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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.

Terugblik: juli
Onze activiteiten van juli
hebben geen gigantische
mensenmassa’s op de been
gebracht, maar dat was ook
niet echt de bedoeling.
Bovendien was het op
sommige dagen verpletterend
heet, zoals op onze
Boterhammen in het
Buurtpark 2. Het belangrijkste
is dat we iedere keer mensen
bij elkaar gebracht hebben en
dat het telkens gezellig was.
Op de foto: Hananne (SintBarbarastraat) die ons op 16
juli Marokkaanse kookkunst
bijbracht.

Johan De

Hoewel de ‘drache nationale’ van 21 juli de Kumtichse
rommelmarkt wel wat in het water heeft doen vallen,
hebben we de fantastische som van 52 euro aan onze
schatkist kunnen toevoegen!

Die schatkist mag niet klagen, want op 28 en 30 juli
hebben 24 vrijwilligers een drankstand van Suikerrock
bemand en bevrouwd, waarvoor de vergoeding geheel
naar onze vzw gaat. Héél veel dank aan al deze
ontbaatzuchtige KC-fans!

enkele foto’s Suikerrock?

Vooruitblik
Boterhammen in het Buurtpark
Johan De
In augustus komen we nog op twee zondagen 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.
• Op 7/8 wordt de middag opgeluisterd door het duo
‘Duo Lorca’, bestaande uit sopraan Ann Willems (Kumtich)
en gitarist Patrick Dirickx. Ze brengen een programma
gebaseerd op ’13 Canciones Espanolas antiguas’ van
Federico Garcia Lorca. Ze nodigen ons uit om ons over te
geven aan de eenvoud en de ontroering van de zuiderse
poëzie, ritmes en dansen…

Knooppunt, voor senioren en anderen
In augustus houden we het rustig. Op 8/8 is het cinema
(met een waarlijk mooie film). De geplande bijeenkomst
van 22/8 valt echter weg. We nemen dan vakantie, om er
in september met hernieuwd enthousiasme weer in te
vliegen met drie bijzondere bijeenkomsten.
• Op 5/9 een uiteenzetting over voorafgaande
zorgplanning. Wat kun je doen om ’als het zover is’
niet te moeten lijden? Hoe maak je afspraken over
wat jij wil als je zelf niet meer in staat bent dit kenbaar
te maken? Dit gaat dus niet enkel over euthanasie!
Door twee deskundigen van hethuisvandeMens
(Tienen). Erg aanbevolen! Gratis, wel inschrijven.
Plaats: feestzaal Keienhof.

• Op 21/8 voorzien we een springkasteel en zorgt Bianca
voor grime en leuke kapseltjes.
Laat je fiets graveren (org. stad Tienen)
Herinnering. Breng behalve je fiets ook je ID-kaart
mee op woensdag 17 augustus van 13.30 tot 16.30
uur. Dorpscafé (bij Gilles), Sint-Barbarastraat 1.
Samen koken
We hebben al eens Syrisch-Koerdisch en Marokkaans
leren koken en in oktober volgt nog een TurksKoerdische kookles, maar we moeten ook niet verlegen
zijn voor onze eigen kookkunsten. Op 20 augustus leert
Gerda ons de geheimen kennen van Gentse waterzooi,
een paradijselijk kipgerecht. Van 14.00 tot 17.00 uur.
Deelname in de kosten: 10 euro, maar achteraf mag je
ook meesmullen. Plaats: Maalderijweg 101.
Max. zes deelnemers: schrijf dus zo vlug mogelijk in bij
Johan De Schryver (contactgegevens achteraan).

Ensemble Tensemble – Dichter bij de bomen
Help
Vijftien muzikanten en een verteller, voor een
optreden in Onzen Hof, voor onze kinderen. Een
Johan De
buitenkans! Zorg dat erbij bent op 28 augustus, om
15.00 uur. Bij regenweer wijken we uit naar de loods
achter de Sint-Barbarakapel, vlakbij Onzen Hof. Daar
kun je desgevallend ook je auto parkeren.

• Omdat het zeker niet altijd serieus
moet zijn, gaan we op 19/9
luisteren naar en meezingen met
accordeon-speler en animator
Jonas Van Esch (‘Het Wederzijds
Genoegen’), die zal zorgen voor
herkenbare liedjes & melodietjes,
humor en entertainment. Gratis,
wel inschrijven. Plaats: feestzaal
Keienhof.
• Op 23/9 komt bio-ingenieur en voormalig hoofd van
het Gentse stadslaboratorium dr. Eric De Marteleire
ons uitleggen wat écht en wat niet werkt als we
gezonder willen gaan eten. Wetenschap tegenover
fantasie en commercie.
Hij heeft daar een boek over
geschreven: Fabels en feiten over
voeding en gezondheid.F
Pas op! Dit is een OKRA-initiatief.
Dus in zaal het Centrum, start om
14.00 uur. 6 euro, ter plaatse te
betalen. Vooraf inschrijven.
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?

