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Wij wensen je een gezond
en gelukkig nieuwjaar!

www.sint-truiden.be
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Sportdagen in de krokusvakantie

De Stads-FAQ

Ken jij DooDoo al?

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

Hoe word ik jobstudent bij de
stad Sint-Truiden?

DooDoo is een initiatief van Tutti Frutti
voor kinderen vanaf 2,5 jaar die in
Sint-Truiden naar school gaan, maar
voor wie een volledige dag nog
wat zwaar is.

5

Als je mijn parkeerplaats neemt,
neem dan ook mijn handicap
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GFT sorteren wordt eenvoudiger

Het gebeurt nog te vaak dat de beschikbare blauwe parkeerplaatsen voor
mensen met een handicap ingenomen
zijn door personen die misbruik maken
van een gehandicaptenparkeerkaart.
Daarom gaat de politie extra controles
uitvoeren.

Sinds 1 januari zijn de GFT-sorteerregels
vereenvoudigd en wordt GFT-afval
sorteren gemakkelijker.
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Voorwoord

Beste Truienaar
Gelukkig Nieuwjaar! Een goede
gezondheid, geluk in de liefde, een
inspirerende carrièrewending of iets
helemaal anders: we wensen je hoe
dan ook het aller-allerbeste toe in
2019. Daar klinken we trouwens op.

“Duffel je stevig in en hef samen
met ons het glas op de jaarlijkse
nieuwjaarsborrel. We zien je
graag op zondag 6 januari tussen
16u30 en 18u30 op de gezelligste
Grote Markt van het land.”
En zo zijn we weer vertrokken, met volle batterijen, opgeladen
na enkele deugddoende feestdagen. Hoewel, niet iedereen
kon zonder zorgen de benen onder tafel schuiven. Honderden
hogeschool- en universiteitsstudenten maken stresserende tijden
mee. Om hen een hart onder de riem te steken, hebben we het
Minderbroedersklooster ingericht tot blokruimte. Ontdek er
meer over op pagina 22.
We pikken de draad dus weer stevig op, en daar horen natuurlijk
enkele nieuwtjes bij. Zo openden we een online loket, waarlangs
je van thuis uit materialen en zalen kan reserveren, zoals onder
meer de Gazo. Hoe dat precies in zijn werk gaat, lees je op
pagina 21.
Het is een perfect voorbeeld van hoe wij als stad digitale
innovaties slim inzetten om jou als inwoner van dienst te zijn.
‘Wij’, dat zijn onze stadsdiensten en de nieuwe beleidsploeg. In
het volgende nummer leer je hen kennen. Op 7 januari leggen
ze namelijk eerst nog de eed af op de installatievergadering,
zoals dat plechtig heet. Die kan je trouwens zelf live volgen op
www.sint-truiden.be/gemeenteraad.
Online, persoonlijk of op een andere manier, we komen elkaar
dus vast weer ergens tegen. Tot snel!
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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 in sportcomplex
Sint-Pieter, Olympialaan 10.

Ga zwemmen en win
een vakantieweekend
in Duitsland

De sportdagen starten om 9u (uitgezonderd multimove & fun, die
start om 10u) en eindigen om 16u. Er is opvang van 8u tot 17u.

Zwemmen is niet alleen heel leuk, je kan er in Sint-Truiden
nog prijzen mee winnen ook. Kom zwemmen en koop tussen
maandag 7 en zondag 20 januari een 10-beurtenkaart in recreatiezwembad Sint-Pieter. Zo maak je kans op een vakantieweekend voor twee personen in hotel - restaurant Waldschössel,
Ortsstrabe in 67471 Elmstein-Speyerbrunn, Duitsland.

Multigames

De winnaar wordt geloot en bekendgemaakt op 9 maart 2019.

Voormiddag bowlen. Daarna trekken de -9-jarigen naar de binnenspeeltuin en de +9-jarigen gaan lasergamen. Namiddag is er
recreatief zwemmen voor iedereen.
Wanneer: dinsdag 5 maart
Voor wie: jongens en meisjes van 6 (1ste leerjaar) tot 16 jaar
Prijs:
12 euro

Meer info
Recreatiezwembad Sint-Pieter
T 011 70 17 57
info.zwembad@sint-truiden.be

Multimove & fun
Je start de dag met leuke spelletjes in het zwembad. Namiddag
ga je naar de binnenspeeltuin.
Wanneer: woensdag 6 maart
Voor wie:	jongens en meisjes van 4 tot 8 jaar (de kleuters moeten
4 jaar geworden zijn)
Prijs:
12 euro (inclusief 1 drank)

Jump en schaatsen
Je gaat naar Jumpsquare Hasselt, een reuzegroot trampolinepark
met 3 000 m² fun. En het wordt nog leuker, want daarna ga je
schaatsen in de Schaverdijn.
Wanneer: donderdag 7 maart
Voor wie: jongens en meisjes van 6 (1ste leerjaar) tot 16 jaar
Prijs:
12 euro (inclusief 1 drank)
Inschrijven voor deze sportdagen kan vanaf dinsdag 22 januari
aan de balie van dienst Sport of via info.sport@sint-truiden.be.
Telefonisch inschrijven is niet mogelijk.
Meer info
Sport
T 011 70 17 70
info.sport@sint-truiden.be

Wandeling in de kijker:
de bottenwandeling
in Gelinden
De feestdagen zijn voorbij en koning winter blijft nog even
in het land. Het ideale moment om een mooie winterwandeling te maken in Haspengouw.
De ‘bottenwandeling’ strekt zich uit in de natuurreservaten
Overbroek en Egoven. Vertrek en aankomst 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.
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
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De Stads-FAQ

Elke dag lopen er heel wat Truienaars binnen en buiten bij onze diensten.
Hier beantwoorden we een vraag die de voorbije maand vaak gesteld werd.

Hoe word ik jobstudent bij de stad Sint-Truiden?

Stude

Editie

2019

ntenj

obs

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
Rellestraat 5540
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

Inschrijvingsdata
Kandidaat-jobstudenten moeten zich opnieuw inschrijven voor
het werkingsjaar 2019. Dit kan vanaf nu.
•
•
•
•
•

Krokusvakantie: vóór 20 januari
Paasvakantie: vóór 17 februari
Zomervakantie: vóór 3 maart
Herfstvakantie: vóór 22 september
Kerstvakantie: vóór 3 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. In Sint-Truiden kan dat
via e-mail naar info.burgerzaken@sint-truiden.be. 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’.
Je wordt pas ingeschreven als je al deze documenten bezorgt.

Welzijn (’t Wolfke)
Stadskantoor
Kazernestraat 13 (vierde verdieping)
T 011 70 15 57
info.welzijn@sint-truiden.be
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Meer info
Personeel
T 011 70 15 16
info.personeel@sint-truiden.be
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Sint-Truiden ondersteunt projecten
in het kader van de Trudofeesten
Dit jaar vinden opnieuw de zevenjaarlijkse Trudofeesten plaats.
Heb ook jij zin om met je vereniging, organisatie of alleen een
project uit te werken dat kadert in de Trudofeesten?
Zet dan je creatieve ideeën op papier en dien je voorstel in via
www.trudofeesten.be.
De stad Sint-Truiden ondersteunt kwalitatieve projecten of
activiteiten die een duidelijke link hebben met het DNA van
Sint-Truiden. Je kan voor jouw project een subsidie aanvragen
van maximaal 5.000 euro. Opgelet: uiterste datum voor het
indienen van je project is 15 februari 2019.

2019

FEESTEN
TRUDO

Meer info
www.trudofeesten.be

Extra middelen voor cultureel erfgoedprojecten
Goed nieuws voor verenigingen, organisaties, scholen en vrijwilligers uit Haspengouw die een project rond cultureel erfgoed willen opzetten. Erfgoed Haspengouw verhoogt in 2019
de subsidies voor cultureel erfgoedprojecten van 1.500 naar
2.000 euro per project.
Dat de subsidies broodnodig zijn bewijzen het aantal aanvragen.
Elk jaar wordt een dertigtal aanvragen goedgekeurd door de
jury. Vaak zijn de aanvragers heemkundige kringen, maar ook
jeugdverenigingen, harmonieën en scholen doen projecten rond
lokale geschiedenis. Lesmappen, gemeenschapsvormende activiteiten, workshops, tentoonstellingen, restauraties en publicaties
zijn veel voorkomende aanvragen.
Alle informatie over de subsidies en inspiratie voor een project
vind je op www.erfgoedhaspengouw.be. Je kan je vragen ook
rechtstreeks stellen aan de medewerkers van Erfgoed Haspengouw via info@erfgoedhaspengouw.be of 011 70 18 30.
De eerste indiendatum is 1 februari 2019.

Meer info
Erfgoed Haspengouw
T 011 70 18 30
info@erfgoedhaspengouw.be
www.erfgoedhaspengouw.be
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Ken jij DooDoo al?

