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Voorwoord

Sint-Truiden
‘bij-vriendelijke gemeente’
Draag ook jij je steentje bij?
Er heerst al enkele jaren een massale bijensterfte en daar
moet dringend iets aan gedaan worden. 35% van onze
wereldvoedselproductie is namelijk afhankelijk van hun
natuurlijke bestuiving. Hoog tijd om actie te ondernemen!
Door de ondertekening van het bijencharter wil SintTruiden met verschillende initiatieven een ‘bij-vriendelijke
gemeente’ worden. Zo zullen er op verschillende plaatsen
bloemrijke graslanden en perken met bloeiend planten
worden aangelegd.
Ook jij kan je steentje bijdragen. Bijen smullen met
plezier van bloeiende struiken, bomen en planten in je
tuin. Bloemen in potten op je terras of balkon zullen ook
zeker in de smaak vallen.
Hoe je deze kostbare insecten nog kan helpen, vind je op
www.weekvandebij.be.

Beste Truienaar
Bijna alle fruitbomen hebben hun
wit bloesemkleed al afgeschud,
maar het einde van de bloesems
luidt traditiegetrouw de start van
ons toeristisch seizoen in. Ga eens op ontdekking in eigen streek
met een mooie fiets- of wandeltocht. Op pagina 5 geven we je
alvast een paar tips.
Sint-Truiden blijkt de ideale inspiratiebron te zijn voor heel wat
creatievelingen. Wij interviewden schrijver Toni Coppers over zijn
nieuwste thriller en kunstenaar Tom Herck over zijn nieuwste
creatie in het Sint-Trudoziekenhuis. Je leest hun verhalen op
pagina 9 en 11.
Misschien woon jij ook naast zo’n creatief persoon?

“Burendag is het ideaal moment
om je buren beter te leren
kennen! Zet op 31 mei een
stoeltje buiten, haal er een
drankje bij en wie weet wat je
allemaal ontdekt.”
Meer informatie over Burendag vind je op pagina 17.
Met de temperaturen van de voorbije weken mogen we al stilaan
beginnen dromen van warme zomerdagen. We hebben deze
maand éxtra veel leuke dingen in petto om er een sprankelend
voorjaar van de maken, je vindt ze allemaal terug in onze
activiteitenkalender vanaf pagina 29.
Momenten genoeg om jou eens tegen te komen!
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Veelzijdig Haspengouw: ontdek enkele van onze troeven!
Maak kennis
met de Haspengouwse asperges
Langs de Chokierroute vind je de Kamerijckhoeve. Op het veld
naast de hoeve worden asperges geteeld. In de hoevewinkel
vind je een uitgebreid gamma van streekproducten.
Kamerijckstraat 11, 3890 Gingelom
Rondleidingen elke zondag in mei om 15u.
4 euro
T 011 88 10 64 | info@regalys.be | www.regalys.be

Het goede Haspengouwse leven: 4 x wijn		
Wist je dat de rijke Haspengouwse bodem ideaal is om topwijnen te produceren? Proef ze bij de Haspengouwse wijndomeinen.

Wijndomein Marsnil
De wijngaard telt 1.400 stokken Chardonnay, 800 Pinot Noir,
150 Riesling, 150 Gewurztraminer en 150 Auxerrois. De kleinkinderen van Paul Vanmarsenille geven zo een bestemming
aan hun ‘moeilijke’ akker.
Batsheersstraat 35, 3870 Heers
Rondleidingen op zaterdag 15 juni, zaterdag 6 juli en
zaterdag 10 augustus om 15u
5 euro per persoon
T 011 48 51 77 | info@domeinmarsnil.be			
www.domeinmarsnil.be

Wijndomein Gloire de Duras
In 2015 startte Peter Nijskens dit familieproject. Op het domein
worden Chardonnay, Auxerrois en Pinot Gris verbouwd.
Galgestraat 126, Wilderen
Rondleidingen op zondag 5, 12, 19 en 26 mei om 15u.
5 euro per persoon
M 0475 83 30 68 | info@gloirededuras.be
www.gloirededuras.be

Wijndomein Kitsberg
Een familiaal bedrijf waar aan wijnbouw gedaan wordt volgens de moderne technieken. De aangeplante druivenstokken
zijn Chardonnay, Pinot Gris, Pinot Blanc en Müller-Thurgau.
Klein-Gelmenstraat 18, 3870 Heers
Rondleidingen op zondag 5 en 26 mei om 15u.
5 euro per persoon (inclusief proevertje)
M 0477 24 46 98 | wijndomein.kitsberg@gmail.com
www.kitsberg.be

Jerom Winery
Jerom Houben maakt gezonde, residu-arme wijnen die
bovenal heel erg lekker zijn. Hij won meermaals de verkiezing
van ‘Beste Belgische Wijn’.
Helshovenstraat 18, 3840 Borgloon
Rondleidingen op zaterdag 18 en zondag 19 mei
om 14u en 16u.
Toegang gratis - degustatie drie wijnen 10 euro
M 0487 64 98 78 | jerom@jeromwinery.be
www.jeromwinery.be

5

Hoofdstad van Haspengouw

Wandeldriedaagse
door Haspengouw
Op een traject tussen 20 en 27 km ontdek je verborgen plekjes en
authentieke dorpen met kastelen en boomgaarden.
Wandelarrangement
Je wordt ’s ochtends verwelkomd met een kop koffie en je krijgt
iets lekkers mee voor onderweg. ‘s Middags kan je genieten
van een streekpicknick. De buspendel brengt je terug naar het
startpunt.
1 dag 25 euro per persoon, 2 dagen 45 euro per persoon of
3 dagen 60 euro per persoon
Campingarrangement
Je zet je tentje op de pop-up camping (basic maar avontuurlijk)
en ’s morgen brengt een bus je naar het volgende vertrekpunt.
Allerlei maaltijden zijn inclusief en voor je bagage wordt ook
gezorgd.

Bezoek één van de prachtige
gebouwen in Haspengouw:
kasteel van Nieuwenhoven
Elke zondag en feestdag tot eind oktober kan je om 11u terecht
in het kasteel van Nieuwenhoven voor een gratis rondleiding. Ook
het voelsprietenpad is er weer toegankelijk. Dit is een wandeling
over het kasteeldomein waarbij al je zintuigen worden gestimuleerd. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen hierbij ook deelnemen
aan de schattenzoektocht.
Bistro Café, Engelbamp 55 (hier meld je aan en vind je
wandelkaarten)
gratis | wandelkaart voelsprietenpad: 2,50 euro; kaart
schattenzoektocht: 6,50 euro
T 011 68 64 10 | www.kasteelnieuwenhoven.be

1 nacht en 2 wandeldagen 75 euro per persoon per nacht,
2 nachten en 3 wandeldagen 120 euro per persoon per nacht
Vrijdag 31 mei: van Heers naar Kerkom
Zaterdag 1 juni: van Alden Biesen naar Millen (Riemst)
Zondag 2 juni: van Kortessem naar Borgloon
Starten kan elke dag tussen 8u en 10u.

Kijk op Haspengouw

inschrijven via www.wandeldriedaagse.be
Met panoramaborden en panoramakijkers vind je op de hoogste
uitzichtpunten van de stad meer informatie over het indrukwekkend landschap, erfgoed, streekproducenten en toeristische
attracties.
Je vindt de panoramakijkers op volgende locaties:
• Abdijtoren: Diesterstraat 1, knooppunt 135
• Viersprong Nieuwenhoven: Engelbamp, Nieuwerkerken,
knooppunt 150
• Honsberg Zepperen: Kerselaarstraat, tussen fietsknooppunt
171 en 149
• Uitzichtpunt Romeinseweg Velm, tussen knooppunt 185 en
186
• NIEUW: weldra starten de werken voor een nieuw uitzichtpunt op de galg, het hoogste punt in Helshoven, met een
prachtig zicht over het typische Haspengouwse landschap.
De opening is voorzien in juni 2019
Meer info
Toerisme
T 011 70 18 18
info.toerisme@sint-truiden.be
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De Stads-FAQ
De Stads-FAQ

Elke dag lopen er heel wat Truienaars binnen en buiten bij onze diensten. Zij zitten met
vragen, waar het personeel een zo duidelijk mogelijk antwoord op biedt. In ‘de Stads-FAQ’
beantwoorden we de vraag die de voorbije maand het vaakst gesteld werd.

Wat is de UiTPAS?
UiTPAS Haspengouw is een
spaarkaart
Ga je in Sint-Truiden naar het toneel,
neem je deel aan onze sportactiviteiten,
ontleen je boeken in de bib of gaan je
kinderen wel eens naar Jeugd, sport en
spel? Dan kan je met een UiTPAS punten
sparen! Koop hem snel en scan aan een
UiTPASzuil of UiTPASbalie.

UiTPAS Haspengouw is
een voordelenkaart
Gespaarde UiTPASpunten kan je omruilen tegen UiTPASvoordelen. Ruil ze voor
een gadget, een gratis zwembeurt, een
wandelkaart, een filmticket bij Cinema
Cameo of korting op een voorstelling in
het cultuurcentrum. Telkens je UiTgaat,
spaar je nieuwe punten waarmee je jezelf
nadien kan trakteren.

Prijs
Een UiTPAS kost 4 euro. Ben je tussen 0 en
18 jaar? Dan betaal je NIETS. Schaf je er
eentje aan? Dan krijg je er een welkomstpakket bovenop!

UiTPAS aan kansentarief
Sint-Truiden wil dat iedereen kan genieten van cultuur, sport en ontspanning in
onze stad. Je kan de UiTPAS daarom voor
slechts 1 euro kopen:
• als je recht hebt op een verhoogde
tegemoetkoming via het ziekenfonds
• als je een leefloon ontvangt
• als je in collectieve schuldbemiddeling (schuldbemiddelaar) of budgetbeheer/begeleiding (Sociaal Huis)
bent
• na een sociaal/financieel onderzoek
(door het Sociaal Huis)
• als je werkt in een beschutte/sociale
werkplaats
Je hebt dan ook recht op het kansentarief.
Met je UiTPAS krijg je automatisch 80%
korting op de toegangsprijs van de activiteiten die georganiseerd worden door
de stad en die in de UiTkalender staan.
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Omruilvoordelen in de kijker
Heb je al gespaard? Dan kan je je
gespaarde punten omruilen tegen UiTPASvoordelen. We zetten graag een aantal UiTPASvoordelen voor je in de kijker:
• Ruil 5 punten om bij cultuurcentrum
de Bogaard en krijg 10% korting op
een voorstelling naar keuze!
• Ga zeker naar bibliotheek Toni
Coppers en ruil 5 punten om voor
een notaboekje met pen!
• Haal voor 15 gespaarde punten een
leuke lunchbox af bij de dienst Jeugd
(zolang de voorraad strekt)!

• 20 gespaarde punten geven je recht
op een gratis ticket voor Joy Joy: om
te ruilen bij de dienst Jeugd!
• Spaarde je 25 punten? Dan kan je
deze bij de dienst Sport omruilen
tegen een wielertruitje of -broek van
de stad Sint-Truiden.
Ontdek alle omruilvoordelen op
www.uitpashaspengouw.be! Hier vind
je ook alle info over de verkooppunten,
de gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring.
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Ereburger Toni Coppers stelt zijn nieuwste boek
voor in Sint-Truiden

Er is enerzijds het algemene decor: het
gezellige centrum, de aangename levendige sfeer die ik zo goed ken. Denk aan de
terrasjes op de Grote Markt, aan de sfeer
op het Heilig Hartplein, aan de bruisende
zaterdagmarkt. Anderzijds sluipen er altijd
toevalligheden in een boek: de ontdekking
van de kinderskeletten bij de opgravingen
aan de Sint-Trudoabdij, of de mooiste: een
bloesemtocht van vorig jaar die opeens
een stukje van het plot heeft opgeleverd.
Dat was extra leuk, want ik ben zowat
opgegroeid tussen de boomgaarden en de
bloesems.
Misdaadauteur Toni Coppers moeten we
zeker niet meer aan je voorstellen? Toni is
een geboren Truienaar. Hij woont nu al een
tijdje in Deurne bij Antwerpen, maar draagt
Sint-Truiden nog altijd een warm hart toe.
Onze bibliotheek draagt sinds 2017 zijn
naam en vorig jaar werd hij uitgeroepen
tot ereburger van onze stad.
Bij zijn benoeming tot ereburger beloofde
Toni aan de Truienaren dat het plot van één
van zijn volgende boeken zich in Sint-Truiden zou afspelen. En ja hoor, deze maand
wordt zijn nieuwste boek Het vergeten
meisje uit de Liese Meerhout-reeks feestelijk
voorgesteld. Het boek speelt zich namelijk voor een groot stuk af in en rond de
hoofdstad van Haspengouw. Wij zijn alvast
benieuwd en voelden de misdaadauteur
aan de tand over zijn nieuwste verhaal.

