich brasserie ‘Cumptich’
uit. Je kan hier lekker eten en gezellig
drinken. Specialiteiten van het huis: de
veulensteak, vitello tonato en scampi’s
van de chef. Leuk weetje: ‘Cumptich’ is
de oude spelwijze van Kumtich.

Jan Schevenels brengt met
‘Tony Texas’ een stukje van de
Texaanse keuken naar Tienen.
In zijn gloednieuwe zaak in de
Leuvensestraat word je verwend met
verse burgers, luxueuze hotdogs en
texmex streetfood. Naast een 50-tal
gerechten, sieren ook vegan variaties de kaart. Liefhebbers kunnen ter
plaatse smullen of afhalen.

 Brasserie Cumptich, Sint-Gillisplein
45 in Tienen, tel 016 88 42 23.

 Tony Texas, Leuvensestraat 20
in Tienen, www.tonytexas.com.

ITALIAANSE
PASSIE TEN TOP
Patrizia en Nicolas zijn na Ristorante
Roma toe aan een nieuw avontuur.
Met grote passie voor de Italiaanse
keuken, openen ze ‘Cotto’ in de
Spiegelstraat. Je kan er genieten van
een gastronomisch 5-gangenmenu
of à la carte je keuze maken uit visen vleesgerechten. In combinatie
met Italiaanse topwijnen, het ideale
recept voor een culinair avondje uit.
 Cotto, Spiegelstraat 11 in Tienen.

WELKOM IN HET
WOLHALLA!
’t Wolsalon is zonder twijfel de
kleurrijkste winkel in Tienen. In deze
creatieve omgeving draait alles
rond breien, haken en macramé. Bij
Anneleen en Els kan je terecht voor
zowel de klassiekers als de nieuwste
trends. In het cafégedeelte is het zalig
genieten van een lekkere baristakoffie
of een verfrissende mocktail, cocktail
of milkshake. Het grootste deel van de
kaart komt uit het Hageland met koffie
en taart uit Tienen, en dat kan smaken!
 ’t Wolsalon, Kalkmarkt 7 in Tienen,
www.wolsalon.com.

10-PUNTENPLAN
VOOR HANDEL EN HORECA
De Tiense ondernemers gingen de afgelopen maanden door een moeilijke periode.
Door de opgelegde sluiting en de strenge coronamaatregelen leden velen een groot
verlies aan inkomsten. Met dit 10-puntenplan wil de stad Tienen de lokale handel en
horeca een extra steuntje in de rug geven.

ECOLOGISCH CRUISEN
In volle coronacrisis openden Bart en
Kelly een nieuwe Greenride showroom
in de Nieuwstraat met elektrische
scooters, motoren, plooifietsen,
steps en monowielen. Bij Greenride
staan een kwalitatief aanbod en
deskundige service op de eerste
plaats. Herstellingen en montages
gebeuren in hun eigen atelier. Nog
niet overtuigd? Ga eens langs in de
showroom en boek een testrit!
 Greenride, Nieuwstraat 38 in Tienen,
www.greenride.be.

GOED GEÏNFORMEERD
VAN START
Start jij binnenkort een
handels- of horecazaak in
Tienen? Win alvast de nodige
informatie in via onze digitale
brochures. Je kan ze via
www.tienen.be/handel-horeca
raadplegen.

1

Vrijstelling promotaks
De promotaks is de belasting die
geheven wordt op voor het publiek toegankelijke ruimtes. In 2020 en 2021 wordt
deze taks niet geïnd.

stelling van de belasting op taxibedrijven
en konden deelnemen aan het project
‘Vaccitaxi’ dat voor minder mobiele personen vervoer naar en van het vaccinatiecentrum voorziet.

2

7

3

8

Uitstel betaling bedrijfsbelastingen
Tiense ondernemingen krijgen
wanneer ze dat wensen een uitstel van
betaling van de bedrijfsbelastingen.
Snelle betalingen
Lokale leveranciers van de stad worden zo snel mogelijk na ontvangst van de
facturen betaald.

4

Vermindering standgeld marktkramers
Marktkramers krijgen dit jaar een vrijstelling van de belasting op standgeld voor
de periode van juli t/m december.

5

Geen terrasbelasting en kosteloze
uitbreiding
Horeca-uitbaters moeten in 2021 geen
terrasbelasting betalen en kunnen gratis
een uitbreiding van hun zomer- en winterterras aanvragen.