Kalender

Voetballen in het Buurtpark 1: voor vrouwen
Als je nog wil meedoen of vragen hebt, contacteer
dan Annelies Vidal, Sint-Barbarastraat 43,
annelies.vidal@telenet.be, tel. 0497 853805
Voetballen in het Buurtpark 2: voor kinderen
Het schooljaar start met een tornooi voor kinderen
van 10-12 jaar. Vier ploegen van 5 + 2 kinderen. Ken
je kinderen die mee willen doen? Neem contact op
met Chris François.
Programma
09.30 uur Ploeg 1 - Ploeg 2
09.45 uur Ploeg 3 - Ploeg 4
10.00 uur 5 minuten pauze
10.05 uur Ploeg 1 - Ploeg 4
10.20 uur Ploeg 2 - Ploeg 3
10.35 uur 5 minuten pauze
10.40 uur Ploeg 2 - Ploeg 4
10.55 uur Ploeg 1 - Ploeg 3
11.10 uur 10 minuten pauze
11.20 uur Plaatsing 3 - plaatsing 4 (kleine finale)
11.35 uur Plaatsing 2 - plaatsing 1 (grote finale)
11.50 uur Prijsuitreiking
Opening tentoonstelling spoorwegtunnel
In 1837 werd Kumtich wereldberoemd door de eerste
spoorwegtunnel van het Europese vasteland. Van 11
september (Openmonumentendag) tot 19 oktober
organiseert de erfgoeddienst PORTIVA de ‘Tentoonstelling
archeologische opgraving van unieke spoorwegtunnel’ over
in de Sint-Gilliskerk, i.s.m. met Erfgoedsite Tienen,
Kumtichcomité, Kerkraad en Tiense gidsenbond.
Programma:
- 10.00 uur opening door schepen Wim Bergé.
- Tot 18.00 uur: doorlopend toegankelijk in aanwezigheid
van stadsarcheoloog Tom Debruyne.
- Om 11.00, 14.00 en 16.00 uur [bij goed weer] wandeling
naar de site o.l.v. stadsgids en spoorwegman Gilbert
Declerck.
Van dan af elke zaterdag en
zondag te bezoeken van
14.00 tot 17.00 uur.
Gratis.

World Cleanup Day
Doe mee met onze Mooimakers en help ons dorp
zwerfvuilvrij te maken! Voor materiaal (o.m. vuilzakken,
zolang de voorraad strekt ook grijpers, handschoenen,
hesjes): neem contact op met Berty Goudriaan.

Johan De

Augustus
Do 4/8

Vrouwenvoetbal Buurtpark, 20.00 u

Zo 7/8

Boterhammen in het Buurtpark 3.
Met optreden Duo Lorca

Ma 8/8

Knooppunt: film As it is in heaven

Do 11/8

Vrouwenvoetbal Buurtpark, 20.00 u

Wo 17/8

Fietsgraveeractie

Za 20/8

Samen koken: Belgisch, 14.00 uur

Zo 21/8

Boterhammen in het Buurtpark 4.

Za 27/8

Werkdag Onzen Hof

Zo 28/8

Tensemble: Dichter bij de bomen

September
Zo 4/9
Ma 5/9
Zo 11/9

Voetbaltornooi kinderen 10 -12 jaar
Knooppunt. Baas over eigen
levenseinde
Opening tentoonstelling
spoorwegtunnel Kumtich

Za 17/9

World Clean-up Day

Za 17/9

Werkdag Onzen Hof

Ma 19/9
Vrij 23/9

Knooppunt. Optreden Jonas Van Esch,
zang en accordeon
Knooppunt. Fabels en feiten over
voeding en gezondheid. Org. OKRA.

Oproepen
BOM

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.

Johan De

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 wel:
• kleren
• schoenen
• babyspullen
• speelgoed (klein vooral, zoals gezelschapsspelletjes, puzzels…)
• kinderboeken
• beddengoed
• huisraad
• fietsen
• hygiënische producten
Alles in goede staat. Binnenbrengen bij:
- HORTA, Leuvenselaan 731 (tijdens winkeluren)
- Jessie Lorand, Spoorwegstraat 6 (na afspraak)

Contact
Johan De

Gezocht: helpende handen
• Huiswerkbegeleiders, tegen
september. Voor leerlingen 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 kokenprogramma. Dorpsgenoten een gerechtje leren
maken. Liefst bij Elisabeth Kinnaer (Maalderijweg
101), die zich niet kan verplaatsen, maar een ruime
keuken en eetkamer aanbiedt.

Geïnteresseerd ?
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