Trainingsatelier weerbaarheid
‘Aandacht in Actie’
Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar voor wie de aansluiting met school, werk
en samenleving minder evident blijkt.
Heeft je kind of tiener het moeilijk om rustig te worden? Kan hij
moeilijk neen zeggen? Laat je dochter zich makkelijk uitdagen
door anderen? Is je zoon onzeker? Kan hij moeilijk voor zichzelf
opkomen? Is hij gevoelig voor de opmerkingen van anderen? Is
hij eerder timide of net een haantje de voorste?
Voor deze jongeren bestaat het trainingsatelier rond weerbaarheid en zelfbeheersing. In drie verschillende groepen (6- tot
10-jarigen, 10- tot 12-jarigen en 12- tot 18-jarigen) gaat Arktos
op een actieve, ervaringsgerichte manier aan de slag. Enerzijds
leren ze kinderen en jongeren om sterker in hun schoenen
te staan, voor zichzelf op te komen, zelfzekerder te worden.
Anderzijds leren ze kinderen en jongeren hoe ze tot rust kunnen
komen, hoe ze kunnen omgaan met een crisissituatie, enz.

DooDoo is een initiatief van Tutti Frutti voor kinderen vanaf 2,5
jaar die in Sint-Truiden naar school gaan, maar voor wie een
volledige dag nog wat zwaar is. Ze hebben dikwijls nog nood
aan een middagdutje. Dit project wordt tijdens het schooljaar
gerealiseerd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
12u tot 18u30. Op woensdag is er namiddagopvang voor alle
kinderen.
Het kindje wordt, na reservatie, vanaf 12u opgehaald in de
kleuterschool en met het minibusje van Tutti Frutti naar de
opvanglocatie centrum gebracht. In de opvang kunnen de kleutertjes hun boterhammetjes van thuis opeten. Daarna vertellen
de begeleiders een leuk verhaaltje en kunnen ze een middagdutje doen. Vanaf 15u30 kan je je kindje ophalen. Indien dit niet
lukt, kan hij/zij verder spelen in de naschoolse opvang tot 18u30.

Er wordt gewerkt rond thema’s als lichaamstaal, grenzen aangeven en aanvoelen, pesten, zelfbeheersing, zelfvertrouwen, …
De trainingsateliers vinden plaats in de Trudo Sporthal of sportcomplex Sint-Pieter.
• Voor 6- tot 10-jarigen op woensdag 9, 16, 23 en 30 januari
en woensdag 6, 13 en 20 februari van 14u tot 17u.
• Voor 10- tot 12-jarigen op maandag 8, dinsdag 9 en woensdag 10 april van 9u30 tot 16u30.
• Voor 10- tot 18-jarigen op woensdag 2, donderdag 3 en
vrijdag 4 januari van 9u30 tot 16u30.
Prijs: 75 euro (mogelijkheid tot tegemoetkoming via het ziekenfonds en fiscaal attest voor kinderen jonger dan 12 jaar)

De meest recente prijzen voor DooDoo vind je terug op
www.sint-truiden.be/tarieven.

Inschrijven kan via www.arktos.be. Hier vind je ook meer informatie over de trainingsateliers die later in het jaar plaatsvinden.

Wil je je dochtertje of zoontje inschrijven? Neem dan telefonisch
of via mail contact op met de medewerkers van Tutti Frutti.

Meer info
Britt Milis
M 0486 41 85 34
bmilis@arktos.be

Opendeurdag
Op zaterdag 5 januari van 10u tot 12u houdt DooDoo een opendeurdag en krijg je de nodige informatie van de DooDoo-juffen.
Kom zeker langs.
Meer info
Tutti Frutti
Rummenweg 2
T 011 69 11 67
info.kinderopvang@sint-truiden.be
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SDG-goal
De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn 17 doelstellingen die wereldwijd
werden aangenomen om tegen 2030 van de wereld een betere
plek te maken. Sint-Truiden is één van de gemeenten in Vlaanderen die hiermee aan de slag gaat in haar lokaal beleid. In het
informatieblad vind je de SDG-logo’s ook terug bij verwante
artikels.
Tijdens Fiesta Tropical en de Fruit- en cultuurmarkt zorgde de
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
voor een SDG-goal. Bezoekers konden met 5 koffiebonen aangeven wat zij het belangrijkste vonden voor Sint-Truiden en de
wereld. Daarna probeerden ze hun gekozen thema’s te raken in
de goal. Armoede raakt de Truienaar het hardst. Maar liefst 151
mensen kozen dit thema. Voedsel volgde met 88 stemmen. Ook
welzijn en gezondheid, leven in het water en vrede scoorden
hoog.
Meer info
Mondiaal
T 011 70 15 35
info.mondiaal@sint-truiden.be
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Berichten
uit de bibliotheek
Nieuw in de bib
Studio 100 top 100
Start het nieuwe jaar met leuke liedjes van K3, Ghost rockers,
Samson en Gert en alle andere Studio 100-figuurtjes.
Dit wordt zeker een topfeest!
Battle of the Sexes (dvd)
Emma Stone en Steve Carell schitteren in deze verfilming van
de spectaculaire tennisstrijd tussen de meervoudige grand slamwinnares Billie Jean King en de voormalige nummer één van de
wereldranglijst, Bobby Riggs. Billie Jean en Bobby zorgden als
bittere rivalen op het gebied van tennis én gendergelijkheid voor
een cultureel spektakel met verregaande gevolgen, ook buiten
de sport. In Battle of the Sexes wordt met veel gevoel en vlijmscherpe humor eer betoond aan deze historische tenniswedstrijd
die de spelregels veranderde!
Getekend Kivu Simon van Hamme (strip volwassenen)
De net afgestudeerde mijningenieur François Daans wordt
door zijn bedrijf naar Oost-Congo gestuurd. Hij moet daar een
kersverse directeur zien te vinden voor de winning van coltan,
een erts dat van belang is voor de productie van smartphones.
Aanvankelijk is François opgetogen over zijn nieuwe opdracht.
Maar in Congo komt hij de twaalfjarige Violette tegen, een
meisje dat op het nippertje aan een moordpartij is ontsnapt.
Een rebellenmilitie is haar op het spoor.

Tegenwoordig heet iedereen Sorry Bart Moeyaert (jeugdboek)
Bianca is een meisje met een gebruiksaanwijzing, vindt haar
moeder, die al genoeg te stellen heeft met zorgenkind Alan,
Bianca’s broertje. Bianca is onhandelbaar. Dat zegt haar vader.
Hij is met ‘zijn Cruz’ naar een woongroep verhuisd en heeft zijn
dochter liever niet elk weekend op bezoek. Bianca is merkwaardig, zegt Billie King, Bianca’s favoriete actrice. Op een warme
middag in augustus zit ze zomaar in de woonkamer een kopje
thee te drinken. Bianca zelf weet niet goed hoe ze zich voelt
of hoe ze haar gedachten stil moet krijgen. Het liefst zou ze
bij niemand horen. Maar vandaag, met Billie King in de buurt,
wordt ze opeens duidelijker dan ooit en geeft ze een nieuwe
betekenis aan onhandelbaar.

Gedichten 2019

Nieuwe reisgidsen

Op donderdag 31 januari
vieren we gedichtendag.
Poëzieliefhebbers uit heel
Nederland en Vlaanderen
passen gedichten toe in het
leven van alledag. De bib
nodigt actrice en auteur Karin
Jacobs uit om leerlingen 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:

herfst
Is het blaadje
dat het langst blijft hangen
nieuwsgierig
naar wat er komen gaat
of durft het niet te vallen
bang
dat het iets achterlaat

Wil je je vakantie voor
2019 al plannen?
De collectie in de bib is net
met een hele lading nieuwe
reisgidsen uitgebreid. Dus
je kan al heel wat inspiratie
opdoen voor je volgende reis.

(Uit: Onbreekbaar
van Hans Hagen)
Je kan heel wat leuke poëzie
en versjes uitlenen in de bib,
zowel voor de jeugd als voor
volwassenen.

Meer info
Bibliotheek Toni Coppers
T 011 70 17 80
info.bibliotheek@sint-truiden.be
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Attest Eerste Hulp Bij
Ongevallen voor
kandidaat-monitoren
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.
Vooraf inschrijven bij de dienst Jeugd.

Wanneer
•
•
•
•
•
•

zaterdag 9 februari
zaterdag 16 februari
zaterdag 23 februari
zaterdag 2 maart
zaterdag 9 maart
zaterdag 16 maart
van 9u tot 12u15

Waar
lokaal Rode Kruis
Gorsemweg 41
Meer info
Jeugd
T 011 70 18 80
info.jeugd@sint-truiden.be

Slaaploket:
overnachten in jeugdlokalen
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

Kleine onderhoudswerken lokalen jeugdwerk
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.
Zij hebben 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
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Als je mijn parkeerplaats neemt,
neem dan ook mijn handicap!
Met een parkeerkaart voor personen met
een handicap kunnen mensen met een
handicap gratis parkeren op voorbehouden parkeerplaatsen. Dat kan zowel als
chauffeur als als passagier.
Parkeerplaatsen voor personen met een
handicap worden aangeduid met een
blauw verkeersbord met een wit pictogram met een persoon in een rolstoel.
Vaak wordt de parkeerplaats zelf ook
blauw geschilderd. In onze stad mag
je met een geldige gehandicaptenparkeerkaart ook gratis parkeren op alle
parkeerplaatsen in de betalende zone.
Op die manier kan de persoon met een
handicap kortbij een winkel, de dokter,
het cultuurcentrum, een restaurant …
parkeren en zo zelfstandig mogelijk
deelnemen aan het dagelijkse leven.
Helaas gebeurt het nog te vaak dat de
beschikbare blauwe parkeerplaatsen
ingenomen zijn door personen die misbruik maken van een gehandicaptenparkeerkaart. Daarom gaat de lokale politie
de volgende maanden extra controles
uitvoeren op het correct gebruik van

de gehandicaptenparkeerkaarten. Via
een app ontwikkeld door de Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid kan
de politie voortaan de code op een
gehandicaptenparkeerkaart inscannen of
ingeven en onmiddellijk zien of de kaart
nog geldig is. Er worden geen persoonlijke gegevens vrijgegeven, enkel of de
kaart geldig is of niet.
Wanneer de gehandicaptenparkeerkaart
niet (meer) geldig is, kan de eigenaar van
het voertuig een boete (onmiddellijke
inning) van 116 euro in de bus krijgen. Bij
vaststelling van vervalste of nagemaakte
kaarten kan de eigenaar zelfs gerechtelijk
vervolgd worden voor schriftvervalsing.

