#

1

Stedelijk informatieblad januari 2018
Jaargang 23 | volgend nummer verschijnt op 1 februari

www.sint-truiden.be

Inhoud

Sportdagen in de krokusvakantie

De Stads-FAQ

Wil jij een actieve krokusvakantie
beleven? Schrijf je dan in voor de sportdagen voor jongeren tot 16 jaar.

Bewegen op verwijzing (BOV)
helpt inwoners meer bewegen

Hoe word ik jobstudent bij de stad
Sint-Truiden?

7

Bewegen op verwijzing-coach Tinne
Morren helpt je gezond te bewegen.

17

5

Sint-Truiden maakt ruimte
voor bomen
Op 1 december heeft onze stad haar
eerste klimaatboom aangeplant in het
kader van het project ‘Ruimte voor
Bomen’.

18

Sint-Truiden brengt
zorgdiensten onder in
Zorgbedrijf Sint-Truiden
Vanaf 1 april bundelt het OCMW van
Sint-Truiden al haar kennis en ervaring
rond zorg in één nieuwe organisatie:
Zorgbedrijf Sint-Truiden.

#Sportersbelevenmeer

25

5

Op de takken van de dikke lindeboom
in het Pater Damiaanhof prijken twee
reuzegrote arenden. Deze vormen
samen met enkele ‘prooien’ het
nieuwste kunstwerk van Steven
Vandervelpen.

Berichten uit de bibliotheek

26

21

Maak kennis met Maggy en Ludgarde van Villa Rosa

23

de jongeren in Nicaragua

8

Omgevingsvergunning

27

Sint-Truiden gaat voor duurzame aankopen

9

#sinttruiden

29

Contactgegevens college van burgemeester en schepenen 11

Events in de kijker

31

Gluren bij de buren

12

Kalender

33

Gratis verzekering voor vrijwilligers

13

Wachtdiensten

39

Truiense portretten

15

Toñas en Tortillas: ontdek de belevenissen van

2

De Keizerarenden

Voorwoord

Bouw Droneport uit de
startblokken

Beste Truienaar
Mijn beste wensen voor jou, je
familie en vrienden. Namens
het

schepencollege

en

de

gemeenteraad wens ik je een
boeiend, warm en gezellig nieuw
jaar toe.
Wij blijven vooruit kijken en
gaan ook in 2018 nog een aantal
projecten vorm geven. Een stad is immers nooit af, net zoals
haar mensen is ze altijd in beweging. Aarzel niet om ons te
contacteren, op pagina 11 vind je alle contactgegevens van
Als stad blijven we investeren in innovatie. De voorma-

onze schepenen.

lige militaire vliegbasis in Brustem maakt zich op voor
de komst van Droneport. Dat wordt een innovatieve
bedrijvencampus voor onbemande vliegtuigsystemen.

“Van harte welkom op onze nieuwjaarsborrel op
zondag 7 januari 2018 op onze Grote Markt.”

Naast stad Sint-Truiden, participeren ook de Limburgse
Reconversiemaatschappij (LRM), Limburg Regional Air-

Een nieuw jaar begint vaak met vele goede voornemens op

port (LRA) en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschap-

vlak van gezondheid en beweging. Dat sporters meer beleven

pij (POM) Limburg aan het project.

in Sint-Truiden, dat wisten we al. Doorheen het jaar organiseert
de stad allerlei evenementen om onze inwoners aan het sporten

Op Droneport komt er een testomgeving waar er on-

te krijgen. Die inzet werd beloond door Sport Vlaanderen, en

geremd met de nieuwe toepassingen kan worden ge-

nu mogen we ons een jaar lang sportersbelevenmeer-stad

ëxperimenteerd. Dat is belangrijk om innovatie in deze

noemen. Wil je ook sportambassadeur van onze stad worden?

veelbelovende industrie mogelijk te maken. Verder

Blader dan snel naar pagina 5.

biedt de zone onderdak aan startende en hoogtechnologische bedrijven uit de drone- en luchtvaarsector. Dat

Wil je meer bewegen, maar weet je niet hoe? Op pagina 17

is op termijn goed voor ruim 300 jobs.

praten we je bij over bewegen op verwijzing, en hoe dat jou
kan helpen.

Op 12 december vlogen de bouwwerken uit de startblokken. Letterlijk: de eerste steen zoefde voorbij met

Vorig jaar reisden 20 Truiense jongeren naar onze zusterstad

- hoe kan het anders - een drone. Volgend jaar krijgt de

Nueva Guinea. Nu hebben ze hun reiservaringen gebundeld

site verder vorm. Als alles goed zit, kunnen de eerste

in een boeiende presentatie. Op pagina 8 vertellen we je er

activiteiten er begin 2019 van start gaan. Sint-Truiden

alles over.

wordt zo hét Europese kennis- en expertisecentrum
van deze toekomstbepalende technologie.

Dit en nog veel meer lees je in het eerste nummer van ons
informatieblad van het nieuwe jaar! Veel leesgenot.
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Sportdagen in de krokusvakantie
Wil jij een actieve krokusvakantie beleven? Schrijf je dan in
voor de sportdagen voor jongeren tot 16 jaar.
De sportdagen starten om 9u (uitgezonderd multimove & fun,
die start om 10u) en eindigen om 16u. Er is opvang van 8u tot
17u.
Stars on ice en bowling
Een paar uurtjes schaatsen in schaatsbaan Schaverdijn in Hasselt en een tof partijtje bowling in Beta Bowlingcenter.
Wanneer: dinsdag 13 februari
Voor wie: jongens en meisjes van 6 (1ste leerjaar) tot 15 jaar
Prijs: 12 euro

Inschrijven voor deze sportdagen kan vanaf dinsdag 16 januari
aan de balie van dienst Sport of via info.sport@sint-truiden.be.
Telefonisch inschrijven is niet mogelijk.
Inschrijven kan ook aan verminderd tarief (50%) via:
Rap op Stap Sint-Truiden, Clement Cartuyvelsstraat 12.
Openingsuren: elke maandag van 9u tot 11u30 en van 13u tot
16u
Meer info
Sport
Olympialaan 10
T 011 70 17 70
info.sport@sint-truiden.be

Ski, board & jump
In de voormiddag jumpen met een jumpmaster in Hasselt en
dan een uurtje skiën of snowboarden in de overdekte skihal
in Peer.
Wanneer: woensdag 14 februari
Voor wie: jongens en meisjes van 6 (1ste leerjaar) tot 16 jaar
Prijs: 30 euro (inclusief 1 drank)
Multimove & fun
Multimove watergewenning en uitstap naar binnenspeeltuin.
Wanneer: donderdag 15 februari
Voor wie: jongens en meisjes van 4 tot 6 jaar (de kleuters moeten 4 jaar geworden zijn)
Prijs: 12 euro (inclusief 1 drank)

#Sportersbelevenmeer
Sport Vlaanderen lanceerde begin 2017 de campagne ‘#sportersbelevenmeer’. Met deze actie willen ze meer dan ooit elke
Vlaming aan het sporten krijgen.
En wie kunnen ze daarvoor beter inschakelen dan de gemeentelijke sportdiensten? De dienst Sport van de stad Sint-Truiden
zet zich dagelijks in om de Truienaar aan het bewegen te krijgen en ging de uitdaging aan om het sportersbelevenmeer-label te behalen.
Niet alleen is er in onze stad een uitgebreid sportaanbod, maar
ook de minder sportieven proberen we door extra beleving bij
sportevenementen te prikkelen om te bewegen en te sporten.
En niet zonder succes: Sint-Truiden mag zich van Sport Vlaanderen een jaar lang sportersbelevenmeer-stad noemen.
Hou je van sporten? Deel dit dan op sociale media met #sportersbelevenmeer #sinttruiden. Zo word je sportambassadeur
van onze stad en motiveer je anderen om ook wat meer te
bewegen.
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Shoppen op zondag
Op een ‘lazy Sunday’ flaneren langs etalages, snuisteren in
de talrijke speciaalzaken, tijd nemen voor een koffie en lekkers, … dat alles kan in ons stadscentrum op volgende officiële shopzondagen, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen:
7 januari en 1 juli: eerste zondag van de solden
4 maart: lente-opendeur
18 maart: Men City Day
24 juni: Braderie du Soleil
9 september: Haspengouw Culinair
7 oktober: weekend van de klant
28 oktober: zondag voor herfstvakantie
2, 9, 16, 23 en 30 december: eindejaarsopeningen
Een aanvraag indienen voor een afwijking op de wekelijkse
rustdag kan via info.economie@sint-truiden.be. Afwijkingen
worden steeds toegestaan voor het hele grondgebied. De
gevraagde datum moet dus ook naar aanleiding zijn van een
speciale gelegenheid (feestdag, solden, …).
Per jaar worden in totaal 15 afwijkingen toegestaan op de wekelijkse rustdag.
Meer info
Lokale economie
T 011 70 18 28
info.economie@sint-truiden.be

Wandeling in de kijker: bottenwandeling
Hou jij ook van een mooie winterwandeling om de batterijen
weer op te laden? Doe dan zeker eens de ‘bottenwandeling’
in Gelinden.
De ‘bottenwandeling’ strekt zich uit in de natuurreservaten
Overbroek en Egoven. Vertrek en aankomst zijn voorzien aan
Natuurhuis Haspengouw, Kleinveldstraat 54 in Gelinden. Je
hebt de keuze uit twee trajecten: de groene bewegwijzering
is 3 km en de oranje bewegwijzering 5 km.
Zoals de naam al doet vermoeden, zijn laarzen bij slecht weer
zeker aan te raden.
Een wandelkaart kan je voor 1 euro kopen bij Toerisme
Sint-Truiden, Grote Markt.
Meer info
Toerisme
T 011 70 18 18
info.toerisme@sint-truiden.be
6

Hoofdstad van Haspengouw

De Stads-FAQ
Hoe word ik jobstudent bij de stad Sint-Truiden?

Ben je op zoek naar een boeiende studentenbaan? Bij de stad
Sint-Truiden zit je goed. Wij bieden je een heleboel interessante kansen om je talenten ten volle te ontplooien. Bij ons
doe je werkervaring op en leer je tegelijkertijd ook omgaan
met kinderen en jongeren. En je verdient er nog een aardig
centje mee ook.
Hoe word je jobstudent?
Raadpleeg de jobstudentenfolder die via de scholen en diverse
stadsdiensten verspreid wordt. In deze brochure vind je een
overzicht van de vakantiejobs binnen de verschillende stadsdiensten, de voorwaarden waaraan je moet voldoen, de periode van tewerkstelling, de inschrijvingsdata, de momenten
waarop je verplicht aanwezig moet zijn, de vergoeding, enz.
Je vindt de jobstudentenfolder ook op www.sint-truiden.be/
studentenjobs.
Hoe inschrijven?
Heb je interesse in één van de opgesomde studentenjobs, dan
kan je je inschrijven op www.sint-truiden.be/studentenjobs.
Je kan je ook persoonlijk aanmelden bij één van de volgende
stadsdiensten:
Personeel
Stadskantoor
Kazernestraat 13 (derde verdieping)
T 011 70 15 16
info.personeel@sint-truiden.be
Jeugd
Schurhovenveld 3061 (Rellestraat)
T 011 70 18 80
info.jeugd@sint-truiden.be
Sport
Sportcomplex Sint-Pieter
Olympialaan 10
T 011 70 17 70
info.sport@sint-truiden.be

Tutti Frutti
Rummenweg 2
T 011 69 11 67
info.kinderopvang@sint-truiden.be
Welzijn (’t Wolfke)
Stadskantoor
Kazernestraat 13 (vierde verdieping)
T 011 70 15 57
info.welzijn@sint-truiden.be
Inschrijvingsdata
Kandidaat-jobstudenten moeten zich opnieuw inschrijven
voor het werkingsjaar 2018. Dit kan vanaf nu.
• Krokusvakantie: vóór 15 januari
• Paasvakantie: vóór 14 februari
• Zomervakantie: vóór 9 maart
• Herfstvakantie: vóór 5 oktober
• Kerstvakantie: vóór 9 november
Kandidaten die zich inschrijven na deze data komen automatisch op de reservelijst.
Bezorgen bij de inschrijving
• Kopie identiteitskaart
• Rekeningnummer
• Attest ‘bewijs deelname school’ (te verkrijgen op het secretariaat van je school)
• Uittreksel uit het strafregister, model 2. Aan te vragen bij
de dienst Burgerzaken van je gemeente. Opgelet: dit document moet persoonlijk afgehaald worden en wordt niet
dadelijk meegegeven, dus vraag het tijdig aan.
• De vereisten gelinkt aan de betreffende functie (attest
EHBO, attest animator in het jeugdwerk, …)
• Een recent uittreksel van de website ‘student@work’.
Meer info
Personeel
T 011 70 15 16
info.personeel@sint-truiden.be
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Toñas en Tortillas: ontdek de
belevenissen van de jongeren in
Nicaragua
In de paasvakantie 2017 reisden 20 jongeren en 6 leerkrachten uit de secundaire scholen van Sint-Truiden naar onze zusterstad Nueva Guinea in Nicaragua.
Het waren 2 weken vol emoties, verrassingen, vreugde, verdriet, vriendschap, doorzettingsvermogen en regelmatig een
frisse Toña, voor, na of bij de Tortillas.
Onder leiding van Kaat van de vzw Mooss bundelden ze hun
reisverhaal en ervaringen in een boeiende presentatie.
Kom kijken op donderdag 11 januari om 20u in cultuurcentrum de Bogaard en beleef samen met hen een stukje Nicaragua.
Toegang: 7 euro (met gratis drankje). De opbrengst is ten voordele van jongerenprojecten samen met en in Nueva Guinea.
Kaarten te verkrijgen bij de deelnemers, aan de UiTbalie in het
cultuurcentrum of de avond zelf.
Reserveren kan via intercambiosost@gmail.com.