6

Vrijstelling taxibelasting
Taxibedrijven krijgen dit jaar een vrij-

Lokaal talent boeken
Horecazaken kunnen nog tot eind
september 3 keer per maand een gratis
optreden van een lokaal talent boeken.

Promotiebudget
Tienen maakt in 2021 een budget van
20.000 euro vrij om de lokale economie
op promotioneel vlak te ondersteunen.
Eén van de initiatieven is de bestickering
‘We are Tienen’.

9

Tussenkomst CO2-meter
De stad voorziet een tussenkomst
van 50 % voor horecazaken, fitnesscentra en feestzalen in de kosten voor de
aankoop van een CO2-meter, met een
maximum van 125 euro.

10

Uitgifte T-bon aan Tienenaars
Nog dit jaar krijgt elke inwoner
een T-bon ter waarde van 5 euro, die
benut kan worden in de deelnemende
handels- en horecazaken. Meer info hieromtrent volgt nog.
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ONDERWIJS

IETS VOOR JOU?

BINNENKIJKEN IN DE
ACADEMIE REGIO TIENEN
Wie op zoek is naar een creatieve invulling van zijn vrije tijd, is bij de Academie
Regio Tienen aan het goede adres. De academie heeft met haar 17 vestigingen,
een ruime waaier aan opleidingen dans, woord, muziek en beeldende en
audiovisuele kunst. Kon je nog geen keuze maken? Tijdens de maand september
zijn er proeflessen, expo’s en open ateliers om jou een handje te helpen.
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Kom binnenkijken
In september valt er heel wat te beleven
in de academie. Het is de start van een
nieuw schooljaar, maar er wordt ook
teruggeblikt op het vorige schooljaar. Zo
kan je op zaterdag 11 en zondag 12 september van 10.00 tot 18.00 uur de werken
van de leerlingen van de afdeling beeldende en audiovisuele kunsten komen
bekijken. Via een uitgestippeld parcours
in het Vrijetijdscentrum loop je langs
verschillende ateliers, kleine kamertjes en
wandelgangen.

Proeflessen
Misschien krijg je na al het 'kijken’ wel
zin om zelf creatief aan de slag te gaan.
Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar
kunnen t/m 20 september een proefles
volgen in de hoofdschool in Tienen en in
de vestigingsplaatsen Kumtich, Lubbeek,
Kortenaken, Tielt-Winge en Boutersem.
Vooraf inschrijven is niet nodig. Leerlingen van de eerste en tweede graad die
al ingeschreven zijn, mogen tijdens deze
periode ook een vriendje uitnodigen om
mee te komen naar de les.

In de vestigingsplaats Kumtich stellen de
leerlingen tentoon op zaterdag 11 september 09.00 tot 12.30 uur. De laureaten van
de ateliers schilderkunst en tekenkunst
exposeren in het Huis van Jopan van
zaterdag 11 t/m zondag 26 september.

Voor volwassenen van de derde graad
van het initiatieatelier en de vierde graad
worden er tijdens de week van 13 september in Tienen, Lubbeek en Boutersem
open ateliers georganiseerd.

INSCHRIJVEN
Tarieven inschrijvingsgeld:
• € 69 (verminderd tarief
€ 45) voor jongeren van
4 t/m 17 jaar
• € 135 voor 18- t/m 24-jarigen
• € 320 (verminderd tarief
€ 135) voor volwassenen
vanaf 25 jaar
Inschrijven kan t/m 30 september via www.tienen.be/art.

 Alle info op www.tienen.be/art.

GETIPT IN TIENEN

WINTERMAGISCHE
TIJDEN
OM IN DE AGENDA
TE NOTEREN

KLASSIEK
IN DE KAPEL
Vzw Klassiek in de Kapel pakt dit najaar
uit met een indrukwekkend derde
concertseizoen. Liefhebbers zullen o.m.
kunnen genieten van het Requiem van
Mozart, gebracht door het Vlaams Radiokoor en de Belgian Chamber Orchestra.
Maar ook de 8 andere concerten – die
gepland staan tussen september en mei
- beloven veel goeds: mooie klassieke
muziek, gebracht door topensembles.
Grote componisten als Haëndel, Vivaldi,
Haydn, Beethoven, Schubert, Clara
Schumann en Brahms passeren de revue.