Kaarten die niet meer geldig zijn, moet
je terugsturen naar FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met
een handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150,
1000 Brussel of kan je binnenbrengen bij
de lokale politie, Sluisberg 1 of bij het
stadsloket in het stadskantoor, Kazernestraat 13.
Ook wanneer je:
• een voorbehouden parkeerplaats
inneemt zonder gehandicaptenparkeerkaart
• een gehandicaptenparkeerkaart legt
van iemand die niet in het voertuig
meerijdt
kan je een boete krijgen van 116 euro.

In welke gevallen is een gehandicaptenparkeerkaart niet (meer) geldig:
• wanneer de kaart toebehoorde aan
een persoon die inmiddels overleden is
• wanneer een duplicaat werd aangevraagd voor een kaart, bijvoorbeeld
omwille van verlies: de oorspronkelijke kaart wordt dan ongeldig
gemaakt in de databank
• wanneer de geldigheidsduur van de
kaart is verlopen

Ophaling kerstdennen en snoeiafval
De tweede en de derde volledige week van januari wordt - op
je ophaaldag - het snoeiafval opgehaald.
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
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GFT sorteren wordt eenvoudiger
Sinds 1 januari zijn de GFT-sorteerregels vereenvoudigd. Etensresten, vlees- en visresten, eieren, kaas, … mogen vanaf nu ook
bij het GFT-afval. Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat er met
de huidige verwerkingsmogelijkheden in de composteringsen vergistingsinstallaties geen risico’s verbonden zijn aan het
verwerken van deze afvalstroom. Dit laat toe om de sorteerregels sterk te vereenvoudigen zodat sorteren van GFT-afval nog
makkelijker wordt.

Om de verspreiding van plastic in het milieu verder te beperken, horen theezakjes en koffiepads voortaan niet meer bij het
GFT-afval. Uit onderzoek blijkt immers dat deze kunststoffen
kunnen bevatten. Papieren koffiefilters behoren wel nog tot
het GFT-afval.

Wat verandert er aan de sorteerregels
voor GFT-afval?

Wat is GFT?

Sinds 1 januari kunnen volgende afvalstoffen extra worden
toegevoegd aan het GFT-afval:
• keukenafval en etensresten (zowel dierlijk als plantaardig)
• vlees- en visresten
• schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mosselschelpen, oesterschelpen)
• vaste zuivelproducten (bijvoorbeeld kaas)
• eieren, eierschalen
• mest van kleine huisdieren (bijvoorbeeld van cavia, konijn, ...)

We geven hier nog eens een volledig overzicht van wat wel en
geen GFT is.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schillen en restjes van groenten en fruit
Koffiedik, papieren koffiefilters
Noten, pitten en zaden
Plantaardig en dierlijk keukenafval en etensresten
Vlees- en visresten, schaaldierresten
Eieren en eierschalen
Vaste zuivelproducten (bijvoorbeeld kaasresten)
Keukenrolpapier
Broodresten
Snijbloemen en kamerplanten (zonder aardkluit)
Gras
Bladeren en onkruid
Klein tuin- en snoeiafval, haagscheersel
Schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout
Mest van kleine huisdieren (cavia, konijn, ...)

Wat is geen GFT?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vloeistoffen (bijvoorbeeld soep, melk, koffie, ...)
Sauzen, vet en oliën > huisvuil
Theezakjes, koffiepads > huisvuil
Frituurvet en -olie > KGA
Schelpen van mossels, oesters, ... > huisvuil
Mest van grote huisdieren (honden, katten, ...) of in grote
hoeveelheden > huisvuil
Beenderen en slachtafval > huisvuil
Dierenkrengen
Wegwerpluiers en maandverband > huisvuil
Stof uit de stofzuiger > huisvuil
Kattenbakvulling en vogelkooizand > huisvuil
Schelpenzand uit vogelkooi > huisvuil
Asresten en houtskool > huisvuil
Aarde en zand > recyclagepark
Kurk
Behandeld hout (met verf, vernis, …)

Meer info
Milieu
T 011 70 15 30
info.milieu@sint-truiden.be
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GFT-sticker 2019 nog niet te koop
Tot eind maart mag je de GFT-container met de sticker van
2018 buitenzetten. Vanaf april moet er op de container een
sticker van 2019 kleven.
De GFT-sticker van 2019 kan je vanaf half 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.

Volg het stookadvies van de
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) roept de bevolking op
om op koude dagen, als de luchtkwaliteit slecht is, geen hout
te stoken in haarden of kachels. De impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit in een woonomgeving kan lokaal erg
hoog oplopen.

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

Wat zijn goede alternatieven?
• Installaties die warmte opwekken zonder verbranding van
een brandstof stoten het minste luchtvervuiling uit. Een
voorbeeld hiervan is een warmtepomp (op aardwarmte en
groene stroom). Die heeft een lage ecologische voetafdruk
en uitstoot. Voor sanitair warm water kan je ook een
zonneboiler overwegen.
• Zelfs een moderne hout- of pelletkachel stoot meer fijn
stof uit dan een hoogrendementsaardgasketel. Zo’n
moderne kachel heeft wel al een veel lagere uitstoot dan
oudere, minder efficiënte modellen. Een oude kachel
vervangen, zal je uitstoot dus doen dalen.
• Een fout gebruikte houtkachel heeft ook nog eens een veel
hogere uitstoot dan een correct gebruikte houtkachel. Tips
over stoken vind je op www.stookslim.be.
Verwarmen kost hoe dan ook energie. Het is dus in de eerste
plaats belangrijk om je verwarming zo laag mogelijk te zetten.
Dit kan door je woning (dak, muren, vloer, kelder of ramen) zo
goed mogelijk te isoleren. Hiervoor kunnen premies toegekend
worden.
Voor meer informatie hierover kan je terecht op de zitdagen
van Stebo:
• elke dinsdag van 14u tot 16u en elke donderdag van 9u30
tot 11u30 in het stadskantoor, Kazernestraat 13
• elke tweede dinsdag van de maand van 9u tot 11u30 in het
Sociaal Huis, Clement Cartuyvelsstraat 12
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Waarvoor kan je terecht
in het Sociaal Huis?

Het Sociaal Verwarmingsfonds:
een warm gebaar
Heb je het moeilijk om je energierekening te betalen? Er bestaan
een aantal maatregelen die je kunnen helpen om de winterperiode warm door te komen.
Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden kun je een aantal
financiële toelagen krijgen, die je kunt aanvragen via het Sociaal
Huis.

Over welke toelagen gaat het?

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
• tegemoetkoming in de schooluitgaven
• tegemoetkoming bij hobby’s (sport, jeugdbeweging, …)
• aanvraag kinderbijslag
• studiefinanciering
• hulp bij briefwisseling, bijvoorbeeld bij een pensioenaanvraag
• V-test (energie)
• mantelzorgtoelage
• …
Je kan in het Sociaal Huis terecht van maandag tot vrijdag van
8u30 tot 11u30 en op dinsdagavond van 16u30 tot 18u30 (zonder
afspraak).
Meer info
Sociaal Huis
Clement Cartuyvelsstraat 12
T 011 69 70 30
sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be
www.sociaalhuissinttruiden.be
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OCMW-verwarmingstoelage
Als je het moeilijk hebt om je energiekosten te betalen, kun je,
onder bepaalde voorwaarden, een verwarmingstoelage van het
OCMW ontvangen. Een maatschappelijk werker gaat na of je
recht hebt op deze verwarmingstoelage, maar hij onderzoekt
ook andere mogelijkheden rond premies en toelagen.
Een aanvraag voor deze verwarmingstoelage kun je indienen bij
het Sociaal Huis, enkel na afspraak via het nummer 011 69 70 30.
Het Sociaal Verwarmingsfonds (mazouttoelage)
Wie heeft recht op een toelage van het sociaal verwarmingsfonds?
• Personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
• Personen met een begrensd inkomen
• Personen met een schuldoverlast die beroep doen op
schuldbemiddeling of op collectieve schuldenregeling
Belangrijk! Je kunt het hele jaar een aanvraag doen voor deze
toelage, maar het moet binnen de 60 dagen na de levering.
Aanvragen na deze termijn kunnen niet meer behandeld worden. Je kunt deze toelage aanvragen bij het Sociaal Huis, enkel
na afspraak via het nummer 011 69 70 30.
Minimale levering aardgas
Verwarm je je woning met aardgas en maak je gebruik van
een aardgasbudgetmeter? Dan kan het OCMW je in de winter,
van 1 november tot 31 maart, een minimale levering aardgas
toekennen als je voldoet aan bepaalde voorwaarden.
Wil je weten of ook jij recht hebt op een minimale levering
van aardgas? Neem dan contact op met het Sociaal Huis op het
nummer 011 69 70 30.