Wanneer is het idee ontstaan om
het verhaal van je nieuwe boek in
Sint-Truiden te laten afspelen?
Ik liep er al lang mee rond, maar het ontbrak
me aan het juiste plot, aan de juiste insteek.
Maar toen werd de bibliotheek naar mij
vernoemd én werd ik ereburger. Opeens
hoorde ik mezelf in een volle Academiezaal de belofte doen een misdaadroman in
Sint-Truiden te laten spelen. Toen kon ik dus
niet meer terug (lacht). Exact een jaar later is
er, zoals beloofd, Het vergeten meisje.

Kan je ons iets meer vertellen over
Liese Meerhout?
Commissaris Liese Meerhout is een echte
vrouw, een vrouw met twijfels, met driften
en verlangens. Maar ook iemand met een
koppig rechtvaardigheidsgevoel. Ik hoor
lezers vaak vertellen dat Liese al na een
of twee boeken een vriendin voor hen is
geworden, iemand van wie je wil weten
hoe het haar verder vergaat, en dat vind ik
een enorm compliment.

Waarom moeten we het boek
zeker lezen?

realiteit of durf je hiervoor al eens
een stapje verder gaan?
De plots voor mijn verhalen - voor onze verhalen, moet ik zeggen, want mijn vrouw en
ik bedenken ze samen - komen bijna altijd
uit de realiteit: je leest of hoort of ziet iets
dat in onze maatschappij of in ons leven
gebeurt, en je begint erover na te denken.
Maar het blijft fictie natuurlijk: de realiteit
is alleen maar de voedingsbodem voor de
creativiteit, voor de verbeelding, voor de
magie van de vertelling.

Welke boodschap zou je zeker aan
de Truiense lezer willen meegeven?
Die boodschap is dubbel. Wat mijn boek
Het vergeten meisje betreft: koop het alstublieft (lacht). Wat mijn stad betreft: het is
er aangenaam en warm wonen, dat besef
je soms pas als je er al jarenlang weg bent
en alleen nog op bezoek komt.

© Patrick Lemineur

Kan je al een tipje van de sluier
oplichten over de locaties die in
het boek voorkomen en waarom je
deze plaatsen hebt uitgekozen?

Omdat het een van de beste plots is die ik al
bedacht heb, echt waar. Een jonge Truiense
wijkagente stort in tijdens haar dienst en
beseft daardoor dat er een duistere vlek
in haar leven is: er is iets gebeurd toen ze
heel jong was, iets gruwelijks. Een traumatherapeut helpt haar met hypnose achter
de waarheid te komen, maar hoe meer ze
erover ontdekt, hoe duidelijker het wordt
dat die kennis levensgevaarlijk is. Het is een
erg spannend boek, maar het is tegelijkertijd ook een warm en ontroerend verhaal
geworden.

Het vergeten meisje wordt officieel
voorgesteld op donderdag 9 mei om
19u30 in de schouwburg van cultuurcentrum de Bogaard en de leeszaal van bibliotheek Toni Coppers. Wil
je er graag bij zijn? Stuur dan snel een
mailtje naar info@sint-truiden.be met
vermelding van je naam, voornaam
en de reden waarom jij zeker bij deze
boekvoorstelling moet aanwezig zijn.
Wij geven 20 duotickets weg. De winnaars worden via mail op de hoogte
gebracht op maandag 6 mei.

Het is duidelijk waar je de inspiratie
voor dit boek gehaald hebt, maar
hoe gaat dat meestal? Haal je je
inspiratie uit de dagdagelijkse

Het boek zelf ligt vanaf 10 mei in de
boekhandel en kan je vanaf dan ook
komen ontlenen in de bib!
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Trudofeesten worden uniek en ongezien massaspektakel
op de Grote Markt. Reserveer vanaf nu je tickets!
Het hoogtepunt van de Trudofeesten nadert stilaan. De hele
stad staat tijdens het weekend van 21 en 22 september in het
teken van Sint-Trudo. Er zijn tal van activiteiten te beleven met
als apotheose het fantastische massaspektakel op de Grote
Markt op zaterdag- en zondagavond.

Een uniek verhaal
Het massaspektakel wordt weergaloos. We komen hiervoor met
een eigen verhaal, gebaseerd op de stichter van de stad en zijn
mirakels: Sinds de brand in de abdij huist de Heilige Trudo in
de catacomben van Brustem Poort. In alle rust en weg van de
stadsdrukte vervult Trudo hier zijn verplichtingen als beschermer
van de stad. Zijn rust wordt ‘verstoord’ door Amélia, een klein
meisje uit het vluchtelingencentrum, die het feestgedruis volgde
en zo bij Trudo belandt. Hij neemt haar mee op een magische
tocht doorheen zijn verhalen over hem en zijn stad Sint-Truiden.

Ervaren productiecrew zorgt voor een
professionele omkadering
Om het massaspektakel in goede banen te leiden, doen we een
beroep op een ervaren productieploeg. Hannes Vandersteene,
bekend van de reeks GoGoGo op ketnet!, neemt de regie voor
zijn rekening. Hij wordt bijgestaan door Truienaar Frank Nijssens, die zijn sporen al verdiende in het lokale toneelcircuit en
als leerkracht in de Academie Haspengouw. Matthew Michel,
onder andere bekend van Ghost Rockers en zijn acteerwerk in de
musical Spamalot, wordt verantwoordelijk voor de choreografie.
De zangers worden deskundig begeleid door vocal coach Goele
De Raedt. Fonny De Wulf, componist van soundtracks en de
muziek van Flikken en Windkracht 10, verzorgt de muziek van
het spektakel.

De cast
De hoofdrollen zijn weggelegd voor Christophe Elen, Ilse La
Monaca, Helle Vanderheyden en Yanni Bourguignon. Rasechte
Truienaar en acteur Christophe Elen neemt de rol van Sint-Trudo
voor zijn rekening. Ilse La Monaca (De Buurtpolitie) speelt de
moeder van Amélia. Helle Vanderheyden, beter bekend als Prinses Iris in Prinsessia en als Martha in de Kotmadam, zal op het
podium schitteren als Marie-Angelique, maîtresse van Lodewijk
XIV, die als historisch figuur ook verbonden is met de geschiedenis van de stad. Yanni Bourguignon, acteur uit de populaire
Vlaamse soap Familie zal te zien zijn als Cornelis, poortwachter
van de stad Sint-Truiden en tegelijk musicus/romanticus.

Koop nu al je tickets!
Wil je er graag bij zijn op 21 of 22 september? Reserveer dan nu
al je plaatsje via www.trudofeesten.be!
Je hoeft echter niet te wachten tot september om in de sfeer
van de Trudofeesten te komen. Neem zeker eens een kijkje op
p.25 voor meer activiteiten rond de heilige Trudo.

Blijf op de hoogte!
Blijf je graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes over
de Trudofeesten? Hou dan zeker onze sociale media in
de gaten. Je kan ons vinden op Facebook: @trudofeesten
en op Instagram via de accounts @trudofeesten2019 en
@heiligetrudo.

2019

FEESTEN
TRUDO
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Kunstenaar Tom Herck stelt heel persoonlijk kunstwerk
tentoon in Sint-Trudoziekenhuis
Het Sint-Trudoziekenhuis is een plaats van komen en gaan van
mensen, in meerdere betekenissen. De locatie zet op z’n minst
aan tot nadenken en dialoog. Dat is ook precies wat Truiens
beeldend kunstenaar Tom Herck er met zijn jongste artistieke
creatie teweeg wil brengen.

‘Last Words’ is een eerbetoon aan iemand die je
enorm dierbaar was.
Mijn mama, Nicole Swennen, die twee jaar geleden helaas
veel te vroeg overleden is. Het kunstwerk is in eerste instantie
een eerbetoon aan haar. Het kon daarom ook op geen enkele
andere plek tentoongesteld worden dan in het ziekenhuis van
Sint-Truiden.

Waarom geeft die locatie precies zoveel betekenis
aan dit kunstwerk?
Meer dan 48 jaar lang heeft mama in het ziekenhuis gewerkt.
Het verhaal hierachter is op zich al heel bijzonder. Mama is op
haar 13de als straatkind opgevangen door de zusters Augustinessen. Zo kon ze - op diezelfde leeftijd - aan de slag in de
voormalige Sint-Annakliniek. Na verloop van tijd is ze dan in het
huidige Sint-Trudoziekenhuis terechtgekomen. Het werk daar
was echt alles voor haar, het gaf haar leven zin. In die mate zelfs
dat ze bij haar pensioen er bij de directeur op aangedrongen
heeft om aan het werk te blijven. Mama wou kunnen vieren dat
ze 50 jaar in dienst was.

Hiermee vertel je als kunstenaar een heel persoonlijk
verhaal. Maar welke overkoepelende boodschap wil
je ermee naar buiten brengen?
Het werk refereert naar onze eigen sterfelijkheid, en vooral dat
we altijd vooruit moeten kijken naar de toekomst. Met ‘Last
Words’ wil ik in die zin ook het belang van naastenliefde tonen
aan volgende generaties. De steun van haar trouwe collega’s
van de kliniek, die mama tot op haar laatste dag zijn blijven
bezoeken, hebben namelijk ook die momenten in haar leven
veel betekenis gegeven.

Zonder meer een heel mooi artistiek project. Mogen
we op korte termijn nog nieuwe kunstwerken van
jou verwachten? Wat zit er dit jaar nog allemaal in
jouw creatieve koker?
Afgezien van ‘Last Words’, heb ik de inkomhal van het Sint-Trudoziekenhuis ook gesierd met een muurschildering en twee
monumentale doeken. Daarnaast plan ik dit jaar deel te nemen
aan ‘Burning Man’, het kunstfestival in de woestijn van het Amerikaanse Nevada. Als alles goed gaat, bouw ik er een constructie
die doet nadenken over de zogenaamde grensmuur die Donald
Trump wil rechttrekken tussen de VS en Mexico. Binnenkort
zeker meer hierover.

Maar dat heeft ze spijtig genoeg nooit kunnen doen?
Mama kreeg niet veel later de diagnose van de spierziekte ALS,
en dan nog een zeer agressieve variant. Daarna is het allemaal
erg snel gegaan.

Maar Nicole leeft nu dus een beetje voort in de hal
van datzelfde ziekenhuis waar ze zich zo dienstbaar
voor heeft ingezet.
Eigenlijk wel. Mama heeft aan de directeur - die haar trouwens
tijdens haar ziekte is blijven opzoeken - gevraagd of haar zoon
een kunstwerk in het ziekenhuis kon maken. Na haar overlijden
is dokter Raf Lippens met dat verzoek naar mij gekomen, en
hebben we de handen in elkaar geslagen.

