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Inhoud

Carnaval

De Stads-FAQ

“Muziek redde mijn leven”

Carnaval staat weer voor de deur. En
dus duiken er de komende weken tal
van toffe activiteiten en evenementen
op waar jij je van je meest verrassende
kant kan tonen.

Waar en wanneer kan ik terecht voor
de huisvuilzakken?

Sint-Truiden telt ongeveer 40 000 inwoners. Onder hen ook mensen die niet in
België geboren zijn. Zij komen uit verschillende landen. Ieder van hen heeft
z’n eigen verhaal. Deze maand laten
we Ali El Kahlout aan het woord.
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Spinning voor 60+
Wil je als 60-plusser meer bewegen? Of
ben je al een bezige bij en kan je nog
een extra activiteit aan? Dan is onze
spinning voor senioren een leuk en
goed idee.
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Ken jij de afspraken voor de
inschrijvingen in de scholen?
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Collectieve wijkrenovaties

Zowel de basisscholen als de secundaire
scholen van Sint-Truiden hebben
dezelfde inschrijvingsafspraken
gemaakt. Noteer de datums in je
agenda en zorg dat je er tijdig bij bent
zodat er nog genoeg plaats is in de
school van je voorkeur.
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College van burgemeester en schepenen
Grote lenteschoonmaak ook in 2019
Berichten uit de bibliotheek
Vermijd dierenleed: laat je kat of kater
steriliseren of castreren!
Je bent niet-Belg en wil deelnemen aan de
verkiezing van het Europees parlement? Registreer je nu!
Gratis rechtsbijstand in het Sociaal Huis
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De stad Sint-Truiden en STEBO gaan via
het project ‘collectieve wijkrenovaties’
vier wijken informeren en stimuleren
om te renoveren.
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Voorwoord

Beste Truienaar
De eerste maand van het nieuwe
jaar zit er al op. De laatste nieuwjaarswensen zijn uitgewisseld, de
hogeschool- en universiteitsexamens
zitten erop, en Koning Winter is nu
echt in het land.

“2019 was ook meteen het begin
van een nieuwe legislatuur, met
daarbij een nieuwe beleidsploeg.
Op de volgende bladzijden stel ik
jullie met veel plezier de nieuwe
gemeenteraad en het nieuwe
schepencollege voor. Allemaal
staan ze 6 jaar klaar om zich in
te zetten voor Sint-Truiden en
haar inwoners.”
De cover van dit maandblad verraadt het al een beetje: carnaval
is weer in het land. Binnenkort duiken er weer overal in de stad
vlaggen op, en wordt Sint-Truiden weer een tijdlang dé carnavalsstad! Op pagina 7 en 8 staat een overzicht van alle activiteiten.
Een nieuw jaar, een nieuw begin. Naar jaarlijkse gewoonte helpen wij je graag bij de grote lenteschoonmaak en halen we een
keer per jaar gratis het grofvuil op. Op pagina 13 kan je nagaan
wanneer het grofvuil in jouw buurt opgehaald wordt.
Ben je oud genoeg en wil je deze zomer graag monitor of jeugdleider zijn? Vergeet dan zeker niet om op tijd de cursus EHBO te
volgen. Dat heb je nodig om monitor te worden! Alle informatie
en data vind je op pagina 16.
Er valt deze maand weer vanalles te beleven en ontdekken in
Sint-Truiden. Via sociale media, persoonlijk of op een andere
manier: ik kom je vast wel eens tegen. Tot binnenkort!
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Nieuwe gemeenteraad
Tijdens de installatievergadering op maandag 7 januari legden de verkozenen van de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober
2018 hun eed af in handen van burgemeester Veerle Heeren.
De gemeenteraad bestaat uit 35 leden waaronder ook de burgemeester en schepenen.
Wij stellen ze even voor.

CD&V

N-VA

Bovenste rij van links naar rechts: Christophe Elen, Raf Herbots,
Bert Stippelmans, Carl Nijssens, Stijn Vanoirbeek
Onderste rij van links naar rechts: Jef Cleeren, Ingrid Kempeneers,
Veerle Heeren, Jurgen Reniers, Raymonde Spiritus

Bovenste rij van links naar rechts:
Hans Govaerts, Mieke Claes, Günther Dauw, Peter Deltour
Onderste rij van links naar rechts:
Jo François, Jelle Engelbosch, Nina Kvikvinia

Open VLD

sp.a

Bovenste rij van links naar rechts:
Johan Mas, Laurien Bamps, Serge Gumienny, Roger Clerinx
Onderste rij van links naar rechts:
Jos Pierard, Hilde Vautmans, Pascy Monette

Bovenste rij van links naar rechts: Filip Moers, Gert Stas,
Johnny Vangrieken, Ludwig Vandenhove
Onderste rij van links naar rechts: Hilde Cops-Visser, Marleen Thijs,
Eddy El Herbouti, Ann Knaepen, Maurice Hollebeke, Erwin Vaes

Groen

Peter Van Dam
4

College van burgemeester en schepenen
Hieronder vind je de nieuwe leden van het college van burgemeester en schepenen, samen met hun bevoegdheden.

