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Lokaal voor onze babbelavonden: cafetaria van 
Sportcentrum Grand Slam, Tennisstraat 3, Tienen 

 
Bij activiteiten met contactpersoon steeds de contactpersoon verwittigen van je komst. 
 
Vrijdag 23 september: babbelavond Tienen 
Nieuwkomers en leden, iedereen is welkom voor een babbeltje in het cafetaria. 
Waar:  20.00 uur Cafetaria Sportcentrum Grand Slam, Tennisstraat 3, 3300 Tienen. 
Inlichtingen: Johanne  016 81 63 69   0477 91 20 36. 
 

Woensdag 28 september: fietsen 
Reinhild neemt ons mee voor een fietstocht aan een gezapig tempo met halverwege een stop. Geen 
koersen, als je kan fietsen, kan ook jij dit zeker aan! Bij regenweer gaat dit echter niet door! 
Vertrek: 13.30 uur Parking Sporthal Houtemveld, Sporthalstraat 1, Tienen. 
Inlichtingen: Reinhild  016 84 44 29   0478 09 26 11, (graag een seintje als je meegaat). 
 

Vrijdag 30 september: etentje restaurant De Luzern 
Houdt u van culinaire pareltjes? Wilt u graag een avondje dineren in een gemoedelijke en hartelijke 
sfeer? Bent u gek op smaakvol ingerichte interieurs? Wanneer u uw benen onder tafel schuift in 
restaurant De Luzern krijgt u heerlijke Frans-Belgische gerechten voorgeschoteld, gemaakt met een 
passie voor het koken. 
Afspraak: 19 uur stipt, Restaurant De Luzern, Miskom-dorp 26 C, 3470 Kortenaken 
Inlichtingen: Johanne  016 81 63 69   0477 91 20 36 (inschrijven vóór 24 september) 
 

Woensdag 5 oktober: fietsen 
Reinhild neemt ons mee voor een fietstocht aan een gezapig tempo met halverwege een stop. Geen 
koersen, als je kan fietsen, kan ook jij dit zeker aan! Bij regenweer gaat dit echter niet door! 
Vertrek: 13.30 uur Parking Sporthal Houtemveld, Sporthalstraat 1, Tienen. 
Inlichtingen: Reinhild  016 84 44 29   0478 09 26 11, (graag een seintje als je meegaat). 
 

Vrijdag 7 oktober: terrasje met een babbel 
Voor degene die niet weten wat te doen, is er de mogelijkheid om deze vrijdagvond eens samen te 
komen op het terras van het Theatercafé voor een gezellige babbel met een drankje.  
Afspraak om 19.00 uur,  Theatercafé, Sint-Jorisplein,  Tienen 
Inlichtingen:  Lucienne  016/77 10 09 of  0473 70 64 64. 
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Zaterdag 8 oktober Kweikersdag 
Op zaterdag 8 oktober is het weer zover: de Kweikersdag. De Tiense feestdag wordt voortaan op 
een zaterdag vóór 10 oktober gevierd zodat nog meer mensen kunnen mee feesten. Geniet van wat 
lekkers op de streekproductenmarkt, kuier op de braderie en geniet ondertussen van de muziek, 
animatie en een vleugje geschiedenis. Kom de reuzen begroeten en de contreien aanmoedigen 
tijdens De Lazuur. Kortom, één groot feest voor jong en oud! 

1. Ontdek de geschiedenis van de Grote Markt – 14.00 en 15.00 uur  
Gegidste wandeling - Start aan ingang van de bibliotheek. Doorlopende fototentoonstelling 
op de Grote Markt 

2. Tienen vertelt & dicht – 15.00 tot 16.30 uur. Raadzaal stadhuis, Grote Markt 
3. Daar zijn de reuzen! – 15.30 tot 16.30 uur. Grote Markt (doorgang Torekesplein) - 

Gilainstraat - Nieuwstraat - Beauduinstraat - Lombardstraat - Torsinplein - 
Minderbroedersstraat - Peperstraat - Broekstraat - Danebroekstraat – Dr. J. Geensstraat – 
Grote Markt. 

4. Een boodschap van de Gouden Madam – 16.00 tot 16.05 uur. Grote Markt 
5. De Lazuur – 17.00 tot 18.00 uur. Grote Markt. Verschillende wijken en dorpen nemen het 

tegen elkaar op in het intussen legendarische ‘schaapdragen’. Wie heeft het mooiste schaap 
en de beste supporters? Welke ‘contrei’ kan het snelst zijn zelfgemaakt schaap over de 
eindstreep brengen en mag na afloop het ‘Gouden Vaandel’ meedragen tijdens de intrede 
van de Tiense reuzen? Juich en supporter mee en beleef deze Tiense traditie! Het parcours 
volgt de diagonaal over de Grote Markt, langs de boulevard voor de horecazaken en het 
stadhuis weer terug naar het startpunt van de diagonaal. 