Eén van de jongeren, Amélie Vandenbosch,
laat ons hier alvast meegenieten van haar
belevenissen.
“Met luide muziek en vol zin in een leuke namiddag schuimden we de straten van zona 5 af. We vroegen aan kindjes uit
de buurt of ze zin hadden om mee te spelen en te dansen op
de cancha. Het antwoord was volmondig, ‘ja!’.
De cancha is een plein met wat schommels waar kinderen spelen en jongeren voetballen of een bal door de verroeste basketring proberen te mikken, kortom een plaats waar plezier
wordt gemaakt.
We stapten uiteindelijk met een tiental kinderen naar het
plein, maar ondertussen bleven ze van overal toestromen. Er
kwamen er uiteindelijk zoveel dat we ons in twee groepen
splitsten. Zo kreeg elk kindje voldoende aandacht. We speelden dikke Berta, Hay cebolla en nog meer Nicaraguaanse
spelletjes. Ik heb me nog niet vaak zo geamuseerd! We deden
een kleine dancebattle. Ik danste samen met de kindjes en we
wonnen! Als leuke afsluiter hadden we nog een piñata. Toen
ze die kapot konden slaan, viel de snoep rijkelijk op de grond
en kwam er voor de zoveelste keer een lach op hun lieve gezichtjes! De meisjes op de foto zullen me steeds bijblijven. Ze
vroegen of we samen een foto konden maken en wanneer we
nog eens terugkwamen. Ik hoop dat ik snel kan zeggen... hier
ben ik weer!“
Amélie
8

Meer info
Ontwikkelingssamenwerking
T 011 70 15 35
info.ontwikkelingssamenwerking@sint-truiden.be
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Sint-Truiden gaat voor duurzame aankopen
Duurzaamheid is voor de stad Sint-Truiden heel belangrijk.
Daarom zijn we in het piloottraject rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals
(SDG’s) van de Verenigde Naties gestapt. Elke SDG wordt aangeduid met een icoontje. Je vindt deze icoontjes ook regelmatig terug in het infoblad.
We hebben heel wat troeven in handen die Sint-Truiden tot
een duurzame stad maken.
Door onze stedenband met Nicaragua beschikken we over een
stevige dosis ervaring in mondiaal beleid binnen een lokale
context. Daarnaast hebben we ook oog voor eerlijke handel
en zijn we sinds 2008 de trotse drager van het label van FairTradeGemeente.
Duurzaamheid is ook de leidraad bij al onze aankopen en we
passen het principe ook consequent toe op ons gebruiks- en

verbruiksgedrag: het gebruik van milieuvriendelijk papier, de
keuze voor elektrische wagens, de installatie van zonnepanelen op gebouwen van de stad, de keuze voor eerlijke handel,
streekproducten, producten van biologische teelt en het gebruik van 100% groene stroom, ...
De stad Sint-Truiden engageert zich bovendien ook om grote
projecten en evenementen te verduurzamen en wil daarmee
een voorbeeld stellen voor haar inwoners en bedrijven.
Op die manier willen we de impact op het milieu beperken
en aandacht besteden aan de arbeidsomstandigheden waarin
producten gemaakt worden.
Om dit alles te realiseren, liet de stad zich begeleiden door het
Steunpunt Duurzamer Lokale Overheidsopdrachten van de
VVSG. Alle aankopende gemeentelijke diensten kregen een
opleiding rond duurzame overheidsopdrachten.

Vergadering gemeenteraad

Vergadering OCMW-raad

De volgende gemeenteraadsvergadering vindt plaats op
maandag 29 januari in de vernieuwde gemeenteraadszaal
in het oud stadhuis op de Grote Markt.

De volgende openbare vergadering van de OCMW-raad
vindt plaats op donderdag 25 januari om 19u in de vergaderzaal van het OCMW (Clement Cartuyvelsstraat 12).

De week vóór de vergadering wordt de agenda bekendgemaakt via www.sint-truiden.be.

Acht dagen vooraf wordt de agenda uitgehangen aan het
Sociaal Huis. Die kan je ook raadplegen op
www.sociaalhuissinttruiden.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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Voor 6de jaar op rij geen belastingverhoging
Begrotingsoverschot in 2018
Zijn deze investeringen ook betaalbaar?
De financiële toestand van de stad laat
inderdaad toe om onze toekomstplannen te verwezenlijken. Dat komt omdat
we heel lage interesten (van 0,20% tot
1,76%) betalen op onze leningen. Verder hebben we alles ook strak gebudgetteerd.

Slimme investeringen voor jouw toekomst en die van alle andere Truienaren, dat is
ook in 2018 de belangrijkste doelstelling. Hiervoor wordt er zowat 16 miljoen euro
uitgetrokken.
Sint-Truiden klaar voor de toekomst
Wat staat daar zoal tegenover? We geven hier een top-10 van de belangrijkste investeringsprojecten voor dit jaar.
1. Onderhouds- en herstellingswerken aan verschillende wegen
2. De afwerking van het ontmoetingscentrum van Zepperen
3. De verdere heraanleg van de Luikerstraat en het Heilig Hartplein
4. De herinrichting van het dorpsplein van Brustem
5. De bouw van een nieuw buurthuis voor Runkelen

Betaalbaar ook voor volgende generaties dankzij slimme investeringen
Hierdoor houden we onze schulden ook
stevig onder controle. Tot 2015 daalden
die schulden zelfs tot een historisch
dieptepunt, om nadien weer aan te
trekken. Dat komt natuurlijk door de
verschillende investeringen in de stad.
Je merkt dan ook waar het geld naartoe ging.
Toch schuiven we de rekening niet door
naar jou of naar volgende generaties.
De personenbelasting gaat voor de 6de
keer op rij niet omhoog. Dat zal ook in
2019 en 2020 niet gebeuren. Alles is in
rekening gebracht en verrassingen voor
de toekomst zijn uitgesloten.

6. De aankoop van de nodige apparatuur om digitaal te stemmen bij verkiezingen
7. De vernieuwing van de Gazometerstraat in functie van het Gazometerproject
8. Afkoppelingswerken aan het rioleringsnet
9. Aanpassingen aan de sportinfrastructuur
10. Een nieuwe stadsspeeltuin met dierenpark

College van burgemeester en schepenen

Een nieuw buurthuis
voor Runkelen
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Contactgegevens college van burgemeester en schepenen

Burgemeester Veerle Heeren (CD&V)
burgemeester@sint-truiden.be
Spreekuren:
stadskantoor: dinsdag
tussen 16u30 en 18u30 of na afspraak
via 011 70 14 41 of 0472 26 96 82

Schepen Pascal Vossius
(Open VLD)
info@pascalvossius.be
Bevoegdheden:
lokale economie en
ruimtelijke ordening
Spreekuren:
stadskantoor: enkel na afspraak
via 011 70 14 45 of 0495 38 09 09

Schepen Bert Stippelmans (CD&V)
bertstippelmans@telenet.be
Bevoegdheden:
openbare werken en mobiliteit
Spreekuren:
stadskantoor: zaterdagvoormiddag
enkel na afspraak via
011 70 14 42 of 0498 93 91 47

Schepen Hilde Vautmans (Open VLD)
hilde.vautmans@sint-truiden.be
Bevoegdheden:
leefmilieu, landbouw en fruitteelt,
jeugdbeleid, onderwijs flankerend
beleid, militaire zaken en toerisme
Spreekuren:
stadskantoor: enkel na afspraak
via 011 70 14 47 of
hilde.vautmans@sint-truiden.be

Schepen Ingrid Kempeneers (CD&V)
ingrid.kempeneers@sint-truiden.be
Bevoegdheden:
financiën, personeelsbeleid en
kerkraden
Spreekuren:
stadskantoor: zaterdag van 8u tot 12u
enkel na afspraak via 0495 12 31 08

Schepen Johan Mas (Open VLD)
johan.mas@sint-truiden.be
Bevoegdheden: bibliotheek, kunstonderwijs, cultuur, erfgoed en feestelijkheden
Spreekuren:
stadskantoor: enkel na afspraak
via 011 70 14 45 of 0496 22 49 66

Schepen Carl Nijssens (CD&V)
carl@zoz.be
Bevoegdheden:
sport, lokaal gezondheidsbeleid, digitalisering, bevolking, begraafplaatsen
en dierenwelzijn
Spreekuren:
stadskantoor: enkel na afspraak
via 0475 28 51 60

Schepen Jurgen Reniers (CD&V)
jurgen.reniers@sint-truiden.be
Bevoegdheden:
kinderopvang, wijk- en dorpszaken,
senioren, armoede, Noord-Zuid en
integratie
Spreekuren:
stadskantoor: donderdag en zaterdagvoormiddag enkel na afspraak
via 0497 43 64 43

OCMW-voorzitter en schepen
Pascal Monette (Open VLD)
pascal.monette@ocmw-st-truiden.be
Spreekuren:
OCMW-gebouw: dinsdag
van 16u30 tot 18u30 of na afspraak
via 011 69 70 30 of 0475 26 48 01
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Gluren bij de buren

Als hoofdstad van Haspengouw is Sint-Truiden uiteraard benieuwd naar wat er in
de regio zoal gebeurt. In deze rubriek brengen we je het laatste nieuws van onze
Nederlandstalige en Franstalige buurgemeenten.

Wandelen in Vrijhern (Hoeselt)

Aan de kluis van Vrijhern vertrekken drie wandelingen (4, 6
en 8 km).
Tijdens de wandelingen maak je kennis met het golvende en
steeds wisselende landschap rond de kluis. Je passeert langs de
oude trambedding en de vallei van de Hardelingenbeek, waar
graslanden, houtkanten, loofbosjes en biotopen van moeras
en natte ruigten elkaar afwisselen. De planten- en vogelrijkdom in deze gevarieerde biotopen is groot. De hoogstamboomgaarden begeleiden je door het mooie brongebied van
het Steenbroek. Ook het glooiende landschap in de omgeving
van het Hasselbos is de moeite. In de omgeving van Vrijhern
ontspringen talrijke bronnen. Kleine beekjes vormen er samen
het begin van de Demer. Dit is vochtig Haspengouw!
Laarzen zijn aangeraden.

Fort Eben-Emael

Het oninneembare Fort van Eben-Emael werd zeer bekend tijdens de ouverture van de Tweede Wereldoorlog op 10 mei
1940. Een klein team Duitse paratroepers wisten de artillerie
van het fort in minder dan 15 minuten tijd onder controle te
krijgen.
Breng een bezoek aan Fort Eben-Emael en ontdek het ongelooflijke avontuur van de eerste ogenblikken van Wereldoorlog II, maar ook hoe het dagelijks leven eraan toe ging in dit
gigantische fort.

Vertrek: kluis Vrijhern, Kluisstraat

Locatie: Rue du Fort 40, 4690 Bassenge (Eben-Emael)

Prijs: gratis

Prijs en openingsuren: zie www.fort-eben-emael.be

Meer info
www.toerismehoeselt.be

Meer info
www.fort-eben-emael.be

Tentoonstelling ‘Vijand, vriend en vrijer’
in Tienen

Het tweede deel van het tentoonstellingsproject: ‘Het leven in
een bezette stad en regio tijdens 1914 - 1918’ belicht de contacten tussen de bevolking en de Duitse bezetter in het Tienen
van de Eerste Wereldoorlog. Soms voelde men de ijzeren hand
en soms de meer ‘zachte’ aanpak...
Locatie: Stedelijk Museum het Toreke, Grote Markt 6, 3300
Tienen
Openingsuren: tot 30 juni van dinsdag tot en met zondag van
10u tot 17u
Prijs: 4 / 2 (groepen/-26/+55) euro
Meer info
T 016 80 56 66
info@erfgoedsitetienen.be
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Gratis verzekering voor vrijwilligers
Sinds 1 januari zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering
voor vrijwilligers. Deze verzekering vervangt de voormalige
collectieve verzekering voor vrijwilligers die aangeboden
werd door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk.
Wat houdt de vrijwilligersverzekering in?
Deze collectieve verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven. De organisatie kan gratis maximum 100 mandagen verzekeren. Eén vrijwilligersdag staat
voor een verzekering van één vrijwilliger. Een mandag is opgebruikt van zodra een vrijwilliger aan de slag gaat, ook al is
het maar voor een uurtje.
De verzekering biedt waarborgen voor:
• burgerrechtelijke, buitencontractuele aansprakelijkheid
• rechtsbijstand
• lichamelijke ongevallen
Wat verandert er?
Voor organisaties die gebruik willen maken van de vrijwilligersverzekering blijft de procedure behouden: organisaties
moeten eerst een erkenningsnummer aanvragen waarmee
dan via de verzekeraar de verzekering effectief kan worden
aangevraagd.

aangeven en verzekeren via www.belfius-verzekeringen.be.
Dit moet minstens drie dagen vooraf gebeuren.

Heb je al een erkenningsnummer?
Kijk of je erkenningsnummer nog geldig is op www.belfiusverzekeringen.be.

Let op: je vrijwilligers zijn niet verzekerd als je de activiteiten
niet vooraf doorgeeft. Een erkenningsnummer alleen is niet
voldoende!