Hoe kwam je precies op het idee om het werk op
deze manier op te vatten?
Ten gevolge van haar ziekte lukte het mama op gegeven moment
niet meer om te spreken. Ze is daarom gaan communiceren door
middel van schriftjes. Hieruit heb ik een selectie gemaakt van 19
handgeschreven bladzijdes, die nu aan de muur van de inkomhal
van de kliniek hangen. Ze vormen, van links naar rechts, een
tijdlijn met fragmenten uit de laatste maanden in mama’s leven.
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Hoe stemmen bij volmacht?
Tijdens de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van zondag 26 mei
ben je verplicht deel te nemen aan de
verkiezingen. Als je niet zelf kan gaan
stemmen, kan je toch je stem uitbrengen
door iemand volmacht te geven. Je moet
wel bewijzen of attesten voorleggen
die jouw afwezigheid verantwoorden.
Iedere volmachtkrijger kan maar één
volmacht hebben.

•

Aan wie?
Je kan als volmachtgever een volmacht
geven aan een andere kiezer.
Hou er rekening mee dat je als Belg enkel
volmacht kan geven aan een Belg. Als je
niet-Belg bent, kan je zowel een Belg als
een niet-Belg aanduiden als volmachtkrijger. Dit principe vloeit voort uit het feit
dat de volmachtkrijger op de verkiezingsdag moet kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor de volmachtgever
stemgerechtigd is.

Om welke reden kan je volmacht
geven? Welke documenten heb je
dan nodig?
• Je bent om medische redenen niet
in staat om naar het stembureau te
komen of om er naartoe gebracht te
worden.
> Voeg een medisch attest bij het
volmachtformulier.
• Je verblijft om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Of je maakt
deel uit van het gezin of het gevolg
van iemand die om beroeps- of
dienstredenen in het buitenland
verblijft.
> Voeg een attest van je werkgever
bij het volmachtformulier.
• Je verblijft in België maar je moet
werken op de dag van de verkiezingen.
> Voeg een attest van je werkgever
bij het volmachtformulier.
• Jij of een gezinslid met wie je
samenwoont, oefent het beroep
uit van schipper, marktkramer of
kermisreiziger.
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•

•

•

> Voeg het attest van uitoefening
van het beroep van schipper,
marktkramer of kermisreiziger,
afgegeven door de burgemeester
van jouw woonplaats, bij het
volmachtformulier. Je moet voor
dit attest op voorhand langskomen in het stadskantoor, dienst
Burgerzaken.
Je verblijft in een strafinrichting als
gevolg van een rechterlijke maatregel.
> Voeg een attest van de directie van
de strafinrichting bij het volmachtformulier.
Jouw geloofsovertuiging staat je niet
toe te gaan stemmen.
> Voeg een attest van jouw
religieuze overheid bij het
volmachtformulier.
Je bent student en kunt om studieredenen niet gaan stemmen.
> Voeg een attest van jouw onderwijsinstelling bij het volmachtformulier.
Je verblijft om privéredenen of
vakantie tijdelijk in het buitenland.
> Voeg het attest, afgegeven door de
burgemeester van jouw woonplaats,
bij het volmachtformulier.

Je kunt dat attest verkrijgen door de
nodige bewijsstukken van tijdelijk verblijf
in het buitenland aan de burgemeester
voor te leggen. Als je die bewijsstukken
niet kunt voorleggen, kan je dat attest bij
de burgemeester verkrijgen op grond van
een verklaring op erewoord.
Je moet hiervoor op voorhand langskomen in het stadskantoor, dienst
Burgerzaken, uiterlijk de dag vóór de
verkiezingen.

Wanneer?
Je kan volmacht geven tot op de dag van
de verkiezingen.
Heb je een attest, afgegeven door de
burgemeester, nodig, dan moet je vooraf
langskomen in het stadskantoor, bij de
dienst Burgerzaken. Die dienst is op 26
mei uitzonderlijk geopend tot 12u.
Opgelet: voor een attest voor tijdelijk
verblijf in het buitenland moet je uiterlijk de dag vóór de verkiezingen (25 mei)
langskomen.

Hoe?
Je vult het volmachtformulier in en
ondertekent het beiden (volmachtgever
en volmachtkrijger).
Je voegt, afhankelijk van de reden, een
attest of bewijsstukken bij het volmachtformulier.
Op de verkiezingsdag geeft de volmachtkrijger volgende documenten af aan de
voorzitter van het stembureau waar de
volmachtgever moet stemmen:
• ingevuld en ondertekend volmachtformulier, met bijhorende attest
• identiteitskaart volmachtkrijger
• oproepingsbrief volmachtkrijger
• oproepingsbrief volmachtgever
Opgelet! Ben je te laat om een volmacht
te regelen of geef je geen volmacht, dan
bezorg je volgende documenten aan de
dienst Burgerzaken, die ze aan de vrederechter bezorgt:
• ondertekende brief waarin je de
reden uiteenzet
• bewijs van reden waarom je niet kan
gaan stemmen

Waar kan je terecht voor het
volmachtformulier?
www.sint-truiden.be/verkiezingen
www.verkiezingen.fgov.be
Bij het loket van de dienst Burgerzaken,
Kazernestraat 13
Meer info
info.verkiezingen@sint-truiden.be
www.verkiezingen.fgov.be
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Digitaal stemmen in 12 stappen
Op zondag 26 mei wordt er in Sint-Truiden opnieuw elektronisch gestemd.
In 12 stappen leggen we je uit hoe dit in zijn werk gaat.

DIGITAAL STEMMEN
in 12 stappen

DIGITAAL
DIGITAALSTEMMEN
STEMMEN
Op 26 mei 2019 trekken we naar de stemcomputer voor de federale,
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Aan de stembus

Via demostanden kan je dit op voorhand al eens uitproberen. Dat kan:
• in het stadhuis Grote Markt
Toerisme) op zaterdag 11,
18 en 25 mei van 8u tot 13u en
op vrijdag 24 mei van 16u tot 20u
• in het stadskantoor in de week
van 13 en 20 mei tijdens de
openingsuren
Vouw uw•stembiljet
in de bibliotheek in de week
dubbel met de bedrukte
van 13 en 20 mei tijdens de
zijde naar binnen.
openingsuren
• in het Sociaal Huis in de week
van 13 en 20 mei tijdens de
openingsuren
Neem uw stembiljet
(dienst
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10
De De
klepklep
opent
opent
automatisch.
automatisch.
Steek
Steek
hethet
dichtgevouwen
dichtgevouwen
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Geef de witte chipkaart
Meer info
terug aan een lid
Burgerzaken
van het stembureau.

T 011 70 14 14
info.verkiezingen@sint-truiden.be
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Dierenparkje ’t Speelhof,
het ideale uitje voor scholen en groepen
Ben je al eens met je kinderen of kleinkinderen naar het dierenparkje in ’t Speelhof geweest? Dan is dit het uitgelezen moment.
Lente betekent nieuw leven, ook in het dierenparkje. De voorbije weken zijn er onder andere lammetjes, konijntjes en cavia’s
geboren.

15 cavia’s
4 dwergkonijnen
4 Toulouse ganzen
3 zwarte zwanen

Openingsuren
Welke dieren kan je zoal zien in het dierenparkje?
dwergschapen: Quessantschapen: 4 ooien en 1 ram
grote schapen: Hampshire Downschapen: 2 ooien
2 alpaca’s
4 dwerggeiten
2 boerengeiten
1 Anglo-Nubische geit
2 hangbuikzwijnen
3 ezels (1 hengst , 1 merrie ,1 veulen)
5 kalkoenen
3 zijdehoenders
10 Chabo-krielkippen

Als sporter beleef je gewoon meer. Of
je nu een prachtige zonsondergang
bemerkt tijdens het lopen, een ree
ziet oversteken als je aan het fietsen
bent of je gewoon geweldig amuseert
met een potje voetbal. Daarom willen
we zoveel mogelijk mensen aan het
sporten krijgen. En daar kan jij bij
helpen. Door jouw sportervaringen te
delen op Facebook of Instagram met
de hashtags #sportersbelevenmeer en
#sinttruiden. Daar hangen ook enkele
leuke prijzen aan vast.

Het dierenparkje is op weekdagen open van 8u tot 16u en in het
weekend van 9u tot 18u.
Tijdens de zomerperiode zijn de dieren altijd buiten, alleen bij
slecht weer gaan ze even op stal.

Rondleidingen
Speciaal voor scholen, mensen met een beperking en grote groepen met kinderen zijn er op dinsdag en donderdag rondleidingen
mogelijk (maximum 20 personen).
Wil je graag een rondleiding boeken? Stuur een mailtje naar
dorien.stippelmans@sint-truiden.be. Zij spreekt graag verder met
je af.

Actie voor clubs
De club die vanaf nu tot en met oktober
het meeste sportieve clubfoto’s plaatst,
wint een geldprijs van 100 euro.
Actie voor individuele sporters
Mei en juni: Neem een willekeurige
belevingsfoto tijdens het sporten en
win een ballonvlucht tijdens de Sporten Ballonhappening op zondag 4
augustus.
Juli en augustus: Neem een belevingsfoto over hoe jij jezelf voorbereidt op

onze Monumentenrun (7 september) en
win één van de tien gratis deelnames.
Vergeet zeker niet om de hashtags
#sportersbelevenmeer en #sinttruiden
bij al je berichten te plaatsen en deze
telkens openbaar te plaatsen, zodat wij
ze kunnen terugvinden.

Meer info
Sport
T 011 70 17 70
info.sport@sint-truiden.be
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“Mijn kinderen zijn toch het bloed van mijn bloed?!”
Sint-Truiden telt ongeveer 40 000 inwoners. Onder hen ook mensen die niet in
België geboren zijn. Zij komen uit verschillende landen. Ieder van hen heeft z’n
eigen verhaal. We laten maandelijks één
van hen aan het woord. Zij vertellen ons
wat meer over hun ervaringen.
Drie jaar geleden kwam Anab Dubbad
Hassan in België aan. Alleen. Drie - niet
alle - kinderen, Hashim, Leylo en Ladan,
konden pas later volgen. “We zijn nu een
jaar en twee maanden in Sint-Truiden”,
zegt Ladan. “Ontsnapt aan de gruwelen
in Somalië.” In afwachting van de thuiskomst van mama Anab, ontvangt ze ons
in wat ze heel tevreden haar nieuwe thuis
noemt.

“Hier is vrede”
Ladan gaat met opgetrokken knieën op
de bank zitten. Ze geniet duidelijk van
de vredigheid. “Ik heb het moeilijk om
naar buiten te gaan”, steekt ze van wal.
“Ik blijf het liefst veilig binnen. Hier is
er vrede.”
Toch heeft ze ook een verzetje in haar
leven. “Mijn hobby is dansen, maar ik kan
pas naar de dansschool als mijn Nederlands goed is.” Hiervoor volgen de meisjes OKAN-onderwijs in Tienen. “Mama is
op dit moment onze buskaarten aan het
laten vernieuwen”, valt zus Leyla in. “Zo
kunnen we ons naar daar verplaatsen.”

“Computerspecialist of technicus,
ik weet het nog niet”
Op de vraag waar hun vader is, kijken
Leylo en Ladan verwonderd. “Papa is
dood. Hij stierf 10 jaar geleden. Toen
mama naar België gevlucht is, leefden
we ondergedoken bij onze oom en onze
opa.”
De ongemakkelijke stilte wordt gelukkig
doorbroken door Hashim, die thuiskomt
van school. Hij is bijna veertien en draagt
zowat de verantwoordelijkheid over het
gezin. Hij loopt stage in Hasp-O Stadsrand in Sint-Truiden. “Hier in België kan
ik worden wat ik wil. Computerspecialist
16

of technicus, ik weet het nog niet. In ons
dorp in Somalië is er alleen basisonderwijs. Je leert er lezen en schrijven, dat is
alles. Het is er bijna onmogelijk om werk
te vinden”, vertelt de jongeman.

oudste zoon is ontvoerd toen hij vijftien
was. Ik heb zeven jaar naar hem gezocht
en hem nooit gevonden. Ik weet niet of
Abdikani leeft of dood is. Elke dag bid ik
dat ik al mijn kinderen om mij heen zou
hebben. Het is in de handen van God.”

