
  

Kinderparlement 1 juni 
Op de derde zitting vroegen de kinderen weer vooral 
aandacht voor het Buurtpark, dat ze veiliger willen en 
nog iets veelzijdiger (ze kijken uit naar de aanleg van het 
badminton-/volleybalveldje). Als in het najaar de 
gebouwen van de vroegere Eva’s worden afgebroken, 
willen ze de vrijgekomen ruimte milieuvriendelijk 
ingevuld zien. In het verslag (bijlage) lees je onder meer 
ook dat de kinderen meer aandacht vragen voor 
veiligheid op de weg.  
Zoals voorspeld, groeien we gestaag. We hebben nu al 
acht parlementsleden! Allemaal uit het vijfde leerjaar, 
dus een stevige basis voor volgend jaar. Dan hopen we 
wel op wat bijkomende girlpower (huidige verhouding: 
1/8). 

Terugblik 
 
Johan De  

Inhuldiging Onzen Hof  11 juni 
Op zaterdag 11 juni is na twee jaar plannen en werken 
door velen Onzen Hof feestelijk ingehuldigd. Na een 
bevlogen speech van de geestelijke moeder van Onzen 
Hof, Berty Goudriaan (foto rechts), mochten onze 
Kinderparlementsleden het rode lint doorknippen, als 
vertegenwoordigers van de nieuwe generatie die zich wil 
inzetten voor meer natuur en solidariteit (foto boven). En 
dat verdiende wel wat trompetgeschal, geleverd door het 
sublieme (voor 80 procent Kumtichs) blazerskwintet Tintel 
Brass (foto rechts boven).  
 
 

Er waren massa's hapjes, bereid door vele 
dorpsgenoten en het fruitsap, het streekbier, de cava 
en zelfs het water vloeiden rijkelijk. Onzen Hof baadde 
in een overvloed aan zonnestralen en vrolijkheid. 
Mooier hadden we ons de inhuldiging niet kunnen 
inbeelden. Nogmaals dank aan iedereen die hier op een 
of andere manier aan heeft bijgedragen.  
En vergeet niet: Onzen Hof is uwen hof! 
 
 

Werkdag Buurtpark 4 juni 
Met een bende dorpsgenoten (ook enkele 
Kinderparlementsleden) hebben we onder de 
kundige leiding van duivel-doet-al Joost 
Heuvelmans de gebouwen aan de straatkant 
opgeschoond (een hele container rommel, zie 
foto). We hebben ook distels verwijderd, 
maar er bleken er toch meer te zijn dan we 
dachten en ze lieten zich ook niet altijd zo 
gemakkelijk wegsnijden, en daardoor zijn we 
maar de helft van deze prachtige plantjes aan 
hun einde kunnen helpen. Gelukkig komen de 
stadsdiensten een dezer dagen het terrein 
maaien, zodat we de zomer zonder veel 
prikken in kunnen gaan.  
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Het Kumtichcomité wil van ons dorp een ‘zorgzame buurt’ helpen maken, waar het goed is om wonen voor iedereen. Waar 
mensen elkaar helpen en kunnen ontmoeten. In samenwerking met de stad en de lokale verenigingen. 

 



  

Juni 

22/6 Kinderparlement 

27/6 
Knooppunt: Loket 65+ en spelletjes 
van vroeger 

Juli 

3/7 Boterhammen in het Buurtpark 1 

11/7 Knooppunt: oude platen, 14.30 u 

14/4 Vrouwenvoetbal Buurtpark, 20.00 u 

16/7 Samen koken: Marokkaans, 14.00 u 

17/7 Boterhammen in het Buurtpark 2 

21/7 Rommelmarkt 

25/7 
Knooppunt (OKRA): Keizerin Sisi en 
de Weense wals , 14.00 u 

28/7 
Vrouwenvoetbal Buurtpark, 20.00 u 
Dienst bar Suikerrock 

30/7 Dienst bar Suikerrock 

Augustus 

4/8 Vrouwenvoetbal Buurtpark, 20.00 u 

7/8 Boterhammen in het Buurtpark 3 

8/8 Knooppunt: film As it is in heaven,  

11/8 Vrouwenvoetbal Buurtpark, 20.00 u 

17/8 Fietsgraveeractie 

20/8 Samen koken: Belgisch, 14.00 uur 

21/8 Boterhammen in het Buurtpark 4 

22/8 
Knooppunt: Blijf kwiek met simpele 
gymnastiek (onder voorbehoud) 

28/8 Tensemble: Dichter bij de bomen 

   

Kalender 
 
Johan De  

Knooppuntactiviteiten 30 mei & 13 juni 
Onze Buren voor Buren zijn eindelijk opnieuw  
gestart met hun twee wekelijkse bijeenkomsten  
op maandagnamiddagen, voor iedereen die dan  
vrij is en prijsstelt op wat gezelligheid: senioren en 
anderen (knooppuntwerking).  
Op 30 mei babbelden we o.m. over vroeger en nu, met 
voorwerpen uit vroeger tijden die we zelf  meebrachten. 
En het mooiste was, geheel  onverwacht, dat we kennis 
mochten maken met een aantal (extreem sympathieke) 
bewoners van de assistentiewoningen (Groenhof).  
De 13de juni hebben we genoten van de zang en muziek 
van Patrick Dirickx en de verhalen van Louis Bruyninckx, 
én van het verrassingsoptreden van twee lokale krasse  
knarren: onze 92-jarige Antoine Merckx (foto links) bracht 
een zedig liedeken ten berde en de 99-jarige Keienhof-
bewoner Jules (foto rechts) haalde het onderste uit zijn 
mondharmonica. 
  