Van 10 december t/m 9 januari wordt
Tienen in een wintermagisch kleedje
gehuld … Dit jaar kiezen we voluit voor
beleving met de vernieuwde Grote Markt
als centraal plein. Laat je verrassen
door betoverende taferelen, sfeervolle
verlichting en animatie in het handels
centrum. De kerstmarkt en de nieuwjaarsreceptie ‘Tienen klinkt’ worden in een
nieuw kleedje gestoken, de ijspiste is
opnieuw van de partij én we hebben ook
een aantal nieuwe initiatieven in petto.
 www.wintermagietienen.be

 Tickets via www.klassiekindekapel.be
of bij De Gouden Schaar, Veemarkt 6
in Tienen.

'SONO IO?’ DOOR
CIRCUS RONALDO
Wie ‘circus’ hoort, denkt meteen aan
een grote tent met uitbundige acts van
jongleurs, clowns en acrobaten. Circus
Ronaldo gooit het met de voorstelling
‘Sono io?’ over een andere boeg. ‘Sono
io?’ is een queeste naar hereniging,
tussen vader en zoon, tussen speler en
publiek, tussen oude glorie en nieuwe
kansen. Danny en Pepijn Ronaldo,
vader en zoon, samen op scène. Een
intieme familievoorstelling met geweldig
grappige, maar ook verrassende scènes
die je soms de adem doen inhouden.
Kom het vooral zelf ontdekken!
 Vr. 10, za. 11 en zo. 12 september in
de Manege, Sint-Jorisplein in Tienen.
Tickets via www.zomerenintienen.be.

OPENING
GROTE MARKT

Ga van zaterdag 20 november t/m
maandag 6 december op pad met Sinterklaas. Haal je pietenmuts af in de Streekshop en ontdek in het stadscentrum de
vijf kamers van het Sinthuis. Via QR-codes
geeft de Sint tekst en uitleg. Op zaterdag
20 november kan je Sinterklaas en zijn
pieten trouwens ontmoeten tijdens hun
officiële intrede in de stad.

De tweede grootste Grote Markt van
België (daar gaan we prat op) is vernieuwd
en dat verdient een volksfeest! Op donder
dag 9 december starten we ingetogen
met een herdenking van alle slachtoffers
van de covid-19 pandemie. Op zaterdag 11
en zondag 12 december zakt het inter
nationaal muziektheater Tol af naar Tienen.
Bij het invallen van de duisternis vertelt dit
gezelschap het liefdesverhaal ‘Pedaleando
hacia el cielo’, wat fietsen in de hemel
betekent. Deze voorstelling is een mix
van filmische beelden, licht, dans en live
muziek. Een unieke belevenis!

 Alle info is binnenkort terug te vinden
op www.tienen.be/sinterklaas.

 Meer info volgt via
www.tienen.be/grotemarkt.

OP PAD
MET SINTERKLAAS
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#thuisintienen
Gebruik #thuisintienen
voor al je Instagramfoto’s
over Tienen: de kans
bestaat dat jouw foto in
deze rubriek terechtkomt!

4 JULI

@de_hondenprofessor: Geen speelvriendjes
op de losloopweide, dus even de buurt
verkend. #thuisintienen #hondentraining
#puppytraining #Tienen #rivier #wateroverlast
#water #dogwalker #honden #hondenprofessor

24 JULI

@nico.peeters.712: Wandering …
#tienen #thuisintienen #3300tienen
#vrtweer #landscape #landschapsfotografie
#picoftheday #vtmweer

18

6 JUNI

22 JUNI

@Jfdeclercq: #thuisintienen

@costahoppa: Wat een match! Ook op ons
terras waren de supporters uitbundig en trots!
Hebben jullie ons trouwens gespot tijdens de
live uitzending? Bedankt @coppensdieter &
@danira__bt om erbij te zijn met Kevin! 🎉

17 JULI

18 JULI

@philippevdp: Tienen #solidairestad
#thuisintienen #opgewekTienen #Pand10

@vanity_d: Eindelijk nog eens kunnen genieten
van Jasper Erkens zijn muzikaal talent!! 🙌❤
#vianderdomeintienen #zomerenintienen
#tienen #thuisintienen #livemusic #liveconcert

29 JULI

15 AUGUSTUS

#goebezig #openmeeting #atletiek #tienen
#thuisintienen #teamrct #rctienen #rctatletiek
#vlaamsbrabant #javelin #javelinthrow #athletics

#zomerenintienen #thuisintienen
#viandra #bonnieenclyde
#genietenineenmooieomgeving
#mooioptreden

@rctatletiek: Proficiat @rune_ginkels met je
prestaties bij het speerwerpen! 🚀👍🏻!!