Heb je nog geen erkenningsnummer?
Een nieuwe erkenningsaanvraag kan je indienen via www.
gratisvrijwilligersverzekering.be. Binnen 3 weken krijg je een
antwoord. Met dit erkenningsnummer kan je dan je activiteit

Meer info
T 03 218 59 01 (tussen 9u en 17u)
verzekering@vsvw.be
www.gratisvrijwilligersverzekering.be

Wijziging openingsuren parkeerwinkel vanaf 1 februari
In de parkeerwinkel krijg je allerhande informatie over het
parkeren in Sint-Truiden. Je kan er ook terecht voor een parkeerschijf, een bewonerskaart of een parkeerkaart, maar je
kan er ook aankloppen wanneer je een klacht hebt.
Vanaf 1 februari heeft de parkeerwinkel nieuwe openingsuren:
maandag: gesloten
dinsdag: 9u tot 12u30 en 13u tot 17u
woensdag: 9u tot 12u30 en 13u tot 17u
donderdag: 9u tot 12u30 en 13u tot 17u
vrijdag: 9u tot 12u30 en 13u tot 17u
zaterdag: 9u tot 13u
Meer info
Parkeerwinkel
Minderbroedersstraat 29
T 011 87 28 82
parkeerwinkel@sint-truiden.be
13
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Vacatures

Sint-Truiden is een stad waar ondernemende mensen met
ambitie nodig zijn om de zorgstad, de mobiele stad, de
werkstad en de voorbeeldstad te worden die Sint-Truiden
voor zichzelf in gedachten heeft. Om dat nieuwe beloftevolle Sint-Truiden te realiseren, wil de stad medewerkers
(m/v) aantrekken.

Er zijn 4 sectoren waarin medewerkers actief zijn: Interne
dienstverlening, Stedelijke ontwikkeling, Vrijetijdsbeleving en Burgerzaken, Sociale zaken en Preventie.
Momenteel zijn er vacatures voor de sector Interne dienstverlening, Stedelijke ontwikkeling en Vrijetijdsbeleving.

Interne dienstverlening
• Deskundige Secretariaat (B1-B3)
• Organisatieadviseur/kwaliteitsambtenaar (A1a-A2a)
• Coördinator Staf (B4-B5)
• Deskundige HRM (B1-B3)
• 2 Coördinatoren HRM (B4-B5)
• Expert HRM (A1a-A2a)
Stedelijke ontwikkeling
• Managementassistent Lokale economie (C4-C5)
• Deskundige Groen (B1-B3)
Vrijetijdsbeleving
• Coördinator Evenementen (B4-B5)
• Productiemedewerker cultuurcentrum (B1-B3)
• 2 Deskundigen Jeugd (B1-B3)
• Beiaardier (B1-B3)
• Deskundige Sport (B1-B3)
• Administratief medewerker Toerisme (C1-C3)
• Redder (C1-C3)
• 2 Toezichters Sporthal (C1-C3)

Meer info
Voor meer informatie over de functies zelf, het gevraagde profiel, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure,
kijk op www.sint-truiden.be/vacatures.
Je kan ook contact opnemen met:
• expert staf Inge Egberghs, 011 70 15 21, inge.egberghs@sint-truiden.be
• de stadssecretaris, 011 70 14 08, secretaris@sint-truiden.be
Solliciteren kan tot en met 19 januari 2018.
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Truiense portretten

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

Hallo Micro

Diamanten bruiloften

Tijdens Hallo Micro brengt het stadsarchief jaarlijks het verleden van telkens een ander dorp in beeld. Dit jaar was het de
beurt aan Ordingen.

Justine Michiels
en Jean Vandendwije

Laura Baets en Henri Pirard

Op 25 november werden alle Truiense jubilarissen gevierd tijdens het ‘Feest van de Gouden Lepels’. 200 feestvierders beleefden een geweldige avond.

Gouden bruiloften

Théodoor Omer Claes en
Marie Henriette Billen

Feest van de Gouden Lepels

Christiane Plevoets en
Jean-Marie Engelbos

Feestelijke inhuldiging Stationsstraat
Om het einde van de werken in de Stationsstraat te vieren,
organiseerde het stadsbestuur een gezellig winters straatfeest
voor alle bewoners en handelaars uit de buurt.

Info- en ontmoetingsavond buurtwerking
Op 30 november was er voor het tweede jaar op rij een infoen ontmoetingsavond rond buurtwerking. Leden van bestaande buurtcomités deden er nieuwe ideeën op en mensen die
zelf een buurtvereniging willen vormen, kwamen er luisteren
hoe ze dit best aanpakken. Op het einde werden ook de basissubsidies voor buurtcomités en de premies voor bijzondere
burgerinitiatieven uitgereikt.
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Bewegen op verwijzing (BOV) helpt inwoners meer bewegen
Wil je meer bewegen, maar heb je geen tijd? Je weet niet hoe?
Je bent alleen? Je vindt het te duur? Ga dan naar je huisarts en
praat erover. De huisarts kan je doorverwijzen naar de bewegen op verwijzing-coach Tinne Morren. Zij helpt je gezond te
bewegen. Jullie maken samen een beweegplan op dat past bij
jou en je leven. Zo zet je de eerste stap naar bewegen.
Bewegen op verwijzing is een project van het Vlaams Instituut
Gezond Leven. De stad Sint-Truiden participeert mee en zet
op deze manier extra in op de gezondheid van de Truienaren.
Waarom meer bewegen?
Je voelt je gezonder, het is leuk en je ontdekt nieuwe dingen
dicht bij huis. Onderzoek heeft aangetoond dat je dubbel zoveel beweegt na begeleiding van de beweegcoach. Bovendien
zijn er nog andere voordelen: je voelt je beter in je vel, je komt
vaker buiten en je hebt meer sociaal contact.
Dit blijkt ook uit de getuigenissen van mensen die al hebben
deelgenomen aan dit project in andere gemeenten:
“Ik was eerst bang voor de druk in een sportclub. Dankzij mijn
bewegen op verwijzing-coach voel ik me rustiger. Ik hoef het
niet altijd sneller en beter te doen. Ik heb ook geen stress meer
om wat anderen van mij verwachten. Het is gewoon plezant
om samen met anderen te bewegen.” Kim
“Werk, huishouden, kinderen, stress, … Ik had geen tijd om te
sporten, dacht ik. Nu zie ik elke dag hoe ik meer kan bewegen.
Het kan overal! En ik voel me beter.” Asna
Heb je interesse?
Ga dan vanaf 15 januari langs bij je huisarts. Deze geeft je
een verwijsbrief die je meeneemt naar de beweegcoach Tinne Morren. Je kan haar telefonisch contacteren of je kan
‘BEWEGEN’ sms’en naar 0497 46 00 35. Zij neemt dan zo snel
mogelijk contact met je op en ontvangt je in een lokaal in
sportcentrum Sint-Pieter, Olympialaan 10.

beweging met toenemende gezondheidsklachten, zoals bijvoorbeeld rugklachten, gewrichtspijnen, suikerziekte, ... Het
zijn dus vooral mensen met een zeer lage basisconditie die ik
als coach wil motiveren om te bewegen.
Moet je tijdens de sessie ook effectief bewegen en moet je
sportkledij dragen?
Tijdens de sessie met de coach is het niet de bedoeling dat je
gaat sporten en is er dus geen sportkledij vereist. Wat doen we
wel? We gaan in gesprek en gaan op zoek naar mogelijkheden
en situaties waarin jij je comfortabel voelt om te bewegen.
We bespreken wat mogelijke obstakels zijn om te bewegen en
zoeken naar oplossingen die voor jou werken. We bieden je
hulpmiddelen en tips aan om geleidelijk aan meer beweging
in je leven te brengen.
Wat kost het?
Je betaalt 5 euro per kwartier. Mensen die recht hebben op
een verhoogde tegemoetkoming betalen 1 euro per kwartier.
Mag je zelf meebepalen op welke manier je gaat bewegen?
Samen stellen we een individueel beweegplan op. Dit beweegplan is op maat en beantwoordt aan jouw mogelijkheden en interesses.
Krijg je ook voedingsadvies?
Bij de coach kan je enkel terecht voor een beweegplan. Voor
voedingsadvies kan je best terecht bij een diëtiste.
Meer info
www.bewegenopverwijzing.be
Bewegen Op Verwijzing is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven met de steun van de Vlaamse overheid en
vzw Logo Limburg.

Wij stellen BOV-coach Tinne Morren graag aan je voor en stelden haar een aantal vragen.
Hoelang duurt een sessie ongeveer?
Dat kan gaan van een half uur tot een uur. In totaal heeft elke
inwoner recht op 7 sessies van een uur verspreid over een heel
jaar.
Wie kan allemaal worden doorverwezen door de huisarts?
Iedereen die 18 jaar of ouder is en die te weinig beweegt.
Moet je een basisconditie hebben om te starten?
De coach is er in de eerste plaats om mensen met een sedentaire (zittende, passieve) levensstijl aan het bewegen te krijgen.
Vaak kampen deze mensen ten gevolge van een gebrek aan
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Sint-Truiden maakt ruimte
voor bomen

Ophaling kerstdennen
en snoeiafval

Op 1 december 2017 heeft onze stad aan de Trudosporthal,
Veemarkt, haar eerste klimaatboom aangeplant in het kader
van het project ‘Ruimte voor Bomen’. Deze boom vormt de
start van enkele bomenprojecten en plantacties in onze stad.

De tweede en de derde volledige week van januari wordt - op
je ophaaldag - het snoeiafval opgehaald.

Iedereen is bezorgd over het klimaat. Klimaatverandering
is een probleem dat hoog op de agenda staat. Wereldwijd
veroorzaakt de klimaatopwarming schade aan ecosystemen,
economie en levenskwaliteit, maar ook op lokaal vlak merken
we verandering zoals stijgende temperaturen, heftige stortbuien met lokale wateroverlast, langere droge periodes voor
de landbouw, …
Het project ‘Ruimte voor Bomen’ biedt een van de vele antwoorden. Onze stad zal in samenwerking met Limburg.net en
Centrum Duurzaam Groen effectief bomen aanplanten. Bomen hebben heel wat positieve functies op vlak van klimaat,
biodiversiteit, gezondheid, … Ze dragen bij aan een gezond
woon-, werk- en leefklimaat. Bomen zorgen voor ons, maar
wij moeten ook zorg dragen voor bomen.

Dan worden ook de afgedankte kerstdennen meegenomen,
op voorwaarde dat ze:
• ontdaan zijn van alle versieringen, kruishout en plastic;
• maximaal 2 meter lang zijn.
Het snoeiafval moet samengebonden zijn met biologisch afbreekbaar touw in pakken van maximum 25 kg.
De totale hoeveelheid snoeiafval die je aanbiedt, moet beneden de 4 m³ blijven. Uiteraard kan je ook altijd terecht op het
containerpark.
Meer info
Milieu
T 011 70 15 30
info.milieu@sint-truiden.be

In 2018 worden er 35 klimaatbomen aangeplant verspreid op
het grondgebied. Limburg.net schenkt de bomen en de dienst
Groen plant ze aan. Ook in 2019 en 2020 worden binnen dit
project jaarlijks 35 bomen aangeplant.
Om de klimaatbomen in ontvangst te kunnen nemen, ondertekende onze stad een engagementsverklaring. Dit wil zeggen dat wij de klimaatbomen optimale groeikansen bieden,
binnen de 5 jaar een duurzame bomenvisie moeten ontwikkelen en bij nieuwe ruimtelijke projecten rekening moeten
houden met een maximaal behoud van de bestaande bomen.
De stad voegt de daad bij
het woord en voorziet in
2018 de opmaak van een
bomenbeleidsplan waarbij
alle bomen op openbaar
domein in kaart worden
gebracht en waarin een
duurzame visie voor maximaal behoud en beheer
wordt uitgewerkt. Hiermee
verankeren we investeringen in nieuwe bomen en
een correct onderhoud van
bestaande bomen in ons
beleid.
Meer info
www.ruimtevoorbomen.be

GFT-sticker 2018 nog
niet te koop
Tot eind maart mag je de GFT-container met de sticker
van 2017 buitenzetten.
Vanaf april moet er op de container een sticker van 2018
kleven.
De GFT-sticker van 2018 kan je vanaf 5 februari kopen
bij deelnemende handelaars en warenhuizen. Vanaf
dan kan je ook je tegoed huisvuilzakken afhalen.
Meer informatie vind je in het informatieblad van februari.
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Identificatie en registratie van
katten verplicht

Attest Eerste Hulp Bij Ongevallen voor kandidaat-monitoren

Sinds 1 november 2017 moeten alle katten vóór de leeftijd van
12 weken geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd worden
in de centrale databank CatID. De identificatie en registratie is
verplicht wanneer de katten weggegeven of verkocht worden.

Als jeugdleider of als monitor draag je een grote verantwoordelijkheid. Ouders vertrouwen hun kinderen aan jou toe omdat ze weten dat ze in goede handen zijn. Dat vertrouwen kan
je nog versterken door een initiatie eerste hulp te volgen. Je
leert wat je als begeleider moet doen met geschaafde knieën, verzwikte enkels, blauwe ogen, bloedneuzen, splinters …
Je maakt kennis met de EHBO-koffer en leert hulp bieden bij
ongevalletjes. Deze cursus is een must voor kandidaat-monitoren! Je kan kiezen tussen onderstaande data.