“Jullie moeten eten”
Als Anab thuis komt, mag Hashim weg.
Voetballen met zijn klasgenootjes in het
sportcentrum Sint-Pieter. “Jullie moeten
eten”, zegt Anab beslist en ze schuift een
bord verse samosa’s in onze handen en
schenkt kopjes thee in.
De joviale ambiance slaat om. Anab zucht:
“Morgen moet ik naar de rechtbank. Ik
moet bewijzen dat mijn kinderen echt
mijn kinderen zijn. Ze zijn hier toegekomen zonder een geboorteakte. Anab
toont het dwangschrift waarin staat dat
het DNA van Leylo, Hashim en Ladan,
geboren in Haramka, voor 99,99 procent
identiek is aan het DNA van Anab. “Ze
zijn bloed van mijn bloed”, zegt Anab.

“Elke morgen mag ik mijn
kinderen zien en elke avond zijn
ze veilig thuis”
Het geloof is voor Anab dan ook heel
belangrijk. De ramadan - die deze maand
start - heeft voor haar ook een bijzondere
betekenis. “Tijdens de ramadan blijf ik
binnen. Dan bid ik heel intens, heel diep.
Het hele universum is in mijn gebed. Dan
vind ik vrede. Het vasten maakt mij mild
en vriendelijk als ik denk aan al de mensen die het minder goed hebben dan ik.
Vasten is ook helend voor mijn lichaam
en mijn ziel. Elke morgen mag ik mijn
kinderen zien en elke avond zijn ze veilig thuis. Ik ben God oneindig dankbaar.
Alhamdulillah (God zij geloofd). Begrijp
je dat?”

“Niemand kon ons beschermen”
“Ik heb twee jaren gewacht tot mijn kinderen konden overvliegen via Uganda.
Twee jaar ben ik uitzinnig van verdriet
geweest door het gemis van mijn kinderen. Ik heb vijf kinderen. Mijn tweede
zoon is vermoord door Al Shabaab terwijl
ik in een andere kamer gegijzeld werd.
Niemand kon ons beschermen. Mijn

Meer info
www.onsverhaal.be
In samenwerking met de dienst Integratie en
Vormingplus Limburg
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Dag van de Buren - vrijdag 31 mei
Op vrijdag 31 mei is het Internationale
Dag van de Buren, ook in Sint-Truiden.
Het is een eenvoudig en leuk initiatief
om je buren beter te leren kennen. Iedereen neemt z’n eigen stoel, een drankje
(of een paar) en een knabbeltje mee naar
een vooraf afgesproken plaats. Eenvoudiger kan niet!

mobiliseren om er samen een geslaagde
avond van te maken. Bij hem kan je
zelfs gratis gepersonaliseerde flyertjes
bestellen.
Mocht vrijdag 31 mei niet in jullie agenda
passen, dan kan je hem ook contacteren
om naar een alternatief te zoeken.

Neem je voor de eerste keer deel?
Nodig je buren uit!
Jij kan de eerste stap zetten om je buren
te motiveren en samen te brengen voor
een gezellige avond.

Voor de eerste 10 nieuwe initiatiefnemers
die zich engageren en die nog niet eerder

meegedaan hebben aan de Dag van de
Buren zorgt de stad voor een klein live
optreden. Laat dus snel weten dat je wil
meedoen!

Meer info
Buurtwerking
T 011 70 16 67
buurtwerking@sint-truiden.be
www.sint-truiden.be/buurtwerking

Je buren persoonlijk gaan uitnodigen,
werkt nog altijd het beste. Ze even bellen, een berichtje of een uitnodiging
sturen is ook een mogelijkheid. Het enige
wat je moet doen, is de plaats en het uur
afspreken waar jullie gaan samenzitten.
Klaar!
Je mag ook de hulp van coördinator
Buurtwerking Dirk Benaets inroepen. Hij
helpt jullie graag op weg om je buren te

Dieter Celis zet depressie en zelfdoding
bij holebi’s en transgenders op de agenda
De negentienjarige Dieter Celis dingt als
enige Limburger mee naar de titel van
Mister Gay Belgium. Hiermee wil hij het
taboe rond depressie en zelfdoding bij de
LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender)-gemeenschap helpen doorbreken.

Çavaria
Dat is de koepel voor Vlaamse en Brusselse holebi-/transgenderverenigingen.
Op www.cavaria.be vind je heel wat
nuttige inlichtingen.

Regenbooghuis Limburg
De Truienaar heeft persoonlijk moeten
ondervinden wat zulke gedachten met
een mens kunnen doen en daar probeert
hij lotgenoten nu van te behoeden.
Hij bundelde daarom enkele nuttige
contactpunten waarvan hij alvast hulp
heeft ondervonden. Dieter deelt deze
info graag met jou, want misschien ken
jij wel iemand die ook met innerlijke
demonen kampt?

Dé ontmoetingsplaats voor holebi’s en
transgenders. Het kan namelijk heel heilzaam zijn om ervaringen uit te wisselen
met gelijkgezinden. Leer er meer over op
www.regenbooghuislimburg.be.

Lumi
Op deze onthaal- en infolijn kan
je terecht voor al je vragen rond je
geaardheid. Bellen, chatten of mailen?
Op www.lumi.be ontdek je hoe.
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Hulp nodig bij het invullen van je belastingaangifte?
Enkele medewerkers van FOD Financiën
helpen tijdens een aantal zitdagen de
inwoners van Sint-Truiden bij het invullen van hun belastingaangifte. Ook
als je de aangifte voor het aanslagjaar
2018 nog niet hebt ontvangen, kan je
al langsgaan.

• Kom je voor iemand anders langs,
dan heb je een volmacht nodig en
een kopie van de identiteitskaart van
de persoon voor wie je langskomt.
Je kan een volmachtformulier
downloaden op:
https://financien.belgium.be/nl

Meer info
FOD Financiën
T 0257 257 57
https://financien.belgium.be/nl

Je kan terecht in de GAZO Lounge, Gazometerstraat 3 (ingang fuifzaal), telkens
van 9u tot 15u op volgende dagen:
• maandag 3 juni
• dinsdag 4 juni
• donderdag 6 juni
• vrijdag 7 juni
• dinsdag 11 juni
• woensdag 12 juni
• donderdag 13 juni
• vrijdag 14 juni

Wat meebrengen?
• Identiteitskaart
• Verantwoordingsstukken van belastingverminderingen, aftrekbare bestedingen en buitenlandse inkomsten

Vakanties en uitstappen voor een kleine portemonnee
In Sint-Truiden kun je terecht bij Rap op
Stap om een daguitstap, een sportieve
activiteit, een culturele uitstap of een
vakantie te boeken. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je voldoen aan
bepaalde voorwaarden.
Wil je meer weten, kom dan even langs
bij Rap op Stap in het Sociaal Huis, elke
maandag van 9u tot 12u en van 13u tot
16u. Je kunt de medewerker van Rap op
Stap ook bereiken op het nummer 0478
48 29 30 of via sinttruiden@rapopstap.be.
Meer info
Sociaal Huis
Clement Cartuyvelsstraat 12
T 011 69 70 30
sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be
www.sociaalhuissinttruiden.be
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“Dankzij de hulp van
Rap op Stap kunnen
mijn dochters en ik
bijna elke vakantie een
leuke uitstap maken:
naar de film, een
pretpark bezoeken,…
Mijn dochters
genieten elke keer
opnieuw en als mama
ben ik blij dat ik als
alleenstaande hen dit
ook kan geven.”
Sofie, 38 jaar
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Doe mee met Afvalvrij mei:
weg met wegwerp!
Producten en verpakkingen die slechts één keer gebruikt worden
en daarna in de vuilnisbak belanden, gebruik je beter gewoon
niet. Zeker niet als er goede alternatieven zijn.
Tijdens Afvalvrij mei wil Limburg.net je helpen afkicken.
Wil je zelf testen hoeveel wegwerpverpakkingen je maandelijks
in de vuilnisbak gooit? Surf naar www.afvalvrijmei.be voor de
test en het volledig overzicht van acties.
Meer info
www.afvalvrijmei.be

Berichten
uit de bibliotheek
Nieuw
in de bib
Know - Jason Mraz (cd)
Jason Mraz is terug met een nieuw album na een afwezigheid van vier jaar. Know is inmiddels zijn zesde album
en dit album draagt hij op aan de liefde.
Girl (dvd)
Girl laat ons binnenkijken in het leven van de 15-jarige
Lara, die het wil maken als ballerina. Samen met haar
vader trotseert ze de wereld, maar vooral haar lichaam
dat tegenstribbelt, want Lara is geboren als jongen.
Yasmina en de aardappeleters - Wauter Mannaert (strip
voor volwassenen)
Er wordt geknoeid met de aardappel... Lekker en gezond
eten? Vergeet het maar! De Bourgondiër is in gevaar!
Maar Yasmina waakt! Van haar ingrediënten blijf je
beter af! Yasmina slijpt haar messen en gaat tussen twee
recepten door op onderzoek. De voedingsindustrie is
gewaarschuwd!
Wat wil jij later worden? - Dick Bruna (jeugdboek)
Weet jij al wat je later worden wil? In dit boek laten
Nijntje en haar vriendjes zien waar zij van dromen: voetballer, detective, boer, muzikant, boekverkoper en nog
veel meer! Door de plaatjes in de tekst kunnen jonge
kinderen zelf meelezen. Kijk en lees je ook mee?

Vers bloed bij Rode Kruis
Bloed is van levensbelang, maar helaas beperkt houdbaar.
Daarom is er regelmatig nieuw bloed nodig. Iedereen tussen 18
en 70 jaar die gezond is, en niet tot een uitgesloten risicogroep
behoort, kan bloed geven. Je helpt er mensenlevens mee te
redden.
In Sint-Truiden kan je bloed geven elke eerste dinsdag van de
maand van 17u30 tot 20u30 in het stadswerkhuis, Sint-Jorisstraat
4510.
Meer info
M 0479 75 19 89
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Huurwaarborglening via het Vlaams Woningfonds
Je wil verhuizen naar een private woning in Vlaanderen maar
het is even moeilijk om de huurwaarborg te betalen? Sinds 1
januari kan je een renteloze huurwaarborglening aanvragen
via het Vlaams Woningfonds.
Aan deze lening zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:
er is een inkomensgrens, je mag geen eigendom bezitten en je
mag geen achterstand hebben in de terugbetaling van andere
leningen.
Indien je recht hebt op deze lening en een woning hebt gevonden, kan het Vlaams Woningfonds in principe de huurwaarborg
binnen 10 dagen storten op een geblokkeerde huurwaarborgrekening. Zulke rekening open je bij je bank samen met de
verhuurder.

Indien je nog geen woning hebt gevonden, kan je ook een principiële huurwaarborglening aanvragen die 3 maanden geldig is.
Een huurwaarborglening moet je binnen de 24 maanden terug
betalen. Indien je niet betaalt, wordt een sanctierentevoet
aangerekend.
Je kan terecht
• op de zitdag van het Vlaams Woningfonds in het Sociaal
Huis, Clement Cartuyvelsstraat 12, elke woensdag van 9u tot
11u30. Wel eerst een afspraak maken via 011 22 92 20.
• in het Sociaal Huis, Clement Cartuyvelsstraat 12, van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 11u30 en op dinsdagavond van
16u30 tot 18u30.
Meer informatie
www.vlaamswoningfonds.be/huurwaarborglening

Verzekering gewaarborgd wonen
Als je bij het bouwen, kopen of renoveren van een woning een
hypothecaire lening aangaat, kan je een verzekering afsluiten
die ervoor zorgt dat je jouw lening kunt blijven afbetalen, ook
als je onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt.
Deze Verzekering Gewaarborgd Wonen is een gratis verzekering van de Vlaamse overheid. Uiteraard zijn er voorwaarden
vastgelegd. Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking
op het leningsbedrag, eigendom, arbeidsgeschiktheid en duur
van je beroepsactiviteit.
Je moet deze verzekering aanvragen binnen het jaar nadat de
eerste kapitaalsopname van je hypothecaire lening plaatsgevonden heeft.
De tegemoetkoming die je ontvangt wanneer je werkloos wordt,
is afhankelijk van het inkomensverlies, de maandelijkse afbetaling en de duur van de werkloosheid. Het maximum bedrag per
maand is 500 euro of maximum 600 euro voor een nieuwbouw
met een laag E-peil. Het bedrag wordt maandelijks rechtstreeks
aan je kredietinstelling uitbetaald en is beperkt in tijd.
Voor bijkomende informatie over deze verzekering of andere
woonpremies kun je terecht bij het woonloket van Stebo:
• iedere dinsdag van 14u tot 16u en iedere donderdag van
9u30 tot 11u30 in het stadskantoor, Kazernestraat 13
• iedere tweede dinsdag van de maand van 9u tot 11u30 in
het Sociaal Huis, Clement Cartuyvelsstraat 12
Meer info
www.verzekeringgewaarborgdwonen.be
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Een cultureel topevent, een groot evenement, een laagdrempelig buurtfeest of een culinaire ontmoeting...
Sint-Truiden leeft! Dit zijn onze evenemententips voor de komende weken.

