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Op het Martelarenplein
van 13.30 uur tot 17.00 uur

*Main stage: 
Kids aerobic, zumba, Kidsband ‘JEUK’

*Karaoketent

*DJ stage

*Randanimatie: 
Instrumenten maken, tattoos, 

springkastelen, Food and drinks

*Camping: 
Sport

*En veel MEER!

THEMA: Festivaleditie

i.s.m. Sportdienst 
Tienen

Voorwoord

Een nieuwe lente, een nieuw geluid! Net zoals de natuur uit haar win-
terslaap ontwaakt, stellen ook de diensten van de vrijetijdssector je een 
nieuw, kleurrijk programma voor. De voorbije maanden werden er tal van 
activiteiten voorbereid en uitgewerkt. In dit krantje lichten we graag een 
tipje van de sluier. Maar in Tienen valt uiteraard nog veel meer te bele-
ven. Het verenigingsleven floreert en dat uit zich in een bijzonder goed 
gevulde kalender. Op www.tienen.be vind je een uitgebreid overzicht. 
Wekelijks wordt de kalender ook opgenomen in het stadskrantje. 

Met dit gevarieerd en uitgebreid aanbod richten we ons niet alleen tot de 
Tiense bevolking. We zijn ervan overtuigd dat ook heel wat toeristen de 
weg naar Tienen vinden en genieten van al het moois dat onze tintelende 
stad te bieden heeft. Ik ben er dan ook zeker van dat ik u, samen met 
vele anderen, zal ontmoeten op één van onze activiteiten. Tot dan!

Wim Bergé,
Schepen van toerisme

X-PRESS
Kunstwedstrijd voor jongeren

‘The Voice van Vlaanderen’, ‘So you think you can dance’, 
‘Idool’, ‘Move like’ ... Tal van wedstrijden komen en gaan. Van 
de finalisten hoor je vaak enkele maanden later niets meer. 
Hoog tijd voor: ‘X-PRESS’!

X-PRESS is de kunstwedstrijd bij uitstek voor jongeren van 13 tot 25 
jaar. In tegenstelling tot de populaire televisieprogramma’s houdt 

het niet op bij dans en muziek. Bij X-PRESS kan je deelnemen 
in zeven verschillende categorieën: muziek, beeldende kunst, 
fotografie, film en video, dans en performance, mode en schrijfsel. 

Op zaterdag 7 april ’12 is het Vrijetijdscentrum ‘the place to be’ want 
dan tonen alle deelnemers hun werk aan een professionele jury en 
het grote publiek. Er zijn tal van prijzen te winnen waaronder de niet 
te versmaden hoofdprijs van 500 euro. Voor het programma en het 
wedstrijdreglement surf je naar www.jeugd3300.be. Inschrijvingen 
zijn welkom tot woensdag 28 maart ’12.

‘Helden’ centraal 
tijdens Erfgoeddag op zondag 22 april 

Programma in Tienen

Helden bezongen - Concert
De afdeling podiumkunsten van de Academie Regio 
Tienen verzorgt een opvoering van twee cantates ge-
componeerd door Bernard Van Perck (1860-1930), 
gewezen directeur van de Tiense muziekacademie en 
van de Koninklijke Maatschappij voor Schone Kunsten 
in Tienen. De cantates werden gecomponeerd ter ge-
legenheid van de plechtige inhuldiging van het monu-
ment van de Tiense gesneuvelden en gedeporteerden 
van de Eerste Wereldoorlog op de Kalkmarkt. 
O.-L-V.-ten-Poelkerk op de Grote Markt om 15.00 
uur.

Helden vereeuwigd - Tentoonstelling
In museum ‘het Toreke’ loopt van 22 april tot 31 mei 
’12 een tentoonstelling over de ontstaansgeschiede-
nis van de verschillende monumenten ter ere van de 
‘helden der Vaderlands’ en de festiviteiten die hiermee 
gepaard gingen. Zo komen o.m. de inhuldiging van de 
waterleiding door Leopold II, als de herdenking van 75 
jaar Belgische onafhankelijkheid in 1905 en de inhul-
diging van het monument op de Kalkmarkt in 1923 
aan bod.
Museum het Toreke op de Grote Markt 6 - Tijdens 
de Erfgoeddag gratis toegankelijk. 

Vrouwen van belang - Wandeling
Doorheen de geschiedenis van Tienen hebben vrou-
wen altijd een belangrijke rol gespeeld. Tijdens deze 
wandeling kruisen de vrouwelijke heiligen tot de meis-
jes van plezier van de Tiense kazernebuurt je pad. Ont-
dek de stad vanuit een speciale invalshoek en ‘cher-
chez les femmes’!
Vertrek om 10.30 uur op het Torekesplein, Grote 
Markt 6 - I.s.m. de Tiense Gidsenbond.

