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NIEUWS VAN HET KUMTICHCOMITÉ 
                MEI 2022 

 
 
Terugblik 

• Workshop zeisen. De zeisworkshop van 7 mei in Onzen Hof was indrukwekkend 
(zoveel soorten zeisen dat er bestaan!) supergezellig, bijzonder boeiend en zeer 
leerrijk. Na afloop konden we meesterlijk zeisen en was Onzen Hof  gemaaider dan 
ooit tevoren. Zie ook https://www.instagram.com/p/CdQ41Ous-42/ 

 

• Kinderparlement 11 mei. Onze parlementsleden waren weer in vorm en de 
tweede zitting van het Kinderparlement was dus weer heel productief. De 
tevredenheid was groot toen bleek dat we aan de meeste wensen in verband met 
het Buurtpark kunnen voldoen, al moet daar nog voor gewerkt worden (zie verder 
werkdag Buurtpark). Hierbij vind je het verslag. Oproep, zeker voor kinderen die niet 
in Kumtich naar school gaan: join the club! Volgende keer op woensdag 1 juni, Sint-
Barbarastraat 41 (bij goed weer in Onzen Hof) 

 
• Toneel Morgenrood. Voor onze Knooppuntwerking werken we samen met OKRA. 

Voorzitter Noël Rummens had op zondag 15 mei ‘Het uitgelezen Gezelschap’ had 
uitgenodigd om ons te trakteren op een boeiende voorstelling: een rechtszaak 
waarvan we de afloop zelf konden bepalen. Bedankt OKRA.  

 
Vooruitblik 

• Vergadering Buren voor Buren. Op dinsdag 24 mei 19.30 uur, overleggen we nog een keer, in de feestzaal 
van het Keienhof. We hopen op een talrijke opkomst. Liese Bruyninckx van Samana Oost-Brabant zal er ook 
zijn. 

 

• Knooppuntbijeenkomsten, i.s.m. Keienhof, OKRA, Samana. Om de twee 
weken komen we op maandagnamiddag samen, om 14.30 uur. Iedereen is 
welkom, maar we vragen wel om in te schrijven (bij Christianne Devadder  
016 233954 / 0499 205507 of Rina Petitjean 016 818 621 / 0497 833622). 
Gratis deelname, maar consumpties zelf te betalen (1 euro koffie, 1.5 euro 
drankjes). Programma mei-juli 
- 30 mei: De tijd van toen: oude dingen. 14.30 uur, Groenhof. Gezellig 

babbelen over vroeger en nu, met voorwerpen uit vroeger tijden die je 
zelf mag meebrengen.  

- 13 juni: Optreden Patrick Dirickx. Muziek, (samen-)zang en verhalen. 
14.30 uur Feestzaal Keienhof. 

- 27 juni: De tijd van toen: oude spelletjes + zitdag OCMW Tienen: Loket 
65+. 14.30 uur, Feestzaal Keienhof. Loket 65+: voor al je vragen over 
diensten voor senioren, nazorg overlijden, tegemoetkomingen, zorgbudget, mantelzorgpremie, 
begeleiding familie dementerenden… 

- 11 juli: De tijd van toen: oude platen draaien. 14.30 uur, Feestzaal Keienhof. 
- 25 juli: Voordracht Keizerin Sis en de Weense Wals. Organisatie Okra, in zaal Het Centrum. 
 

• Werkdag Buurtpark. Zaterdag 4 juni van 9.00 tot 12.00. De technische dienst van de stad kan het Buurtpark 
niet alleen onderhouden. Daarom organiseren we een werkvoormiddag, waarvoor we alle strijdbare 
Kumtichnaren oproepen. Wat gaan we doen? Er is voor elk wat wils: 
- Distels verwijderen in het gras.  
- Belijnen van het voetbalveld (met een machine van de stad). 
- Opkuis in en rond de gebouwen, glas, stenen, platen, stoelen enz. 
- Afbraak van dakconstructie tribune (gevaarlijke loshangende delen afbreken). 
- Afbraak van loshangende netten. 
- Dichtmaken van gebroken raampartijen en deuren. 
Zorg dat je erbij bent! 

 
De meeste geïnteresseerden 
zijn senioren. Die hebben niet 
altijd een computer en onze 
informatie bereikt hen vaak 

niet. Ken je van die niet-
gedigitaliseerde senioren? 
Help je ons dan deze info 

bekend te maken? 

Help! 

Help! 

https://www.instagram.com/p/CdQ41Ous-42/
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• Inhuldiging Onzen Hof. Zaterdag 11 juni van 14.00 tot 17.00. Om 15.00 uur 
knipt een delegatie van het Kinderparlement het symbolische lint door en 
daarmee wordt ook het startsein gegeven voor het optreden van het 
fantastische trompetkwintet van eigen bodem Tintel Brass. Er zullen hapjes 
en drankjes zijn. Wil je ook voor hapjes helpen zorgen? Laat het weten.   
Uiteraard is iedereen meer dan welkom.  
En help je niet-gedigitaliseerde geïnteresseerden uitnodigen? 

 
• Boterhammen in het Buurtpark. Op vier zomerse zondagen apen we in het Buurpark de Brusselse 

‘Boterhammen in het park’ na: op 3 en 17 juli, 7 en 21 augustus. We komen tegen 12.00 uur naar het 
Buurtpark voor een gezellig en ongedwongen dorps samenzijn. We lunchen, babbelen en spelen. Wie ideeën 
heeft om de zondagen op te luisteren, late het weten. In het Kinderparlement is bijvoorbeeld al voorgesteld 
om mensen te laten zingen en musiceren. 
 

 
 

Help onze Oekraïners!  
Met informatie deze keer. De huisvesting van ‘ons’ Oekraïense gezin was tijdelijk en 
we zoeken nu heel dringend een nieuwe woonst voor Galina, Oksana, Artem en 
Valeria. Het liefst willen ze in Kumtich blijven, maar hier staat blijkbaar niets te huur. 
Help je mee uitkijken? Desnoods in Tienen of omliggende. Dringend!! 
 
 

 
Gezocht (herhaling): vrijwilligers Buren voor Buren - dringend 

• Taalduo’s. Voor een (zeer vriendelijke) Afghaanse moeder van drie kinderen zijn we al heel lang 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. En 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 een 
dorpsgenoot de eerste stappen op de fiets te zetten? 

 
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: 
 
 

 

 

 

Help! 

Help! 

Help! 

Help! 