Meer info
Sociaal Huis
Clement Cartuyvelsstraat 12
T 011 69 70 30
sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be
www.sociaalhuissinttruiden.be
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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.

Thuiszorg doet je goed!
Tot de thuiszorg van Zorgbedrijf Sint-Truiden behoren de diensten om je comfort
thuis zo lang mogelijk te garanderen.
Zo kun je thuis blijven wonen, zonder
zorgen en met de juiste ondersteuning!
Van welke thuiszorg kun je
gebruikmaken?
• Dienst gezinszorg
• Poetshulp (deze dienst werkt ook
met dienstencheques)
• Een verse, warme maaltijd aan huis
geleverd
• Klusjesdienst
• Boodschappendienst

• Vervoer- en mindermobielencentrale, ook voor rolstoelgebruikers
Wil je meer weten over deze diensten?
Neem contact op met de thuiszorg van
Zorgbedrijf Sint-Truiden!

In Sint-Truiden kan je bloed geven elke
eerste dinsdag van de maand van 17u30
tot 20u30 in het stadswerkhuis, SintJorisstraat 4510.
Meer info
M 0479 75 19 89

Meer info
Zorgbedrijf Sint-Truiden - thuiszorg
Clement Cartuyvelsstraat 12
T 011 69 70 42
thuiszorg@zorgbedrijfsinttruiden.be
www.zorgbedrijfsinttruiden.be

Villa Rosa: centrum voor kortverblijf
Woonzorgcentrum Villa Rosa is erkend als centrum voor kortverblijf (CVK). Een CVK biedt tijdelijk verzorging en opvang aan
senioren aan. Als senior verblijf je er dag en nacht of alleen ’s
nachts. Je kunt er verblijven voor een periode van maximaal 60
opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar.

van de dagprijs terug. De voorwaarden en bedragen zijn verschillend per ziekenfonds.

De dienstverlening is dezelfde als in het woonzorgcentrum: je
krijgt er de nodige verzorging, je kunt deelnemen aan ontspanningsactiviteiten en er is de mogelijkheid om sociale contacten
te leggen met andere bewoners.
Een kortverblijf kan nodig zijn als de personen die je thuis verzorgen dat tijdelijk niet kunnen, omdat ze bijvoorbeeld op vakantie
gaan of ziek zijn. Een CVK kan ook een oplossing bieden als je
een tijdje meer verzorging nodig hebt. Een verblijf in een CVK is
voor de mantelzorger bovendien een welgekomen adempauze.

Meer weten?
Maak een afspraak met de maatschappelijk werker. Zij maakt
graag tijd voor een persoonlijk gesprek.
Reserveer tijdig. De meeste ziekenfondsen betalen een gedeelte

Meer info
Zorgbedrijf Sint-Truiden - Woonzorgcentrum Villa Rosa
Diestersteenweg 61
T 011 49 37 90
socialedienstwzc@zorgbedrijfsinttruiden.be

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

102-jarige

Platina bruiloften

Gertrude Aerts

Marie-Louise Peer en
Jean Prijs

Diamanten bruiloften

Gouden bruiloften

Robert Devroedt en
Arlette Catteau

Helena Surinx en
Lodewijk Colson

Hélène Rollé en
Lodewijk Brouwers

Hilda Geets en
Roger Jacquet

Maria Vanderheyden en
Albert Pacolet

Madeleine Dewilde en
Leon Moors

Truiense portretten

Feest van de Gouden Lepels
Op 24 november werden alle Truiense jubilarissen gevierd tijdens
het Feest van de Gouden Lepels. 200 feestvierders beleefden
een geweldige avond.

Info- en ontmoetingsavond
buurtwerking
Op 29 november was er voor het derde jaar op rij een
info- en ontmoetingsavond rond buurtwerking. Leden van
buurtcomités deden er nieuwe ideeën op en mensen die
zelf een buurtvereniging willen vormen, kwamen luisteren
hoe ze dit best aanpakken.

Last Post
In het kader van de herdenkingen rond het einde van
‘De Groote Oorlog’ speelden 2 trompetters van 1 november
tot half december afwisselend de Last Post op de pui van
het stadhuis. Zij werden begeleid door de vlaggendragers
van het Eenheidsfront van Vaderlandslievende Verenigingen
Sint-Truiden.

Opening kunstgrasveld Velm VV
Op 8 december werd het nieuwe voetbalveld in Velm ingehuldigd. Reserven A en B mochten de sportsite tijdens een
competitiewedstrijd officieel inzegenen. Het kunstgrasterrein
staat zowel ter beschikking van thuisclub Velm VV als van
andere Truiense voetbalverenigingen.
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Reservatie van zalen en materialen vanaf volgend jaar online
Binnenkort kan jouw vereniging of organisatie gebruikmaken
van de nieuwe accommodatie van Gazo. Vanaf begin dit jaar kan
je vier locaties van de innovatieve site aan het station afhuren
voor je activiteiten en evenementen.
Denk je er al meteen aan een ruimte te reserveren? Dat gaat
heel eenvoudig, met de nieuwe digitale reservatiemodule. Die
komt deze maand online.

Digitale reservatiemodule
Hiermee kan je heel eenvoudig een zaal reserveren, net zo goed
als tafels, tentjes en andere materialen waarvoor je vroeger
eerst moest langsgaan bij de balie van de uitleendienst. Daar
blijven ze je natuurlijk graag verder helpen, als je digitaal niet
zo bedreven bent of met vragen zit.

Minder waarborg
Een andere belangrijke nieuwigheid is dat het maximale waarborgtarief daalt naar 300 euro. Dit bedrag kan bovendien ook
‘vast’ of voor langere tijd in bewaring gegeven worden. Dat
neemt, vooral als je regelmatig van ons aanbod gebruikmaakt,
wat druk van de administratieve ketel.

Neem deze maand een kijkje op www.sint-truiden.be.
Eén van de volgende dagen verschijnt de nieuwe
reservatiemodule online.

Vanaf 15 januari eenvoudigere aanvraagprocedure
en extra service bij inname van openbaar domein
Een nieuw retributiereglement stroomlijnt de administratieve
procedures rond de inname van openbaar domein. In de toekomst
worden aanvragen centraal ingevoerd, beheerd en afgehandeld.
In het verleden was het bijvoorbeeld zo dat je voor een commerciële activiteit moest aankloppen bij de ene stadsdienst,
terwijl je voor een verhuis elders moest zijn. Dat wordt een pak
eenvoudiger.

Gebruiksvriendelijk
In een gebruiksvriendelijke digitale omgeving meld je jezelf aan
op basis van je identiteitsgegevens, waarna je vlot kan aangeven
waarom, wanneer, hoelang en waar je een gedeelte van het
publiek domein wil gebruiken.

Online betalen
Dat doe je in regel twee weken vóór de dag van de inname.
Daarnaast is er ook een spoedprocedure, voor als je bijvoorbeeld vergeten bent een aanvraag te doen. Hiervoor wordt wel
een meerkost aangerekend. De betaling van het verschuldigde
bedrag - dat automatisch berekend wordt - gebeurt overigens
ook tijdens de aanvraag. Bij afkeuring wordt de som dan gewoon
teruggestort.

Signalisatieborden geleverd
Als extra service leveren onze stadsdiensten tot slot de nodige
signalisatieborden ter plaatse om de inname aan te duiden. In
het verleden moest je die eigenhandig gaan afhalen.

Vanaf 15 januari is de online aanvraagmodule beschikbaar via www.sint-truiden.be/inname-openbaar-domein.
Als je hierbij wat hulp nodig hebt, kan je terecht bij het
stadsloket of de lokale politie.
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Samen studeren in het
minderbroedersklooster

Extra signalisatie voor nieuwe
verkeerssituatie stationsomgeving

Kan je je op je studieplek moeilijk concentreren of heb je
het gevoel dat je de enige bent die moet studeren? Kom
dan tijdens de blok en de examenperiode samen studeren
in het minderbroederklooster.

Extra signalisatieborden zetten de nieuwe verkeerssituatie aan
de stationsomgeving duidelijker in de verf. Sinds enkele maanden is de stationsparking met de wagen namelijk niet meer
bereikbaar via het stationsplein. De parking in- en uitrijden
gebeurt langs de Tiensesteenweg.

Studenten hoger onderwijs kunnen er terecht tot en met
31 januari (behalve op zondag, maandag, kerstdag, tweede
kerstdag en nieuwjaarsdag).

Als je op de Prins Albertlaan in de richting van het station rijdt,
word je nu verplicht - linksaf - de Stationsstraat binnengeloodst.
Dat verhindert dat er verderop conflictsituaties ontstaan.

Je kan je van dinsdag tot en met zaterdag van 9u tot 19u
aanmelden in museum DE MINDERE, Capucienessenstraat 4.

Kom je uit de Gazometerstraat, dan moet je aan het kruispunt
met de stationsparking rechtdoor. Een bijkomend signalisatiebord weerhoudt dat je afslaat naar de stationsparking.