 

 

Boterhammen in het Buurtpark 
Op vier zomerse zondagen komen we tegen de middag 
naar het Buurtpark voor een gezellig en ongedwongen 
dorps samenzijn. We lunchen, babbelen en spelen. 
Iedereen brengt zijn eigen picknick mee, maar er kan wel 
gedeeld worden. Wie ideeën heeft om de zondagen op te 
luisteren, late het weten. Het Kumtichcomité zorgt voor 
een speelkoffer en de vierde keer (21/8) ook voor wat 
animatie: springkasteel, grime. 
 
 
 

 

Vooruitblik 
 
Johan De  

Knooppunt, voor senioren en anderen   
Twee maandagnamiddagen staan weer in het teken van 
de tijd van toen: we spelen oude spelletjes (27/6) en 
luisteren naar oude platen (en dansen en zingen?) (11/7).  
Op 27/7 houdt de dienst ouderenzorg van het OCMW,  
Loket 65+, bij ons een zitdag. Voor al je vragen over 
diensten voor senioren, nazorg overlijden, tegemoet-
komingen, zorgbudget, mantelzorgpremie, begeleiding 
familie dementerenden… Van 14.30 tot 16.30 uur. 
De maandagmiddagen vinden plaats in de feestzaal van 
het Keienhof, beginnen om 14.30 uur en zijn gratis. De 
activiteit van 25 juli echter (voordracht over keizerin Sisi 
en de Weense Wals)  
wordt georganiseerd  
door Okra: in zaal  
Het Centrum,  
om 14.00 uur,  
6 euro toegang. 
 
 

 

Help 
 
Johan De  

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 ook bij hen  
bekend te maken? 



  

Voetballen in het Buurtpark 
Het Buurtpark is er om benut te worden. Het 
Kinderparlement heeft al gevraagd tijdens de zomer 
voetbalwedstrijdjes te houden. En misschien ook 
badminton- en volleybaltornooitjes, als het terrein 
daarvoor klaar is. We zijn ermee bezig. Info: Chris 
François. 
Concreter is al het voorstel om op vier 
donderdagavonden met vrouwen (en hun kinderen) 
wat te shotten, met gewone sportschoenen en bal. 
Als er dit jaar interesse voor blijkt te zijn, kunnen we 
volgend jaar vroeger starten en misschien ook een 
competitietje organiseren. Als je wil meedoen of 
vragen hebt, contacteer dan Annelies Vidal, Sint-
Barbarastraat 43, annelies.vidal@telenet.be, tel. 0497 
853805 
 
 

 

Samen koken 
Vorig jaar hebben we Syrisch leren koken bij Marejan en 
Edres en dat is fantastisch meegevallen. Dit jaar zal 
Hananne ons iets Marokkaans leren klaarmaken, en 
Massala iets Turks-Koerdisch. En het moet niet altijd zo 
exotisch zijn, daarom zal Gerda iets uit de Belgische 
keuken op het menu zetten, waarschijnlijk waterzooi. 
En misschien komen er nog voorstellen. Deelname in de 
kosten: max. 10 euro, maar achteraf mag je ook 
meesmullen. De plaatsen zijn zeer beperkt, schrijf dus 
zo vlug mogelijk in bij Johan De Schryver 
(contactgegevens achteraan). 
 
 
 

 

Suikerrock 
Om niemand uit te sluiten houden we onze 
activiteiten voor de deelnemers gratis of zo goedkoop 
mogelijk. Dat kan dankzij subsidies, sponsorgeld én 
eigen arbeid! Op twee Suikerrockdagen verzorgen 
telkens twaalf  vrijwilligers een van de bars en de 
geldelijke beloning daarvoor gaat naar het 
Kumtichcomité. De vrijwilligers krijgen wel gratis eten 
en drinken en een festivalervaring. Dat valt blijkbaar 
zo in de smaak dat er maar drie ‘vacatures’ meer zijn: 
- Twee op donderdag 28 juni (18.00-03.00 uur) 
- Eén op zaterdag 30 juni (14.30-03.00 uur) 
(Einduren zijn extremen, in de praktijk kan het 
vroeger uitvallen). 
Zin om mee te helpen? Laat het zo vlug mogelijk 
weten! 
 