Pret in
het park
Zaterdag 11 mei van 14u tot 17u
Het stadspark, de groene parel dicht
bij het centrum, wordt opnieuw
omgetoverd tot dé ontmoetingsplaats voor Truiense gezinnen.
Je kan deelnemen aan talrijke workshops en activiteiten die het park
omtoveren tot een oase van gezelligheid en creativiteit.
Kom genieten van straatanimatie,
muziekoptredens, foodtrucks en
fantastische speelelementen!

Herdenkingsplechtigheden

Meer info
Jeugd
T 011 70 18 80
info.jeugd@sint-truiden.be
Stadspark

In mei vinden er een aantal herdenkingsplechtigheden plaats in onze
stad. Iedereen is welkom om samen
met het stadsbestuur even mee stil
te staan bij de gebeurtenissen uit de
Tweede Wereldoorlog.

Herdenking van de nazi-razzia
Zondag 5 mei
Samenkomst aan het gedenkteken
aan de Kapucijnenvest (Clement Cartuyvelsstraat) om 10u30.

Herdenking V-dag
Woensdag 8 mei
Samenkomst aan de Onze-LieveVrouwekerk om 9u45.

Herdenking slachtoffers
concentratiekampen
UITGESTELD

Sint-Truiden viert 75 jaar
Toegang gratis
bevrijding 		
		
Op 8 september 1944 werd Sint-Truiden tijdens Wereldoorlog II bevrijd
door Amerikaanse troepen. Het stadsbestuur organiseert van donderdag 5
tot zondag 8 september een aantal
activiteiten om de 75-jarige bevrijding
te vieren.
Wil jouw vereniging aan één van
deze activiteiten meewerken of zelf
ook een activiteit organiseren rond
de bevrijding van Sint-Truiden? Neem
dan contact op met de dienst Evenementen.

Oproep vrijwilligers
Om dit evenement en kinderfestival Joy Joy (22 en 23 juni) in
goede banen te leiden, zoekt de
stad enthousiaste vrijwilligers (van
16 tot 25 jaar), die instaan voor de
begeleiding van de kinderen en de
veiligheid waarborgen.
Wil je je kandidaat stellen? Neem
contact op met de dienst Jeugd,
Rellestraat 5540. Je ontvangt een
vrijwilligersvergoeding.

Meer info
Evenementen
T 011 70 15 79
info.evenementen@sint-truiden.be

Vrijdag 10 mei
Deze herdenking wordt uitgesteld
omdat de Stolpersteine wegens het
grote succes niet tijdig kunnen geleverd worden.
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Wereld FairTradedag
Zaterdag 11 mei van 9u30 tot 17u30
Op Wereld FairTradedag zet Oxfam
Wereldwinkel de deuren wijd open.
Vrijwilligers nodigen iedereen uit om
te ontdekken wat er beweegt en wat
ze in beweging zetten áchter de winkel.
Als klant ‘ontmoet’ je de producent
van je favoriete lekkernij, of die nu
van dichtbij of van ver komt. Hoe komt
een product precies tot stand en hoe
duurzaam verloopt dat? De Oxfam-vrijwilligers vertellen het je allemaal.

Kom een kijkje nemen en geniet van de
lekkere koffie.
Meer info
Oxfam Wereldwinkel
T 011 68 09 81
sint-truiden@oww.be

Oxfam Wereldwinkel
Meinstraat 11
Gratis

Buurt in Beweging en
Streetsoccer
Cage Cup 2019
Zondag 12 mei van 13u tot 19u

Tentoonstelling Hartistiek
Van vrijdag 17 tot en met zondag 26
mei van maandag tot vrijdag van 12u
tot 18u en op zaterdag van 10u tot 16u
TreAde (centrum voor vorming, ontmoeting en vrije tijd) organiseert voor
de tweede maal Hartistiek. Hartistiek
is een tentoonstelling waarin mensen
met een psychosociale kwetsbaarheid
hun eigen kunstwerken uit de doeken
doen. Poëzie die verweven is met een
tekening en een object beeldende
kunst mogen hier niet ontbreken.

Ook interesse om deel te nemen aan
dit kunstproject? Ga dan zeker langs
bij TreAde, Ziekerenweg 15. Wekelijks
komen een aantal mensen samen om
hun creativiteit te laten spreken.
Meer info
T 011 59 11 20
www.treade.be
Cultuurcentrum de Bogaard
Toegang gratis

Een buurtevent vol sport en beweging voor alle leeftijden. Doe mee
aan initiaties Freerunning, Archery
Tag, Drumming Balls, Dance en amuseer je rot met verschillende sporten
en spelen als Bounce Hockey, Bungee Run, Pannasoccer, You.fo, Kubb,
Tjoekbal, Multimove en nog heel veel
meer!
Voetbal je graag en ben je tussen 12
en 17 jaar of tussen 18 en 99 jaar?
Schrijf je team (3 spelers + 1 keeper)
in voor de Streetsoccer Cage Cup en
wordt kampioen van de buurt! Er zijn
mooie prijzen te winnen.
Sporten kan je van 13u tot 17u. Tot
19u kan je smullen van heerlijke hapjes en drankjes aan democratische
prijzen, samen met muzikale beats
van de dj en muziekband.
Meer info
Sport
T 011 70 17 70
info.sport@sint-truiden.be
School Momentum,
Grevensmolenweg 21
Gratis
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Trudo in Sint-Truiden,
nu in pastel
Vrijdag 17 mei vanaf 20u, zaterdag
18 en zondag 19 mei van 10u tot 18u
De stichter van onze stad en hedendaagse
kunst? Een ongewone combinatie? Niets
is minder waar! Dat bewijzen de kunstenaars in opleiding van de ateliers tekenen schilderkunst voor volwassenen van de
Academie Haspengouw o.l.v. Sandra Vandepoel – in samenwerking met de Vzw
Koninklijke Kunstkring. Met soft pastels,
een techniek die tekenen en schilderen
combineert, herdenken zij het leven en
de mirakels van de heilige Trudo op een
geheel eigentijdse manier. Kom zeker een
kijkje nemen want dit is de eerste softpasteltentoonstelling ooit in Vlaanderen!
De Zoutkist/Koninklijke Kunstkring,
Tiensevest 25
Toegang gratis

Boekstart-dag
Zaterdag 18 mei van 10u tot 16u
Op zaterdag 18 mei vindt voor het eerst de Boekstart-dag
plaats in de bib. De jeugdafdeling wordt omgetoverd tot een
waar paradijs voor de allerkleinsten met een boekenbadje
en nog veel meer.
Van 11u tot 12u en van 13u tot 14u is leesbevorderingsspecialiste Danielle Daniels aanwezig om ouders met kindjes tussen 0 en 3 jaar tips te geven hoe ze baby’s van een
paar maanden al met boekjes kunnen stimuleren. Ieder
kleintje krijgt een groeimeter en een boekenpakketje mee
naar huis om deze tips in de praktijk om te zetten.
Meer info
Bibliotheek Toni Coppers
T 011 70 17 80
info.bibliotheek@sint-truiden.be

Jeugdafdeling bib,
Capucienessenstraat 8
Toegang gratis
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Muziek- en kunstenfestival Speelplaats
Zaterdag 18 mei van 14u tot middernacht
Welkom op de Speelplaats: een kunstenfestival voor en door de jeugd van
Sint-Truiden in een leegstaande school
die eind dit jaar wordt gesloopt. Laat
je verrassen door jong talent uit eigen
regio!

Workshops
Graffiti
Streetartist Ben Onkelinx leert je de
kneepjes van het vak. In slechts drie uur
tijd tover je een stuk schoolgebouw om
tot een kunstwerk. Gratis; inschrijven via
www.debogaard.be.
Druktechnieken
Je maakt prints met diepdruk, hoogdruk
en collagrafie en je leert printen met niet
voor de hand liggende objecten. Printen
met bubbeltjesplastiek? Of een deegrol?
Het kan! Gratis; inschrijven is niet nodig.

Expo’s door jou
De klaslokalen wachten op jouw creatieve invulling. Kunstenaars tussen de
13 en 25 jaar uit alle kunstdisciplines
kunnen zich kandidaat stellen om een
klaslokaal creatief te kapen. Stuur een
berichtje naar de facebookpagina van
CC de Bogaard of jeugdhuis Expo en ze
nemen contact met je op.

Muziek door jeugdhuis Expo
Ook de muziek staat in teken van jong
lokaal talent. We beginnen met bandjes
van de Popacademie en sluiten af met
hiphop. Volg het facebookevent voor
meer info!

Food door jeugdraad SintTruiden
Wie wil er gratis hamburgers? De jeugdraad trakteert! Deze keer niet in het
park, maar gezellig op de Speelplaats.

afbeelding toevoegen
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Vergeet je hiervoor zeker niet in te
schrijven!

Meer info
Cultuurcentrum de Bogaard
T 011 70 17 09
UiTbalie@sint-truiden.be
www.debogaard.be
Voormalig KCST-gebouw,
Ridderstraat
Toegang gratis
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Opendeurdag
volwassenenateliers
Academie Haspengouw
Zondag 19 mei van 13u30 tot 18u
Kom de sfeer opsnuiven in de volwassenenateliers grafiekkunst, fotografie, schilderkunst, tekenkunst,
juweelontwerp en keramiek.

Jaarprojectweekend
Academie Haspengouw [Beeld]:
A brand new world
Zaterdag 18 en zondag 19 mei van 13u30 tot 18u
We zijn op zoek naar de dapperste en
creatiefste astronauten voor een speciale missie. Er is een ruimteschip voor
onze school neergestort. Sindsdien
gebeuren er allerlei bizarre dingen.
Er groeien gekke planten tussen de
tekeningen, leerkrachten muteren
in aliens, lokalen staan vol vreemde
objecten, …

tijdens verschillende ruimtemissies
boordevol maffe wezens en creatieve
werken van de leerlingen.

Academie Haspengouw [Beeld] zet de
deuren wagenwijd open. Iedereen is
welkom om op ontdekking te gaan

Academie Haspengouw [Beeld],
Gorsemweg 55-57
Toegang gratis

Leerkrachten en studenten geven
uitleg en demonstreren hoe een
kunstwerk tot stand komt. Ambacht,
technisch kunnen, conceptueel denken, creativiteit en passie voor de
kunst staan er centraal.
Meer info
T 011 70 16 20
info@ahbeeld.be
www.ahbeeld.be
Academie Haspengouw [Beeld],
Gorsemweg 55-57
Toegang gratis

Meer info
T 011 70 16 20
info@ahbeeld.be
www.ahbeeld.be

Hondendag
Zondag 2 juni van 10u tot 16u
Een dag boordevol plezier voor jou en
je hond! Baasjes kunnen met hun hond
gratis op de foto, je kan de nagels van je
hond gratis laten knippen, er zijn leuke
kraampjes met, voor en over honden,
er vinden demonstraties plaats van
verschillende hondensporten,… en nog
zoveel meer.

de puppywandeling van 1 km. Voor de
eerste 350 honden liggen er gratis verwenpakketjes klaar met een smakelijk
hondenijsje.