Interesse?
Schrijf je dan vooraf in via:
info@demindere.be.

Ab

traat

Zachte weggebruikers (fietsers en voetgangers) kunnen de
stationsparking wel nog bereiken via het stationsplein. Voor
bussen van De Lijn geldt een afzonderlijke verkeersregeling.
Indien hun rijroute het vereist, kunnen ze het traject langs de
stationsparking blijven gebruiken.
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UPDATE: Groenmarkt en Trudoplein worden vernieuwd
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Werfzone archeologie
Werfzone nutsleidingen

Stockage materialen
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De archeologen zetten deze maand hun onderzoek verder op
de Groenmarkt. Gelijktijdig worden in de Diesterstraat en aan
de Groenmarkt ook de nutsvoorzieningen (voor onder meer
water, gas en elektriciteit) vernieuwd.
Tijdens de werkuren is de Diesterstraat tussen de Beekstraat
en de Groenmarkt onderbroken voor autoverkeer. Buiten de
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werkuren kan je er wel met de wagen door, om vervolgens in
de richting van de Zoutstraat te rijden. De Groenmarkt blijft
afgesloten voor de archeologische opgravingen.

Vanuit de Luikerstraat kan je de komende maanden via de
Groenmarkt wel nog de Plankstraat bereiken.

Gluren bij de buren

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.

Ontdek Nieuwerkerken

Archeologische site Sinte Gitter in Landen

Wil je graag de mooiste plekjes van de gemeente Nieuwerkerken ontdekken? Dan is de wandelwaaier het ideale instrument
hiervoor.

Dit archeologisch park omvat onder meer de koorruïne van de
eerste Sint-Gertrudiskerk (8ste eeuw) en twee feodale motheuvels (de ‘Heynsberg’ en de ‘Tombe van Pepijn’). Op deze site, waar
ooit Pepijn van Landen (van 580-640) en zijn dochter Gertrudis
hebben geleefd, is via een paneel duidelijk waarneembaar hoe
het oorspronkelijke kerkje werd verbouwd en verder uitgebreid.
Er zijn tevens enkele middeleeuwse graven en archeologisch
materiaal tentoongesteld.

In vijf wandelingen ontdek je zeldzame natuurreservaatjes,
oude vierkantshoeves, kastelen, molens, holle wegen, adembenemende vergezichten, … Drie wandelingen starten aan het
gemeenteplein in Nieuwerkerken. De andere twee vertrekken
aan het buurthuis Ter Cose in Kozen. De afstanden variëren
tussen 5 en 15 km.
De wandelplannen kosten 2,50 euro en zijn te koop aan de balie
van het Sociaal Huis, Kerkstraat 113 in Nieuwerkerken.

De site is niet vrij toegankelijk. Je kan je aanbieden op de toeristische dienst, Molenbergstraat 4 in Landen om de site gratis
te bezoeken.
Locatie: Raatshovenstraat z/n, 3400 Landen

Meer info
Gemeente Nieuwerkerken
Dienst Vrije Tijd
T 011 48 03 66
vrijetijd@nieuwerkerken.be

Meer info
Toerisme Landen
T 011 88 34 68
toerisme@landen.be

Voelzoektocht voor kinderen in
de Gasthuiskapel in Tongeren
Doe mee aan de leuke zoektocht in de Gasthuiskapel!
Kriebels in je buik, zand tussen je tenen, een stekelvarken, een kruimelkoek of verf op
een schildersdoek … Van welke gevoel hou jij het meest? Aan het einde van de voeltocht
mag je nog een leuke verrassing kiezen uit de schatkist! Kijken mag, aankomen moét.
Locatie: Via Julianus 2, 3700 Tongeren
Openingsuren: www.toerismetongeren.be
Meer info
Toerisme Tongeren
T 012 80 00 70
info@toerismetongeren.be
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Events in de kijker
Een cultureel topevent, een groot evenement, een laagdrempelig buurtfeest of een culinaire ontmoeting...
Sint-Truiden leeft! Dit zijn onze evenemententips voor de komende weken.

Nieuwjaarsborrel
Zondag 6 januari van 16u30 tot 18u30
Het stadsbestuur en het Koninklijk Stedelijk Feestcomité
nodigen alle inwoners van groot Sint-Truiden uit op de
gratis nieuwjaarsborrel.Muzikale omlijsting door Big Band
Sound Of Music.
Als afsluiter is er een spetterend vuurwerk.
Met medewerking van Horeca Sint-Truiden, bakkerij Wiame,
Marktslagertje Filip en Gimo koffie.
Meer info
Reginald Lycke
M 0475 46 06 56
Grote Markt
Gratis

Prinsen Pronkweekend
Zaterdag 19 januari om 19u11 en zondag 20 januari om 13u11
De stadscarnavalsvereniging ‘Orde van
de Commeduur’ organiseert het daverende Prinsen Pronkweekend in De
Gazo.

Info en tickets via 0478 22 96 82 of
info@raadvanelf.be.

Zaterdag verwelkomen ze De Lawineboys, Yves Segers, Frans Theunisz,
Fabrizio, Otto und Marie, De Vechder
Diddeldopcher en De Oppenheimers.

Meer info
Raad van Elf
M 0478 22 96 82
info@raadvanelf.be

Op zondag zorgen Phil Kevin, Freddy
Davis, Robby Strauven, Christophe Elen,
De Boddelkèèr en de Sint-Truidense carnavalsverenigingen voor de ambiance.

De Gazo
Voorverkoop staanplaats 5 euro
Voorverkoop zitplaats 11 euro
(zaterdag) - 5 euro (zondag)

Opening
seniorensportjaar
2019

Zitplaatsen enkel mogelijk na reservatie.
Donderdag 24 januari van 13u45 tot
16u30
Op donderdag 24 januari vindt de
opening van het seniorensportjaar
2019 plaats met als thema ‘sportieve
senioren zijn gezonde senioren’ in
sportcomplex Sint-Pieter.
Inschrijven voor deze sportdag is nog
mogelijk.
Meer info
Sport
T 011 70 17 70
info.sport@sint-truiden.be
Sportcomplex Sint-Pieter
5 euro (inclusief koffie en 2 stukken
taart)
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Sint-Truiden
by lights by music

Zaterdag 26 januari om 19u
Wandel op eigen tempo langs het verlicht parcours en laat je verrassen door
muzikale optredens op unieke locaties.
Haal vanaf 18u het gratis wandelplan
en programma af aan de infobalie
aan het stadhuis. Accordeonist Jonas
wacht je op en zorgt al meteen voor
de vrolijke sfeer.
Meer info
Toerisme
T 011 70 18 18
info.toerisme@sint-truiden.be
Vertrek stadhuis Grote Markt
Gratis

Bezoek Eindhoven voor 60+
Donderdag 14 maart om 8u
Onder leiding van een ervaren gids ontdek je de veelzijdigheid van deze moderne en jonge stad. Eerst maak je
een stadswandeling door het bruisende centrum met naast
moderne architectuur vele bijzondere historische gebouwen.
Na een vrij middagmaal breng je een bezoek aan het Philips museum waar je een fascinerend beeld krijgt van de
wijze waarop het bedrijf zich heeft ontwikkeld van een
kleine gloeilampfabrikant tot een groot toonaangevend
wereldconcern.
Inschrijven kan bij de dienst Welzijn vanaf 29 januari.
Meer info
Welzijn
T 011 70 15 56
info.welzijn@sint-truiden.be
Vertrek Veemarkt
25 euro per persoon
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Kalender
Wil jij dat de activiteit van jouw vereniging ook in de kalender opgenomen wordt?
Voer je activiteit dan in in de UiTdatabank via www.uitdatabank.be. Gelieve alle gegevens zo volledig mogelijk in te vullen.
Hulp nodig? Contacteer de UiTbalie via 011 70 17 00 of UiTbalie@sint-truiden.be. Wekelijks terugkerende activiteiten worden
1x per jaar opgenomen.