Als je kat op 1 november ouder was dan 12 weken, moet ze
wettelijk gezien niet geïdentificeerd en geregistreerd zijn.
Voor het dier en voor jou is het natuurlijk beter als dit wel het
geval is. Loopt je kat verloren, dan kan ze sneller terug herenigd worden met jou. Als je kat al geregistreerd is in een andere databank, moet je ze niet opnieuw in CatID registreren.

Vooraf inschrijven bij de dienst Jeugd.

De identificatie en registratie gebeurt door de dierenarts. Ook
wijzigingen in de gegevens (bijvoorbeeld een adreswijziging)
worden door de dierenarts doorgegeven.

Wanneer: zaterdag 10 februari, 17 februari, 24 februari, 17
maart, 24 maart, 31 maart van 9u tot 12u15
Waar: lokaal Rode Kruis, Gorsemweg 41

Meer info
www.huisdierinfo.be

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

Tip: gebruik zo min mogelijk
aluminiumfolie

Reservatie repetitieruimte
voor muziekgroepjes

Gebruik in plaats van aluminiumfolie liever bakjes of
brooddozen die je kunt hergebruiken.
Ook de stad Sint-Truiden geeft het goede voorbeeld
en biedt via het preventiefonds van Limburg.net aan
scholen de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor
gratis brooddozen. Samen pakken we de afvalberg aan!

Jongeren kunnen nog altijd terecht in de repetitieruimte in de Gazometerstraat om samen muziek te maken.
Spring even binnen bij de dienst Jeugd om te reserveren.

Meer info
Milieu
T 011 70 15 30
info.milieu@sint-truiden.be

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

Telefonische reservaties zijn niet mogelijk.
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Kleine onderhoudswerken lokalen Slaaploket: overnachten in
jeugdwerk
jeugdlokalen
Het werkjaar is volop bezig en helaas stel je nog steeds vast
dat er kleine ongemakken zijn in jullie jeugdlokaal? Zo heeft
het lokaal misschien nog dringend een laagje verf nodig? Of
enkele kaders moeten nog worden opgehangen, maar jullie
zitten zonder schroeven? Of er is een kraan die lekt? Hoogste
tijd voor een dringende herstelling, maar dit betekent helaas
alweer een extra onvoorziene kost!
Contacteer snel de dienst Jeugd met motivatie en kostenplaatje. De dienst Jeugd heeft immers middelen vrijgemaakt
voor kleine onderhoudswerken in het kader van jeugdinfrastructuur. Misschien kan jouw vereniging wel rekenen op een
steuntje in de rug!
Meer info
Jeugd
T 011 70 18 80
info.jeugd@sint-truiden.be

Wil ook jouw jeugdwerkinitiatief zijn lokalen ter beschikking
stellen aan andere jongerengroepen? Ga dan zeker eens te
rade bij het slaaploket. Denk er wel aan minimum 4 weken
op voorhand je aanvraag te bezorgen aan de dienst Jeugd.
Zolang duurt het namelijk om het nodige veiligheidsadvies in
te winnen.
Wat moet je doen?
• Vul het aanvraagformulier ‘slaaploket’ in en bezorg dit aan
het slaaploket bij de dienst Jeugd. Dit formulier vind je op
www.sint-truiden.be. Voorwaarde is dat zowel verhuurder
als huurder officieel erkend moeten zijn als jeugdvereniging.
•		Vervolgens geven de dienst Jeugd en de brandweer hun advies, en doet de dienst Jeugd een informatieve melding aan
de politie.
•		De adviezen van de dienst Jeugd en de brandweer worden
bezorgd aan de burgemeester, die de aanvraag al dan niet
goedkeurt.
•		De lijst met deelnemers aan de overnachting wordt tijdig
via e-mail bezorgd aan de dienst Jeugd en de politie.
Meer Info
Slaaploket
Jeugd
T 011 70 18 80
info.jeugd@sint-truiden.be

Dyzo biedt hulp aan zelfstandigen in moeilijkheden
De medewerkers van Dyzo adviseren en begeleiden actieve ondernemers die met situaties en vragen geconfronteerd worden waarop ze zelf geen uitweg of antwoord
vinden. Gefailleerden of personen die nog moeilijkheden
ondervinden omwille van een vroegere zelfstandige activiteit kunnen ook bij deze dienst terecht.
Dyzo luistert, adviseert, bemiddelt en begeleidt discreet bij
specifieke situaties zoals:
• liquiditeitsproblematiek en rendabiliteitsproblematiek
• schuldoverlast
• sociale zekerheid
• communicatiestoornissen
• vennootschapsproblematiek
• handelsonderzoek
• gerechtelijke reorganisatie
• stopzetting of faling
• verschoonbaarheid
- …
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Ook familie of vrienden die in hun omgeving een (ex-)ondernemer kennen die de stap niet durft te wagen, kunnen
gerust contact opnemen met Dyzo.
Waar kun je terecht?
Dyzo organiseert elke derde maandag van de maand van
13u30 tot 15u30 een zitdag in het Sociaal Huis, Clement
Cartuyvelsstraat 12. Je kunt hier zonder afspraak terecht.
Opgelet! In januari vindt de zitdag van Dyzo uitzonderlijk
plaats op maandag 22 januari van 13u30 tot 15u30.
Meer info
OCMW Sint-Truiden - Sociaal Huis
Clement Cartuyvelsstraat 12
T 011 69 70 30
sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be
www.sociaalhuissinttruiden.be
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Berichten uit de bibliotheek
Gedichtendag

Nieuw in de bib

Op donderdag 25 januari vieren we gedichtendag.

Liefde & devotie - Guido Belcanto (cd)
Liefde en Devotie, twee mooie woorden die op volmaakte
wijze uitdrukken hoe Guido Belcanto zijn muzikale roeping
belijdt en die hun ware betekenis onthullen in de liedjes die
hij schreef voor deze cd.

Poëzie lezen of voorlezen aan kinderen is belangrijk. Gedichten bevatten soms emoties die moeilijk
in ‘gewone taal’ uit te leggen zijn.
Kinderen kunnen in gedichten hun
eigen emoties herkennen en dat
kan helpen om op hun beurt gevoelens te uiten.
Het gaat dan zeker niet louter om
‘negatieve emoties’. Dankzij grappige gedichten ontwikkelen kinderen bijvoorbeeld ook gevoel voor
humor.
De bib houdt er dan ook aan om deze dag niet ongemerkt
te laten voorbijgaan en nodigt actrice en auteur Karin Jacobs
uit om de leerlingen van de tweede graad lager onderwijs te
laten proeven van haar werk en hen de eerste stappen tot het
schrijven van een gedicht bij te brengen.
De workshops zijn allemaal volzet, maar geniet even mee:
‘alles had hij geprobeerd;
vitaminen om het uur,
proteïnen dag na dag,
groeihormonen in een kuur.
Praten bij een therapeut,
plastische girafchurgie,
een herkauwerspecialist
transplanteerde zelfs zijn knie.
Hij amputeerde de hele poot,
van de heup tot aan de teen.
De poot werd op zijn romp gezet
en hij naaide het vel aaneen. (...)
Toch blijft de giraf bedroefd.
Want...
Voetbalspelen is een ramp!
Elke wedstrijd krijgt hij rood.
Moet hij trappen met zijn kop.
Of moet hij koppen met zijn poot?!’

The Sense of An Ending (dvd)
De gepensioneerde Tony Webster leidt een rustig en teruggetrokken leven en kan terugblikken op diepe vriendschappen,
een bloeiende carrière, een huwelijk en een redelijk vlotte
scheiding. Tot op een dag lang begraven geheimen ervoor
zorgen dat zijn verleden hem inhaalt. Naarmate Tony dieper
graaft in zijn herinneringen, komt het allemaal terug: de eerste liefde, het gebroken hart, het verraad, het schuldgevoel
… Kan Tony de waarheid onder ogen zien en verantwoordelijkheid nemen voor de vernietigende gevolgen die zijn acties
lang geleden veroorzaakten?
De edele kunst van not giving a f*ck - Marc Manson
(boek volwassenen)
Stop met altijd maar positief zijn, en leer in plaats daarvan
om te gaan met je tekortkomingen en de tegenslagen in het
leven. Zodra je niet meer wegrent voor je angsten, fouten en
onzekerheden maar de pijnlijke waarheid onder ogen durft te
zien, vind je de moed en het zelfvertrouwen waar je in deze
tijd zo’n behoefte aan hebt.
Het dikke ketnet quizboek (jeugdboek)
Welke kleur heeft het zweet van een nijlpaard? Hoeveel dode
huidcellen verliest een mens per jaar? Dit quizboek is een fantastisch boek met 1 000 tijdloze quizvragen.

Niet alleen gedichten van Karin Jacobs maar ook heel wat andere leuke poëzie en versjes kan je uitlenen in de bib, zowel
voor de jeugd als voor volwassenen.
Meer info
Bibliotheek Toni Coppers
T 70 17 80
info.bibliotheek@sint-truiden.be
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Op zoek naar hulp bij verzorgen- Aanvragen in het Sociaal Huis
de en huishoudelijke taken?
Gezinszorg ondersteunt je bij de verzorgende en huishoudelijke taken die je niet meer alleen kunt uitvoeren. Deze dienst
kan een aanvulling zijn op de zorg van familie, vrienden, buren of andere professionele thuisverzorgers.
De verzorgende van Gezinszorg komt je helpen met je persoonlijke verzorging, kleine huishoudelijke karweien en begeleidende taken. Ze biedt je ook sociale en administratieve
ondersteuning.
Voor wie?
• Je bent inwoner van Sint-Truiden.
• Je kunt het huishouden niet meer zelf organiseren omwille
van leeftijd, lichamelijke toestand of je sociale situatie.
Prijs?
De prijs wordt berekend op basis van het inkomen en de gezinssituatie.
Hoe aanvragen?
Je kan een aanvraag doen bij de thuisdiensten! Dit kan
• telefonisch, van maandag tot donderdag van 8u tot 17u en
op vrijdag van 8u tot 16u via 011 69 70 42
• persoonlijk bij de thuisdiensten, van maandag tot vrijdag
van 8u30 tot 11u30 uur en in de namiddag na afspraak
Een maatschappelijk werker komt zo snel mogelijk aan huis
om het dossier samen te stellen en verdere afspraken te maken.
Meer info
OCMW - thuisdiensten
Clement Cartuyvelsstraat 12
T 011 69 70 42
thuisdiensten@ocmw-st-truiden.be
www.sociaalhuissinttruiden.be

Het Sociaal Huis is de lokale toegangspoort voor informatie,
hulp en begeleiding rond sociale dienstverlening. Het Sociaal
Huis staat open voor elke Truienaar.
Het centrale punt is het onthaal- en infoloket. De maatschappelijk werkers luisteren naar je met de nodige aandacht voor
privacy en discretie. Ze doen het nodige om je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar de juiste medewerker
of dienst, wat de sleutel kan zijn naar de gepaste oplossing.
Voor onder andere volgende aanvragen kun je terecht in het
Sociaal Huis:
• parkeerkaart voor personen met een beperking
• Tegemoetkoming Hulp Aan Bejaarden (THAB)
• individueel tarief kinderopvang
• bijdrage in de schooluitgaven
• bijdrage bij hobby’s (sport, jeugdbeweging, …)
• aanvraag (gewaarborgde) kinderbijslag
• studiefinanciering
• hulp bij briefwisseling, bijvoorbeeld bij een pensioenaanvraag
• V-test (energie)
•…
Meer info
OCMW - Sociaal Huis
Clement Cartuyvelsstraat 12
T 011 69 70 30
sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be
www.sociaalhuissinttruiden.be

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, Schurhovenveld 1032 (Sint-Jorisstraat).
Meer info
M 0479 75 19 89
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Maak kennis met Maggy en Ludgarde van Villa Rosa
“Als je het graag doet, is er niets mooiers dan
vrijwilligerswerk!”
Maggy Breesch is al zes jaar vrijwilliger in de woonzorgcentra Villa Rosa
en ’t Meiland. Wij stelden haar een
aantal vragen over haar vrijwilligerswerk.
Maggy, vanwaar je vrijwilligerswerk
in de woonzorgcentra?
Mijn man verbleef in ’t Meiland. Na
zijn overlijden, was ik het personeel
erg dankbaar voor de goede zorgen. Ik wilde iets terugdoen
en besloot om vrijwilliger te worden in ’t Meiland. En ondertussen ben ik ook actief in Villa Rosa.
Wat doe je concreet?
Ik help tijdens de eetmomenten: de mensen gaan halen op de
kamer, soep serveren in de dagzaal, afruimen en in de cafetaria ‘laaf ik de dorstigen’. Dit zijn zowat de ondersteuningstaken die ik samen met mijn collega-vrijwilligers in de dagelijkse
werking opneem. Daarenboven zetten we ons beste beentje
voor tijdens de animatieactiviteiten. Mijn collega Suzy en ik
zijn zo wat de gangmakers bij Halloween, carnaval en andere
feesten. Wij proberen altijd het plezier er in te brengen en
slagen er vaak in de bewoners, elk op hun manier, er bij te
betrekken en vooral te laten genieten. Zelfs al kunnen ze soms
niet meer actief deelnemen. Je merkt duidelijk dat ze, door
ons bezig te zien, plezier hebben. Door een glimlach die verschijnt of een plots handgeklap maken ze duidelijk ‘wij doen
mee!’. Het hoeven absoluut geen grootse dingen te zijn. Integendeel, heel eenvoudige dingen, zoals een vriendelijke
goeiedag, een babbeltje, een grapje, maar ook een luisterend
oor of gewoon wat gezelschap bieden, kunnen echt momenten van geluk betekenen voor de bewoners.
Vanwaar komt je feeling voor het vrijwilligerswerk?
Ik kom uit een gezin met tien kinderen, ken veel mensen en
het helpen van mensen heeft er altijd al ingezeten. Ik blijf ook
nooit bij de pakken zitten, probeer altijd de zaken te relativeren en vooral negatieve energie om te zetten in positieve. Als
je het graag doet, is er niets mooiers dan vrijwilligerswerk! Je
krijgt ook veel terug van de mensen. Ik ga ook mee wandelen
met de bewoners, ga mee op uitstap, hou hen gezelschap, …
Mijn zondag is altijd goed gevuld door het vrijwilligerswerk in
de cafetaria. Die dag vliegt voorbij!