Veerle Heeren (CD&V)
burgemeester

Jelle Engelbosch (N-VA)
eerste schepen

Hilde Vautmans (Open VLD)
tweede schepen

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

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

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

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

Ingrid Kempeneers (CD&V)
derde schepen

Jo François (N-VA)
vierde schepen

Jos Pierard (Open VLD)
vijfde schepen

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

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

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

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

Jurgen Reniers (CD&V)
zesde schepen

Pascy Monette (Open VLD)
zevende schepen

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

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

Zorgbedrijf, Sociaal Huis, Maatschappelijke
dienstverlening, Lokaal sociaal beleidsplan,
Sociale tewerkstelling, Ouderenzorgbeleid,
Armoede
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Carnaval
Alaaaaaaf! Het carnavalsseizoen staat weer voor de deur. En dat betekent in Sint-Truiden massa’s amusement, plezier en spektakel voor zowel jong als oud. Samen met onze Raad van Elf hebben we opnieuw een knotsgek programma in elkaar gestoken.
De komende weken duiken er tal van toffe activiteiten en evenementen op waar jij je van je meest verrassende kant kan tonen.

Super kindercarnavalsfeest

Ontvangst Gilde Blauw Sjuut

Zondag 24 februari om 13u11

Dinsdag 26 februari om 19u11

Piraat, prinses, brandweerman of stewardess? Alle kinderen zijn welkom op het
super kindercarnavalsfeest in De Gazo.
Een carnavalsnamiddag op kindermaat
met doorlopend kinderdisco, grime, glittertattoos, springkastelen, ballonnenclown
en een optreden van Jens de Matroos.

Gilde Blauw Sjuut uit Heerlen herneemt
de historische tocht van het Narrenschip
op wielen uit 1133 en geeft zo het startschot van de Limburgse Vesteloovet. De
Raad van Elf ontvangt dit bonte gezelschap in de brouwerij van Wilderen en
garandeert een ‘acadekomische’ avond
vol van échte carnavalstradities en met
onder meer een optreden van Comsi
Comsa (NL).

Carnavalsdansnamiddag
voor senioren
Dinsdag 26 februari om 13u30

Meer info
Giani Creten
info@raadvanelf.be
www.raadvanelf.be/kindercarnavalfeest
De Gazo
Toegang gratis

Meer info
Giani Creten
info@raadvanelf.be
www.raadvanelf.be/blauwsjuut

Een gezellig carnavalsfeest met veel
ambiance en leuke carnavalsmuziek en
een bezoek van de Raad van Elf!
Meer info
Welzijn
T 011 70 15 57
info.welzijn@sint-truiden.be
Veilinghuis, Tongersesteenweg 150
Toegang gratis

Brouwerij en stokerij Wilderen
Toegang gratis

Orde van de Commeduur: Opper Jo Sneyers en zijn leden
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Carnavalsdansnamiddag voor
personen met een handicap

Faat verklieëd bal

Verloure Moondag

Zaterdag 2 maart om 20u11

Maandag 4 maart

De grootste verkleedpartij van Haspengouw! Ambiance met de meest foute
muziek door dj’s van eigen bodem.
Verkleden is dus een must!

10u11: receptie van de Sint-Truidense
carnavalsverenigingen in de Luikerstraat

Donderdag 28 februari om 13u
Kom mee feesten op dit leuk carnavalsfeest! De Raad van Elf komt zelfs langs.
Meer info
Welzijn
T 011 70 15 57
info.welzijn@sint-truiden.be
Veilinghuis, Tongersesteenweg 150
Toegang gratis

Meer info
Giani Creten
info@raadvanelf.be
www.raadvanelf.be/verkleedbal
Feestpaviljoen Grote Markt
Toegang gratis

Carnavalskermis

Vanaf 13u11u: Verloren Maandagbal in
het Feestpaviljoen op de Grote Markt met
na de stoet verschillende optredens
13u11: internationale Verloren
Maandagstoet
Parcours: Schurhoven > Nieuwpoort >
Houtmarkt > Plankstraat > Groenmarkt >
Luikerstraat > Naamsevest > Clockemstraat
> Stapelstraat > Rijschoolstraat > Kazernestraat > Breendonkstraat > Diesterstraat
(apotheose) > ontbinding via de Abdijstraat

Van vrijdag 1 tot en met donderdag
7 maart

Beerpongtornooi

Breng een bezoekje aan de gezellige
carnavalskermis met tal van attracties
en eetkraampjes.

Op zondagmiddag verwelkomt de
Raad van Elf de Sint-Truidense studentenvereniging ‘Moeder Kanarie’ in het
Feestpaviljoen voor de organisatie van
Limburgs grootste Beerpongtornooi.
Duo’s of enkelingen kunnen zich hiervoor
inschrijven. Het hele tornooi is rustig te
volgen vanuit de ‘Fakbar Kanarie’.

00u11: uitblazen van de Elf Latsjanen op
de Groenmarkt en haringhappen in het
Feestpaviljoen op de Grote Markt

Meer info en inschrijvingen
Michiel Vandenbosch
M 0498 49 51 39
info@moederkanarie.be
www.raadvanelf.be/beerpong

Stadscentrum
Toegang gratis

Meer info
Michel Landuyt
M 0494 57 56 96

Zondag 3 maart om 12u

Meer info
Giani Creten
info@raadvanelf.be
www.raadvanelf.be/verlorenmaandag

Grote Markt en Minderbroedersplein

Verloren Maandagweekend
Trudoquiz
Vrijdag 1 maart om 19u
Algemene kennisquiz ten voordele van
de kinderafdeling van het Sint-Trudoziekenhuis. Voor groepen van 3 tot 5
personen. Schitterende prijzen van lokale
handelaars en horeca.
Meer info en inschrijvingen
Bart Vanhove
M 0494 25 74 71
info@raadvanelf.be
www.raadvanelf.be/trudoquiz
Feestpaviljoen Grote Markt
Deelname: 20 euro per ploeg
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Feestpaviljoen Grote Markt
Deelname: 20 euro per ploeg

Machtsoverdracht
Zondag 3 maart om 20u11
Stadsprins Dimitry I ontvangt de sleutel en de macht van de burgemeester.
Nadien volgt er een ‘acadekomische’
zitting in de Academiezaal.
Aansluitend receptie en prinsenparty in
het Feestpaviljoen op de Grote Markt.
Stadhuis
Toegang gratis

Personen met een handicap
Tijdens de carnavalsstoet wordt
een gemakkelijk toegankelijke
zone voorzien voor personen
met een handicap aan de hoofdingang van het stadskantoor,
Kazernestraat 13. Deze mensen of
hun begeleiders mogen ook gratis
gebruik maken van het parkeerterrein naast het stadskantoor.
Graag vooraf inschrijven via:
heidi.geerts@sint-truiden.be of
via 011 70 15 77. Hier kan je ook
terecht voor meer informatie.