Cultuur
Overtreffende trap (4-8 jaar)
Danscompagnie De Stilte
Overtreffende trap is een dansvoorstelling waarin ouders de slimsten moeten
zijn omdat ze de oudsten zijn.
Wanneer: zondag 6 januari • 15u
Waar:	cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:
8 / 7 (+60) / 6 (-26) euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be

Zebrafilm: Utøya
Tijdens het zomerkamp op het Noorse
eiland Utøya in 2011 werden 69 mensen
vermoord en vielen er 110 gewonden.
Erik Poppe noemt de naam van de
extreemrechtse moordenaar expres niet.
Voor hem is zijn film immers het verhaal
van de slachtoffers. Hij voert een fictief
meisje op, Kaja, dat samen met haar zusje
op het eiland verblijft.
Wanneer: dinsdag 8 januari • 20u15
Waar:
Cinema Cameo, Naamsevest 45
Prijs:
6 euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be

Musthaves van 100 jaar jazz
Cultuurcentrum de Bogaard
Samen met jazzliefhebber Frederik Goossens ga je op zoek naar dé mooiste pareltjes van 100 jaar jazzopnames, doorspekt
met sappige verhalen.
Wanneer: woensdag 9, 16 en 23 januari
20u-22u
Waar:	cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:	30 euro, deelnemers aan de
cursus mogen het jazzconcert
op donderdag 24 januari bijwonen aan het tarief voor -26.
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be
Tentoonstelling:
Victims of Time
Rudi Eurlings
Rudi Eurlings is in zijn hele kunstenaarscarrière gebiologeerd door vergankelijkheid en dood. Zijn werken kunnen
gezien worden als een metafoor voor
de vergankelijkheid, slachtoffers van de
maatschappij, de kwetsbaarheid, de onzin
van sommige dingen. Hij gebruikt verschillende media zoals digitale prints en video.
Wanneer:	
van vrijdag 11 januari tot
en met maandag 11 maart
(maandag 4 maart gesloten) van ma-vr • 12u-18u en
za • 10u-16u
Waar:	cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:
gratis
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be

Marktconcert - orgelbespeling
Anne Froidebise
Wanneer: zaterdag 12 januari • 12u
Waar:
O.L.V.-kerk, Grote Markt
Prijs:
gratis
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be
www.debogaard.be
Bang van Dendoncker
Jens Dendoncker
Door menig jurylid en comedyfan geprezen vanwege zijn ‘hoge aaibaarheidsfactor’ en ‘geloofwaardig, ijzersterk spel’.
Jens brengt niet alleen zijn enthousiaste
persoonlijkheid maar ook zijn beste grappen mee naar het theater.
Wanneer: zaterdag 12 januari • 20u-22u
Waar:	cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Info:
www.comedyshows.be
De wetten van de
menselijke stupiditeit in 60 minuten
Simone Milsdochter
Met het satirische essay van hoogleraar
Carlo M. Cipolla in haar hand, leidt Milsdochter je, op bijna wetenschappelijke
wijze, door het universum der stommiteiten.
Wanneer: maandag 14 januari • 20u15
Waar:	cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:
15 / 14 (+60) / 10 (-26) euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be
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Zebrafilm: The Sister Brothers
Eli en Charlie Sister zijn twee beruchte
huurmoordenaars. Ze hebben een
nieuwe opdracht gekregen van de mysterieuze The Commodore, een notoir
heerschap dat gevreesd wordt tot in de
verste uithoeken van het Wilde Westen.
Eli begint zich meer en meer vragen te
stellen over zijn leven, terwijl Charlie de
gewoonte heeft om eerst te schieten en
zich dan pas vragen te stellen.
Wanneer: dinsdag 15 januari • 20u15
Waar:
Cinema Cameo, Naamsevest 45
Prijs:
6 euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be
Darwin goes Classic
Dirk Draulans, Dram Nolf &
Luc Devos
Darwin goes classic is een project van
hoboïst Bram Nolf, pianist Luc Devos en
bioloog Dirk Draulans. Samen brengen
ze een bijzonder klassiek concert dat
handelt over dieren.
Wanneer: zondag 20 januari • 15u
Waar:
Academiezaal, Plankstraat 18
Prijs:
15 / 14 (+60) / 10 (-26) euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be

Zebrafilm: Loro
Hij is decadent, controversieel en
allesbehalve subtiel. Hij bouwde een
media-imperium uit, maakte bliksemsnel
opgang in de Italiaanse politiek en overleefde het ene schandaal na het andere:
28

Silvio Berlusconi. De bejubelde regisseur
Paolo Sorrentino (“La Grande Belezza”)
zet opnieuw zijn favoriete acteur Toni
Servillo in, nu als Berlusconi.
Wanneer: dinsdag 22 januari • 20u15
Waar:
Cinema Cameo, Naamsevest 45
Prijs:
6 euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be
Donder (Jazz)
Harrison Steingueldoir - piano,
Casper Van De Velde - drums
en Stan Callewaert - contrabas
Dit Trio neemt de luisteraar mee op een
donkere cinematografische trip met aan
David Lynch en Hitchock verwante vibes.
Dit doen ze door verschillende lagen en
atmosferen te combineren met hypnotiserende ritmes.
Wanneer: donderdag 24 januari • 20u15
Waar:
Academiezaal, Plankstraat 18
Prijs:	15 / 14 (+60) / 13 (Motives For
Jazz-leden) / 10 (-26) euro voor
de 2 concerten
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be
Igor Gehenot Trio (Jazz)
Igor Gehenot - piano,
Quentin Liégeois - gitaar
en Mathias De waele - drums
Deze pianist heeft twee sterke troeven in
huis: een grote dosis vastberadenheid en
een onontbeerlijke portie talent.
Wanneer: donderdag 24 januari • 21u30
Waar:
Academiezaal, Plankstraat 18
Prijs:	15 / 14 (+60) / 13 (Motives For
Jazz-leden) / 10 (-26) euro voor
de 2 concerten
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be

Het bezoek
De Roovers
Het failliete stadje Güllen staat een bijzonder evenement te wachten. 45 jaar
geleden vertrok Claire Zachanassian er
als arm meisje. Nu keert ze als de rijkste
vrouw ter wereld terug voor een kort
bezoek. De inwoners hopen dat ze met
haar fortuin het verarmde stadje zal
redden.
Wanneer: maandag 28 januari • 20u15
Waar:	cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:
21 / 20 (+60) / 16 (-26) euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be
Zebrafilm: Becoming Astrid
Als jonge vrouw maakte Astrid Lindgren
iets mee dat haar diep trof. Het gaf haar
de kracht en het zelfvertrouwen een
ander pad te kiezen dan hetgeen dat van
haar werd verwacht. Deze biopic duikt
op een tedere manier in het leven van
de gevierde Zweedse schrijfster van kinderboeken als Pippi Langkous en Ronja
De Roversdochter.
Wanneer: dinsdag 29 januari • 20u15
Waar:
Cinema Cameo, Naamsevest 45
Prijs:
6 euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be
Maanlander
Lander Severins
Lander is onder meer bekend van het
Eén-programma Voor de Leeuwen,
waarin een nieuwe generatie komisch
talent ontdekt werd. Graag bewijst hij
met zijn debuutvoorstelling Maanlander
dat hij terecht tot een nieuwe generatie
van getalenteerde humoristen gerekend
mag worden.
Wanneer: woensdag 30 januari • 20u15
Waar:	cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:
15 / 14 (+60) / 10 (-26) euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be
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Fatena’s poëziesalon
Poëziesalon mét Arabische hapjes en
drankjes.
Wanneer: zondag 3 februari • 14u30
Waar:	cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:
15 / 14 (+60) / 10 (-26) euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be
Dag, Bonjour!
Christophe Deborsu & Annick De Wit
Waarom Vlaamse vrouwen met een Waal
moeten trouwen? En vice versa. Televisiejournalist Christophe Deborsu (°1965,
RTL) en kranten-journaliste Annick De
Wit (°1968, Het Laatste Nieuws) werden
verliefd en traden in het huwelijk. Ze
brengen het verhaal van een gelukkig
gemengd huwelijk in een ongelukkig
verdeelde natie, waar ze samen een boek
over schreven: Dag, Bonjour!.
Wanneer: woensdag 6 februari • 20u15
Waar:
Academiezaal, Plankstraat 18
Prijs:
10 / 9 (+60) / 8 (-26) euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be

Genieten van kunst
Priscilla Valkeneers
Kom je ook overal kunst tegen en weet je
niet goed waar te beginnen? Hoe kan je
kijken en waar moet je op letten om de
kunst van vroeger en nu te begrijpen? De
grote lijnen van het verhaal geven je een
goede houvast, zonder dat je voorkennis
moet hebben.
Wanneer: donderdag 7 februari • 19u
Waar:	cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:
gratis, inschrijven niet nodig
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be

Jeugd
Vergeet mij niet
Fakkeltheater met Carry Goossens
Een lichtvoetige vertelling over een
grootvader, een kleinzoon en de dementie die tussen beiden komt.
Wanneer: vrijdag 8 februari
13u30 en 20u15
Waar:	cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:
17 / 16 (+60) / 12 (-26) euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be
Ballade Slave
Duo Bilitis: Eva Tebbe - harp en
Ekaterina Levental- mezzosopraan
en harp
Programma:
C. Debussy: Ballade Slave pour deux harpes (arr. E. Tebbe)
P.I. Tsjaikovski: Drie liederen voor zang
en harp
P.I. Tsjaikovski/C.Debussy: Danse Russe uit
Zwanenmeer (arr. Duo Bilitis)
C. Debussy: Danse Sacrée et Danse Profane pour deux harpes (arr. E. Levental)
en Chansons de Bilitis (arr. E. Levental en
E. Tebbe)
S. Prokofiev: Gavottes op. 12 en op. 25 for
two harps (arr. Duo Bilitis) en The Chatterbox for voice and harp (arr. E. Tebbe)
Wanneer: zaterdag 9 februari • 20u15
Waar:
Keizerszaal, Diesterstraat 1
Prijs:
16 / 15 (+60) / 11 (-26) euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be

