NIEUWS VAN HET KUMTICHCOMITÉ
APRIL 2022
Voorbije activiteiten
• Kinderparlement 26/3. De eerste zitting van ons KP was ondanks de beperkte
opkomst verrassend interessant en productief. De vier parlementsleden schoten het
ene voorstel na het andere af, vooral over het Buurtpark (zie verslag hierbij) en
vroegen na afloop om vaker en langer te vergaderen dan voorzien. Ken je kinderen
van de leeftijd vijfde of zesde leerjaar? Maak ze warm voor het KP. Volgende zitting:
11 mei.
•
Dorpsiftar 9/4: Onvergetelijke uiting van solidariteit en culinair spektakel. De
zaal zat nokvol, het stortregende complimenten en felicitaties aan het adres van
onze moslimvrienden.
•
Paasfestijn 9/4: Vrolijke middag voor onze
kinderen, hoewel twee keer onderbroken door
venijnige, striemende buien van regen en
smeltende sneeuw, met rode kinderhandjes en plasjes kindertraantjes tot
gevolg. Maar afgezien daarvan: dolle pret. Met dank aan de Gezinsbond
en De Kerstvrienden.
• Buitenspeeldag 20/4: Schot in de roos. Met dank aan het goede
weer en de Jeugddienst van de stad Tienen, van wie we nog een
speelkoffer cadeau kregen. Die zullen we o.m. inzetten op onze
Boterhammen in het Buurtpark-middagen in de zomervakantie.
• Plantenruilbeurs 23/4: Zeer
geslaagde eerste editie. Een vijftigtal bezoekers zorgden ervoor dat de
meeste plantjes van eigenaar wisselden. Wordt zeker herhaald.
https://www.facebook.com/Kumtichcomit%C3%A9-103919151320034
Programma mei
We willen zo vlug mogelijk onze Knooppuntwerking in het Keienhof heropstarten, voor senioren en iedereen
die prijs stelt op gezellig samenzijn overdag (in principe om de twee weken, op maandagnamiddag). In
samenwerking met OKRA en WZC Keienhof. We nemen deel aan twee OKRA-activiteiten en hopen dat tegen
eind mei het coronaregime in het Keienhof gemilderd wordt zodat we daar weer terecht kunnen.
• Maandag 2 mei, 14.00 uur – zaal Centrum, Keibergstraat 54
Presentatie gezondheidsproducten De Boer. (Org. OKRA)
Gratis, inclusief taart en koffie en klein geschenk.
Inschrijven ten laatste op 28 april. Tel. 0468 110648
• Zondag 15 mei, 14.30 uur - zaal Centrum, Keibergstraat 54
Toneel Morgenrood. Spannend theater, waarvan je zelf de uitkomst bepaalt. (Org OKRA)
Toegang 8 euro, inclusief koffie en taart.
Inschrijven ten laatste op 3 mei. Tel. 0468 110648
• Maandag 30 mei, 14.30 uur – feestzaal Keienhof (of desnoods in Centrum)
Gezellig babbelen over vroeger en nu, met voorwerpen uit vroeger tijden
die je zelf mag meebrengen.
Gratis. Consumpties Keienhof zelf te betalen (1 euro koffie, 1.5 euro
drankjes)
Inschrijven ten laatste op 25 mei. Tel. 0468 110648
Nog in mei:
• Maandag 2 mei, 19.30 uur: bestuursvergadering
• Zaterdag 7 mei: cursus zeisen (er is nog plaats!)
• Woensdag 11 mei, 19.00-20.00 uur: tweede zitting Kinderparlement.

•

Dinsdag 24 mei (waarschijnlijk), 19.30 uur: vergadering Buren voor Buren

Oekraïne (Buren voor Buren)
Met ‘ons’ Oekraïense gezin gaat het vrij goed, mede dankzij enkele dorpsgenoten
die zich over hen ontfermen. Nu het er niet naar uitziet dat er binnenkort nog
meer vluchtelingen naar Kumtich komen, veralgemenen we onze actie naar heel
Tienen. We willen vooral vluchtelingen helpen die nog geen financiële steun van
de overheid krijgen (leefloon; ‘ons’ gezin krijgt dat vandaag na ongeveer zes
weken nog altijd niet!). Wat kan Kumtich nog doen?
- Blijf kleren, speelgoed, babyartikelen enz. binnenbrengen. Een maand gelden
hebben veel mensen zich voor kleren beperkt tot de maten van onze Kumtichse Oekraïners. Nu zoeken we
alle maten en ook herenkleding. Ook niet-bederfbare voeding.
- Verspreid in je Tiense kennissenkring de bijgaande affiche en de link naar burenvoorburentienen.be.
- Financiële steun is nog altijd zeer welkom: nu op BE11 7340 5452 7648 van Buren voor Buren Tienen,
(vermeld: Tienen helpt Oekraïne). Daarmee kopen we de nodige basisproducten.
- Mocht je elders in Tienen mensen kennen die mogelijk als lokaal inzamelpunt willen fungeren, laat dat
zeker weten.
Onzen Hof
We zijn op schema. Dankzij weer eens veel hulp van tal van
dorpsgenoten en de professionele ondersteuning van onze sponsor
Johan ONS is het pad klaar dat het terrein toegankelijk moet maken
voor minder mobiele mensen, althans tot aan de picknicktafels. Het
wordt wel een begrasd pad, dus bidden maar dat het de komende
weken toch nog wat regent. Volgende week is het infobord
waarschijnlijk klaar en dan moet er vooral nog gezeist en gemaaid
worden om Onzen Hof klaar te krijgen tegen de inhuldiging op 11
juni. Hou die datum vrij! Er wordt gezorgd voor een hapje en een
drankje en om 15.00 uur treedt het trompetensemble Tintel Brass op!
Gezocht: vrijwilligers Buren voor Buren - dringend
•
Huiswerkbegeleiding. Een van onze begeleiders is door ziekte weggevallen. We zoeken daarom dringend
een goede ziel die een jongen uit het zesde leerjaar de belangrijke laatste maanden van het schooljaar wil
helpen de eindmeet te bereiken.
•
Taalduo’s. Voor een (zeer vriendelijke) Afghaanse moeder van drie kinderen zijn we al langer dan een half
jaar op zoek naar iemand die met haar regelmatig wil babbelen, om zo haar Nederlands wat op te
poetsen.
•
Samen koken. Vorig jaar zijn we gestart met Marjan (en Edres), die ons Syrisch leerde(n) koken. Graag
willen we de reeks zo snel mogelijk verder zetten. Wie wil optreden als gastvrouw of gastheer? Het moet
niet altijd exotisch eten zijn. De Belgische keuken bijvoorbeeld heeft ook wel wat te bieden. n het hoeft
niet bij je thuis. Dorpsgenote Elisabeth Kinnaer kan zich zelf niet verplaatsen, maar biedt een ruime
keuken en eetkamer aan.
•
Leren fietsen. We hebben vorig jaar geleerd dat dat het best individueel gebeurt. Wil jij helpen?
Gezocht (herhaling): foto’s en stoef
Voor onze promotie (o.m. website, Facebook) zoeken we
• foto’s van Kumtich en van onze werking, en
• citaten met liefst positieve opmerkingen over het Kumtichcomité en zijn werkgroepen..

Hartelijke groeten
Johan
Met dank aan onze sponsors:

