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De Tiense Kwèèkers heten je welkom! 

 

 

De meest gekende spotnaam voor de inwoners van Tienen is 'Tiense kwèèkers'. 

De spotnaam zou ontleend zijn aan een verhaal dat in "L’étoile Belge" van 31 mei 

1885 werd gepubliceerd. Vroeger was het de gewoonte om tijdens de Pinkster-

viering in de kerk een witte duif los te laten als symbool voor de Heilige Geest. 

Maar in dat jaar vond de koster geen witte duif. Hij besloot dan maar om een 

jonge eend te laten vliegen vanaf het doksaal. Een tamme eend kan echter niet 

vliegen en naar verluid zou het dier luid kwakend de misviering hebben ver-

stoord. Aanleiding genoeg om de Tienenaars - die bovendien de Heilige Geest 

vergeleken met een eend - vanaf dan 'Tiense kwèèkers' te noemen. 

 
 

 

Hotels 
 

Alpha Hotel *** 

 

Leuvensestraat 95 

3300 Tienen 

Tel. 016 82 28 00 

info@alphahotel.be  

www.alphahotel.be 

 

Comfortabel familiehotel met kamers 

(single, dubbel, twin, triple) en appar-

tementen voor korte en lange verblij-

ven. Gratis parking. Op wandel-

afstand van station en stadskern. 

Alle kamers zijn voorzien van anti -

allergische matrassen en donsde-

kens, steentapijt als vloerbekleding, 

telefoon met eigen telefoonnummer 

en buitenlijn, satelliet televisie, gratis 

WiFi, aparte badkamer met alle voor-

zieningen en gratis warme dranken. 

Elke ochtend uitgebreid ontbijtbuffet. 

In het hotel is er Brasserie Gusto. 

 

 

Hotel Kronacker *** 

 

Dr. J. Geensstraat 32-34 

3300 Tienen 

GSM 0472 20 00 00 

www.hotelkronacker.be  

 

Boetiek hotel op wandelafstand van 

de Grote Markt met 21 kamers en 

een Grand Café brasserie. Het pand 

van 1748 werd volledig gerenoveerd 

in zijn oorspronkelijke staat. Het hotel 

is omringd door het stadspark van 

Tienen met zijn uniek arboretum, de 

Hortus Thenesis.  

 

De standaardkamers zijn voorzien 

van alle nodige faciliteiten: aircondi-

tioning, TV/betaal-TV, telefoon, dou-

che, toilet, gratis WIFI. 

De iets ruimer comfortkamers, met 

zicht op het stadspark, beschikken 

eveneens over alle nodige faciliteiten. 

‘Superior’ zijn de grootste kamers 

met prachtig antiek houtwerk, veel 

ruimte, een mooi uitzicht en alle no-

dige faciliteiten.  

mailto:info@alphahotel.be
http://www.alphahotel.be/
http://www.hotelkronacker.be/
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Bed & Breakfasts  
 

B & B Koeimet 

 

Veemarkt 32 

3300 Tienen 

Tel. 016 81 45 23 

GSM 0472 38 25 92 

info@koeimet.be  

www.koeimet.be 

 

Twee smaakvol ingerichte gastenka-

mers en 1 vakantiewoning (studio) 

met eigen badkamer met douche, 

een Auping bed, tv met dvd en draad-

loos internet.  

 

Gelegen in het centrum van Tienen, 

op de mooie Veemarkt. Achter het 

huis bevindt zich een leuk stadstuin-

tje.  

Mogelijkheid tot gebruik van 2 fietsen 

of een tandem. Fietsstalling voor ei-

gen fietsen. Gastvrouw Jenny zorgt 

voor een uitgebreid ontbijt!  

 

B & B Nokernote 

 

Chris en Lode 

Romeinsebaan 55 

3300 Tienen 

GSM 0474 655 344 

GSM 0495 58 84 47 

info@nokernote.be - 

www.nokernote.be 

 

Drie kamers met sfeervol interieur en 

bijhorende badkamer.  

 

De drie unieke gastenkamers zijn elk 

volgens een eigen thema en heten 

Maghreb (2 personen), Savanne (2-4 

personen) en Het Hoge Noorden (2-5 

personen). 

Alle kamers genieten van modern 

comfort met eigen sanitair en draad-

loze internetverbinding.  

 

De kamers zijn ondergebracht in een 

mooi gerestaureerd gebouw, gelegen 

in het landelijke Vissenaken (Tienen).  

 

De grote tuin, de terrasjes en de 

boomgaard staan ter beschikking van 

de gasten. Wandel- en fietsroutes zijn 

zeer nabij. Ontbijt met streekpro-

ducten 
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Mini-camping 
 

Mini-camping  

De Mulkerij 

 

Mulkstraat 162 

3300 Tienen 

GSM 0476 64 09 72 

GSM 0473 66 50 67 

demulkerij@beleaf.be 
http://beleaf.be/mulkerij/minicamping.html  

 

De Mulkerij biedt in een voormalige 

boerderij, achteraan de privéwoning, 

de gelegenheid tot kamperen met de 

tent, kampeerauto, caravan of ander 

gemotoriseerd vervoer in de periode 

van mei t.e.m. september.   

 

De Mulkerij ligt in het groen van de 

Getevallei, op een steenworp van 

centrum Tienen (500 m).  

 

De minicamping is vlot bereikbaar 

met auto (E40 5 min), trein (station 

Tienen 10 min wandelafstand) en 

natuurlijk per fiets of te voet. Op het 

fietsknopennetwerk ligt De Mulkerij 

tussen knooppunt 42 en 44. 

 

 

Vakantiewoning 
 

Vakantiewoning  

ten Tweelinden 

 

Bram en Karen Verdonckt - Laevaert 

Tiensebaan 1O2 

3300 Tienen (Goetsenhoven) 

GSM 0465 OO 90 44 

info@tentweelinden.be 

www.tentweelinden.be 

 

Ten Tweelinden, één naam, twee ver-

bonden woningen in één grote oude 

L-hoeve in Goetsenhoven, nabij Tie-

nen. De totaalwoning is geschikt voor 

families of groepen tot 21 personen, 

verdeeld over zes kamers. 

 

Het gelijkvloers biedt alle comfort. In 

de eetkamer met volledig uitgeruste 

keuken kan je gezellig samen zitten 

aan de lange houten tafel. De tuin 

biedt heel wat ontspanningsmoge-

lijkheden met een zwemvijver, pluk-

tuin, trampoline, boomhut, voetbal-

veldje, vuurplek, schommels, … 

 

Wandelaars en fietsers kunnen de 

streek verkennen en Tienen, 

Hoegaarden, Jodoigne, Landen, Zout-

leeuw en Sint-Truiden zijn niet veraf. 
 

 

mailto:demulkerij@beleaf.be
http://beleaf.be/mulkerij/minicamping.html
mailto:info@tentweelinden.be
http://www.tentweelinden.be/