Ook interesse om als vrijwilliger een handje te helpen in
Villa Rosa of ’t Meiland? Neem dan contact op met Katrien Vandevoordt, 011 49 37 90, katrien.vandevoordt@
ocmw-st-truiden.be

“’s Avonds als ik wat zit te lezen, kijk ik eens
rond in mijn kamer en dan zeg ik vaak tegen
mezelf: ik zit hier toch wel mooi”
Ludgarde Borgers doet haar verhaal.
Ludgarde, je woont al 11 jaar in het
woonzorgcentrum?
Dat klopt. Elf jaar geleden kwam ik
naar ’t Meiland en ondertussen ben
ik verhuisd naar Villa Rosa. In ’t Meiland was er een erg gezellige en familiale sfeer, maar ik zette me in mijn
zetel in Villa Rosa en ook hier voelde
ik me onmiddellijk thuis.
Hoe bevalt het je hier in Villa Rosa?
Heel goed. Deze middag heb ik weer lekker gegeten. Er stonden mosselen op het menu. Het eten is hier trouwens altijd
goed! Over de verzorging valt niet te klagen. Ik kan nog veel
zelf, maar onlangs ben ik ’s nachts gevallen. Ik heb toen gebeld en heel snel stond er een verpleegster om me te helpen.
Voor mij is dit toch een hele geruststelling dat er steeds hulp
nabij is. Ik geniet hier ook van een grote vrijheid, bijvoorbeeld
’s morgens kun je van 7u30 tot 9u ontbijten, daarna ga ik de
krant lezen in de cafetaria. Niets moet, ik rust wanneer ik wil,
ontvang bezoek wanneer ik wil, ga naar mij familie wanneer
ik wil, … Ik ben hier zo vrij als een vogel bij manier van spreken. Mijn dochter, mijn kleindochter en haar man samen met
de achterkleinkinderen komen me vaak bezoeken en nemen
me regelmatig mee naar de stad. Al bij al, ik ben een gelukkig
mens!
Je hebt hier wel een mooie kamer!
Dat vind ik ook. ’s Avonds, als ik wat zit te lezen, kijk ik eens
rond in mijn kamer en zeg ik vaak tegen mezelf: “ik zit hier
toch wel mooi: een kamer met veel licht, eigen aan het hele
gebouw trouwens, zicht op straat en de entrée, vriendelijk en
goed personeel, alles heel proper, mijn bed altijd mooi opgemaakt, op tijd en stond frisse lakens, want dan slaap ik eens zo
goed, … et voilà, hier zit ik!”
Ik heb me laten vertellen dat je ook wel eens de délégué van
de bewoners wordt genoemd. Klopt dat?
Ik zeg altijd waarop het staat: als het goed is, maar ook als er
iets is dat me niet aanstaat. En het voordeel is dat dit hier in
huis ook kan. Niet alleen dat het kan maar dat er de volgende
keer ook rekening mee wordt gehouden en dat is fijn, niet
alleen voor mij, maar ook voor alle bewoners!”
Wil je meer weten of wil je inschrijven als kandidaat-bewoner? Neem dan contact op via 011 49 37 90 of
villarosa@ocmw-st-truiden.be.
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Sint-Truiden brengt zorgdiensten onder in Zorgbedrijf Sint-Truiden
Vanaf 1 april 2018 bundelt het OCMW van Sint-Truiden al haar
kennis en ervaring rond zorg in één nieuwe organisatie: Zorgbedrijf Sint-Truiden. De sociale dienst van het OCMW wordt
vanaf die datum geïntegreerd in de werking van de stad
Sint-Truiden. Dankzij dit zorgbedrijf kunnen alle Truienaars in
de toekomst - op elk moment van hun leven - genieten van de
toegankelijke zorg waar ze recht op hebben.
De structuurwijziging komt er op vraag van de Vlaamse Overheid. Deze legt alle OCMW’s en lokale overheden op hun werking te versmelten.
In Sint-Truiden maken we een onderscheid tussen de sociale
dienst en het zorgaanbod. De sociale dienst is misschien wel
het bekendst bij de inwoners. Deze dienstverlening wordt geïntegreerd in de structuur van de stad, zodat dit deel uitmaakt
van het lokale sociale beleid. De cliënten kunnen in de praktijk
wel nog altijd op dezelfde locatie (met name het Sociaal Huis
in de Clement Cartuyvelsstraat) én bij dezelfde experts terecht
voor vragen en begeleiding.
Zorg van 0 tot 99 jaar
OCMW Sint-Truiden heeft - naast de sociale dienstverlening
- door de jaren heen ook een uitgebreid zorgaanbod uitgebouwd. Deze zorgdiensten vinden op hun beurt vanaf 1 april
onderdak in de nieuwe organisatie ‘Zorgbedrijf Sint-Truiden’.

Het gaat om de woonzorgcentra Villa Rosa en ’t Meiland, het
kinderdagverblijf De Rakkertjes en (vanaf 1 januari 2019) ook
om de zorg aan huis. Zo wordt alle kennis en ervaring rond
zorg in één gespecialiseerde organisatie gebundeld. Het zorgbedrijf verzorgt de inwoners letterlijk van 0 tot 99 jaar. Door
de nieuwe structuur kan er in de toekomst snel en flexibel ingespeeld worden op nieuwe trends en op noden van klanten
en medewerkers. Ook de samenwerking met de buurgemeenten kan verder vorm krijgen in de schoot van het zorgbedrijf.
Kwalitatieve zorg aan eerlijke prijs
Voor de Truienaars - de klanten van het zorgbedrijf - verandert
er in de praktijk niets. Het nieuwe zorgbedrijf neemt automatisch alle bestaande overeenkomsten met klanten, medewerkers en leveranciers over. De prijzen verhogen niet en er wordt
niet gesnoeid in het zorgaanbod.
Alle Truienaars - ook de zwakkeren in de maatschappij, zoals
kansarme kinderen en kwetsbare ouderen - kunnen blijven rekenen op betaalbare zorg op hun maat.
Meer info
OCMW Sint-Truiden
Clement Cartuyvelsstraat 12
T 011 69 70 30
www.sociaalhuissinttruiden.be
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De Keizerarenden
Sinds kort prijken op de takken van de dikke lindeboom in
het Pater Damiaanhof twee reuzegrote arenden. De twee keizerarenden vormen samen met enkele ‘prooien’ het nieuwste kunstwerk van Steven Vandervelpen (°Diest, 1991). Deze
jonge Truiense kunstenaar werkt en leeft in Sint-Truiden en is
docent schilderkunst aan de Academie Haspengouw [Beeld].
Wij legden Steven even op de rooster.
Hoe ben je ertoe gekomen om dit werk te maken?
Het idee is beginnen groeien wanneer ik het verhaal, of beter
gezegd, de betekenis van ons wapenschild hoorde tijdens een
rondleiding van Sint-Truiden by Lights. Toen ik de kans kreeg
om een nieuw werk te maken voor de verlichte stad heb ik
mij meer verdiept in het wapenschild, omdat het idee van de
tweekoppige arend mij zeer interessant leek.
De omschrijving van ons wapenschild heb ik dan ook als uitgangspunt gebruikt.
“Hemelsblaeuw koleur met eenen arend met twee hoofden
van geel koleur met kruyn van zulke kleur, den arend voerende op de borst de letters S T van zwart koleur het wapen
gedekt met eene gouden kroon.” (1838)

Het hemelsblauw en de gele kroon slaan terug op de keramische stukken die ik heb gebruikt om het werk te maken. De
zwart geletterde S T heb ik er wel uit gelaten.
Wat is het achterliggende verhaal van het werk?
Mijn vertrekpunt was de tweekoppige arend van het Truidens
wapenschild. Deze stond symbool voor de tweeheerlijkheid,
door het Luikse bisdom en de keizerlijke abdij. In mijn ogen
staat deze arend voor een tweestrijd tussen macht en vrijheid,
2 zeer fragiele begrippen de dag van vandaag. Deze begrippen hebben de basis gevormd voor de ‘porseleinen’ roofdieren die zich nu met hun prooien in de boom bevinden. Ik wil
altijd zoveel mogelijk ruimte laten voor interpretatie en verwondering, zodat je als toeschouwer toch de kans krijgt om je
zelf open te stellen voor kunst in de openbare ruimte. Ik zie
dit werk ook wel als een soort tweede kans om een dialoog
aan te gaan met de toeschouwer, omdat mijn vorige installatie
hier niet echt de kans voor heeft gehad door het herhaalde
vandalisme.
Hoe is dit kunstwerk gemaakt?
Het werk is opgebouwd uit polystyreen schuimplaten. Deze
zijn op maat gesneden en aan elkaar geschroefd. Dit werd
uiteindelijk de basisvorm voor de figuren die je nu ziet. Op
deze vormen ben ik dan mijn eigen, kapotgeslagen, spiegels
en keramiek gaan lijmen. Alles was afkomstig uit de kringloop, via kennissen of uit mijn collectie. Bij deze fase heb ik
een aanzienlijk aantal nachten monnikenwerk verricht om de
prooien te bekleden met keramiek. De arenden zelf zijn nog
afgewerkt met kneedbaar beton en glanzende lakverf.
Waarom heb je het Pater Damiaanhof gekozen als locatie?
Op het Damiaanhof bevindt zich een alleenstaande en zeer
iconisch uitziende boom, een kale kern met een rijkelijk aantal
bladeren aan de rand. Deze combinatie maakt deze boom en
de omgeving een perfecte locatie voor de royale arenden van
Sint-Truiden. De arenden kunnen er een toeziend oog houden
op al wie er voorbijrijdt en wandelt, wat de betekenis van het
werk voor mij nog versterkt.
Gaat dit kunstwerk de oude boom niet beschadigen?
Van bij het begin van het ontwerp tot de uitvoering hebben
we rekening gehouden met de plaatsing in de boom en de
veiligheid ervan. In het werk hebben we bevestigingsbeugels
gelast zodat we deze met behulp van spanriemen in de boom
konden bevestigen. We hebben gebruik gemaakt van rubber
en jutte doeken zodat de spanriemen niet in de boom zouden
snijden.
Hartelijk dank Steven. We raden iedereen zeker aan om een
kijkje te gaan nemen op het Pater Damiaanhof!

26

Sint-Truiden deelt zijn elektrische auto’s met jou!
Moet je je af en toe verplaatsen, maar heb je eigenlijk geen
(tweede) wagen nodig? Dan zijn onze elektrische deelauto’s
ongetwijfeld iets voor jou.
Hoe werkt het?
Je meldt je aan via www.sint-truiden.be/autodelen of je kan
langsgaan in de parkeerwinkel (Minderbroedersstraat 29). Je
ontvangt vervolgens een e-mail met een link om je account te
activeren.
Hierna kun je je profiel vervolledigen. Werk je liever via je
smartphone? In de activatie-stappen vind je een link om de
‘Tapazz’-app te downloaden. Na registratie kan je een wagen
reserveren via de app.
Waar kan ik een auto ophalen en terugbrengen?
Er zijn twee wagens: een Zoë en een Kangoo van Renault. Die
staan op de parking van het stadskantoor (Kazernestraat 13).
De Zoë is 24 uur op 24 beschikbaar. De Kangoo staat er van
maandag tot vrijdag van 15u tot 1u, en in het weekend en op
feestdagen 24 uur op 24.
Het voertuig openen, doe je met de smartphone. Beschik je
niet over een smartphone, dan kan je eentje ontlenen in de
parkeerwinkel. In de auto ligt een map met de handleiding
en de laadkaart.
Op het einde van de rit, breng je de wagen terug naar de parking en verbind je hem met de laadpaal.
Wat kost het en hoe kan ik betalen?
Voor het gebruik van de auto’s wordt een klein bedrag aangerekend: 1,50 euro per uur en 0,15 euro per kilometer. Betaling
gebeurt via een vooraf betaald krediet. Dit kun je opladen via
bancontact of kredietkaart. Er wordt automatisch berekend
hoe lang je bent weg geweest en hoeveel kilometer je hebt gereden. Vervolgens wordt dit bedrag van je krediet afgehouden.

Meer info
Mobiliteit
T 011 70 15 80
info.mobiliteit@sint-truiden.be

Omgevingsvergunning van start
Sinds 1 januari is de stad Sint-Truiden, zoals alle Vlaamse gemeentes, overgestapt naar de ‘omgevingsvergunning’. Deze
verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en
de milieuvergunning. De omgevingsvergunning kan enkel
digitaal aangevraagd worden. Voor bepaalde kleine dossiers
waarin er geen medewerking van een architect vereist is, kan
er nog een papieren dossier ingediend worden. Dat wordt nadien vervolgens gedigitaliseerd.
Alle aanvragen worden voortaan ingediend bij één loket, het
Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Op deze manier dient één
loket zowel voor de indiener, de adviesinstanties als de behandelende instanties. Dat is efficiënter en bespaart tijd.