Hoofdstad van Haspengouw

De Stads-FAQ

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

Waar en wanneer kan ik terecht voor de huisvuilzakken?
Elk gezin dat in Sint-Truiden op 1 januari 2019 gedomicilieerd is, ontvangt in de loop van 2019 een aanslagbiljet voor de inzameling
en verwerking van het afval. Het bedrag is afhankelijk van de grootte van je gezin op 1 januari 2019.

Bordeaux huisvuilzakken

Tegemoetkoming

In ruil voor je jaarlijkse bijdrage heb je recht op een hoeveelheid
huisvuilzakken, in functie van de grootte van je gezin.
• gezin van 1 persoon: 2 rollen kleine bordeaux huisvuilzakken
• gezin van 2 personen: 2 rollen grote bordeaux huisvuilzakken
• gezin van 3 personen: 2 rollen grote bordeaux huisvuilzakken
en 1 rol kleine bordeaux huisvuilzakken
• gezin van 4 personen of meer: 3 rollen grote bordeaux
huisvuilzakken

Incontinente personen, stomapatiënten en personen met een
buikdialyse (peritoneale dialysebehandeling thuis) hebben eenmaal per jaar recht op een sociale tegemoetkoming onder de
vorm van 3 rollen grote bordeaux vuilzakken. Deze kan je enkel
afhalen bij het stadsloket in het stadskantoor, Kazernestraat 13.
Vergeet niet om een doktersattest mee te brengen.

Heb je liever grote in plaats van kleine zakken of omgekeerd?
Dat kan, 1 rol grote zakken kan je omruilen voor 2 rollen kleine
zakken of omgekeerd. Vraag ernaar bij de afhaling.
Gezinnen met een kind/kinderen jonger dan 3 jaar krijgen van
het stadsbestuur 1 gratis rol grote bordeaux vuilzakken per
kind per jaar. Deze zakken kan je ineens meenemen wanneer
je naar je plaatselijke handelaar gaat voor je tegoedzakken. Je
hoeft hier geen attest voor bij te hebben, dit staat automatisch
in het systeem.

Waar en wanneer afhalen?
Je kan je tegoedzakken afhalen bij de plaatselijke handelaars
vanaf 11 februari 2019. Je mag zelf kiezen op welke locatie je je
zakken gaat afhalen. Je kan dan ook een GFT-sticker voor 2019
kopen. De GFT-sticker kost 40 euro voor een grote container en
15 euro voor een kleine container. Ook handelaars kunnen een
sticker kopen. Heb je nog geen GFT-container, vraag er dan één
aan bij het stadsloket in het stadskantoor, Kazernestraat 13.
De lijst van de handelaars vind je op www.sint-truiden.be/
huisvuilzakken.

Onthaalmoeders en kinderdagverblijven, die officieel erkend
zijn door Kind en Gezin, hebben eenmaal per jaar recht op
5 rollen grote bordeaux vuilzakken, enkel af te halen bij het
stadsloket na voorlegging van een bewijs dat ze officieel erkend
zijn door Kind en Gezin.
Alleenstaanden en eenoudergezinnen krijgen van het stadsbestuur een tegemoetkoming in de vorm van een Shop & The
City-cheque ter waarde van 25 euro. Deze cheque kan je in het
najaar afhalen. Over hoe en waar je dat kan doen, brengen we
je tijdig op de hoogte.
Gezinnen waarvan een persoon recht heeft op de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming, krijgen een vermindering van
hun jaarlijkse afvalfactuur van 40 euro.
Meer info
Milieu
T 011 70 15 32
info.milieu@sint-truiden.be

Wat meebrengen?
Zorg ervoor dat je je elektronische identiteitskaart meeneemt.
Deze heb je nodig om je te registreren. Wie zijn identiteitskaart
niet bijheeft, kan zijn vuilzakken niet meenemen en ook geen
sticker kopen! Mensen die voor hun buren, ouders, … zakken
willen meenemen of GFT-stickers willen kopen, mogen dat, maar
moeten de bijhorende identiteitskaarten meenemen.

Opgelet
Wie pas na 1 januari 2019 in onze stad komen wonen is, krijgt
geen tegoedzakken. Je krijgt dit jaar ook geen factuur van
Limburg.net.
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“Muziek redde mijn leven”
Sint-Truiden telt ongeveer 40 000 inwoners. Onder hen ook mensen die niet in België geboren zijn. Zij komen uit verschillende
landen. Ieder van hen heeft z’n eigen verhaal. Vanaf nu laten we maandelijks één van hen aan het woord. Zij vertellen ons wat
meer over hun ervaringen.
Ali El Kahlout was 17 jaar toen hij samen met zijn mama en zusje Selma uit zijn geboorteland Palestina wegvluchtte. Na een absurde
reis van meer dan een jaar via Egypte, Turkije en Griekenland kwamen ze in Sint-Truiden aan. Zes maanden geleden volgde zijn vader.
Anderhalf jaar later spreekt Ali Nederlands. Vier dagen in de week reist hij van Sint-Truiden naar Leuven om aan ILT KU Leuven
Nederlands te studeren. Ondertussen leert hij drums op de Academie Haspengouw en is hij een graag geziene gast in jeugdhuis Expo.
“Ik ben een beetje nerveus voor dit gesprek”, zegt Ali en hij lacht. Als Ali lacht, lachen zijn grote bruine ogen breed met hem mee.