Doe die dag zeker ook mee aan de hondenwandeling van 5 of 10 km of

Speelhof
Gratis

Meer info
T 011 70 14 44
dierenwelzijn@sint-truiden.be
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Ladies City Day
Vrijdag 24 mei vanaf 16u
Sint-Truiden wordt omgetoverd tot
het nieuwe Ibiza. Een relaxte sfeer,
hippiebusjes, strand en palmbomen:
de perfecte combinatie voor een
heerlijk avondje uit met vriendinnen.
De handelaars openen hun deuren tot
21u en leggen voor de gelegenheid
alle vrouwen extra in de watten. In
de Ladies Village op de Grote Markt
vind je een openlucht lifestyle beurs
met meer dan twintig standhouders
die de laatste trends in beauty, food
en fashion voorstellen.
1.500 vrouwen gaan naar huis met
een goed gevulde goodiebag. In een

van de zakjes zit bovendien een Shop &
The City-cadeaucheque ter waarde van
500 euro verstopt waarmee één lucky lady
zorgeloos kan shoppen tijdens Ladies City
Day! Inschrijven voor de goodiebag kan
via www.ladiescityday.be.
Dit jaar brengt de knappe acteur en presentator Sieg De Doncker een bezoek aan
Sint-Truiden. Alle vrouwen kunnen met
hem op de foto!
Zak na het shoppen met al je vriendinnen
af naar de Grote Markt voor een heuse
Ibiza-party als afsluiter van een heerlijke
dag!

Meer info
www.ladiescityday.be

Zomertrekking in Barveaux voor 60+
Donderdag 27 juni om 7u30

De ‘Breng je eigen
picknick mee’
-picknick
Donderdag 30 mei van 10u tot 17u
Breng je picknick mee en kom gezellig picknicken in het stadspark. De
stad Sint-Truiden zorgt voor picknickbanken.
Meer info
Evenementen
T 011 70 15 76
info.evenementen@sint-truiden.be
Stadspark
Gratis
Toegang gratis

Barveaux is een klein dorp dat op een
steenworp ligt van de kleinste stad ter
wereld, Durbuy. In de buurt zijn talrijke
heuvels met meerdere wandelroutes.

Meer info
Sport
T 011 70 17 70
info.sport@sint-truiden.be

Inschrijven voor de geleide wandeling
van ongeveer 15 km kan bij de dienst
Sport vanaf woensdag 15 mei.

Vertrek sportcomplex Sint-Pieter
12,50 euro (busvervoer en verzekering)

Kalender

Wil jij dat de activiteit van jouw vereniging ook in de kalender opgenomen wordt?
Voer je activiteit dan in in de UiTdatabank via www.uitdatabank.be. Gelieve alle gegevens zo volledig mogelijk in te vullen.
Hulp nodig? Contacteer de UiTbalie via 011 70 17 00 of UiTbalie@sint-truiden.be. Wekelijks terugkerende activiteiten worden
1x per jaar opgenomen.

Cultuur
Tentoonstelling
Sarah Yu Zeebroek
Sarah Yu Zeebroek (1983, Gent) woont en
werkt in Gent en is naast visueel artiest
ook actief als muzikante in de band Hong
Kong Dong en als curator. Zij is onder
meer illustrator voor Humo, De Morgen,
Knack Focus en NRC Handelsblad.
Wanneer: t.e.m. woensdag 15 mei
ma-vr: 12u-18u
en za: 10u-16u
Waar:
cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:
gratis
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be
Afrikaanse Kunst
‘Tempels Bantoe-Filosofie verBEELD’
De Bantoe-Filosofie van pater Tempels,
die heel wat deining veroorzaakte in
1945, wordt verBEELD in Afrikaanse
maskers en beelden.
Wanneer: t.e.m. zondag 30 juni
di-za: 10u-12u30 en 13u-17u
en zo: 14u-17u
Waar:
Museum DE MINDERE,
Capucienessenstraat 1
Prijs:
gratis
Info:
011 67 29 71,
Info@demindere.be,
www.demindere.be
Zebrafilm: Duelles
Wanneer: dinsdag 7 mei • 20u15
Waar:
Cinema Cameo, Naamsevest 45
Prijs:
6 euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be, 		
www.debogaard.be

Marktconcerten: orgelbespelingen
Leerlingen orgel AH [Podium] (11 mei)
Joëlle Sauvenière (8 juni)
Wanneer: zaterdag 11 mei en 8 juni
12u-13u
Waar:
O.L.V.-kerk, Grote Markt
Prijs:
gratis
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be, 		
www.debogaard.be
Lezing
Heemkunde Brustem
Wanneer: dinsdag 14 mei • 19u-22u
Waar:
Oud gemeentehuis Brustem,
Singelplein 47
Prijs:
gratis
Info:
heemkundebrustem@gmail.com,
www.heemkundebrustem.be

Zebrafilm: The Favourite
Wanneer: dinsdag 28 mei • 20u15
Waar:
Cinema Cameo, Naamsevest 45
Prijs:
6 euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be, 		
www.debogaard.be
Zebrafilm: Les chatouilles
Wanneer: dinsdag 4 mei • 20u15
Waar:
Cinema Cameo, Naamsevest 45
Prijs:
6 euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be, 		
www.debogaard.be

Zebrafilm: Grâce à Dieu
Wanneer: dinsdag 14 mei • 20u15
Waar:
Cinema Cameo, Naamsevest 45
Prijs:
6 euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be, 		
www.debogaard.be

Jeugd				

Zebrafilm: Leto
Wanneer: dinsdag 21 mei • 20u15
Waar:
Cinema Cameo, Naamsevest 45
Prijs:
6 euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be, 		
www.debogaard.be

Artie Fartie- How to DJ
Dienst Jeugd
Geen feest zonder dj. Dj’en is meer dan
plaatjes draaien. Dj’s zijn wereldsterren
geworden. Met laptop en controllers is
het één van de meest creatieve manieren
om je in muziek uit te leven. Deelnemers
leren de perfecte mix maken met professioneel dj-materiaal. Bovendien kunnen
ze van elkaars talent en stijl leren, want
mixen is meer dan techniek!
Wanneer: woensdag 22 mei
Waar:
dienst Jeugd, Rellestraat 5540
Prijs:
10 euro
Info:
011 70 18 80,
info.jeugd@sint-truiden.be
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Artie Fartie:
Workshop graffiti		
Dienst Jeugd
Graffiti is vandalisme? No way! Graffiti
is bij uitstek de taal van de straat en van
jongeren. In deze workshop leer je eerst
kort over de geschiedenis en het ontstaan
van graffiti. Daarna leer je zelf de spuitbus
hanteren om samen met een echte graffitispuiter een heus kunstwerk te maken
dat je mee naar huis mag nemen.
Wanneer: woensdag 5 juni • 14u-16u
Waar:
dienst Jeugd, Rellestraat 5540
Prijs:
5 euro
Info:
011 70 18 20,
info.jeugd@sint-truiden.be

Natuur en leefmilieu
Op zoek naar de Cicindria
in de stad
Natuurpunt Aulenteer
Met de gidsen Marc Dusar en Diederik De
Leersnyder ga je op zoek naar muurvegetaties in de stad.
Wanneer: zondag 5 mei • 14u-16u
Waar:
Het Klokhuis, Trudobron 20
Prijs:
gratis
Info:
0475 58 45 00,
info@natuurpuntaulenteer.be,
www.natuurpunt.be/agenda
Praktijkles over het bijenleven aan onze
bijenhal
Imkersbond Sint-Truiden en omgeving
Imker Hubert Swinnen vertelt je tijdens
een praktijkles over het bijenleven.
Wanneer: elke derde zaterdag van de
maand t.e.m. 21 september
14u-18u
Waar:
provinciedomein
Nieuwenhoven,
Nieuwenhoven 3 (bijenhal)
Prijs:
gratis
Info:
011 68 79 81
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Natuurwandeling in stadspark en speelhof
Natuurpunt Aulenteer
Wanneer: zondag 2 juni • 14u-16u
Waar:
ingang Speelhof, Speelhoflaan
Prijs:
gratis
Info:
0475 58 45 00,
info@natuurpuntaulenteer.be,
www.natuurpunt.be/agenda

Wanneer: zaterdag 4 mei • 14u-18u
Waar:
Academie Haspengouw [Beeld],
Gorsemweg 55-57
Prijs:
gratis
Info:
fernand.withofs@hotmail.com

Haspengouw Tour
Exclusieve samenkomst van moderne
sportwagens op de Grote Markt.
Wanneer: zondag 5 mei • 8u - 11u
Waar:
Grote Markt
Info:
Dries Schietaert,
0479 50 79 14, 			
info@autospottingbelgium.com
Gezinszwemmen 			
Dienst Sport
Lentefeest
Zwemmen met het hele gezin aan verFemma Schurhoven-Melveren
minderd tarief.
Wanneer: dinsdag 7 mei • 19u-22u
Waar:
parochiaal centrum Melveren,
Wanneer: zaterdag 4 mei en 1 juni
Melveren-Centrum 66
vanaf 13u30
Waar:
recreatiezwembad Sint-Pieter,
Info:
011 68 93 49, 			
Olympialaan 10
mady.gielen@gmail.com
Prijs:
2,50 euro
Info:
011 70 17 57,
Workshop koken ‘Italiaanse favorieten’
www.sint-truiden.be/zwembad
KVLV Wilderen-Duras
Wanneer: dinsdag 7 mei • 19u-22u 		
(vooraf inschrijven)
Waar:
zaal Wilduraan, 			
Galgestraat 154
Prijs:
7 (KVLV-leden) / 			
10 (niet-KVLV-leden) euro
Info:
0478 90 73 13
Speel eens een goed gezelschapsspel
Spellenclub Sint-Truiden
Speel samen (jeugd vanaf 16 jaar en gezinnen met kinderen vanaf 12 jaar) ‘nieuwe
gezelschapsspellen’.
Wanneer: vrijdag 3 en 17 mei		
19u30-23u30
Waar:
parochiezaal Bevingen,
Bevingen-Centrum 14
Prijs:
3 euro/ gratis (1ste keer)
Info:
spellenclub.st@gmail.com,
www.spellenclub.be/sint-truiden

Sport

Ontspanning

Drukdrukdruk 2019: Experimenteer met
linosnede, droge naald en monotype
Academie Haspengouw [Beeld]
Maak kennis met verschillende druktechnieken en maak je eigen monotype, lino
of droge naald. Achteraf ga je naar huis
met jouw persoonlijke print! Geen voorkennis vereist. Vanaf 18 jaar.