6. The Fuckeleles – 18.00 tot 19.00 uur. Grote Markt. 3 mannen, 3 ukuleles, én een 
containerschip aan rock & roll-gehalte. Geen hawaii-getingeling, geen romantische 
zonsondergangen en geen bloemenhemden! Wel: een kick ass guerilla show met de coolste 
en meest verrassende covers! 

7. NIEUW! De Worp – 19.00 uur. Grote Markt. Afsluiten doen we dit jaar met 'De worp'. Drie 
dapperen dwingen een voorspoedig jaar bij draak Oswaldus af. Wordt 2023 een Draken- of 
een Schapenjaar voor Tienen en haar inwoners? Daar beslist ‘De worp’ over. 

Inlichtingen: Johanne  016 81 63 69   0477 91 20 36. Onderling af te spreken !! 
 
Maandag 10 oktober: plusfilm in CC De Kruisboog 
Het Cultureel Centrum De Kruisboog start in oktober met een reeks van zes films tijdens de 
wintermaanden, waaraan de senioren onder ons kunnen deelnemen. 
Titel film: Death on the Nile 
De Belgische detective Hercule Poirot is op vakantie in Egypte. Hij zit op een luxe stoomboot die 
over de Nijl vaart, maar zijn plezier is slechts van korte duur. Hij moet op zoek gaan naar de 
moordenaar van een pasgetrouwde vrouw. 
Locatie:  CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 2, 3300  Tienen. 
Afspraak:  13,45 uur,  begin film 14,00 uur. 
Prijs en tickets:  3 € aan de balie van CC De Kruisboog. 
Inlichtingen: Luc 0496 48 75 84 
 
Woensdag 12 oktober: fietsen 
Reinhild neemt ons mee voor een fietstocht aan een gezapig tempo met halverwege een stop. Geen 
koersen, als je kan fietsen, kan ook jij dit zeker aan! Bij regenweer gaat dit echter niet door! 
Vertrek: 13.30 uur Parking Sporthal Houtemveld, Sporthalstraat 1, Tienen. 
Inlichtingen: Reinhild  016 84 44 29   0478 09 26 11, (graag een seintje als je meegaat). 
 
Vrijdag 14 oktober: babbelavond Tienen 
Nieuwkomers en leden, iedereen is welkom voor een babbeltje in het cafetaria. 
Waar:  20.00 uur Cafetaria Sportcentrum Grand Slam, Tennisstraat 3, 3300 Tienen. 
Inlichtingen: Johanne  016 81 63 69   0477 91 20 36. 
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Zondag 16 oktober: Velpehoevewandeling Vertrijk 
Bewonder bij je vertrek het Kasteel van Kwabeek, een mooi landhuis te midden van een groene 
oase. Je wandelt vervolgens langs tal van akkers en boomgaarden door Vertrijk, Willebringen en 
Opvelp en geniet er van mooie vergezichten over de Velpevallei met daarin fraaie hoeves, zoals het 
Katspoelhof en de Blauwschuurhoeve. 
Vertrek:  13,45 uur aan Parking Brico, Pollepelstraat 44, 3300 Tienen,  Afstand: 9,7 km. 
Start:   14,00 uur, Kasteel van Kwabeek, Neervelpestraat 11, 3370 Vertrijk (Boutersem) 
Inlichtingen: Luc  016 78 80 01  0496 48 75 84.  Meerijden 0,50 €  
(als je meegaat, graag een seintje vóór 11 uur) 
 
Woensdag 19 oktober: fietsen 
Reinhild neemt ons mee voor een fietstocht aan een gezapig tempo met halverwege een stop. Geen 
koersen, als je kan fietsen, kan ook jij dit zeker aan! Bij regenweer gaat dit echter niet door! 
Vertrek: 13.30 uur Parking Sporthal Houtemveld, Sporthalstraat 1, Tienen. 
Inlichtingen: Reinhild  016 84 44 29   0478 09 26 11, (graag een seintje als je meegaat). 
 