@myriammettes

foto: Ryan Arnst

VAN DE STADSBLOG

CONTACT
Stad Tienen
Grote Markt 27
3300 Tienen

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

Opgelet: de stads- en OCMW-diensten
werken enkel op afspraak.
Een afspraak maken kan via:
- het nummer 016 80 57 00 (alle stadsdiensten)
- www.tienen.be/afspraak (enkel voor dienst burgerzaken)
- het nummer 016 80 11 11 of
info@ocmw.tienen.be (OCMW-diensten)

BLAUW
Een impulsaankoop. Zo heet het,
geloof ik. Op Netflix ‘Under the
Influence’ over Keith Richards kijken
en de man met zo veel vuur over zijn
muzikale helden horen praten, dat je
meteen bij een populaire webwinkel
het dubbelalbum ‘The Best of Muddy
Waters’ op vinyl bestelt. Lang verhaal
kort. Sinds kort speelt er hele dagen
de blues van Muddy Waters en
Buddy Guy vanop mijn platenspeler.
Muziek geboren uit de spirituals en
werkliederen van de slavengemeenschap in het diepe zuiden van de VS,
in het midden van de 19de eeuw.
Op datzelfde moment maakt in Europa het naturalisme een einde aan
de romantiek. Een tijd van ontnuchtering. De helden van weleer worden
vervangen door een nieuw type
protagonist: de gehavende, zieke en
verslagen mens die zich doorheen
een fatalistische wereld worstelt die
hem geen happy end meer gunt.
Geen romantische vlucht meer. We
zijn gedetermineerd en niemand ontloopt nog zijn lot. We lezen hoofdschuddend, maar zonder medelijden
(spoiler alert!) hoe Emma Bovary een
handvol rattenvergif eet om zich te
beroven van het lege leven waarin
zij zichzelf heeft laten verglijden. Ze
heeft het alleen maar aan zichzelf te
danken.

“Mensen zijn slachtoffer van hun
eigen gedragingen”, wist Rousseau
al een eeuw eerder. Maar maak je
geen zorgen. Nadat al haar tragische personages gestorven waren,
maakte het harde naturalisme plaats
voor het escapisme van het fin-desiècle, voor la belle époque, en uit
de treurnis van de blues groeide
rock ’n roll en zowat alle vormen van
popmuziek die we vandaag kennen.
Zij die het noodlot overwinnen,
kiezen steeds voor optimisme, voor
plezier, voor liefde. Alle cultuurpessimisten ten spijt. “If you haven’t had
a bad time in life … just keep living”,
zo weet Jordan Peterson, controversieel academicus, vandaag. We
moeten allemaal, naast onze eigen
issues, ook ons collectief opgelegd
lot ondergaan. De covid-crisis, de
polarisering van het socio-politieke
tribalisme, de klimaatwijziging, …
Maar better times are coming. Moet
wel. Het is de natuurlijke gang van
zaken. Net voor madame Bovary in
een laatste pijnlijke stuip zal sterven,
hoort ze door het open raam de
schorre stem van de blinde straatloper. Hij zingt: “Vaak doet de warmte
van een mooie dag de meisjes van
liefde dromen.” Zingt het altegader.
Op de zonovergoten terrassen van
onze bluesy blauwe stad.

Afspraken zijn mogelijk op:
maandag
08.30 tot 12.30 uur
13.30 tot 19.00 uur
dinsdag
07.30 tot 12.30 uur
13.30 tot 19.00 uur
woensdag
08.30 tot 12.30 uur
13.30 tot 16.00 uur
donderdag 08.30 tot 12.30 uur
vrijdag
08.30 tot 12.30 uur

Blijf bij de pinken

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

Wachtdiensten
Lokale politie
Dringende interventies: tel 101 of 016 80 58 05
Brandweer - Ziekenwagen
Dringende interventies: tel 112
Niet-dringende oproepen bij noodweer: tel 1722
Huisarts van wacht: tel 1733
Apothekers van wacht:
Tel 0903 99 000 | www.apotheek.be
Tandarts van wacht: tel 0903 39 969
Weekends en feestdagen van 09.00 tot 18.00 uur

Colofon
Redactie, coördinatie en foto's (tenzij anders
vermeld): dienst communicatie stad Tienen |
communicatie@tienen.be
Vormgeving: Trendhuis | www.trendhuis.be
Druk: Graphcom.be | ak@graphcom.be
V.u.: Gijsbrecht Huts | schepen van
interne en externe dienstverlening |
p/a Grote Markt 27 | 3300 Tienen

Volg de stadsblog TienenTroef op www.tienentroef.be.
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