Lentefeest
Femma Sint-Marten
Wanneer: woensdag 8 mei • 19u-22u
Waar:
parochielokaal, Beekstraat 12
Prijs:
20 euro
Info:
0496 78 99 83

Kalender

Wandelen in de Ardennen:
Landelijke Gilde Kerkom
Pittige wandeltocht in de Ardennen.
Wanneer: donderdag 9 mei • 8u-16u
Waar:
parkeerterrein Begijnhof, 		
Speelhoflaan (vertrek) ofwel
vertrekplaats N50°21,321 –
E005°55,240
Prijs:
15 euro (vooraf inschrijven)
Info:
0468 17 71 01,
johan.stippelmans@telenet.be
Aardbeiverkoop
KVLV Kortenbos
Wanneer: zaterdag 11 mei en zondag
12 mei
Waar:
parochiezaal Norbertusheem,
Begaardenbosstraat 1
Prijs:
5 euro
Info:
secretaresse@kvlv-kortenbos.be
Koken voor mannen
Landelijke Gilde Kerkom
Genieten van kookkunsten.
Wanneer: dinsdag 14 mei • 17u-22u
Waar:
parochiezaal, Pastoriestraat 1
Prijs:
15 euro
Info:
0468 17 71 01,
johan.stippelmans@telenet.be
Fietsen
Femma Schurhoven-Melveren
Wanneer: elke dinsdag vanaf 14 mei tot
en met 27 augustus • 19u
Waar:
Sint-Jacobuskerk, Schurhoven
(vertrek)
Prijs:
gratis
Info:
011 67 39 40
Wellness workshop ‘hedendaagse massagetechnieken’
KVLV Wilderen Duras
Je leert op deze avond, onder deskundige
begeleiding, een ontspanningsmassage
van de rug, schouders, armen en handen.
Deze eenvoudige massagetechnieken pas
je achteraf makkelijk thuis toe.
Wanneer: dinsdag 14 mei • 19u30-22u
(vooraf inschrijven)
Waar:
zaal Wilduraan, 			
Galgestraat 154
Prijs:
8 (niet KVLV- leden) / 5 euro
Info:
0478 90 73 13

Bloemschikken: bloesem
Tuinhier-Volkstuinen Sint-Truiden
Wanneer: dinsdag 14 mei • 19u30-21u30
Waar:
Trudo sporthal,
Sint-Jansstraat 26
Prijs:
80 euro (10 lessen)
Info:
0476 92 59 52,
annie.mellaerts@yahoo.com
Repair Café
Repair Café Sint-Truiden
Herstellers geven advies en helpen je gratis bij de reparatie van kleding, fietsen,
meubels, elektro en meer.
Wanneer: woensdag 15 mei • 14u-17u
Waar:
KCST Technicum, Gildestraat 22
Prijs:
gratis
Info: repaircafesinttruiden@gmail.com
Workshop herenboxer Apollo
De Lingerie Academie
Maak onder persoonlijke begeleiding een
herenboxershort. Materiaalpakketten ter
plaatse te verkrijgen.
Wanneer: zaterdag 18 mei • 14u-18u
Waar:
Burchtheem, Burggracht 5
Prijs:
45 euro (patroon en
begeleiding inbegrepen)
Info: www.lingerie-academie.be/workshops
Lentefeest met verrassing
Femma Sint-Pieter
Wanneer: dinsdag 21 mei • 19u-22u
Waar:
zaal Nieuwenhuyzen,
Naamsesteenweg 161
Info:
011 69 61 52,
marie-ange.moyaerts@skynet.be
Het telen van tomaten,
paprika’s en pepers
Tuinhier
Wanneer: dinsdag 21 mei • 20u-22u
Waar:
cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:
5 euro / gratis voor leden
Info:
0477 23 23 79
Fietstocht naar Averbode
Femma Sint-Marten
Wanneer: dinsdag 21 mei • 9u-17u
Waar:
kruisbeeld Tiensesteenweg
(vertrek)
Prijs:
gratis
Info:
0497 93 05 90

Saff Walk
Wandelend genieten van het Haspengouwse landschap.
Wanneer: woensdag 22 mei • 8u-14u30
Waar:
Campus Saffraanberg,
Luikersteenweg 371
Prijs:
1,50 / 1,10 (leden) euro
Info:
0497 30 32 41,
ronny.buvens@mil.be
Bedevaart naar Kortenbos
Femma Sint-Marten
Je wandelt of fietst naar de basiliek van
Kortenbos waar je een kleine gebedsviering bijwoont.
Wanneer: woensdag 22 mei • 17u-20u
Waar:
parochielokaal, Beekstraat 12
(vertrek)
Prijs:
gratis
Info:
0496 78 99 83
Internationale Trudotocht
Wandelclub Aviat
Wanneer: donderdag 30 mei • 7u-15u
Waar:
parochiezaal De Kajaan,
Grevensmolenweg 34
Prijs:
1,50 / 1,10 (leden) euro
Info:
0499 08 80 76,
info@aviatsinttruiden.be
Critical Mass Sint-Truiden
Fietsersbond Sint-Truiden
Fiets mee tijdens een tocht van een uurtje
door de stad om aandacht te vragen voor
een veilige fietsomgeving.
Wanneer: vrijdag 3 en 17 mei • 18u-19u
Waar:
NMBS Station Sint-Truiden,
Stationsstraat 65 (vertrek)
Prijs:
gratis
Info:
sinttruiden@fietsersbond.be

Kalender

Bedevaart Gewest Sint-Truiden - Borlo
KVLV Kortenbos
Wanneer: woensdag 5 juni • 19u-20u
Waar:
parochiezaal Norbertusheem,
Begaardenbosstraat 1
Prijs:
gratis
Info:
secretaresse@kvlv-kortenbos.be

Maak zelf je natuurlijke schoonmaakproducten
Dienstencentrum Cicindriahuis
In deze workshop maak je schoonmaakproducten (allesreiniger, toiletreiniger en
waspoeder) op basis van natuurlijke ingrediënten zoals zout, azijn en rozemarijn.
Wanneer: donderdag 6 juni • 13u3015u30
Waar:
Dienstencentrum Cicindriahuis,
Abdijstraat 47
Prijs:
5 euro
Info:
011 67 17 14, 		
cicindriahuis@zorgbedrijfsinttruiden.be
Haspengouwse Gordel
Gewestraad Sint-Truiden
Wandelen (7 km of 14 km), fietsen (32 km,
45 km of 60 km) en genieten tijdens de
Haspengouwse Gordel.
Wanneer: pinkstermaandag 10 juni
8u-15u
Waar:
MTS Industriebouw,
Lichtenbergenlaan 2049
(vertrek)
Prijs:
3 euro
Info:
011 30 37 13,
dorien.verrecht@landelijkegilden.be,
www.haspengouwsegordel.be
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-60+

Welzijn

Sportelen: wandelen 60+ 		Onze Rug
Dienst Sport
Dienstencentrum
Maandelijkse wandeltochten van Senior
Cicindriahuis
Actief. 5 of 10 kilometer.
Je leert op een interactieve manier (via
oefeningen) feiten over je rug, de meest
Wanneer: donderdag 2 mei en 6 juni
voorkomende rugproblemen en hoe je ze
13u-16u
kan voorkomen.
Waar:
sportcomplex Sint-Pieter,
Wanneer: dinsdag 7 mei • 13u30-15u30
Olympialaan 10
Waar:
dienstencentrum Cicindriahuis,
Prijs:
gratis
Abdijstraat 47
Info:
011 70 17 70,
Prijs:
2 euro
info.sport@sint-truiden.be,
Info:
011 67 17 14,
www.sint-truiden.be/sport
cicindriahuis@zorgbedrijfsinttruiden.be
Sportelen: bowling 60+		
Dienst Sport
Baby op komst (zwanger)
Wanneer: donderdag 9 mei • 14u-16u
Solidariteit voor het Gezin
Een ervaren vroedvrouw neemt je mee op
Waar:
Beta Bowling,
sleeptouw door het laatste trimester van
Tiensesteenweg 121
de zwangerschap.
Prijs:
7 euro
Wanneer: dinsdag 7 mei • 19u30-21u30
Info:
011 70 17 70,
Waar:
babykledingwinkel Baby Ann,
info.sport@sint-truiden.be,
Ridderstraat 10
www.sint-truiden.be/sport
Prijs:
6 euro
Sportelen: fietsen 60+			 Info:
011 29 10 40
Dienst Sport
Fietstochten Senior Actief. Afstand: 25
kilometer.
Wanneer: donderdag 16 mei • 13u30-16u
Waar:
Veemarkt, Speelhoflaan
(vertrek)
Prijs:
gratis
Info:
011 70 17 70,
info.sport@sint-truiden.be,
www.sint-truiden.be/sport
Rouwen na echtscheiding
Dienst Gezondheidsbevordering CM
Limburg
Rouwen om je echtscheiding … Hoe doe
je dat op een goede manier? Zijn er regels
voor?
Ieder rouwt op zijn eigen manier. Maar
net dit verschil kan tot nieuw onbegrip en
conflict leiden. Inzicht hebben in deze verschillende reacties kan helpen om elkaar
beter te begrijpen.
Wanneer: dinsdag 7 mei • 20u-22u
Waar:
CM-kantoor Sint-Truiden,
Kattenstraat 11
Prijs:
3 (CM-leden) /
6 (niet CM-leden) euro
Info:
www.cm.be/agenda

Kalender

Bezoek Tholen i.k.v. seniorenacademie
Stad sint-Truiden				
Dienst Welzijn
Wanneer: dinsdag 14 mei • 7u30-20u
Waar:
parkeerterrein Veemarkt, 		
Speelhoflaan (vertrek)
Prijs:
43 euro (lunch inbegrepen),
vooraf inschrijven
Info:
info.welzijn@sint-truiden.be
Frieten uit de Andes?
Dienstencentrum
Cicindriahuis i.s.m. Vormingplus
Je volgt de aardappel in een reis door de
geschiedenis. Je werpt ook een blik in de
nabije toekomst waarin de NASA aardappelen wil kweken op Mars.
Wanneer: dinsdag 14 mei • 13u30-15u30
Waar:
dienstencentrum Cicindriahuis,
Abdijstraat 47
Prijs:
2 euro
Info:
011 67 17 14,
cicindriahuis@zorgbedrijfsinttruiden.be
Praatcafé dementie ‘Qualitytime met en
voor je naaste met dementie’
WZC La Madrugada
Interactieve gespreksavond. Gastspreker
is Myriam D’Hulst, oprichtster van seniorenthuisadvies.
Wanneer: donderdag 23 mei • 19u-21u
Waar:
WZC La Madrugada,
Prins Albertlaan 61
Prijs:
gratis
Info:
011 69 44 22
Borstvoeding (zwanger)
Solidariteit voor het Gezin
Tijdens deze workshop borstvoeding kom
je aan de hand van een educatief pakket
alles te weten over de do’s en don’ts van
het borstvoeding geven.
Wanneer: dinsdag 4 juni • 19u30-21u30
Waar:
babykledingwinkel Baby Ann,
Ridderstraat 10
Prijs:
6 euro
Info:
011 29 10 40
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#sinttruiden

concoursecyclingladies

Jelle Van den Berghe

Instagram

Twitter

Na de inspanning…
Aperotime!
#ccl #sportersbelevenmeer
#bloesemlounge #friends
#cycling #cyclingladies #fun
#sun #apero #sinttruiden
#genieten

Sportdienst Sint-Truiden

astrid.vervoort

Facebook

Instagram

Een nieuwe week, een nieuwe titel!
Kevin Knaepen van Club Death
Row kroonde zich tot de nieuwe
Belgische kampioen. Kickboksen in de
categorie -62,5kg K-1 rules! Proficiat!
#sportersbelevenmeer#sinttruiden

Shop & The City
Sint-Truiden
Facebook
De Nederlandse gemeente
Appingedam neemt
voorbeeld aan Sint-Truiden!
Zij lanceren binnenkort
hun eigen overkoepelende
klantenkaart, geïnspireerd op
onze Shop & The City-kaart!

Dienst Jeugd
Sint-Truiden
Facebook
De vervolgcursus grimeren
was top! De deelnemers
hebben de kneepjes van het
vak zeker onder de knie, de
resultaten mochten er zijn!
#grimeertechniek #nietzosimpel
#krokodillen #vlinders

34

Een gewone soort, dat zeker, maar ik
vind het mooie beestjes! Meerkoet (Fulica
atra) behoort in Vlaanderen tot het
jachtwild maar is gelukkig niet bejaagbaar.
Wist je trouwens dat ze familie zijn
van de kraanvogels? #biodiversiteit
#Nieuwenhoven #SintTruiden

#toerist in eigen #stad
#bloesem #vuurpotten
#wandeling #sinttruiden
#toerismelimburg
#toerismesinttruiden #fruit
#nature #outdoor

greetrouffaer
Instagram
Waar? Daar! Theater De Roxy
in St Truiden! 8 uitverkochte
zalen!

vanessa_bocklandt
Instagram
Morgen bloesems
spotten
#haspengouw
#sinttruiden #vespalovers
#blossomgin
#chateaudelamotte

Truiense portretten

Truiense portretten

Afgelopen maand hadden een aantal inwoners weer wat te vieren.
We blikken ook even terug op enkele feestelijke momenten.