Wanneer een omgevingsvergunning aanvragen?
De voorwaarden voor een aanvraag blijven dezelfde als voor
de voormalige stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning. Je hebt dus onder meer een vergunning nodig als
je gaat bouwen, verbouwen, slopen, graven, bomen vellen,
reclameborden en afsluitingen plaatsen, … Ook bij het exploiteren van een inrichting die hinderlijk kan zijn voor mens en
leefmilieu, zoals varkensstallen, opslag van dierlijk mest, uitbaten van een carwash, … blijft een vergunning nodig.
Voor meer info of het aanvragen van een omgevingsvergunning kan je terecht op www.omgevingsloket.be.
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Ben jij bezig met hernieuwbare energie?
Laat van je horen!
In een ideale wereld is er geen vervuiling door fossiele brandstoffen en kernenergie. Zonne- en windenergie zijn de energiebronnen van de toekomst. We gebruiken een auto enkel
als het echt moet en rijden het liefst elektrisch. Onze huizen
verwarmen we met aardwarmte of de restwarmte van onze
fabrieken.

en Zoutleeuw een avond rond energie in cultuurcentrum de
Bogaard.
Ben jij iemand die kiest voor hernieuwbare energie? Probeer
jij thuis of met je organisatie of bedrijf een duurzaam verschil
te maken, hoe klein of hoe groot ook? Laat dan zien waar je
mee bezig bent en toon jouw eigen kracht.

Misschien zijn we nog veraf van deze ideale wereld, maar er
zijn wel al heel wat initiatieven in de goede richting.
Op donderdag 22 maart organiseert de Milieuraad van
Sint-Truiden in samenwerking met de dienst Milieu en de milieuraden en -diensten van Gingelom, Heers, Nieuwerkerken
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Meer info
Annemie Verheyden
M 0494 52 95 32
annemie@natlandhoeve.be

#sinttruiden

Stad Sint-Truiden
Facebook

Hoera! Vanaf vanavond gaat de
gloednieuwe Stationsstraat weer
open voor alle verkeer na een jaar
van hard werken!
#sinttruiden#hoofdstadvanhaspengouw #stadsvernieuwing
https://www.sint-truiden.be/stationsstraat-weer-open-voor-verkeer

foto_sarah
Instagram
#sinttruiden #sinttruidencity#stadhuis
#kerstverlichting
#lampjes

Haspengouw Markt
Facebook

Haspengouw Markt...
Top! #sinttruiden

kennydetre
Instagram
Picture by me
#snow #snows#pictures #picture #photo
#photos#photography
#canon #landscape
#location#belgium
#limburg #sinttruiden
#speelhof#iloveit #ilike

DronePort
Facebook

10

Eerste steenlegging
DronePort vandaag! De
campus voor de drone
industrie in Europa!
Drone Community POM
Limburg @Lrm Limburg Regional Airport St. Truiden Stad
Sint-Truiden

bartliesenborgs
Instagram
#airplanes #planes#planespotter #sinttruiden#experiencebelgium #visitlimburg#toerismelimburg
#fotorobyns#fotofreakslimburg #nikon#photography#worldwide #

Dienst Jeugd Sint-Truiden
Facebook

Terugkomdag inburgeraars .. ook de dienst
jeugd is aanwezig met
een interactieve stand.
Diverse culturen ontdekken onze jeugdige
werking #kennismaking

emieldelvaux
Instagram
#pianoconcert
#keizerszaal#sinttruiden
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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.

01

02

Sunday Markt fashion edities

Nieuwjaarsborrel				

Elke zondag in januari van 6u30 tot 13u

Zondag 7 januari van 16u30 tot 18u30

Elke zondag in januari vinden er speciale edities van de
Sunday Markt plaats: de fashion edities.

Het stadsbestuur en het Koninklijk Stedelijk Feestcomité
nodigen alle inwoners van groot Sint-Truiden uit op de
gratis nieuwjaarsborrel.

Naast hebbedingen en snuisterijen, verschillende
verskraampjes en foodtrucks is er ook een tweedehands
kledingverkoop.
Wil je deelnemen als standhouder? Schrijf je dan in via
0496 53 49 26.

Als afsluiter is er een spetterend vuurwerk.
Met medewerking van Horeca Sint-Truiden, de Bakkersbond en de Sint-Truidense Beenhouwersvakvereniging.

Meer info
www.sundaymarkt.be

Meer info
Yves Festraets
yves.festraets@skynet.be

Veemarkt
Gratis toegang

Grote Markt
Gratis

03

Belpop Bonanza Quattro

klaar met verrassende verhalen uit de vaderlandse
muziekgeschiedenis.
Belpop Bonanza Quattro is de vierde show van het melomane duo uit Leuven. Deze nieuwe editie wordt even
leerrijk, onderhoudend en grappig als zijn voorgangers,
maar steekt anders en slimmer in elkaar. Het is een reisprogramma in vier etappes. Delvaux en Ewing vertrekken
op muzikale citytrip en doen vier plekken aan waar grote
muziekgeschiedenis is geschreven door artiesten uit binnen- en buitenland. Neen, niet in Antwerpen of Luik. En
ook niet in Boechout of Bilzen. Verrassing …

Donderdag 18 januari om 20u15
Jan Delvaux & dj Bobby Ewing

Meer info
www.debogaard.be

De apostels van de Belpop zijn terug. Jan Delvaux en dj
Bobby Ewing (Jimmy Dewit) hebben een nieuw programma

Cultuurcentrum
18 / 17 (+60) / 13 (-26) euro

31

Events in de kijker
11 DE EDITIE

Verantwoordelijke uitgever: Opper Jo Sneyers Bartholijnstraat 16 - 3840 Borgloon - 0498824718 - info@raadvanelf.be

jubileume

diti

e

04

05

Uitreiking literaire prijzen

Zaterdag 20 januari om 15u
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De stadscarnavalvereniging ‘Orde van de Commeduur’
organiseert de daverende Prinsen Pronknacht in de tot
carnavalstempel omgetoverde feestzaal Rvue op Stayen.
De Maastrichtse carnavalartiesten Beppie Kraft,www.raadvanelf.be
Frans
Theunisz en Erwin zorgen voor de perfecte Limburgse
ambiance en de Nederlandse feestkoningin Jettie Pallettie brengt haar bekendste hits.
Daarnaast zorgt de Hofkapel De Oppenheimers voor het
voorprogramma en de muzikale intermezzo’s en neemt
de huis-dj de afterparty voor zijn rekening.

Op zaterdag 20 januari, aan de vooravond van Poëzieweek in Vlaanderen en Nederland, worden naar goede gewoonte de jaarlijkse literaire prijzen van de stad
Sint-Truiden uitgereikt.
Intussen zijn de winnaars bekend, en is de stad trots op de
kwaliteit die elk jaar komt bovendrijven!
Wil je er graag bij zijn? Kom dan naar cultuurcentrum
de Bogaard en geniet van de keuze van de jury voor volwassenen en de jury voor jongeren. Joost Stockx, beter
bekend als podium- en slam dichter Jee Kast en als lid
van de jongerenjury, zal het podium bestormen. Jee Kast
staat al bijna 15 jaar op de planken met allerlei vormen
van woord. Zijn smoel bekend van Belgium’s got Talent
en verschillende andere podia. Zijn gedichten in stijl en
vorm divers. Zijn openingszinnen, fout. Tussendoor is er
jazzy muziek van Standard Deviation.
Meer info
Chris Schoeters
T 011 70 15 77
chris.schoeters@sint-truiden.be
Cultuurcentrum
Toegang gratis

De deuren gaan open om 19u11.
Kaarten reseveren via het secretariaat van de Orde van
de Commeduur
Rvue Stayen
11 euro (staanplaats) / 15 euro (zitplaats)
Noteer alvast ook volgende data in je agenda:
• zondag 4 februari om 13u11: super kindercarnavalfeest
in de Raymond Goethalszaal Stayen
• van vrijdag 9 tot en met donderdag 15 februari: carnavalkermis op de Grote Markt
• zaterdag 10 februari om 20u11: faat verklied bal in het
feestpaviljoen, Groenmarkt
• zondag 11 februari: golden oldies dansmatinee in het
feestpaviljoen, Groenmarkt
• maandag 12 februari om 13u11: internationale Verloren Maandagstoet
Meer info
Giani Creten
info@giani.be
www.ordevandecommeduur.be
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Sint-Truiden by Lights by Music

Zaterdag 27 januari om 19u
Op 27 januari 2018 kan je voor de laatste keer genieten
van Sint-Truiden by Lights by Music. Een niet te missen
avond vol verrassingen en muziek. Zo geniet je van tal van
muzikale talenten zoals accordeonist Jonas Van Esch, the
Jameson Brothers, VOKALI, Edward Vanmarsenille en Fabien Moulaert. Om 21u30 verrast Circus Paljasso je in het
klein stadspark met een heus vuurspektakel.
Vertrek: stadhuis, Grote Markt
Prijs: 12 euro per persoon
Reserveren via Toerisme
Sint-Truiden.
Meer info
Toerisme Sint-Truiden
T 011 70 18 18
info.toerisme@sint-truiden.be

Kalender

Cultuur
Marktconcerten (orgelbespelingen)
Naast orgelmuziek is er ook plaats
voor kamermuziek, koormuziek,
pianomuziek enz..
Wanneer: elke 2de zaterdag van de
maand • 12u
Waar: O.-L.-Vrouwekerk, Grote Markt
Prijs: gratis
Info: www.debogaard.be

De dag dat een gewonde soldaat
wordt binnengebracht om verpleegd
te worden, ontstaat een seksueel
geladen sfeer.
Inleiding door Ann Knaepen.
Wanneer: dinsdag 9 januari • 20u15
Waar: Cinema Cameo, Naamsevest 45
Prijs: 6 euro
Info: www.debogaard.be

Tentoonstelling: The influence of
an old painting on a fresh start
Kaïn Walgrave
De kunstenaar laat materialen
zoals papier, doek, verf, hars
en lijm in fysieke en chemische
processen op elkaar inwerken. Deze
dynamiek vertaalt zich in statische
momentopnames of beelden die
blijven veranderen.
Wanneer: maandag 8 januari tot
zaterdag 17 maart • 12u-18u
(maandag tot vrijdag) • 10u-16u
(zaterdag)
Waar: kunstgalerij cultuurcentrum
Prijs: gratis
Info: www.debogaard.be

Als ik de lotto win
Toneelkring Velm
Gilbert Dierckx ligt bij zijn vrouw
onder de sloef. Zijn vrouw, dochter
van een notaris, heeft een flinke
spaarpot ingebracht in het huwelijk
en hij wordt daar regelmatig aan
herinnerd. Als hij toch eens de lotto
kon winnen…
Wanneer: zaterdag 13 en 20 januari,
vrijdag 19 januari • 19u-23u - zondag
14 januari • 15u-18u
Waar: cultureel centrum,
Sint-Martinusstraat 8
Prijs: 8 euro
Info: 0475 28 26 84
www.toneelvelm.be

Uitgesteld
Zepperse Toneelvrienden
Toneelbond Hoger Op start met de
repetities van een nieuw toneelstuk
n.a.v. hun 50-jarig bestaan. Bij de
eerste samenkomst loopt het al mis:
de regisseur komt niet opdagen,
acteurs haken af. Kan de voorstelling
uiteindelijk plaatsvinden?
Wanneer: zaterdag 13, 20 en 27
Hamlet 					januari - vrijdag 19 en 26 januari
Abattoir Fermé
20u-23u
Een Hamlet ‘na de feiten’: alle kwaad
Waar: SOLV, campus Sint-Aloysius,
is geschied, trauma’s en geesten
Kasteelstraat 53
hebben vrij spel; een gitzwarte en
Prijs: 8 euro
visueel prikkelende val door het
Info: 011 68 57 30
brein van het meest getroebleerde
georges.roebben@telenet.be
personage uit de theatergeschiedenis,
helemaal de dieperik in.
Zebrafilm: Loveless
Wanneer: maandag 8 januari • 20u15
Boris en Zhenya gaan scheiden. Boris
Waar: cultuurcentrum
heeft een relatie met een jonge vrouw
Prijs: 21 / 20 (+60) / 16 (-26) euro
en Zhenya date met een rijke man.
Info: www.debogaard.be
Geen van beiden lijkt nog interesse te
hebben in Aliocha, hun 12-jarige zoon.
Zebrafilm: The beguiled
Inleiding door Ann Knaepen.
Tijdens de Amerikaanse
Wanneer: dinsdag 16 januari • 20u15
burgeroorlog leven de vrouwen
Waar: Cinema Cameo, Naamsevest 45
in een meisjesinternaat in Virginia
Prijs: 6 euro
afgeschermd van de buitenwereld.
Info: www.debogaard.be

