TIENSE GIDSENBOND
Nieuwsbrief nr. 6
November 2020

WOORDJE VOORAF
Beste vrienden van de Tiense Gidsenbond,
Het is weer zover: Corona is de grote spelbreker!
Onze themawandeling ‘Beestig Tienen’ had veel succes en is veilig en
aangenaam kunnen verlopen. Maar onze wandeling ‘Tienen anno 1920’
moeten we, gezien de Coronamaatregelen, uitstellen. Tot wanneer? Dat
weten we nog niet. Misschien wordt het wel ‘Tienen anno 1921’!
Maar de Tiense Gidsenbond laat zich niet onder krijgen: we werken verder
aan nieuwe themawandelingen, tekenen al een nieuw programma uit voor
2021 en kijken uit naar de tijd dat Corona tot het verleden zal behoren.
Ondertussen wordt er in Tienen
op de Kalkmarkt en de Grote
Markt hard doorgewerkt!

Boven: het grote waterbekken op
de Grote Markt
Hiernaast: Kalkmarkt
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TERUGBLIK ‘BEESTIG TIENEN’
Op zondag 4 oktober,
Werelddierendag, namen Ria en
Marie-Christine ons mee langs
‘de beesten’ in Tienen.
Foto hiernaast: dit zijn niet onze 2
gidsen, maar de fabeldieren die te
zien zijn onderaan de brandmuur
van het laagste Van Ranst-huis.

Er was een grote opkomst, dus werd de groep over onze 2 gidsen verdeeld.
Het weer was kil en winderig, maar de regen bleef gelukkig uit!
We tonen hier enkele sfeerbeelden …

Op de Heldensquare: de Vredesduif.
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 Ten-Poel: verschillende dieren op de gevel
 St.-Germanus: leeuwenkoppen aan de poort.
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Op de grote Witlockxklok op het
Apostelenhof staat de strijd
van de centauren (half mens,
half paard) afgebeeld. De
centaur Eurytion probeert
Hippodamei, bruid van de
koning van de Lapithen te
schaken (strijd tussen de
Lapithen en de centauren).

Beauduinstraat: het Huys van
Heylissem was een refugie van de
Norbertijnerabdij van Heylissem.

Sinds kort is de Gete
bewoond door een grillig
Getemonster. Hoe lang het
hier zijn tentakels zal
uitsteken, weten we niet.

Een goede tip in deze Coronatijd: ga eens op zoek naar dieren in ons
stadsbeeld. Het is een wandeling in open lucht en misschien ontdek je nog
net iets meer dan tijdens onze themawandeling. In dat geval: laat het ons
weten!
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WAT NOG KOMEN GAAT
Wegens Coronamaatregelen uitgesteld:
‘Tienen anno1920’: wordt waarschijnlijk ‘Tienen anno 1921’
Ons gezellig samenzijn als ‘afsluiter’ van het jaar zal vermoedelijk de ‘inzet’
van het nieuwe werkjaar worden.
Wat het concreet zal worden, wanneer en hoe het zal plaats vinden, is nog
een groot vraagteken … maar, zoals ik reeds in de inleiding zei: we werken
eraan en houden je op de hoogte.

Hou het in deze Coronatijden veilig,
besteed je tijd aangenaam, al of niet nuttig,
en hou er vooral de moed in!
Tot onze volgende Nieuwsbrief!
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