Helden in de velden van eer – Rondleiding 
militaire begraafplaats
Ruben Donvil, auteur van het boek ‘De grote oorlog op 
kleine schaal’ uitgegeven bij het Davidsfonds, vertelt 
het verhaal van de gevechten aan de Getelinie die voor 
ons het begin van de Eerste Wereldoorlog inluidden. 
Hij doet dit op een plaats waar een deel van de ‘hel-
den’ van het treffen begraven werden. Zijn uitleg is het 
eind- en hoogtepunt van een wandeling die om 14.00 
uur van start gaat aan Jeugdhuis De Kloemp in de 
Schoolstraat in Bunsbeek. Ook niet-deelnemers aan 
de wandeling kunnen aansluiten op de begraafplaats.
Rondleiding om 15.15 uur op de militaire begraaf-
plaats van St.-Margriete-Houtem in de Wijngaard-
straat - I.s.m. Pasar Glabbeek en de cultuurdienst 
Glabbeek.

“Wat een held tot held maakt, verlaagt vaak de mens”, stelde Voltaire. Helden kunnen van hun voetstuk 
vallen, geëerd, bezongen, of in vraag gesteld worden … Een dankbaar thema dus voor de Erfgoeddag 2012 
op zondag 22 april.

CIRCUSdag 
Op zondag 13 mei

10 jaar Circus Atelier SALTO vzw
Vanaf 14.00 uur in zaal Manege in Tienen

Een feestdag met allerlei activiteiten 
en workshops!

Getekend …
Strips en cartoons in de kijker

CaRToonTEnToonSTEllIng: ‘Zinloos geweld, 
teken(ingen) des tijds’
Cartoons van 40 Vlaamse en Nederlandse topcartoonisten
Van vrij. 11 t/m vrij. 18 mei ’12, Vrijetijdscentrum Tienen

VooRSTEllIng: ‘Weer over naar jou’
Strip met soundtrack door Braakland/Zhebildung
Do. 10 mei ’12 om 20.15 en 21.15 uur, polyvalente theaterzaal CC De Kruisboog

lEZIng: ‘nou moe, duizend smurfen en granaten’ 
Geert De Weyer
Vrij. 11 mei ’12 om 20.15 uur, polyvalente theaterzaal CC De Kruisboog

VoRMIng: ‘Cartoons leren tekenen’ 
i.s.m. VormingPlus - Luk Swerts 
Do. 24 mei ‘12 van 19.30 tot 22.30 uur, vergaderlokaal CC De Kruisboog

Meer info op www.dekruisboog.be.



Tienen sportief uit de bol 
Op zaterdag 12 mei

Daar waar muziekliefhebbend Tienen op zaterdag 12 mei ’11 zijn gading vindt met Rock aflaat op 
de Veemarkt, staat de rest van het stadscentrum in het teken van de sport. Van 11.00 tot 17.00 
uur kunnen jong en oud op en rond de grote Markt proeven van bekende en minder bekende spor-
ten tijdens de derde editie van ‘Tienen Sport’. 

Dit evenement met provinciale uitstraling is een organisatie van Bloso en de stad Tienen in nauwe sa-
menwerking met de Vlaamse sportfederaties en de Tiense sportclubs. Na het succes van de vorige edi-
ties zullen alle partijen opnieuw de handen in elkaar slaan om nog meer kwaliteitsvolle sportactiviteiten 
aan te bieden. De deelname is volledig gratis. Doorlopend zijn er demonstraties en initiaties van tientallen 
sporttakken. Bloso zal heel wat materiaal zoals een klimmuur, een speleobox, airtracks en een trampoline 
mee naar Tienen brengen. En ook aan de kleinsten wordt gedacht met randanimatie. De sportmarkt wordt 
om 17.00 uur afgesloten met een optreden van ‘Rhythm & Beast’ van Le Bo Trio. Be sportive and join us!  
Meer info bij de sportdienst, tel 016 80 48 88, sport@tienen.be en op www.tienen.be.

vrijdag 19 april:
The Me In You

Iza

vrijdag 4 mei:
Kapitan Korsakov

Emperors of Decay
InfuZed

Meer info: www.jeugd3300.be

Vrijdag 11 & zaterdag 12 mei 2012

Veemarkt Tienen | 100 % gratis

www.rockaflaat.be
Blijf op de hoogte van evenementen die door en 
in samenwerking met de stad Tienen georga-
niseerd worden via www.facebook.com/Tienen 
events en www.tienen.be.