De kat in de kelder
Bevingse Toneelgroep
Het kansarme gezin De Cat neemt
tijdelijk zijn intrek in de kelder van
majoor Tanghe. Aanvankelijk met
tegenzin, maar met plezier als ze
vernemen dat een bank grenst aan de
woning van de majoor. Ze besluiten
een tunnel te graven.
Wanneer: vrijdag 19 en 26 januari en
2 februari - zaterdag 20 en 27 januari
en 3 februari • 20u-23u - zondag 21 en
28 januari • 14u30-18u
Waar: parochiezaal Bevingen,
Naamsesteenweg 292
Prijs: 8 euro
Info: www.toneelbevingen.be
Toast Literair: de Graven van Loon
door Frank Decat
Davidsfonds Sint-Truiden
(Haspengouw)
Frank Decat neemt ons mee naar
de late Middeleeuwen: vorming
van het vorstendom Loon, de
strijd tegen Brabant, huwelijks- en
expansiepolitiek, de neergang en
aanhechting van Loon door Luik in
1366. Pauze met koffie en taart.
Wanneer: zondag 21 januari
14u-16u30
Waar: auditorium KCST, 3de graad,
Diesterstraat 1
Prijs: 20 / 15 (met cultuurkaart) euro
Info: www.davidsfonds.be/activity/
division/activitydetail.phtml?id= 55410
Zebrafilm: Insyriated
Een moeder van drie kinderen in het
Damascus vandaag, wanhopig om
haar familie bijeen te houden, terwijl
het buiten bommen regent. Insyriated
toont mensen in extreme situaties.
Elke beslissing kan van levensbelang
zijn. Inleiding door Ann Knaepen.
Wanneer: dinsdag 23 januari • 20u15
Waar: Cinema Cameo, Naamsevest 45
Prijs: 6 euro
Info: www.debogaard.be
Het diner
Groep Pol Stas
Een diner van twee broers en hun
echtgenotes in een chic restaurant
om een dringende kwestie over hun
kinderen te bespreken. Het diner is
een cynische, maar toch humoristische
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thriller, die menig ouder een spiegel
voorhoudt. Hoe ver ga je om je
kinderen te beschermen tegen de
gevolgen van hun daden?
Wanneer: donderdag 25, vrijdag 26 en
zaterdag 27 januari • 20u15 - zondag
28 januari • 15u
Waar: cultuurcentrum
Prijs: 10 / 5 (studenten) / 25
(abonnement)
Info: 011 68 18 23, contact@polstas.be

Een reis doorheen het 17de-eeuwse
Europa met Artemisia Gentileschi
Artemisia Consort
Sopraan Elke Janssens, specialiste voor
barokmuziek, brengt een programma
dat geïnspireerd is op Artemisia’s
leven en werk. Ze volgt haar op haar
reizen door het Europa van het begin
van de 17de eeuw: een boeiende
periode met massa’s prachtige muziek.
Wanneer: donderdag 25 januari
20u15
Waar: Keizerszaal
Prijs: 16 / 15 (+60) / 11 (-26) euro
Info: www.debogaard.be
Scrambled poetry
Lotte Dodion, Jee Kast & Chantal Acda
Een poëtisch ontbijt met 2 dichters:
de Truiense Lotte Dodion die met
haar poëzie voor het ‘plebs’ toont dat
het ook anders kan en Hasselaar Jee
Kast die alles creëert wat met woord
en taalcreativiteit te maken heeft.
Dit alles muzikaal omlijst door de
Belgisch-Nederlandse Chantal Acda.
Wanneer: zondag 28 januari • 10u
Waar: foyer cultuurcentrum
Prijs: 15 / 14 (+60) / 10 (-26) euro
Info: www.debogaard.be
Zebrafilm: The square
Hoofdpersonage is museumdirecteur
Christian. Hij wil uitpakken met een
nieuwe tentoonstelling waarin the
Square één van de meest besproken
werken moet worden, maar een en
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ander loopt niet zoals hij het had
gepland, hetgeen hem én het museum
in een existentiële crisis brengt.
Inleiding door Ann Knaepen.
Wanneer: dinsdag 30 januari • 20u15
Waar: Cinema Cameo, Naamsevest 45
Prijs: 6 euro
Info: www.debogaard.be
Marx
Johan Heldenbergh
Johan Heldenbergh kruipt in de huid
van één van de grootste filosofen.
Waarin heeft Marx zich vergist?
Waarin heeft hij gelijk gekregen?
In tijden van onzekerheid en
groeiende ongelijkheid is deze
theatermonoloog een confronterend,
kritisch en gloedvol pleidooi voor
vrijheid en menselijke waardigheid.
Gratis inleiding om 19u30.
Wanneer: dinsdag 30 januari • 20u15
Waar: cultuurcentrum
Prijs: 20 / 19 (+60) / 16 (-26) euro
Info: www.debogaard.be

Tiert Welig
Katinka Polderman
Katinka brengt vanavond een hoop
nieuwe liedjes mee, een gitaar en
een omnichard. Verder laat zij het lot
bepalen, want dat levert vaak heel
mooie dingen op. Iedere avond is uniek
en eenmalig. Niets staat vast, behalve
dat het toeval een grote rol zal spelen.
Wanneer: donderdag 1 februari • 20u15
Waar: cultuurcentrum
Prijs: 15 / 14 (+60) / 10 (-26) euro
Info: www.debogaard.be
Le devin du village
AH Podium
Le devin du village van Jean-Jacques
Rousseau is een oproep om terug
te keren naar de eenvoud van
het landelijk leven. Leerlingen en
oud-leerlingen van de Academie
Haspengouw en andere academies
in Limburg, het vocaal ensemble en
het kamerorkest van de Academie
Haspengouw brengen deze opera.
Wanneer: vrijdag 2 en zaterdag
3 februari • 20u15
Waar: Academiezaal
Prijs: 20 / 19 (+60) / 14 (-26) euro
Info: www.debogaard.be

Sherlock Holmes
Jean Paul Van Bendegem, Vitalski &
Johan Braeckman
Vitalski, de flamboyante wiskundigefilosoof Jean Paul Van Bendegem en
filosoof Johan Braeckman verdiepen
zich in het universum van Sherlock
Holmes en zijn schepper Arthur
Conan Doyle voor een geanimeerde
voorstelling!
Wanneer: woensdag 31 januari • 20u15
Waar: cultuurcentrum
Prijs: 10 / 9 (+60) / 8 (-26) euro
Info: www.debogaard.be

Gisteren was het geweldig!
Sturm en Van Geel
Een liefdevolle clash tussen kompanen
Nico Sturm en Jonas Van Geel. Een ode
aan de vriendschap, een botvieren
van hun liefde voor de oude revue,
een onderzoek naar de kracht van een
duo: hoe kunnen twee mensen een
leven lang elkaar liefhebben en vrolijk
blijven.
Wanneer: maandag 5 februari • 20u15
Waar: cultuurcentrum
Prijs: 19 / 18 ( +60) / 14 (-26) euro
Info: www.debogaard.be

Kalender

Jeugd			

Natuur en Leefmilieu

SNS: dans met Sofia Pierars
Zuid-Limburgse Sport na school
De SNS-pas is een sportpas voor
leerlingen van het secundair onderwijs
waarmee je gedurende een bepaalde
periode, aansluitend aan de schooluren,
kan deelnemen aan verschillende
sportactiviteiten.
Wanneer: wekelijks op woensdag
(vanaf 24 januari) • 14u
Waar: sportcomplex Sint-Pieter
Prijs: 2,50 (per les)/ 30 (SNS-pas) euro
Info: zuidlimburg@sportnaschool.be

Dijkenwandeling
Natuurpunt Aulenteer
Waarnemen en inventariseren
van vogels rond Bernissem.
Wanneer: zondag 7 januari • 10u-12u
Waar: vertrek aan het infobord Watering (overgang Keelstraat-Terbiest)
Info: 0485 64 22 26

Multimove (kleuterturnen)
Dienst Sport
Wanneer: wekelijks op woensdag
14u-15u (5-6-jarigen) en 15-16u
(3-4-jarigen) (behalve in de 		
schoolvakanties)
Waar: Trudo Sporthal
Prijs: 25 euro
Info: www.sint-truiden.be/sport
011 70 17 70
Circusles Multi (7-12 jaar)
Vzw Circusatelier BalanCirk
Jongleren, diabolo’s, éénwielrijden,
koordlopen, menselijke piramides
bouwen, clownerie en nog veel meer
disciplines. Circus je graag mee?
Wanneer: wekelijks op woensdag
14u-15u15
Waar: sporthal Tuinwijk, Sportlaan
Prijs: 190 euro
Info: 0492 94 72 87, www.balancirk.be
Opboksen (vanaf 14 jaar)
Dienst Jeugd i.s.m. dienst Sport en TKM
Death Row Sint-Truiden (kickboksen)
Wanneer: wekelijks op vrijdag • 6u45-18u
Waar: Trudo Sporthal
Prijs: 1 euro
Info: 011 70 18 92
www.sint-truiden.be/sport

Repair Café
Milieuraad Sint-Truiden
Herstellers geven advies en helpen je
gratis bij de reparatie van kleding,
fietsen, elektro enz.
Wanneer: woensdag 17 januari
14u-17u
Waar: Technicum, Gildestraat 22
Prijs: gratis
Info: 0497 38 97 57
Hemel kijken
Natuurpunt Aulenteer
Lezing over het heelal met planeten en
sterren.
Wanneer: zaterdag 3 februari • 20u-23u
Waar: Natuurhuis Haspengouw, Kleinveldstraat 54
Info: 011 69 16 22, www.natuurpunt.be

Sport
Krav Maga Zelfverdediging
Keep My Family Safe (KMFS)
Wanneer: wekelijks op maandag
19u-20u30
Waar: sportcomplex Sint-Pieter
Prijs: 5 euro
Info: kmfs@telenet.be
Dru-yoga
Eve-naar
Wanneer: wekelijks op maandag, dinsdag en donderdag • 19u30-21u30 en
woensdag • 9u30-11u30, 17u30-19u30
en 19u30-21u30
Waar: Luikerstraat 82/102
Info: www.eve-naar.be
Dancing freedom
(bewegen als vrije expressie)
Guru
Wanneer: wekelijks op maandag
19u45-21u45
Waar: Diesterstraat 44
Info: 011 70 75 58
www.iamguru.be

Lyengar yoga
Gezondheidsdienst de Voorzorg
Lyengar yoga is een intensievere yoga:
de poses worden langer aangehouden
en er wordt gestreefd naar een perfecte uitwijzing.
Wanneer: wekelijks op maandag
20u-21u
Waar: sportcomplex Sint-Pieter
Prijs: 84 / 120 (niet-leden De Voorzorg)
euro
Info: 011 27 85 10
gezondheidsdienst@devoorzorg.be
Figuurtraining
Dienst Sport
Wanneer: wekelijks op dinsdag
10u-11u (behalve in de schoolvakanties)
Waar: sportcomplex Sint-Pieter
Prijs: 25 euro
Info: www.sint-truiden.be/sport
011 70 17 70
Fietsen in en rond Sint-Truiden
Femma Sint-Marten
Wanneer: wekelijks op dinsdag
13u30-16u
Waar: vertrek Beekstraat 12
Prijs: gratis
Info: 0497 93 05 90
Capoeira
Capoeira Officio da Arte vzw
Braziliaanse bewegingskunst die dans,
gevecht, muziek, cultuur en acrobatie
verenigt.
Wanneer: wekelijks op woensdag
17u30-18u30
Waar: Het Wijdeland, Geelstraat 51a
Info: 0484 80 98 49
info@mundocapoeira.be
Rekanto ‘ik beweeg weer’ - yoga
Katrien Hendrickx
Voor mensen met een zwakke fysieke
conditie of emotionele mentale problematiek.
Wanneer: wekelijks op donderdag
13u30-14u30
Waar: sportcomplex Sint-Pieter
Prijs: 2 euro
Info: 0494 58 49 52
www.rekanto.be
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Bridge clubavonden
Bridgeclub Sint-Truiden
Gratis bridgelessen gedurende het
ganse jaar.
Wanneer: wekelijks op donderdag
19u30-23u
Waar: sporthal Tuinwijk, Sportlaan
Info: 0494 04 93 63
eddy.leenen@skynet.be

Gezinszwemmen
Dienst Sport
Wanneer: zaterdag 6 januari (ook op
zaterdag 3 februari) • vanaf 13u30
Waar: recreatiezwembad Sint-Pieter
Prijs: 2,50 euro (per persoon)
Info: 011 70 17 57
www.sint-truiden.be/zwembad

Sweet Lights
Toerisme Sint-Truiden
Avondwandeling met gids langs verlichte monumentale sites en architecturale bakens.
Wanneer: wekelijks op vrijdag en
zaterdag • 19u15-23u
Waar: vertrek stadhuis, Grote Markt
Prijs: 12 euro per persoon (begeleider,
degustaties en toegangen inbegrepen)
Info en inschrijven: info.toerisme@
sint-truiden.be, 011 70 18 18

Yoga
Femma Schurhoven-Melveren
Wanneer: dinsdag 9 en 23 januari (ook
op dinsdag 6 februari) • 19u-20u
Waar: parochiaal centrum,
Melveren-Centrum 66
Info: brone.esselen@gmail.com

Bridge clubavonden
Bridgeclub Haspengouw
Wanneer: wekelijks op dinsdag
19u30-23u
Waar: Panderosa,
Hasseltsesteenweg 369
Info: 0498 64 64 11
piet.creemers@telenet.be
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Op zoek naar zin
Sint-Trudofederatie
Levensbeschouwelijke gesprekken voor
iedereen, een wegwijzer voor mensen
onderweg, op zoek naar zin en geluk.
Wanneer: eerste zaterdag van de
maand • 10u-11u
Waar: sacristie van de O.-L.-Vrouwekerk (ingang Markt)
Prijs: gratis
Info: 0494 13 35 57
lieve.creten@telenet.be
Rondleiding brouwerij
en alcoholstokerij Wilderen
Brouwerij en alcoholstokerij Wilderen
Wanneer: wekelijks op zaterdag en
zondag • 15u
Waar: Wilderenlaan 8
Prijs: 6 euro
Info: www.toerisme-sint-truiden.be/
Brouwerij-alcoholstokerij-WilderenHoreca, 011 58 06 80

