
NIEUWS VAN HET KUMTICHCOMITÉ 
 

 
Vers bloed in het bestuur 

Op onze algemene vergadering van 11 februari (zie het 
verslag en de presentatie) hebben we afscheid genomen van 
twee bestuursleden: onze jongste, Elias Van Hemelrijck, en 
onze oudste, président-fondateur en ondervoorzitter Paul 
De Cort (die nog wel actief blijft binnen het KC). Gelukkig 
konden we ons verdriet daarover verdrijven met de vreugde 
over de komst van twee nieuwe bestuursleden, de veulens 
Jessie Lorand (rechts) en Ihsan Dinç (links). En Chris François 
is nu onze nieuwe ondervoorzitter. 

 
Graffiti voor spoorwegtunnel? 
Op de algemene vergadering werd voorgesteld om de vunzige tunnel onder de spoorweg op te 
leuken met kunstzinnige graffiti. Ik heb de stadsdienst Ontmoeten en Beleven erover aangesproken  
en diensthoofd Sigrid Darquennes beloofde al dat het voorstel zal voorgelegd worden aan het 
schepencollege… samen met andere graffiti-aanvragen. Er is een budget voor dit soort zaken, maar 
dat is nogal klein. De verschillende voorstellen moeten dus tegen elkaar afgewogen worden.  
Ook het Tiense Overkophuis wil met ons samenwerken aan dit project. Mogelijk zijn er wel 
technische problemen: te vochtige muren door opstijgend grondwater! Wordt uitgezocht en 
vervolgd. 
 
Kinderparlement 
We installeren in Kumtich een kinderparlement. Onze kinderen blijken ook voorstellen te hebben om 
het dorpsleven te verbeteren en zo willen we hun systematisch inspraak geven, in samenwerking 
met de basisschool. We starten op 26 maart. Meer informatie in het bijgaande document. 

• Hier wil ik die ouders oproepen van wie de kinderen niet in Kumtich naar school gaan. Zijn jullie 
kinderen geïnteresseerd, meld ze dan aan via onze website www.kumtichcomité.be. En 
informeer a.u.b. ook andere ouders in dezelfde situatie. 

• Daarnaast zoek ik nog mensen die in de begeleidingscommissie willen zetelen, en de 
vergaderingen willen meemaken. 

  
Een paar cijfers over Kumtich 
Hoeveel inwoners telt Kumtich? Die vraag kreeg ik de laatste weken drie keer. Het zijn er ongeveer 
2850. Voor wie nog meer getallen wil, voeg ik hierbij een documentje toe, ‘Buurtprofiel Kumtich’, 
waaruit je bijvoorbeeld kunt afleiden dat er wel degelijk armoede is in ons dorpje, en dat 14.1 
procent van onze dorpsgenoten van niet-Belgische origine is, wat weinig is vergeleken met Tienen-
Centrum en Vlaams-Brabant in het algemeen. Pas op, dit is een onaf documentje, met cijfers van 
2021 en ouder. 
 

Tentoonstelling schilderijen 
We willen graag dat lokale kunstenaars hun werk kunnen exposeren in 
het dorp. De aftrap is gegeven door José Van Aerschot uit de 
Bloemenstraat, die sinds 14 februari en tot 31 maart een 25-tal werken 
tentoonstelt. Iedereen is welkom, maar het Keienhof vraagt wel (met 
het oog  op corona) niet met grote groepen binnen te vallen. Daarom 
heeft het Keienhofbestuur ons gevraagd om ons Facebookbericht 
hierover weg te halen. 
 

http://www.kumtichcomité.be/


 
Gezocht: foto’s en stoef 
Voor onze promotie (folders, website, Facebook) zoeken we  

• foto’s van Kumtich en van onze werking (bv. taalduo’s, samen koken, mobiliteitsproblemen, actie 
in het buurtpark)  

• én citaten met liefste positieve opmerkingen over het Kumtichcomité.  
 
Gezocht: vrijwilligers 
Zoals je al weet voor de huiswerkbegeleiding (1 vraag) en de taalduo’s (3). Nu is er ook dringend 
nood aan mensen die nu en dan willen langsgaan bij 15 senioren (die daarom gevraagd hebben). Je 
bepaalt zelf (in overleg) hoe vaak en hoe lang en wanneer je wil langsgaan. Adressen: Sint-Gillisplein, 
Daalstraat, Groenhof, Kauterstraat, Kumtichstraat, Leuvenselaan, Sint-Barbarastraat, Tassinstraat, 
Verbroederingstraat. 
 
Inbraken 
Kumtich is recent geteisterd door een kleine inbrakengolf. Wat doe je daaraan? Met het Kumtichse 
buurtpreventienetwerk kun je al helpen verdachte situaties te signaleren (eerst aan de politie, dan 
aan het netwerk). Dat is een eerste tip. Tien andere tips om inbraakellende te vermijden vind je in 
het bijgaand documentje ‘Inbraaktips’ (dat zijn dus geen tips om te leren inbreken). Verspreid ze 
gerust onder je kennissen, zeker bij oudere mensen die geen 
 
Enkele datums 
We zijn nog veel meer van plan, maar op de onderstaande bezigheden kunnen we al een datum 
plakken. 
 

19 maart Grote Lenteschoonmaak 

26 maart Eerste zitting Kinderparlement 
Cursus fruitbomen snoeien 

9 april Paasactiviteit voor kinderen in het Buurtpark 

23 april Plantenruilbeurs 

7 mei Cursus zeisen 

11 juni Inhuldiging Onzen Hof 

3 juli Boterhammen in het park 1 

17 juli Boterhammen in het park 2 

28-31 juli [Suikerrock] 

7 augustus Boterhammen in het park 3 

21 augustus Boterhammen in het park 4 

17 september World Cleanup 

1 oktober Koekjes bakken voor kinderen 

10 oktober Deelname Lazuur 

31 oktober Halloweenwandeling 

26 november Intocht en audiënties Sinterklaas 

17 december Kerstconcert Onze Taal 

 
Hartelijke groeten 
 
Johan 
 
 