Waar droomde je van toen je
zeventien jaar was?
In Gaza studeerde ik Engelse literatuur.
Ik wou meerdere talen studeren om tolk
te worden. Maar omdat ik een andere
overtuiging heb dan het moslimgeloof,
had ik al snel problemen op de universiteit. Ik kon nooit openlijk zeggen wat ik
dacht of wou.

Nu studeer je Nederlands. Wil je
nog altijd tolk worden?
(Ali lacht) Nee, na mijn studies aan het ILT
wil ik psychologie studeren. Toen ik hier
aankwam, had ik na mijn traumatische
ervaringen therapie nodig. Ik merkte dat
dat iets was wat ik ook wou doen: mensen helpen, iets betekenen in het leven
van een ander.

Welke waarden heb je uit je
geboorteland meegebracht?
Ik ben Ali, genoemd naar mijn grootvader. Zijn overtuigingen en opvattingen
hebben een belangrijke invloed gehad op
mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik leerde
van hem erkenning, aanvaarding en respect voor de eigenheid van elke mens.
Koppigheid heb ik in mijn opvoeding ook
meegekregen. Maar dan in de betekenis
van volharding en doorzettingsvermogen. Het was mijn mama die aangedrongen heeft om door te zetten en de drum
te leren spelen. Die gedrevenheid heeft
mijn leven gered.

is het moeilijk om als nieuwkomer een
beurs te krijgen voor de universiteit. Evelien heeft het voor mij mogelijk gemaakt
dat ik psychologie kan studeren.
Gillian liet me opnieuw geloven in vriendschap. Ik had al lang geen vrienden meer
gekend en ik was wantrouwig. Toen ik op
de muziekschool Gillian leerde kennen,
was hij heel verlegen en ik terughoudend. Tot ik hem eens een meme toonde
op mijn gsm en hij begon te lachen. Nu
gaan we samen op stap. Jeugdhuis Expo
is mijn favoriete plek in Sint-Truiden!
Na een zware depressie dwong mijn moeder mij om naar de muziekschool te gaan.
Daar ontmoette ik Myriam. Via Myriam
leerde ik over belangeloze inzet. Ik wou
gitaar leren, maar dat was onmogelijk. Zij
zette me aan om drums te leren. Telkens
als ik mij angstig of nerveus voel, speel ik
mijn ziel eruit op de drums en dan word

ik kalm. Dat heeft mij uit mijn depressie
gehaald.
Eerlijkheid is voor mij ook ontzettend
waardevol. Dat mis je in de meeste
Arabische landen en in Gaza. Mensen
doen alsof ze om je geven, maar vanaf
het moment dat je je omdraait, steken
ze een mes in je rug. Dat gebeurt hier
niet. Ik kan hier met vrienden samenzijn
zonder dat iemand doet alsof.
Binnenkort vier ik met mijn zusje Selma
bijvoorbeeld carnaval. Iedereen stroomt
dan samen op de Grote Markt en dan
zijn we allemaal vrolijk en ongeremd blij.
Dan voel ik me geen immigrant. Wel een
Truienaar tussen de Truienaars.
Meer info
www.onsverhaal.be
In samenwerking met de dienst Integratie en
Vormingplus Limburg

Welke waarden heb je hier in
Sint-Truiden leren appreciëren?
Evelien gaf me mijn zelfvertrouwen
terug. Zij werkt bij het OCMW. Normaal
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Grote lenteschoonmaak ook in 2019
Samen kunnen we Sint-Truiden proper houden: de stad en haar
personeel, haar inwoners en haar bezoekers!
We zien onze stad allemaal zo graag schitteren, maar dat is
onmogelijk als haar straten er vuil bijliggen. Als we samen ons
best doen, zorgen we ervoor dat onze straten proper blijven.
Vuil trekt vuil aan. Straten die proper zijn, zullen minder snel
vervuild worden.
Om Sint-Truiden zo schoon mogelijk te houden, gaan we door
op de ingeslagen weg. We hebben al grote inspanningen geleverd en blijven dat uiteraard doen. En we blijven ook op jouw
voortdurende inspanning rekenen.
Daarom organiseren we ook dit jaar een ‘Grote lenteschoonmaak’. Tijdens de periode van de grote lenteschoonmaak zullen
we een aantal afvalfracties zoals grofvuil (oud meubilair, een
kinderwagen, een matras, vloerkleden), elektrische toestellen,
enz. gratis huis-aan-huis inzamelen. Er wordt geen afbraakmateriaal (puin, deuren, ramen, …), papier en karton, PMD en
klein restafval dat in de bordeaux huisvuilzak hoort, aanvaard.
Je mag maximum 1 m³ buitenplaatsen.
De dag van de ophaling kan je tussen 9u en 15u30 eveneens
het klein gevaarlijk afval (KGA) aanbrengen op de centrale
inzamelpunten.
Motorolie en autoaccu’s kunnen we omwille van praktische
redenen evenwel niet aanvaarden op deze locatie.
We aanvaarden bestrijdingsmiddelen, verf, verfpotten,
(foto)chemicaliën, batterijen, frituuroliën en frituurvetten, enz.
Dit KGA dient aangeboden te worden in de oorspronkelijke
doos of fles teneinde de risico’s voor de ophalers te beperken.
Ontsier niet onnodig het straatbeeld door het grofvuil te vroeg
buiten te plaatsen.
Dit kan ten vroegste vanaf 18u de avond voor de ophaling tot
uiterlijk 6u de dag van de ophaling zelf.
Hierna vind je een overzicht van de ophaalrondes.
Voor een volledig overzicht van de straten kan je terecht op
www.sint-truiden.be/afval-en-milieu.