Briljanten bruiloften

Gouden bruiloften

Diamanten bruiloften

Joseph Ghijsens en
Simonne Appeltants

Eduard Bollen en
Leontine Leenen

Godelieve Penders en
Willy Jammaers

Bloesemseizoen groot succes
Vorige maand barstte het bloesemseizoen helemaal los in
onze stad. De natuurpracht bracht opnieuw een recordaantal toeristen naar de hoofdstad van Haspengouw, die
doorgaans al wandelend of fietsend op ontdekking gingen
door de fleurige fruitlandschappen.

Ivonne Struys en
Marcel Michiels

Handbaldames Sint-Truiden
winnen beker van België
De sportieve dames van Handbal Sint-Truiden hebben voor
het tweede jaar op rij de Beker van België gewonnen!
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Info

Wijziging in de
huisvuilophaling
Op donderdag 30 mei (OLH-Hemelvaart)
zijn er verschuivingen in de ophaling van
de afvalfracties. Raadpleeg je afvalkalender voor de juiste ophaaldatum.
Sint-Truiden app
Wist je al dat je ook via de Sint-Truiden
app te weten kan komen wanneer de
ophaaldiensten bij jou langskomen?
Download de app, geef bij ‘afvalkalender’ je straat in en je krijgt elke keer een
berichtje de avond voor je je afval moet
buiten zetten. Superhandig!
Meer info
Milieu
T 011 70 15 32
info.milieu@sint-truiden.be

Stads- en OCMW-diensten gesloten
Op zaterdag 11 mei is recreatiezwembad Sint-Pieter gesloten van 8u tot
12u wegens het jaarlijks clubkampioenschap van de Sint-Truidense
zwemclub.
Op donderdag 30 mei (OLH-Hemelvaart), zondag 9 juni (Pinksteren) en
maandag 10 juni (pinkstermaandag)
zijn alle stads- en OCMW-diensten
gesloten, behalve Toerisme Sint-Truiden. Ook recreatiezwembad Sint-Pieter is die dagen gesloten.
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Buitenschoolse kinderopvang Tutti
Frutti is gesloten op donderdag 30
mei (OLH-Hemelvaart), vrijdag 31
mei, donderdag 6 juni (teambuilding
stadspersoneel) en maandag 10 juni
(pinkstermaandag).
Op donderdag 6 juni (teambuilding
stadspersoneel) zijn alle stadsdiensten
gesloten, ook recreatiezwembad
Sint-Pieter en het containerpark.

Info

Adviescommissie bibliotheek en cultuurcentrum
zoekt nieuwe kandidaten
Binnenkort wordt een nieuwe adviescommissie voor bibliotheek en cultuurcentrum samengesteld.
De leden van deze adviescommissie adviseren het team van de bibliotheek en het
cultuurcentrum. Ze zijn het klankbord
voor nieuwe ideeën en plannen en denken mee over manieren om de dienstver-

lening te verbeteren. De adviescommissie
vergadert 4 maal per jaar.
Heb jij als particulier of als lid van
een vereniging interesse om deel uit
te maken van deze adviescommissie?
Stuur dan voor 1 juni een mailtje naar
johan_robijns@hotmail.com.

Vergadering gemeenteraad: ook live op www.sint-truiden.be
De volgende gemeenteraadsvergadering vindt plaats op maandag 27 mei om 20u in de gemeenteraadszaal in het oud stadhuis
op de Grote Markt. Aansluitend vindt de vergadering van de
raad voor maatschappelijk welzijn plaats.
De week vóór de vergadering wordt de agenda bekendgemaakt
via www.sint-truiden.be.
Iedereen is van harte welkom op de openbare zitting. Om 19u30
kan het publiek vragen stellen over agendapunten van algemeen
belang. Burgers geven hun vragen op voorhand door via het
secretariaat in het kader van ordelijk verloop. Op alle andere

mondelinge vragen, tijdens het vragenhalfuurtje geformuleerd,
wordt ten laatste tijdens de volgende raadszitting geantwoord.
Opgelet! Het aantal plaatsen voor het publiek is beperkt in de
zaal zelf. Wie daar geen plaats meer heeft, kan meevolgen op
het grote scherm in de stadshallen.
De notulen van de gemeenteraadsvergaderingen kan je tijdens
de kantooruren inkijken in het stadskantoor (secretariaat).
Je kan de vergaderingen ook opnieuw bekijken via:
www.sint-truiden.be/gemeenteraad.
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College van burgemeester en schepenen

Veerle Heeren (CD&V)
burgemeester
burgemeester@sint-truiden.be

Jelle Engelbosch (N-VA)
eerste schepen
jelle.engelbosch@sint-truiden.be

Hilde Vautmans (Open VLD)
tweede schepen
hilde.vautmans@sint-truiden.be

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

Algemene coördinatie, Integrale veiligheid,
Veiligheidsdiensten, Strategische
beleidsplanning, Interne en externe relaties,
Communicatie en informatie, Mobiliteit,
Digitalisering - Smart city, Burgerlijke stand

Ruimtelijke ordening en wonen,
Monumentenbeheer en onroerend erfgoed,
Stads- en dorpskernvernieuwing, Inrichting
publieke ruimte en stadsverfraaiing,
Toegankelijkheid, Sociale huisvesting,
Autonoom Gemeentebedrijf AGOST

Landbouw en fruitteelt, Jeugdbeleid,
Flankerend onderwijsbeleid, Kinderopvang en
opvoedingswinkel, Toerisme, Diversiteit
en gelijke kansen, Noord-Zuid integratie,
Gebouweninfrastructuur, Feestelijkheden
en carnaval, Personeelsbeleid en
Organisatieontwikkeling, Bevolking

Ingrid Kempeneers (CD&V)
derde schepen
ingrid.kempeneers@sint-truiden.be

Jo François (N-VA)
vierde schepen
jo.francois@sint-truiden.be

Jos Pierard (Open VLD)
vijfde schepen
jos.pierard@sint-truiden.be

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

Openbare werken, nutsleidingen en riolering,
Facility management, Leefmilieu en natuur,
Duurzaamheid en energie, Huisvuil,
Intercommunales, Begraafplaatsen,
Militaire zaken en vaderlandslievende
verenigingen, Dierenwelzijn

Lokale economie, Infrastructurele ontwikkeling
terreinen, Tewerkstelling, Juridische zaken en
verzekeringen, Overheidsopdrachten,
Kerkraden, Financiën

Middenstand en handel, Vzw Trud’Or,
Evenementenbeleid, Citymarketing,
Administratieve vereenvoudiging,
Internationale samenwerking en jumelages,
Markten

Wil je een afspraak maken met
de burgemeester of één van de
schepenen?

Jurgen Reniers (CD&V)
zesde schepen
jurgen.reniers@sint-truiden.be
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Pascy Monette (Open VLD)
zevende schepen
pascal.monette@sint-truiden.be

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

Sport en recreatieve planning, Lokaal
gezondheidsbeleid, Bibliotheek,
Kunstonderwijs, Cultuur, Roerend erfgoed
en archief, Musea, Wijk- en dorpszaken,
Senioren

Zorgbedrijf, Sociaal Huis, Maatschappelijke
dienstverlening, Lokaal sociaal beleidsplan,
Sociale tewerkstelling, Ouderenzorgbeleid,
Armoede

Neem dan contact op met hun respectievelijke kabinetten:
• CD&V: 011 70 14 43,
kabinet.cd&v@sint-truiden.be
• Open VLD: 011 70 14 45,
kabinet.openvld@sint-truiden.be
• kabinet N-VA: 011 70 14 05,
nina.kvikvinia@sint-truiden.be

Wachtdiensten

Dokters groot Sint-Truiden
Centraal oproepnummer: 011 69 12 12
Dokters Heers - Gelmen
Centraal oproepnummer: 0903 998 30
Dokters Brustem - Zepperen - Ordingen
Centraal oproepnummer: 0900 701 72
Apothekers
De wachtdienst van de apothekers wordt
dagelijks gewisseld.
Om de apotheker van wacht te kennen:
• kan je tussen 9u en 22u terecht op
www.apotheeklimburg.be
• ’s avonds en ’s nachts (tussen 22u en
9u) kan je bellen naar het nummer
078 05 17 33 (zonaal tarief)
Opgelet!
Om na 22u bij de apotheek van wacht
langs te gaan, moet je je eerst aanmelden bij de lokale politie Sint-Truiden Gingelom - Nieuwerkerken, Sluisberg 1.

Tandartsen
Centraal oproepnummer: 0903 399 69
De wachtdienst is bereikbaar op zaterdag, zon- en feestdagen van 9u tot 18u.

Donderdag 30 mei (OLH-Hemelvaart)
Dierenarts Leers
Kazelstraat 29, 3800 Sint-Truiden
T 011 70 79 09

Dierenartsen
Zaterdag 4 en zondag 5 mei
Dierenarts Beckers
Tongersesteenweg 28, 3800 Sint-Truiden
M 0474 75 83 34

Zaterdag 1 en zondag 2 juni
Dierenarts Van Crombruggen
Kabei 26, 3800 Sint-Truiden
M 0486 32 63 90

Zaterdag 11 en zondag 12 mei
Dierenarts Geyskens
Gelinden-Dorp 7, 3800 Sint-Truiden
T 011 48 19 91
Zaterdag 18 en zondag 19 mei
Dierenarts Jacobs
Ossenwegstraat 30, 3440 Zoutleeuw
T 011 78 09 32
Zaterdag 25 en zondag 26 mei
Dierenarts Vandersmissen
Windmolenstraat 1, 3800 Sint-Truiden
M 0496 86 46 39

Zaterdag 8 en zondag 9 juni (Pinksteren)
Dierenarts Vandersteegen
Luikersteenweg 135A, 3800 Sint-Truiden
M 0475 86 46 39

Nuttige telefoonnummers
Stadskantoor
011 70 14 14
Politie
011 70 19 11
Brandweer
011 24 88 88
OCMW
011 69 70 30

Je kan deze meldingskaart mailen naar meldpunt@sint-truiden.be, bezorgen bij één van de stadsdiensten of deponeren in de
brievenbus aan het stadskantoor, Kazernestraat 13, of geef je melding door op www.sint-truiden.be of maak een DigiMelding op
de Sint-Truiden app.

Hierbij meld ik:

Datum

Voornaam en naam
Adres
Tel. & E-mail

dat in de volgende straat, ter hoogte van huisnummer:
de openbare verlichting defect is
overhangende takken moeten gesnoeid worden
het wegdek beschadigd is
de signalisatie (verkeersbord, straatnaambord,
zebrapad) moet hersteld worden
het ruimen van sloten gewenst is
onderhoud van plantsoenen gewenst is
vuilnisbakken moeten geledigd worden

onderhoud zijbermen nodig is
de trottoirs moeten hersteld worden
het bushokje beschadigd is
de riolering verstopt is
er hindernissen zijn voor personen
met een vorm van beperking
andere:

Allerhande suggesties, reacties, klachten en meldingen, in verband met het milieu, verkeer, sport, jeugd, cultuur, ...
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Verantwoordelijke uitgever
burgemeester Veerle Heeren
Stadskantoor
Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden
Samenstelling en redactie
Dienst Communicatie
Vormgeving
idearte.be
Verspreiding
bpost

Opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot dit
stedelijk infomatieblad zijn welkom bij de dienst Communicatie
T 011 70 15 50 of 011 70 15 51

I love Sint-Truiden
Truiens deelnemer Mister Gay Belgium Dieter Celis
Op 1 juni ben ik de enige Limburgse kandidaat bij de verkiezing van Mister Gay Belgium. Daar ben ik als Truienaar heel trots op!
Met mijn deelname vraag ik aandacht voor zelfdoding en depressie bij holebi’s en transgenders, iets waar ik ook zelf mee te maken kreeg.
Op pagina 17 van dit magazine vind je enkele nuttige contactpunten waar mensen met deze donkere gedachten voor hulp terechtkunnen.
Maar eerst en vooral heb ik nu jouw hulp nodig. Stem gratis op jouw stadsgenoot op outtv.be
en help me aan de titel van Mister Gay Belgium 2019. Zeker doen, hè!

www.sint-truiden.be