Donderdag 20 oktober: wandeling “Vlooybergtoren” Tielt -Winge 
De Vlooybergtoren in Tielt-Winge is een ijkpunt en attractie in het Hageland, die geen gelijke kent. 
Deze bizarre zwevende trap leid je naar een platform dat je een prachtig panoramisch uitzicht biedt. 
Vertrek:  met de auto om 13.00 uur aan PC van Neerlinter -  meerijden: 2 €. 
Start:   13.30 uur, Huize Hageland, Oude Pastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge. 
Afstand: 6,5 km . Inlichtingen: Hugo  011 78 23 41 
Na de wandeling gelegenheid om met een drankje nog wat gezellig na te praten. 
 
Vrijdag 21 oktober: bowling + “onderonsje” Tienen 
Tijdens de wintermaanden hervatten wij op de derde vrijdag van de maand de bowlingavonden 
samen met het onderonsje. Het cafetaria van de bowling leent zich uitstekend om samen met de 
supporters van de bowlers het onderonsje te laten samenvloeien. 
Waar:  Bowling Acro, Leuvenselaan 472, 3300 Tienen. 
Wanneer:  vanaf 20.00 uur, (als je meespeelt, verwittig Lucienne uiterlijk donderdag om 18 
uur). Inlichtingen: Lucienne 0473 70 64 64.  
 
Zaterdag 22 oktober: etentje Wok Village te Dormaal 
Hartelijk welkom in restaurant WOKVILLAGE te Dormaal. Wij bieden u Aziatische gastronomie 
met goede kwaliteit en verse producten iedere dag. Onze chef-koks bereiden voor u een Oosterse 
belevenis. genieten van ons zeer uitgebreid wok buffet. 
Afspraak: 19.00 uur, Grote Steenweg 15, 3440 Dormaal (Zoutleeuw)  
Inlichtingen: Johanne  016 81 63 69   0477 91 20 36 (inschrijven vóór 14 oktober)  
 
Woensdag 26 oktober: fietsen 
Reinhild neemt ons mee voor een fietstocht aan een gezapig tempo met halverwege een stop. Geen 
koersen, als je kan fietsen, kan ook jij dit zeker aan! Bij regenweer gaat dit echter niet door! 
Vertrek: 13.30 uur Parking Sporthal Houtemveld, Sporthalstraat 1, Tienen. 
Inlichtingen: Reinhild  016 84 44 29   0478 09 26 11, (graag een seintje als je meegaat). 
 
Vrijdag 28 oktober: babbelavond Tienen 
Nieuwkomers en leden, iedereen is welkom voor een babbeltje in het cafetaria. 
Waar:  20.00 uur Cafetaria Sportcentrum Grand Slam, Tennisstraat 3, 3300 Tienen. 
Inlichtingen: Johanne  016 81 63 69   0477 91 20 36. 
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Zaterdag 19 november: “De kreupele van Inishmaan" door toneelgroep 
BOK 
Het toneelgezelschap “Bok” uit Bunsbeek brengt het stuk “De kreupele van Inishmaan” geschreven 
door Martin Mc Donagh. 
Het speelt zich af in een kleine dorpsgemeenschap, volledig aangewezen op zichzelf. Voor de 
jongere bewoners bestaat er geen enkel alternatief dan meedraaien in het bekrompen, conservatieve 
wereldje van het eiland Inishmaan. Tot... de wereldberoemde Amerikaanse filmregisseur Robert 
Flaherty naar Inishmore komt om zijn film "Man of Aran" op te nemen. De jongere bewoners van 
Inishmaan gaan aan het dromen. Als ze op Inishmore kunnen geraken, dan is er ook een kans dat ze 
een rol in de film krijgen en misschien kunnen ze ook mee naar Amerika. Voor de kreupele Billy, 
die zich vooral bezig houdt met koeien loeren en met verlangen naar een meisje dat hij nooit zal 
krijgen, is dit de kans van zijn leven. Het stuk gaat over hoop op een beter leven, op een betere 
toekomst en over weg willen maar niet kunnen. Wreed, gevoelig, hard, zacht, groot, klein en soms 
absurd......spelplezier ten top!!!! 
Prijs:.   € 10 
Waar:  19.30 uur Pc’ke Bunsbeek, Bunsbeekdorp 6, 3380 Bunsbeek. 
Aanvang: 20.00 u 
Gelieve ten laatste op 05/10/2022 te verwittigen als je meegaat, zo kan ik de kaarten op tijd 
bestellen. Alvast bedankt. 
Inlichtingen en kaarten:.   Lucienne   016/77 10 09 of  0473 706464. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

….Geniet nu, het is al later dan je denkt…. 