Wielerwedstrijden

Paasdinsdag 10 april in Hakendover
Wielerwedstrijd voor internationale elites z/c 
en beloften
120 km over 10 ronden
Start om 15.00 uur in de Putstraat

Zaterdag 14 april in Hakendover
Wielerwedstrijd voor nieuwelingen
65 km over 15 ronden
Start om 15.00 uur op de Oude Heerweg

Wieler- en supportersclub Hakendover
WSC Veloclub Broederclub, Oude Heerweg, 
3300 Hakendover

Kom eens een kijkje nemen 
en ontdek het aanbod van de 
stadsbibliotheek!

ons aanbod voor volwassenen

Romans ● informatieve boeken ● strips ● 
filmcollectie (dvd, blu-ray) ● tijdschriften ● 
muziekcollectie (cd en dvd) ● kranten ● cd-roms 
● taalcursussen ● jongerenhoek met romans 
en gedichten ● anderstalige romans en strips ● 
naslagwerken ● grote letterboeken ● partituren 
● luisterboeken op cd ● folders & brochures ● 
poëzie & toneel ● internetconsultatie (gratis) ● 
elektronische databanken ● eenvoudige boeken 
voor wie Nederlands leert ● daisyboeken (= 
luisterboeken voor slechtzienden)  
Volwassenen (tot 59 jaar) betalen 5 euro lidgeld 
per jaar. Lenen is gratis, enkel voor films betaal 
je leengeld. 

… en voor de kids!

Prentenboeken ● verhalen ● voorleesverhalen 

●  strips ● informatieve boeken ● tijdschriften 
● jeugdfilms en kleuterreeksen (dvd, blu-ray) ● 
kinderliedjes ● voorgelezen verhalen op cd  ● 
spelletjes en leermateriaal op cd-rom ● puzzels 
en spellen ● babyspeelgoed  ● gemakkelijke 
leesboekjes voor beginnende lezers of kinderen 
met leesproblemen ● eenvoudige Frans- en 
Engelstalige verhalen ● internetconsultatie voor 
kinderen
Inschrijven en lenen in de jeugdafdeling is gratis. 

Een greep uit onze voorjaarsactiviteiten

Rondleiding in de bib  ●  za. 14 april (10.00 uur)
Boekenverkoop ●  za. 21 april (10.00 uur)
Wereldboekendag met wedstrijd  ●  ma. 23 april  
Muziek op je computer ● do. 26 april, 10 mei,  
24 mei, 31 mei (09.30 tot 12.30 uur)
Gratis pc- en internetintroducties ● doorlopend
Lezing ‘En ze leefden nog lang en gezond’ door 
Dr. Bonneux ● vrij. 1 juni (20.00 uur)
Café Combinne: intercultureel praatcafé ● elke 
3de dinsdag v/d maand (20.00 uur)

Stadsbibliotheek Tienen, Grote Markt 3, 
tel 016 80 56 70, tienen@bibliotheek.be, 
met uitleenposten in Bost en Kumtich. 
Openingsuren en meer info op www.tienen.be 
(Vrije tijd/Bibliotheek).
Catalogus op http://tienen.bibliotheek.be -  
www.facebook.com/bibliotheektienen.



www.tienen.be

Muziekfestival ‘Met toeters & bellen’
Op zaterdag 28 april

www.vlaamsbrabant.be/toeters

‘Met toeters & bellen’ is een groots opgezet mu-

zikaal erfgoedfeest dat kadert binnen de ‘Week 

van de amateurkunsten’. De provincie Vlaams-

Brabant wil met dit festival haar nieuwste pu-

blicatie ‘Veel volk verwacht. Populaire muziek-

cultuur in Vlaams-Brabant sinds 1800’ met veel 

trompetgeschal voorstellen. In Tienen kan je 

van 13.00 tot 18.00 uur verrassende concertjes 

oppikken op meer dan 25 bijzondere speelplek-

ken. Een 70-tal muziekgroepen van alle slag pal-

men de volledige stad in. En dit alles volledig 

gratis! om 17.00 uur feesten we verder op de 

grote Markt met een gezamenlijke happening, 

folkbal en avondconcerten. 

YaMaHa EDuCaTIonal DaYS
gratis masterclasses in de academie 
Regio Tienen
Belgian Brass Ensemble, Yamaha Music Europe en 
Vlamo vzw organiseren de Yamaha Educational Days 
serie waarbij de koperblazers centraal staan. De 
Vlaams-Brabantse editie voegt er een luik aan toe voor 
saxofoon. Na de verwelkoming (om 09.30 uur) en de 
algemene workshop ‘The philosophy of brass– and 
saxplaying’ door Jan Smets (om 10.00 uur) zijn er vanaf 
14.00 uur masterclasses door de leden van het Belgian 
brass- en saxofoonkwartet CeDeL. Chromatic Banana 
geeft een jazzclinic om 16.00 uur. 
Deze masterclasses zijn voor alle leerlingen/leden/
muzikanten koperinstrument, sax en slagwerk uit het 
DKo Vlaams-Brabant en de HaFaBRa verenigingen.