Maandag 11 maart
ophaalronde Sint-Pieter - Zerkingen
KGA: parkeerterrein zwembad, Olympialaan
Dinsdag 12 maart
ophaalronde Nieuw Sint-Truiden
KGA: ter hoogte van sporthal Nieuw Sint-Truiden, Sportlaan
Woensdag 13 maart
ophaalronde Nieuw Sint-Truiden
KGA: ter hoogte van kerkje van Guvelingen
Donderdag 14 maart
ophaalronde centrum
KGA: ter hoogte van het parkeerterrein in de Abdijstraat
Vrijdag 15 maart
ophaalronde centrum
KGA: parkeerterrein Veemarkt
Maandag 18 maart
ophaalronde Zepperen
KGA: ter hoogte van het oud gemeentehuis in Zepperen
Dinsdag 19 maart
ophaalronde Ordingen - Brustem
KGA: ter hoogte van het pleintje aan Brustem-Dorp
Woensdag 20 maart
ophaalronde Groot-Gelmen, Engelmanshoven, Gelinden
KGA: ter hoogte van het plein in Gelinden-Dorp
Donderdag 21 maart
ophaalronde Aalst, Kerkom, Bevingen
KGA: ter hoogte van de elektriciteitscabine in Kerkom-Dorp
Vrijdag 22 maart
ophaalronde Wilderen - Duras
KGA: ter hoogte van het kerkhof in Duras
Maandag 25 maart
ophaalronde Runkelen, Metsteren, Gorsem
KGA: ter hoogte van de kerk in Runkelen-Dorp
Dinsdag 26 maart
ophaalronde Velm
KGA: ter hoogte van het Gemeenteplein in Velm
Woensdag 27 maart
ophaalronde Halmaal - Fruitwijk
KGA: ter hoogte van het parkeerterrein in de Kersenstraat
Donderdag 28 maart
ophaalronde Terbiest - Schurhoven
KGA: aan het parkeerterrein van het kerkhof (Kazelstraat)
Vrijdag 29 maart
ophaalronde Melveren - Kortenbos
KGA: aan de kerk van Melveren
Meer info
Milieu
T 011 70 15 30
info.milieu@sint-truiden.be
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Spinning voor 60+
Wil je als 60-plusser meer bewegen? Of ben je al een bezige
bij en kan je nog een extra activiteit aan? Dan is onze spinning
voor senioren een leuk en goed idee, zeker voor je gezondheid.
Tijdens het spinnen fiets je op muziek en dat op je eigen niveau
en onder leiding van een ervaren instructeur.

belangrijk om mobiel en actief te kunnen blijven. Naast het
spinnen ga ik als wielertoerist ook vaak buiten fietsen, maar ik
wandel en zwem ook regelmatig.

Dankzij spinning blijf je langer zelfstandig. Bovendien is het een
heel goed middel tegen allerlei ziekten. Wist je dat je spierkracht
vanaf 30 jaar jaarlijks met 1% afneemt? Vanaf 70 jaar versnelt
dat proces zelfs tot 3,5% per jaar. Meer bewegen zorgt voor een
positief effect op die jaarlijkse spierafname.

De sfeer tijdens het spinnen is gewoon geweldig. We hebben
een super lesgeefster die zorgt voor hele toffe lessen op de juiste
muziekbeats. Je ontmoet tijdens het spinnen heel wat nieuwe
mensen. We zijn ondertussen allemaal vrienden geworden, een
hele leuke bende. Na de inspanning zorgen we altijd voor de
nodige ontspanning met een lekker drankje en aangename
babbel.

Antoinette Froidmont is 69 jaar en ondertussen bezig aan haar
11de spinningseizoen. Zij is dus de geknipte persoon om er ons
wat meer over te vertellen.

Antoinette, waarom is spinnen zo goed
voor je gezondheid?
Door het spinnen kreeg ik een supergoed uithoudingsvermogen
en het versterkt belangrijke spiergroepen. Dat is als senior heel

Spinnen is niet alleen goed voor je lichaam,
er hangt ook een hele leuke sfeer.

Kortom, je kan spinnen aan elke senior aanraden?
Zeker en vast! Iedereen kan het. Ook als je een beginner bent,
kan je op eigen tempo je conditie opbouwen. Het is superleuk,
goed voor je lichaam, je maakt er nieuwe vrienden en voor je
het goed en wel beseft ben je al afspraken aan het maken om
samen deel te nemen aan andere sporten of evenementen.

Heb je ook zin gekregen om te spinnen?
De lessen vinden plaats op dinsdag en donderdag in Concourse
Sportscenter (Stationsstraat 63) en duren een uur. Er zijn telkens 2 lessen: van 9u30 tot 10u30 en van 10u30 tot 11u30.

laan 10. Daarna kan je een zitje op de spinningfiets reserveren
bij Concourse door te bellen naar het nummer 011 67 35 79.