Ouder-kleuteryoga
Happiness Kinderyoga
Een uurtje loskoppelen van het dagelijkse
leven en samen genieten van yogahoudingen, concentratie-, adem-, zintuig- en
ontspanningsspelletjes.
Wanneer: maandag 11 januari
18u30-19u30
Waar:
Het Wijdeland, Geelstraat 51A
Prijs:
13 euro
Info:
www.happinesskinderyoga.be
Ouder-kindyoga
Happiness Kinderyoga
Een uurtje loskoppelen van het dagelijkse
leven en samen genieten van yogahoudingen, concentratie-, adem-, zintuig- en
ontspanningsspelletjes.
Wanneer: maandag 11 januari
19u45-20u45
Waar:
Het Wijdeland, Geelstraat 51A
Prijs:
13 euro
Info:
www.happinesskinderyoga.be
Theekransje voor meisjes van 9 tot 12 jaar
met een drukke agenda
Happiness Kinderyoga
Happiness Kinderyoga organiseert theekransjes voor fantastische meisjes. Wat
gaan we doen? We gaan gezellig thee
drinken (of iets anders voor wie dat niet
lust) met iets lekkers erbij.
Wanneer: woensdag 16 januari
19u-21u
Waar:
Halmaalweg 156
Prijs:
15 euro
Info:
www.happinesskinderyoga.be
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Wobbelyoga voor kleuters
tussen 4 en 6 jaar
Happiness Kinderyoga
Een Wobbelboard is een balansbord van
hout waar kinderen naar hartenlust met,
op, onder en langs kunnen spelen. Het
ondersteunt op een speelse manier het
lichaamsbewustzijn en evenwicht van
kinderen.
Wanneer: zaterdag 19 januari • 14u-15u
Waar:
Het Wijdeland, Geelstraat 51A
Prijs:
10 / 8 (met eigen wobbel) euro
Info:
www.happinesskinderyoga.be
Ouder-kindyoga
Happiness Kinderyoga
Een uurtje loskoppelen van het dagelijkse
leven en samen genieten van yogahoudingen, concentratie-, adem-, zintuig- en
ontspanningsspelletjes.
Wanneer: maandag 21 januari • 19-20u
Waar:	
WZC Triamant,
Halingenstraat 76
Prijs:
13 euro
Info:
www.happinesskinderyoga.be

Natuur en leefmilieu

Bloemschikken: koudste maand
Tuinhier-Volkstuinen
Wanneer: dinsdag 8 januari
19u30-21u30
Waar:
Trudo Sporthal, Sint-Jansstraat 26
Prijs:
80 euro
Info:
0476 92 59 52,
annie.mellaerts@yahoo.com

Cursus: Bomen en struiken in winterkleed
Natuurpunt Aulenteer
In 2 theorielessen en 2 excursies leer je
bomen en struiken tijdens de winter herkennen. Cursus voor een publiek met elementaire kennis van bomen en struiken.
Wanneer: woensdag 16 en 23 januari
19u30-22u30
zaterdag 26 januari en 9 februari
14u-17u
Waar:	
Natuurhuis Haspengouw,
Kleinveldstraat 54
Prijs:	
30 (leden) / 40 (niet-leden)
euro
Info:
0496 11 50 09,
lucia.wastiels@telenet.be,
www.natuurpunt.be/agenda

Sport
Waarnemen en inventariseren
van akkervogels
Natuurpunt Aulenteer
Vergeet je verrekijker niet! Warme kledij
en laarzen zijn aangewezen.
Wanneer: zondag 6 januari • 10-12u
Waar:	
Natuurhuis Haspengouw,
Kleinveldstraat 54
Info:
diederik.deleersnyder@abh.kuleuven.be,
www.natuurpunt.be/agenda
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Gezinszwemmen
Dienst Sport
Zwemmen met het hele gezin aan verminderd tarief.
Wanneer:	
zaterdag 5 januari en 2 februari
13u30
Waar:	
recreatiezwembad Sint-Pieter,
Olympialaan 10
Prijs:
2,50 euro
Info:
011 70 17 57,
www.sint-truiden.be/zwembad

Ontspanning
Sint-Truiden by Lights
Toerisme Sint-Truiden
Volg de lichtklinkers langs verlichte
historische gebouwen in de 6de monumentenstad van Vlaanderen. Je kan
een wandelplan verkrijgen bij Toerisme
Sint-Truiden. Wie graag wandelt met een
smartphone in de hand, kan de gratis app
downloaden via Ojoo.
Wanneer:	
iedere vrijdag, zaterdag en
zondag t.e.m. 27 januari
18u30-23u
Waar:
Toerisme Sint-Truiden,
Grote Markt
Prijs:
gratis
Info:
011 70 18 18,
info.toerisme@sint-truiden.be,
www.toerisme-sint-truiden.be

Sweet Lights
Toerisme Sint-Truiden
Maak samen met een gids een avondwandeling langs verlichte monumentale
sites en architecturale bakens in de stad
en beleef hoe licht een verhaal kan vertellen en emoties kan evoceren. Proef
onderweg van onze heerlijke streekproducten en geniet van vurige animatie.
Vooraf reserveren.
Wanneer:	
zaterdag 5, 12 en 19 januari
19u-22u15
Waar:
vertrek Festraetsuurwerk,
Begijnhof
Prijs:	
12 / 6 (kinderen -12 jaar) euro,
gids inbegrepen.
Info:
011 70 18 18,
info.toerisme@sint-truiden.be,
www.toerisme-sint-truiden.be
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Cursus ‘bridge voor beginners’
Dienstencentrum Cicindriahuis
Heb je altijd al willen weten hoe je dit
spel moet spelen? Wil je je eerste stapjes
in het bridgen zetten? Het kan tijdens
deze nieuwe cursus bridge voor beginners. Vooraf inschrijven.
Wanneer:	
vanaf vrijdag 11 januari elke
vrijdag • 9u-12u
Waar:	
dienstencentrum Cicindriahuis,
Abdijstraat 47
Prijs:
gratis
Info:
011 69 17 14

Als dat maar goed komt
Toneelkring Velm
Leon vertikt het al heel zijn leven om
mee te helpen in ‘t huishouden. Magda,
zijn vrouw, is meid voor alle werk. Totdat
ze op een dag een reis wint. Anny, de
bemoeizieke buurvrouw, overhaalt haar
te vertrekken.
Wanneer: zaterdag 12 en 19 januari
20u-23u
zondag 13 januari • 15u-18u
vrijdag 18 januari • 20u-23u
Waar:
PCC, Sint-Martinusstraat 8
Prijs:
8 euro
Info:
011 68 73 94, 0475 28 26 84,
rene.bottier@skynet.be,
www.toneelvelm.be
Filet de sax
Zepperse Toneelvrienden
Sinds René zijn prépensioen is er nog
weinig tijd voor zichzelf of zijn hobby’s.
Hij ligt onder de sloef van zijn vrouw Germaine. Wanneer de zus van Germaine
onverwacht een bezoek aankondigt,
gaan de poppen aan het dansen. Germaine heeft immers altijd de schone
schijn opgehouden ...

Wanneer: zaterdag 12, 19 en 26 januari
20u-23u
vrijdag 18 en 25 januari
20u-23u
Waar:	
SOLV Campus Sint-Aloysius,
Kasteelstraat 53
Prijs:
8 euro
Info:
011 68 57 30,
georges.roebben@telenet.be
Nieuwjaarswelkom
KVLV Wilderen-Duras
Je wordt verwelkomd door een nieuwe
bestuursploeg en krijgt toelichting bij het
voorjaarsprogramma.
Wanneer: dinsdag 15 januari • 19u30-22u
Waar:
zaal Wilduraan,
Galgestraat 154
Info:
0478 90 73 13,
kvlvwilderenduras@hotmail.com
Repair Café
Repair Café Sint-Truiden
Een tweede leven voor je kapotte spullen... De herstellers geven advies en helpen je gratis bij de reparatie van kleding,
fietsen, meubels, elektro en meer. Met
een babbel en een drankje!
Wanneer: woensdag 16 januari • 14u-17u
Waar:
KCST Technicum,
Gildestraat 22
Prijs:
gratis
Info: repaircafesinttruiden@gmail.com
Koken
Femma Sint-Marten
Je maakt lekkere gerechten die je samen
kunt proeven.
Wanneer: woensdag 16 januari
19u30-22u
Waar:
Parochielokaal, Beekstraat 12
Prijs:	
3 euro, kosten van de ingrediënten worden gedeeld
Info:
0496 78 99 83
Het wittebroodslijk
Bevingse ToneelGroep
Het moet je maar overkomen: een
geslaagd huwelijksfeest en in je nieuw
stulpje arriveren om een eerste huwelijksnacht te beleven en de ontdekking
doen dat er varkens in je bed liggen. En
als klap op de vuurpijl opgescheept zitten
met een lijk.

