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WOORDJE VOORAF 

Beste vrienden van de Tiense Gidsenbond, 

Hoe Corona en de voorschriften verder zullen evolueren, weten we niet, 

maar we kijken met optimisme vooruit! We hopen dat we onze geplande 

activiteiten zullen kunnen doen.  

Er is wel één wandeling die niet kan plaats vinden: ‘Tiense schilders en 

schilderijen’. Wegens de Coronavoorschriften kunnen we noch op het 

stadhuis met een groep rondwandelen, noch in het depot naar een aantal 

schilderijen gaan kijken. Deze wandelingen zal dus voor (hopen we) volgend 

jaar zijn. 

We hopen dat jullie toch al uitkijken naar de eerstvolgende themawandeling, 

waarvoor je hieronder de uitnodiging kunt vinden. Maak er maar een beetje 

reclame voor … het loont zeker de moeite. 

 

UITNODIGING 

Zondag 29 augustus :  Huisnamenwandeling 

 Marina wandelt met jullie 

door enkele straten van de 

stadskern, op zoek naar oude 

huisbenamingen, het oude 

uitzicht, de huizen die er 

voorheen stonden, ... Verhalen 

en gebeurtenissen, evenals 

oude prenten en foto's zullen 

de omgeving tot leven 

brengen. 

Vertrek: Aan het stadhuis, Grote Markt Tienen, om 14.00 uur. 
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WAAR WE NAAR UITKIJKEN 

We geven kort een overzicht van wat we nog plannen voor dit jaar. 

 

Zondag 12 september: Neogotiek in Tienen 

Zondag 12 september verkennen we de 

Neogotiek in Tienen. We beperken ons tot de  

Sint-Germanuskerk, omdat we daar al heel wat 

kunnen ontdekken. Marina wandelt met je door 

de kerk om de neogotische aanpassingen, 

aanvullingen en versieringen te bespreken. Ze 

zal ook een aantal foto’s projecteren van de 

restauratiewerken die aan het koor gebeurd 

zijn. Dit is een kans om sommige details van dichtbij te zien. Gilbert zal over 

de restauratiewerken de nodige professionele uitleg geven. 

Afspraak: in de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen, om 14.00 uur. 

 

Zondag 10 oktober : Kweikerdag 

De Kweikerdag concentreert zich dit jaar 

rond twee locaties in Tienen: de 

atletiekpiste achter de voormalige PNT 

(als locatie voor de Lazuur) en de beiaard 

van de Sint-Germanuskerk.  Zoals vorige 

jaren zal onze Gidsenbond op beide 

locaties zorgen voor een verhelderende 

wandeling.  Marina beklimt met jou de 

Sint-Germanustoren (15.00 uur) en Gilbert laat de geschiedenis  van de PNT 

herleven (16.00 uur). 

Plaats van afspraak wordt in de volgende Nieuwsbrief meegedeeld. 
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Van 31 oktober tot 30 november : Wandelzoektocht nr. 2 

Voor de wandelzoektochtliefhebbers hebben we een tweede zoektocht in 

petto. Nu mogen jullie in een paar andere wijken van Tienen op zoek gaan 

naar weetjes en bijzonderheden. Ik hoop dat jullie ernaar uitkijken! 

 

Zondag  14 november : Op pad met de Tiense lantaarn-

aansteker 

Tijdens deze avondwandeling verneem je hoe men in Tienen, door de 

eeuwen heen, straten en pleinen verlichtte. We gaan op pad met de 

lantaarnaansteker die vertelt over het wel en wee van zijn beroep.  

Het is een wandeling van de Oudheid, over de Middeleeuwen, door het 

Ancien Regime naar de Nieuwe Tijden toe … tot vandaag. 

Vertrek: Stadsinfo, Grote Markt Tienen, om 14.00 uur 

 

We houden jullie verder op de hoogte via onze Nieuwsbrieven. 

Beste groeten van de TGB-leden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Johan, Rita, Jacques, Lutgart, Kristine, Marina, Ria, Marie-Christine, Gilbert, Josée, Roel 