Prijs: 6 euro (verzekering, begeleiding en sauna inbegrepen)

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

Inschrijven?
Haal eerst je gratis seniorenpas bij de dienst Sport, Olympia-
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Berichten uit de bibliotheek
Nieuw
in de bib

Anderstalige boekjes
voor kinderen
De nik-nakboekjes zijn
bedoeld voor iedereen
die kinderen wil helpen
om vertrouwd te raken
met een nieuwe taal.
Ze zijn tevens een hulp
voor ouders van kinderen die opgroeien in
een taalgebied waarvan zij zelf de taal (nog)
niet beheersen.
De boekjes slaan een
brug tussen de moedertaal en een andere taal,
zowel voor kinderen als
voor ouders. Spelenderwijs en zonder enige
druk leren ze woorden,
uitdrukkingen en zinsbouw.

Soul classics in symphony - Helmut Lotti (cd)
Helmut Lotti is terug! Hij geeft het beste van zichzelf met klassiekers als onder andere Wonderful world en Purple rain.
Before we vanish (cd)
Shinji en Narumi hebben een liefdevol huwelijk. Op een dag
raakt Shinji vermist voor een week en bij terugkomst is hij erg
zachtaardig en rustig. Marumi is verbaasd over zijn radicale
verandering. De medische specialisten kunnen zijn symptomen
niet verklaren. Dan verklaart Shinji op een dag dat hij een buitenaards wezen is dat de aarde komt aanvallen.
Duizend papieren vogels - Victoria Udall (boek volwassenen)
Als Jonah plotseling zijn vrouw Audrey verliest, wordt hij verpletterd door een allesomvattend verdriet en knagende vragen over
de omstandigheden van haar dood. Hij houdt de herinnering
aan Audrey levend door geregeld naar Kew Gardens te gaan,
de botanische tuinen van Londen, waar hij met haar ook altijd
kwam. Dwalend door de tuinen ontmoet Jonah kunstenares
Chloe, tuinman Harry en het mysterieuze meisje Milly. Ontmoetingen waar ieder zijn of haar unieke verhaal vertelt en het
mysterie van Audreys dood zich langzaam voor Jonah ontvouwt.

De bib heeft deze boekjes in het Chinees, Arabisch, Engels, Frans,
Pools, Tsjechisch, Turks en Spaans.

Lerarenkaart
Je kan de lerarenkaart 2019 opnieuw afhalen in de bib op vertoon van je identiteitskaart of je lerarenkaart van 2018.
Wil je ook de kaart van je collega’s afhalen? Breng dan zeker
hun lerarenkaart van 2018 mee.
Meer info
Bibliotheek Toni Coppers
T 011 70 17 80
info.bibliotheek@sint-truiden.be

Blauw maar dapper - James Patterson & Chris Grabenstein
(jeugdboek)
Mozes is een muis, een blauwe muis. Een muis die kan praten
en lachen en lezen en die gevoelens heeft, net zoals jij. Hij wil
zijn zesennegentig broers en zussen redden uit verschrikkelijke
omstandigheden, maar moet daarvoor afrekenen met al die
grotere wezens die het op muizen gemunt hebben: katten,
vogels en … mensen. Gelukkig krijgt Mozes hulp van de mooie
Mikayla en haar muizenclan en van een heel speciaal meisje
dat Hailey heet.
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Vermijd dierenleed:
laat je kat of kater steriliseren of castreren!
Om de (zwerf)kattenpopulatie in te dijken is het heel belangrijk
dat katteneigenaars hun huiskat tijdig laten steriliseren/castreren.

Kortingsbon
De stad Sint-Truiden stelt, binnen de perken van het beschikbare
budget, voor haar inwoners kortingsbonnen ter beschikking, die
kunnen gebruikt worden voor de sterilisatie van huiskatten bij
een Limburgse dierenarts.
Deze bon (maximaal 1 per gezin) kan vanaf 14 februari afgehaald
worden bij het stadsloket in het stadskantoor en kan tot en met
28 september gebruikt worden bij een dierenarts in Limburg.

Zwerfkatten
De stad Sint-Truiden wil de zwerfkattenpopulatie op een
diervriendelijke en effectieve manier beheersbaar maken. De
methode hiervoor is: vangen, steriel maken en terugplaatsen.
De stad heeft daarom een overeenkomst gesloten met het dierenasiel van Sint-Truiden.
Zijn er zwerfkatten in je buurt? Geef je naam, adres en e-mail
door aan info.milieu@sint-truiden.be. Zij verwittigen het
dierenasiel.
Meer info
Milieu
T 011 70 15 30
info.milieu@sint-truiden.be

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.
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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

Levenskwaliteit

Tournée Minérale: laat alcohol een maand aan de kant staan
“Want de stap naar problematisch drinkgedrag is snel gezet”

Februari is het Tournée Minérale. Dan laten duizenden mensen alcohol aan de kant staan. Deze actie moet de schadelijke
gevolgen van drankgebruik onder de aandacht brengen. Een
ex-alcoholicus - die anoniem wil blijven - vertelt over de schaduwzijde van al die glaasjes te veel.

“Komaan, drink toch een glaasje. Waarom niet?!” Het zal je wel bekend in de oren klinken.
Helaas wel. Mensen die niet drinken, worden snel bestempeld
als pretbedervers. De stap van het zogenaamde sociale drinken
naar problematisch drinkgedrag is dan ook maar een kleine
om te zetten.

Hoe gebeurt dat precies?
Op het begin besef je het niet, maar na een tijdje escaleert
het. Vooraleer je dat inziet, zijn er helaas jaren gepasseerd.
En daarmee vaak ook allerlei drama’s, die spijtig genoeg ook
anderen treffen.