Wanneer:	
vrijdag 18 en 25 januari en
1 februari • 20u-22u30
	zaterdag 19 en 26 januari en
2 februari • 20u-22u30
zondag 20 en 27 januari
14u30-17u
Waar:
parochiezaal,
Naamsesteenweg 292
Prijs:
8 euro
Info:
btg@telenet.be
Comedy Night
De Egeltjes
Met Bart Cannaerts, Vincent Voeten,
Lev Vanorbeek en MC Tom Cools.
Wanneer:	
zaterdag 19 januari • 20u
(deuren 19u30)
Waar:
BS Momentum,
Grevensmolenweg 21
Prijs:
15 euro
Info en reservatie:
anneliesamerica@me.com
Kookworkshop ‘Soep is hot’
KVLV Wilderen-Duras
Soep maken is niet moeilijk en een ideale restjesverwerker. Beleef met deze
workshop een echt soepavontuur met
verrassende ingrediënten en nieuwe
combinaties.
Wanneer: dinsdag 22 januari • 19u-22u
Waar:
zaal Wilduraan,
Galgestraat 154
Prijs:
7 euro
Info: kvlvwilderenduras@hotmail.com
De eerste sneeuw
Toneelvereniging Pol Stas
Je bent toeschouwer van de confrontatie
tussen een moeder en haar drie volwassen dochters, de week tussen het overlijden en de crematie van de vader van het
gezin. Een drama dat de tijd neemt en
over doodgewone mensen gaat.
Wanneer:	
donderdag 24, vrijdag 25,
zaterdag 26 januari
20u15-22u15
zondag 27 januari • 15u-17u
Waar:	
cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:
12 / 6 (studenten) euro
Info:
0486 88 97 14
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Kalender

Vriendinnen
Paljas Producties
Vriendinnen gaat over een levenslange
vriendschap tussen Maria en Florentine.
Je volgt beide vrouwen vanaf hun jeugdjaren (vlak na WO II) tot op het moment
dat ze de pensioengerechtigde leeftijd al
lang voorbij zijn.
Wanneer:	
vrijdag 25 januari • 20u15-22u
zaterdag 26 januari • 20u15-22
zondag 27 januari • 15u-17u
Waar:
Theater De Roxy,
Rijschoolstraat 51
Prijs:
15 euro
Info:
www.deroxy.be
Kookles
Femma Schurhoven
Brunch en ontbijt.
Wanneer: maandag 4 februari • 19u-22u
Waar:	
parochiaal centrum Melveren,
Melveren-Centrum 66
Prijs:
5 euro
Info:
brone.esselen@gmail.com
Stilte, we draaien!
Roxy theaterproducties
Een filmploeg is neergestreken in het
theater voor het draaien van een langspeelfilm. Vandaag nemen ze de scène
op waarin de bedrogen echtgenoot een
voorstelling stillegt om de minnaar van
zijn vrouw te vermoorden. Het publiek is
deel van het verhaal, het zijn namelijk de
figuranten in de film.
Wanneer: maandag 4 februari
20u15-22u
Waar:	
cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:
21 euro
Info:
www.deroxy.be

Pimp je boodschappentas
met kleurrijk haakwerk
KVLV Wilderen-Duras
Als je een boodschappentas meeneemt
dan doe je dat beter met stijl. Met een
kleurrijk haakwerk rond je tas is het
zoveel leuker om te winkelen. Haakgaren
zelf meebrengen.
Wanneer: dinsdag 5 en 19 februari
19u30-22u
Waar:
zaal Wilduraan,
Galgestraat 154
Prijs:	
14 / 20 (niet-KVLV-leden) euro
(2 lessen en jute shopper
inbegrepen)
Info:
0478 90 73 13

60+

Sportelen: wandelen 60+
Dienst Sport
Maandelijkse wandeltocht van Senior
Actief. 5 of 10 kilometer.
Wanneer:	
donderdag 3 januari en 7
februari • 13u
Waar:	
s portcomplex Sint-Pieter,
Olympialaan 10
Prijs:
gratis
Info:
011 70 17 70,
info.sport@sint-truiden.be,
www.sint-truiden.be/sport
Sportelen: bowling 60+
Dienst Sport
Wanneer: donderdag 10 januari • 14u
Waar:
Beta Bowling,
Tiensesteenweg 121
Prijs:
7 euro
Info:
011 70 17 70,
info.sport@sint-truiden.be,
www.sint-truiden.be/sport
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Welzijn
Pensioen in zicht
Dienst Gezondheidsbevordering
CM Limburg
Naarmate je pensioen in zicht komt, stel
je je ongetwijfeld allerlei vragen. Hoe
word ik gezond ouder? Hoe vul ik mijn
tijd in? Hoe zit het eigenlijk met het erfrecht? Je krijgt een antwoord op deze en
andere vragen.
Wanneer: donderdag 24 januari
8u45-17u
Waar:
‘t Speelhof, Speelhoflaan 5
Prijs:
150 / 75 (CM-leden) euro
Info:
011 28 02 20,
www.cm.be/pensioeninzicht
Levensreddend handelen (EHBO)
bij baby’s en kinderen
Delta Healthcare Consulting
Leer in 3u tijd de correcte eerste hulp
toepassen in het geval van verstikking,
stuipen, verbranding, verdrinking, vergiftiging, ... van een baby en kind tot 12
jaar. Na deze EHBO-cursus ontvangen
de cursisten een attest levensreddend
handelen.
Wanneer: dinsdag 29 januari • 19u-22u
Waar:	
parochiaal centrum Melveren,
Melveren-centrum 66
Prijs:
36 euro
Info:
03 444 05 97, info@dhcc.eu
Creatieve therapie:
zelfvertrouwen verhogen
Marijke Lens, psycholoog en
hypnotherapeut
Krijg een positief zelfbeeld via concrete
oefeningen; vergroot het vertrouwen
in je eigen kunnen; maak komaf met
negatieve gedachten uit het verleden;
creatieve oefeningen zoals werken met
symbolen, een mantrabord, ...
Wanneer: dinsdag 5 en 19 februari
19u15-21u45
Waar:	
praktijk Marijke Lens,
	psycholoog en hypnotherapeut, Luikersteenweg 506
Prijs:
95 euro
Info:
0498 24 45 73

#sinttruiden

willekens_steven

Sportdienst Sint-Truiden

Instagram

Facebook

Bezoekje met gids aan
het stadhuis #sinttruiden

Kerknet
Twitter
Trudojaar feestelijk en
interreligieus geopend in
Sint-Truiden
#SintTruiden #Trudojaar
#volksvroomheid

Petanque is een sport die
mensen samenbrengt. Daarom
legden we nieuwe veldjes aan
in de Fruitwijk en Olympialaan.
Samen met de buurtbewoners
dronken we er een lekker
glaasje jenever of cava op.

tjei
Instagram
Gisteren tryout mogen
meemaken van #kerstmagie
in het #kasteel van #duras
#sinttruiden

Erik Jamar

foto_Saartje

Facebook

Instagram

ALWEER een regenboog
gisteren. En wat
prachtexemplaar. Een
dreigende lucht en het
contrast tussen de fragiele
regenboog en het harde van de
prikkeldraad.... #sinttruiden

#stadhuis #townhall
#sinttruiden
#toerismelimburg
#prachtigeverlichting

Marleen Colson

fietsersbond
sinttruiden

Facebook

Instagram

Het eerste kerstgeschenk voor
de Kinderen van Flores. Een
mooi bedrag dat zal besteed
worden aan de scholing van
onze kinderen. Dank je wel Stad
Sint-Truiden en GROS.

De fietsers in @stadsinttruiden
zijn braaf geweest en kregen
van de Sint & zijn pieten twee
velo-boxen! Meer informatie
volgt snel #veloboxx
#fietsersbondsinttruiden
#sinttruiden
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Vergadering gemeenteraad
De installatievergadering van de gemeenteraad vindt plaats
op maandag 7 januari om 20u in de gemeenteraadszaal in het
oud stadhuis op de Grote Markt. Aansluitend vindt de eerste
vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats.
De week vóór de vergadering wordt de agenda bekendgemaakt
via www.sint-truiden.be.
Iedereen is van harte welkom op de openbare zitting. Om 19u30
kan het publiek vragen stellen over agendapunten van algemeen
belang. Burgers geven hun vragen op voorhand door via het
secretariaat in het kader van ordelijk verloop. Op alle andere
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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.

Wachtdiensten

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

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

Zaterdag 2 en zondag 3 februari
Dierenarts Van Crombruggen
Kabei 26, 3800 Sint-Truiden
M 0486 32 63 90

Dierenartsen
Zaterdag 5 en zondag 6 januari
Dierenarts Vorstermans-Rijke
Tiensesteenweg 209, 3800 Sint-Truiden
T 011 68 24 42

Zaterdag 9 en zondag 10 februari
Dierenarts Vandersteegen
Luikersteenweg 135A, 3800 Sint-Truiden
M 0475 67 84 37

Zaterdag 12 en zondag 13 januari
Dierenarts Bergen
Zepperen-Dorp 33, 3800 Sint-Truiden
T 011 76 77 27
Zaterdag 19 en zondag 20 januari
Dierenarts Geyskens
Gelinden-Dorp 7, 3800 Sint-Truiden
T 011 48 19 91
Zaterdag 26 en zondag 27 januari
Dierenarts Leers
Kazelstraat 29, 3800 Sint-Truiden
T 011 70 79 09

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

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

Hierbij meld ik:

Datum

Voornaam en naam
Adres
Tel. & E-mail

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

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

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

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

I love Sint-Truiden
Isabelle Knapen
buurtcomité Duifhuisstraat
Onlangs hebben we in onze straat een buurtcomité opgericht. Als dynamische buurt met veel jonge gezinnen willen we het
samenhorigheidsgevoel terug aanwakkeren. Onze eerste activiteit was alvast een groot succes: 150 buren kwamen meegenieten van een
hapje en een drankje. Superfijn ook dat we voor onze activiteiten op de financiële steun van het stadsbestuur kunnen rekenen.
Op naar het volgende feestje!

www.sint-truiden.be