Ontspanning

Vrouwelijk schoon (workshops klusjes
voor Truiense en anderstalige vrouwen)
De Praktische School i.v.m. de dienst
Integratie
Als thema’s: elektriciteit, verstopte
afvoer, verkalkte kraan, hout (lijmen,
zagen, boren, pluggen, ...).
Wanneer: eerste woensdag van elke
maand • 14u-16u
Waar: Huis van de Wereld, Zoutstraat
Info en inschrijven: 011 70 15 36
info.integratie@sint-truiden.be

Sweet Lights by Music
Toerisme Sint-Truiden
Verlichte monumenten en muzikale
ontmoetingen maken de avond
compleet.
Wanneer: 4de zaterdag van de maand
19u
Waar: vertrek stadhuis, Grote Markt
Prijs: 12 euro
Info: 011 70 18 18
www.toerisme-sint-truiden.be/bylights

Nieuwjaarswensen
KVLV Wilderen-Duras
Wanneer: dinsdag 9 januari • 19u-23u
Waar: Galgestraat 154
Info: 0499 37 81 17
kvlvwilderenduras@hotmail.com

Sint-Truiden by Lights
Toerisme Sint-Truiden
Een avondwandeling langs verlichte
historische gebouwen (volgen van
lichtklinkers).
Wanneer: wekelijks op vrijdag, zaterdag en zondag bij het invallen van de
duisternis
Waar: vertrek stadhuis, Grote Markt
Prijs: gratis
Info: www.toerisme-sint-truiden.be
011 70 18 18

Naailessen
KVLV Wilderen-Duras
Wanneer: woensdag 10 januari
19u-22u
Waar: Galgestraat 154
Prijs: 30 (6 lessen) / 60 (niet-leden) euro
Info: 0499 37 81 17
kvlvwilderenduras@hotmail.com
Haken
KVLV Ordingen
Wanneer: woensdag 10 januari
19u30-22u30

Kalender

60+
Waar: parochiezaal,
Ordingen-Dorp 269
Info: nadinemievis@hotmail.be
Wandeling Sint-Truiden by Lights
Femma Schurhoven-Melveren
Wanneer: vrijdag 12 januari • 18u30
Waar: vertrek parkeerterrein Begijnhof
Info: brone.esselen@gmail.com
Ruilbeurs
Vereniging Sint-Truidense
Verzamelaars
Wanneer: zondag 14 januari • 8u30-12u
Waar: sporthal van het Oud-Atheneum,
Zoutstraat 46
Prijs: gratis
Info: vstverzamelaars@hotmail.com
0496 18 06 48
Koken
KVLW Wilderen-Duras
Wanneer: dinsdag 16 januari • 19u-22u
Waar: Galgestraat 154
Prijs: 6 / 12 (niet-leden) euro
Info: 0499 37 81 17
kvlvwilderenduras@hotmail.com
Bloemschikken
Tuinhier
Wanneer: dinsdag 16 januari
19u30-21u30
Waar: Trudo Sporthal
Info: 0476 92 59 52
annie.mellaerts@yahoo.com

Volksverhalen
KVLV Ordingen
Wanneer: woensdag 24 januari
19u30-22u30
Waar: parochiezaal,
Ordingen-Dorp 269
Info: nadinemievis@hotmail.be
Workshop: Een persoonlijk interieur,
zo doe je dat!
Cultuurcentrum i.s.m. Hilde Smeets
In deze workshop gaan we op zoek
naar je interieurpersoonlijkheid én
vertalen die concreet naar één ruimte
in je woning.
Wanneer: zaterdag 27 januari (ook op
zaterdag 10 februari) • 9u30-13u
Waar: cultuurcentrum
Prijs: 75 euro
Info en inschrijven: www.debogaard.be
011 70 17 00
Koffiekransje met Freddy Davis
Vzw Freddy Davis Fanclub
Wanneer: zondag 28 januari • 14u-20u
Waar: parochiezaal de Drie Gezusters,
Drie-Gezustersstraat
Prijs: 5,50 euro
Info: 0473 61 79 60
Creatief met koffiecups
KVLV Kortenbos
Wanneer: dinsdag 30 januari
Waar: Norbertusheem, Nachtegaal 126
Info: www.kvlv-kortenbos.be

Soepen met vergeten groenten
Femma Sint-Marten
Wanneer: woensdag 17 januari
19u30-22u
Waar: Beekstraat 12
Prijs: 3 euro
Info: 0496 78 99 83

Macramé (armbanden)
KVLV Ordingen
Wanneer: woensdag 31 januari
19u30-22u30
Waar: parochiezaal,
Ordingen-Dorp 269
Info: nadinemievis@hotmail.be

Breien van stola of omslagsjaal
KVLV Wilderen-Duras
Wanneer: dinsdag 23 januari
19u30-22u
Waar: Galgestraat 154
Prijs: 3 / 6 (niet-leden) euro
Info: 0499 37 81 17
kvlvwilderenduras@hotmail.com

Haken
Femma Schurhoven-Melveren
Wanneer: maandag 5 februari • 19u
Waar: parochiaal centrum, Melveren-Centrum 66
Info: brone.esselen@gmail.com

Aquafun
Triamant Haspengouw
Wanneer: wekelijks op maandag
10u-11u
Waar: Halingenstraat 76
Prijs: 5/4 euro per beurt (bij aankoop
van een 10-beurtenkaart)
Info: 011 88 68 85
Sportelen: fitness
Dienst Sport
Wanneer: wekelijks op maandag,
woensdag en vrijdag • 13u-16u
Waar: Fitnesscenter Concourse,
Stationsstraat 63
Prijs: 6 euro
Info en inschrijven: www.sint-truiden.
be/sport, 011 67 35 79
Spinning
Dienst Sport
Wanneer: wekelijks op dinsdag en
donderdag • 9u30 en 10u30 (in de
schoolvakanties enkel op dinsdag en
donderdag • 10u)
Waar: Sportcenter Concourse,
Stationsstraat 63
Prijs: 6 euro
Info: 011 67 35 79
www.sint-truiden.be/sport
Yoga-relax
Centrum voor Dans en Beweging
Wanneer: wekelijks op dinsdag
9u30-10u30
Waar: Spoorwegstraat 31
Prijs: 5 euro per les van de lopende
sessie
Info: 0496 42 62 72
Restaurantmiddagen
Dienstencentrum Cicindriahuis
Wanneer: elke dinsdag- en donderdagmiddag • 11u30-13u
Waar: dienstencentrum Cicindriahuis,
Abdijstraat 47
Prijs: 5 euro voor soep, hoofdschotel en
dessert
Info: 011 69 17 14
cicindriahuis@ocmw-st-truiden.be
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Welzijn
Gezondheidswandelen
Bewegingspraktijk Michel
Vanmechelen
Wanneer: wekelijks op dinsdag • 14u
Waar: vertrek domein Speelhof
Prijs: gratis
Info: 0496 51 05 47
michel@kine-vanmechelen.be
Zwem je fit en aquagym
Dienst Sport
Wanneer: wekelijks op dinsdag
16u-17u en vrijdag • 12u-13u
(behalve in de schoolvakanties)
Waar: recreatiezwembad Sint-Pieter
Prijs: 2,50 euro
Info: 011 70 17 70
www.sint-truiden.be/sport
Seniorobics
Dienst Sport
Wanneer: wekelijks op woensdag 9u3010u30 en 10u30-11u30
(behalve in de schoolvakanties)
Waar: Trudo Sporthal
Prijs: 2 euro
Info: 011 70 17 70
www.sint-truiden.be/sport
Pool en snooker
Dienst Sport
Wanneer: wekelijks op vrijdag • 14u
Waar: Biljart Lounge, Tramstraat 59
Prijs: 4 euro
Info en inschrijven: 0494 35 69 77
Cursus bridge voor beginners
Al enkele jaren wordt er op woensdag
bridge gespeeld in het dienstencentrum.
Vanaf vrijdag 12 januari start een nieuwe cursus voor beginners.
In januari, februari en maart leer je de
basis van dit moeilijke spel.
Wanneer: elke vrijdag in januari,
februari en maart • 9u-12u
Waar: dienstencentrum Cicindriahuis,
Abdijstraat 47
Prijs: gratis
Info en inschrijven: 011 69 17 14
Sportelen: Wandelen Senior Actief
Dienst Sport
Wanneer: donderdag 4 januari (ook op
donderdag 1 februari) • 13u-16u
Waar: vertrek parkeerterrein sportcomplex Sint-Pieter
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Info: 011 70 17 70
www.sint-truiden.be/sport
Sportelen: bowling
Dienst Sport
Wanneer: donderdag 11 januari
14u-16u
Waar: Beta Bowling Center,
Tiensesteenweg 121
Prijs: 7 euro
Info en inschrijven (verplicht):
www.sint-truiden.be/sport
011 70 17 70

Opening seniorensportjaar 2018
Dienst Sport
Wanneer: donderdag 25 januari
9u-16u
Waar: Trudo Sporthal
Prijs: 10 euro
Info: 011 70 17 70
info.sport@sint-truiden.be
Bezoek Turnhout (in het kader van de
seniorenacademie)
Dienst Welzijn
Wanneer: dinsdag 30 januari • 8u-19u
Waar: vertrek parkeerterrein veemarkt
Prijs: 17 euro
Info: 011 70 15 56
info.welzijn@sint-truiden.be
Infosessie: Mantelzorg en de thuisdiensten van het OCMW
Wat houdt mantelzorg in? Op welke
premies heb je recht? Hoe kan het
OCMW je als mantelzorger helpen met
de poetsdiensten, de dienst Gezinszorg
en de dienst Aanvullende Thuiszorg.
Wanneer: dinsdag 30 januari
13u30-16u
Waar: dienstencentrum Cicindriahuis,
Abdijstraat 47
Prijs: gratis
Info en inschrijven: 011 69 17 14

De zoete zonde
KVLV Kortenbos
Infoavond i.v.m. goede en slechte
suikers.
Wanneer: dinsdag 16 januari
Waar: Norbertusheem, Nachtegaal 126
Info: www.kvlv-kortenbos.be
Levensreddend handelen (EHBO)
bij baby’s en kinderen
Delta Healthcare Consulting i.s.m. Kind
en Gezin
Wanneer: dinsdag 30 januari • 19u-22u
Waar: Melveren-Centrum 66
Prijs: 35 euro
Info: 03 444 05 97
info@dhcc.eu
Help, mijn kleuter is online
Cultuurcentrum i.s.m. de dienst Preventie en Opvoedingswinkel Haspengouw
Internet, tablets en sociale media
maken deel uit van de leefwereld van
kleuters en kinderen (3 tot 10 jaar).
Het biedt hen vele nieuwe mogelijkheden, maar het is ook een nieuwe
uitdaging voor ouders. Tijdens deze
infoavond wordt ingegaan op deze
belangrijke evoluties.
Wanneer: dinsdag 30 januari • 20u
Waar: cultuurcentrum
Prijs: 3 euro
Info en inschrijven: info@opvoedingswinkelhaspengouw.be, 0492 97 07 88
Vragen bij de vluchtelingencrisis
Cultuurcentrum i.s.m. Vormingplus
Deskundige Tom Van Looy doet onderzoek naar de impact van de vluchtelingencrisis op de sociale zekerheid.
Hij legt ons uit waar vluchtelingen
recht op hebben en wat dat betekent.
Je mag vragen stellen en je eigen
mening geven.
Wanneer: dinsdag 6 februari • 20u
Waar: cultuurcentrum
Prijs: 5 euro
Info en inschrijven:
www.vormingplus.be
011 56 01 00

Wachtdiensten

Dokters

Tandartsen

Dokters groot Sint-Truiden
Centraal oproepnummer: 011 69 12 12

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

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

Dierenartsen
Zaterdag 6 en zondag 7 januari
Dierenarts Deracourt
Schurhoven 10, 3800 Sint-Truiden • 011 68 02 80
Zaterdag 13 en zondag 14 januari
Dierenarts Vandersteegen
Luikersteenweg 135A, 3800 Sint-Truiden • 0475 67 84 37
Zaterdag 20 en zondag 21 januari
Dierenarts Van Rompaey
Kabei 26, 3800 Sint-Truiden • 0486 32 63 90
Zaterdag 27 en zondag 28 januari
Dierenarts Vorstermans-Rijke
Tiensesteenweg 209, 3800 Sint-Truiden • 011 68 24 42
Zaterdag 3 en zondag 4 februari
Dierenarts Bergen
Zepperen-Dorp 33, 3800 Sint-Truiden • 011 76 77 27

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
Blink
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

Verspreiding
bpost

Femke Lenotte
animator Jeugd, sport en spel
Ik ben al 2 jaar animator bij vakantiewerking Jeugd, sport en spel. In woon in Sint-Truiden en vind het fijn om in mijn eigen stad
als jobstudent te kunnen werken. In Sint-Truiden worden heel wat activiteiten voor kinderen en jongeren georganiseerd. Er is
hier ook een leuk zwembad met glijbanen, waar we dikwijls met de kinderen gaan zwemmen. Ik ben blij dat ik mijn steentje kan
bijdragen om de kinderen een leuke vakantie te bezorgen!

www.sint-truiden.be