Welke negatieve gevolgen ervaar je zoal?
Dikwijls ziet je omgeving dat er iets niet met je in de haak is.
Maar doorgaans sla je goede raad van familie of vrienden in
de wind. Op termijn kom je zo in een sociaal isolement terecht.
En dan gaat het alleen van kwaad naar erger. Je blijft thuis

van je werk, je verzorgt je niet meer, je vermijdt contacten met
anderen, … Niets kan je op een bepaald moment nog schelen.

En wanneer heb je dan ‘stop’ gezegd?
Wel 1000 keer… Maar bij de eerste de beste gelegenheid ben je
toch weer vertrokken. Uiteindelijk moet je zelf inzien dat er een
probleem is. Dat gebeurt ook vroeg of laat, want op een gegeven
ogenblik sta je met je rug tegen de muur. Ik ben uiteindelijk via
de huisarts bij de AA terechtgekomen.

Heb jij nog tips voor mensen die in een gelijkaardige
situatie zitten?
Het belangrijkste is dat je niet langer gaat ontkennen dat je een
probleem hebt. Zoek geen uitvluchten meer en stop met liegen.
Het begint uiteindelijk altijd bij jezelf.
Heb je na het lezen van dit interview vragen over verslaving? Dan kan je
terecht bij de Centra voor Alcohol en andere Drugproblemen (CAD) via het
nummer 011 27 42 98.

Je merkt het: alcoholverbruik kan snel ontaarden.
Probeer het eens een maand zonder en neem deel aan
Tournée Minérale.
Meer info op www.tourneeminerale.be.
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Je bent niet-Belg en wil deelnemen aan de verkiezing
van het Europees parlement? Registreer je nu!
Niet-Belgen die in Sint-Truiden verblijven, kunnen onder bepaalde voorwaarden als kiezer deelnemen aan de verkiezing van het
Europees parlement en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten. Je moet je hiervoor wel vooraf inschrijven.

Voorwaarden

Opgelet

•

• Als je ingeschreven bent, ben je ook verplicht om
deel te nemen aan de Belgische verkiezingen van
het Europees parlement.
• Als je hebt deelgenomen aan de verkiezingen van
25 mei 2014, dan moet je je niet meer inschrijven.
Je wordt dan automatisch opgeroepen.
• Je kan niet stemmen voor de federale of Vlaamse
verkiezingen.
• Niet EU-burgers kunnen niet deelnemen aan de
verkiezingen.

•
•
•
•

Je bezit de nationaliteit van een lidstaat van de
Europese Unie.
Je bent minstens 18 jaar op 26 mei 2019.
Je bent ingeschreven in het bevolkings- of
vreemdelingenregister van Sint-Truiden op 1 maart 2019.
Je bent niet uitgesloten of geschorst van het kiesrecht
op de dag van de verkiezingen.
Je dient een aanvraag in om je in te schrijven als kiezer
uiterlijk op 28 februari 2019.

Hoe inschrijven?
• Je doet best voor 15 februari 2019 een aanvraag bij de
dienst Burgerzaken. Als er documenten ontbreken, heb je
nog de tijd om die te bezorgen.
• Je dient de volledige aanvraag uiterlijk in op
28 februari 2019.
• Je maakt hiervoor gebruik van een aanvraagformulier.
Dit vind je op www.sint-truiden.be/verkiezingen of
kan je afhalen bij de dienst Burgerzaken.
• Je brengt dit aanvraagformulier persoonlijk binnen bij
de dienst Burgerzaken op vertoon van je identiteitskaart.
Je mag het ook per post of via info.verkiezingen@
sint-truiden.be bezorgen samen met een kopie van je
identiteitskaart.
• Na goedkeuring van je aanvraag kan je je stem uitbrengen
op 26 mei 2019.
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Voor meer informatie over het stemrecht van niet-Belgen kan je
ook terecht op www.europeanelections.belgium.be.
Meer info
Burgerzaken
Stadskantoor (benedenverdieping)
Kazernestraat 13
T 011 70 14 14
info.verkiezingen@sint-truiden.be

Ken jij de afspraken
voor de inschrijvingen
in een basisschool?

SCHOOLJAAR

2019-2020

www.naarschoolinsinttruiden.be

INSCHRIJVINGSAFSPRAKEN

INSCHRIJVING IN EEN SCHOOL

Alle basisscholen van Sint-Truiden hebben
dezelfde inschrijvingsafspraken gemaakt.

De vrije schoolkeuze is een belangrijk recht. Jij kiest
zelf de school voor jouw kind.

Voor wie geldt dit?
Voor alle kinderen geboren in 2017.
Voor alle kinderen die in het schooljaar 20192020 naar een andere school wensen te gaan.

Bij de inschrijving teken je dat je akkoord gaat met
het pedagogisch project en het schoolreglement. Jouw
kind wordt altijd ingeschreven in het inschrijvingsregister. Hierin staan alle inschrijvingen van de leerlingen in volgorde vermeld. Wie dus eerst komt, wordt
eerst ingeschreven. Je krijgt altijd een document mee:

VOORRANGSPERIODES
Er zijn twee voorrangsperiodes om in te schrijven. Als
je zeker wil zijn van een plaats in de school van jouw
keuze is het heel belangrijk dat je in de juiste periode
gaat inschrijven.
Periode 1
Broers en zussen van reeds ingeschreven kinderen en
kinderen van personeel van de school hebben voorrang
om in te schrijven.
Inschrijven kan van maandag 11 februari 2019 tot
en met zondag 24 februari 2019 tijdens de openingsuren.
Periode 2
De scholen streven in deze periode naar een gezonde
sociale mix van hun leerlingen. Alle leerlingen worden
ingeschreven zolang er plaats is.
Inschrijven kan van maandag 11 maart 2019 tot en
met zondag 24 maart 2019 tijdens de openingsuren
(niet voor buitengewoon onderwijs).
Niet ingeschreven? Geen paniek!
De vrije inschrijvingen starten vanaf dinsdag 23
april 2019 tijdens de openingsuren.

