
 

    
  

 
Leuven, 23 mei 2016 
 

Beste cultuurliefhebber, 
 

Met de zomer in het verschiet presenteren we jullie in deze circulaire twee daguitstappen, en dit op de 
eerste en op de laatste zaterdag van de vakantie. 

 
Zaterdag 2 juli 2016: Daguitstap naar Tienen 
 

Onze laatste daguitstappen brachten ons telkens naar een andere provincie: zo waren we recent nog in 
Kortrijk, Sint-Niklaas, Maaseik en Mons. Deze zomer zoeken we onze bestemmingen in Vlaams-Brabant. 
 

De Suikerstad Tienen bevindt zich 
op de grens tussen Vlaams-Brabant 
en Limburg als een scharnierpunt 
tussen het Hageland en 
Haspengouw. 
 

Met een geschiedenis die teruggaat 
tot de Romeinen, en een door de 
Unesco als werelderfgoed erkend 
belfort, is deze stad zeker een 
culturele uitstap waard. 
 

De suikerfabriek maakte Tienen 
bekend tot de verste uithoek van ons 
land, en het driedaags Suikerrock 
festival mocht op haar affiche al 
enkele grote namen aankondigen. 

 

We trekken op eigen kracht naar Tienen. De uurregeling van de trein vanuit Leuven en de (gratis) 
parkeermogelijkheden zullen vermeld worden in de bevestigingsbrief. 
 

Naar goede gewoonte starten we met een kopje koffie, in dit geval met streekspecialiteit.  
Daarna verkennen we het historische hart en de geschiedenis van de stad onder leiding van een gids. 
Voor het middagmaal keren we terug naar dezelfde horeca-zaak. 
Vermits het op 2 juli volop zomer is en prachtig weer wordt verwacht, volgt in de namiddag een tweede 
wandeling. Onder het thema ñIn tô Tins gezajdò is de toon dit keer wat luchtiger: een rasechte Tienenaar 
is onze gids en laat ons kennis maken met zijn stad in haar sappig, onnavolgbaar dialect. De verhalen 
werden geleend uit ñPikke Stijkèsò (een 9-jarig jongetje dat allerlei fratsen uithaalde) en ñKollebillekesò 
van de bekende Tiense auteur Léon Rubbens (1901-1981). 
En misschien gaan we nadien ñspajle b¯ de maais oep de braaj veujr et kottegoar!". 
 

We sluiten de dag af met een uurtje vrije tijd, en keren op eigen kracht terug naar huis. 