 

 

Laat je fiets graveren 
“Bij het fietsgraveren wordt het rijksregisternummer 
in de fiets aangebracht. Dit schrikt potentiële dieven 
af en laat toe teruggevonden fietsen opnieuw aan 
hun eigenaar te bezorgen. Wie zijn fiets laat 
graveren, krijgt ook een fietspas. Deze fietspas bevat 
een degelijke beschrijving van de fiets aan de hand 
van een aantal parameters. Met deze beschrijving 
kan de politie een gestolen fiets opsporen. Eens 
teruggevonden, kan een gemerkte fiets terug aan zijn 
rechtmatige eigenaar bezorgd worden.” (mededeling 
stad Tienen). Gratis. Wl ID-kaart meebrengen. 
Woensdag 17 augustus van 13.30 tot 16.30 uur – 
Dorpscafé (bij Gilles), Sint-Barbarastraat 1. 
 

 

Rommelmarkt en Kinderparlement 
Het Kumtichcomité heeft twee standjes gereserveerd op 
de rommelmarkt van 21 juli. Een daarvan zal bemand 
worden door leden van het Kinderparlement. De 
afspraak is dat wat daar verkocht wordt voor de helft 
naar de spaarpotjes gaat van de deelnemende kinderen, 
de andere helft gaat in een potje waar het 
Kinderparlement iets mee zal kopen voor het dorp. Als 
dat niet fantastisch is! 
 
 
 
Wat het zal worden, hangt natuurlijk af van de 
opbrengst, maar er wordt al gedacht aan iets ecologisch 
voor het Buurtpark (boompje, nestkastje, bijenhotel…).  
In elk geval beste ouders, stimuleer je kinderen om 
overbodig geworden spullen op 21 juli naar de stand van 
het Kumtichcomité te brengen. Zijn jullie er die dag niet, 
geef dan je spullen vooraf af aan een van onze 
bestuursleden (zie lijst achteraan). 
 
 
 

 

Dichter bij de bomen 
Wie plukt het hoogste blaadje? 
Wie marcheert daar in de bomen? 
Wie ontwaakt in het bloemenveld? 
Wie O wie… 
  
Ontdek en luister welke dieren in de muziek en 
gedichten verstopt zitten. 
  
Een muzikale poëtische voorstelling voor 
kinderen  
 
Van en met: Tensemble (15 muzikanten) 
Muziek: Simon Bruyninckx (zoon van Luc) 
Verteller: Thomas Cordie 
Plaats: Onzen Hof 
Tijd: zondag 28 augustus, 15.00 - 15.30 uur 
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Oproepen 
 
Johan De  

Contact 
 
Johan De  

Gezocht: helpende handen  
 

- Huiswerkbegeleiders, tegen september. Voor leer- 
lingen die het moeilijk hebben, uit kwetsbare gezinnen. 
Eén keer per week (of meer indien je dat kunt). Bij de 
leerling thuis, op school of bij jou thuis. In overleg met 
de school en De Huiswerkbrug. Geen ervaring vereist. 
 

- Conversatiepartners, voor onze taalduo’s. We hebben 
er te weinig. We zoeken er o.a. dringend een voor een 
Turkse vrouw van in de veertig, voormalige lerares 
Turkse literatuur, Sint-Gillisplein. 
 

- Kookinstructeurs voor ons Samen koken-programma. 
Dorpsgenoten een gerechtje leren maken. Liefst  bij 
Elisabeth Kinnaer (Maalderijweg 101), die zich niet kan 
verplaatsen, maar een ruime keuken en eetkamer 
aanbiedt. 

 

Geïnteresseerd ? Geef een seintje aan Johan De Schryver. 
 

 

Gezocht: 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. 

 
 
 

 

BOM 

We zamelen nog steeds permanent in voor  de Tiense 
organisatie Bezorgd Om Mensen (BOM), waar mensen in 
armoede tegen symbolische prijzen bepaalde goederen 
kunnen kopen en gratis voedselpakketten krijgen. Wij 
zamelen voor BOM geen voeding in maar: kleren, schoenen, 
babyspullen, speelgoed (klein vooral, zoals gezelschaps-
spelletjes, puzzels), kinderboeken, beddengoed en huisraad. 
Fietsen mogen ook. Alles in goede staat. Binnenbrengen bij: 
- HORTA, Leuvenselaan 731 (tijdens winkeluren) 
- Jessie Lorand, Spoorwegstraat 6 (na afspraak) 
 
 
 

 

Meer (en minder?) Oekraïners in Kumtich 

We zoeken nog altijd 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.  
Intussen hebben tien andere Oekraïners wél iets gevonden 
in Kumtich.  Begin juni arriveren ze al!  
Ze komen uit Hakendover en Grimde,  
waar ze ook maar een tijdelijk onder- 
komen hadden.  
 
 

 

Met dank aan onze sponsors: 

Red.: J. De Schryver 

Het bestuur wenst je  
een zalige zomer ! 