ConCERT BElgIan BRaSS En 
CHRoMaTIC Banana
Om 20.15 uur is er het concert ‘Pushing the limits’ 
door het Belgian Brass Ensemble en een optreden van 
Chromatic Banana in zaal Manege. 
Tickets: € 15 - € 14 (+55 jaar) -  € 10 (-26 jaar) via  
www.dekruisboog.be, tel 016 80 56 96.

gRaTIS RoCKFESTIVal #DoPPlER1
Doppler. organiseert professionele clubconcerten met 
een alternatieve programmatie van uiteenlopende 
genres. Deze eerste editie start om 14.00 uur en loopt 
door tot middernacht. Op de affiche staan o.m. T’ART 
PROJECT, Mystic Moose, Waking Up Dolores, Citizen 
Genes, Lili Grace, Replica, Ambassadors Of Nowhere en 
Smooth Lee. Meer info op www.projectdoppler.com.

FEEST Van DE FolK
Muziekmozaïek houdt in de ‘Week van de 
Amateurkunsten’ zijn elfde editie van het ‘Feest van de 
Folk’. Artiesten van dienst zijn Almadolorosa, Ancolie, 
Bibgezelschap Keerbergen, Bob, Frank en Zussen, 
Da’ StraVda, De Grote Kornemuze, De Kamazollekes, 
De Maaslanders, De Tiense Straatmuzikanten, Den 
Bohemer & Soulmate, Draaiorgel Pier_lala, Het Brabants 
Bourdon-orkest, Le Mouton Qui Rit, MANyidaki, Muz à 
Muze, Nederbetiko, Opgeweckt, Orbál, Pickin’daddy, 
The Mighty Campfire Punks, Tram 58, Vers Fruit XL, 
Wageworker, WZWZ en Yir-Ca. 
Het ‘Feest van de Folk’ wordt om 18.00 uur 
afgesloten met een folkbal met MandolinMan.

HaPPEnIng ‘VEEl VolK VERWaCHT’
Om 17.00 uur wordt er letterlijk ‘Veel volk verwacht’ voor 
de happening op de Grote Markt.

aRTIESTEn oP VERSCHIllEnDE PoDIa
Jazz, Blues, Pop en Rock: Ambassadors Of Nowhere, 
Citizen Genes, De Bempt Band, [Festihut13], Jazzlight, 
Lenistwo, Lowlife Anthem, Mary’s Little Lamb, Mystic 
Moose, One Day Off, Quinn, Raindog, VRT Bigband, 
Waking Up Dolores, T’ART PROJECT.

Klassieker: B.A.S.T.A. (saxofoonkwartet), Brasscompany 
(brasskwintet), Violet (strijkorkest), Jacht- en 
Alpenhoorngroep The Greenfields, Symfonisch orkest 
ART, Tiens Kamerorkest Amaryllis, Barbarakoor, Bob Boon 
Singers, Moi Kochani, Sjakosj, Tiens Renaissancekoor, 
Les Cérises en Karibuni Haacht-Station.
 
Fanfares en harmonieën: Fanfare Sint-Isidorus 
Hakendover, Fanfare Vreugdegalm Linter, Gewestelijke, 
Harmonie van de 50-plussers, Harmonieorkest ART, 
Harmonie Onze Taal Kumtich, Harmonie Sint Genoveva 
Oplinter, Harmonie Sint-Hilarius Bierbeek, Harmonie Sint-
Jozef Tielt-Winge, Jeugdfanfare Sforzando Hoeleden.

En ook nog: Murga’s, een beiaardconcert, de Tiense 
Reuzen, Twirling Jeugd en Vreugd uit Wolfsdonk, 
workshops saxofoons en koperblazers, geleide thema 
wandelingen, tentoonstellingen van Erfgoedsite Tienen, 
Tievo en Kunstkring ART-X, de muziekboom van Tievo en 
vele anderen.

‘Met Toeters & Bellen’ is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant en de stad Tienen i.s.m. Academie Regio Tienen, CC De Kruisboog, Erfgoedsite Tienen, PZ Broeders 
Alexianen Tienen, Forum voor Amateurkunsten, doppler., Vlamo, Muziekmozaïek, Koor & Stem Vlaams-Brabant, Murga en tal van muzikale verenigingen en andere organisaties. 

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/toeters en tijdens het evenement aan de infostand op de grote Markt.

doppler.