Bereken de instapdatum van je kleuter op
onderwijs.vlaanderen.be/berekende-instapdatum-voor-je-kleuter.
	Breng vooraf een bezoek aan de school of scholen van jouw
voorkeur. Hiervoor maak je een telefonische afspraak.
Wil je weten hoeveel vrije plaatsen er nog beschikbaar zijn in de
school van je keuze? Surf dan naar www.naarschoolinsinttruiden.be

A
 ls er plaats is, wordt je kind ingeschreven
en ontvang je een bewijs van inschrijving.
De school vertelt je ook wanneer jouw kind
mag instappen.
I n sommige scholen bestaat de kans dat je kind
uitgesteld wordt ingeschreven. De school
adviseert jou wat je nu best doet.
 et kan zijn dat je kind niet ingeschreven kan
H
worden omdat de klasgroep vol is. Je ontvangt dan een officieel document ‘Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving’.

HEB JE VRAGEN?
Neem dan contact op met:
Deskundige Lokaal Overlegplatform
Gelijke Onderwijskansen (LOP), Arif Akgönül
M 0499 77 11 66 | arif.akgonul@ond.vlaanderen.be
Voorzitter LOP, Flor Ory
flor.ory@telenet.be

Basisschool Het Blavierke

Basisschool Sint-Rita

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS

LAGER ONDERWIJS

Stokstraat 1 | 3800 Zepperen
T 011 71 90 00
--basisschool@hetblavierke.be
www.hetblavierke.be

Gazometerstraat 5 | 3800 Sint-Truiden
T 011 68 93 71

KLEUTERONDERWIJS

Overzicht scholen

GO! De Bloesem
BUITENGEWOON ONDERWIJS
Type 1, 2, 4, 8, 9 en basisaanbod
Auti-klassen en geïntegreerde werking
Halmaalweg 31 | 3800 Sint-Truiden
T 011 67 25 55
--danielle.degline@debloesem.be
www.debloesem.be

Basisschool De Boomhut
LAGER ONDERWIJS

basisonderwijs
Sint-Truiden
GO! Momentum

KLEUTERONDERWIJS
Singel 45 | 3800 Brustem
T 011 67 17 15

KLEUTERONDERWIJS
Vestiging De Brug
Halmaalweg 121 | 3800 Sint-Truiden
T 011 67 44 93
--info@sint-ritaschool.be
www.sint-ritaschool.be

KLEUTERONDERWIJS
Rummenweg 117 | 3800 Sint-Truiden
T 011 68 15 76

LAGER ONDERWIJS
 revensmolenweg 21 |
G
3800 Sint-Truiden
T 011 68 38 13
--info@momentumsinttruiden.be
www.momentumsinttruiden.be

Kapelhof 8 | 3800 Brustem
T 011 68 39 50

Vestiging Kabouterland
Grevensmolenweg 16 |
3800 Sint-Truiden
T 011 69 11 85

GO! Leefschool De Villa
KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS
Methodeonderwijs
Zoutstraat 67 | 3800 Sint-Truiden
T 011 68 24 32
--directie.leefschooldevilla@g-o.be
www.leefschooldevilla.be

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS
Aalst-Dorp 36 | 3800 Aalst
T 011 68 96 78
--info@basisschooldeboomhut.be
www.basisschooldeboomhut.be

Basisschool Klim-Op
KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS

 ootstraat 12 / Ursulinenstraat 16 |
G
3800 Sint-Truiden
T 011 68 94 15

Halingenstraat 49 | 3806 Velm
T 011 68 07 09
--basisschool@vlindertjevelm.be
www.vlindertjevelm.be

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS

GO! BS De Letterfant
KLEUTERONDERWIJS
Gelinden-Dorp 53 | 3800 Gelinden
T 011 48 66 47

LAGER ONDERWIJS
 riewilgenstraat 23 |
D
3800 Engelmanshoven
T 011 48 46 18
--directie.engelmanshoven@g-o.be
www.bs-engelmanshoven.be

Begaardenbosstraat 58 | 3800 Kortenbos
T 011 31 46 09
--info@basisschoolklimop.be
www.basisschoolklimop.be

GO! Basisschool Schuttershof
KLEUTERONDERWIJS
Vestiging ’t Molenhofje
Slagmolenstraat 1 | 3800 Sint-Truiden
T 011 68 38 14

Basisschool H. Hart - Sint-Trudo
KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS
Stenaartberg 2 | 3800 Sint-Truiden
T 011 68 29 41

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS
Vestiging De Heiberg de samenlerende school
Naamsesteenweg 290 | 3800 Sint-Truiden
T 011 68 63 34

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS
Vestiging De Fruitboom
Zepperenweg 109 | 3800 Sint-Truiden
T 011 68 22 17
--info@hhartsinttrudo.be
www.hhartsinttrudo.be

Basisschool ’t Vlindertje

GO! Freinetschool
Het Wijdeland
KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS
Geelstraat 51A | 3800 Sint-Truiden
T 011 48 04 00
--info@wijdeland.be
www.wijdeland.be

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS

GO! De Zonnebloem

Vestiging Schuttershof
Tichelrijlaan 1 | 3800 Sint-Truiden
T 011 68 43 89
--directie.schuttershof@g-o.be
www.bsschuttershof.be

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS
Zoutleeuwsesteenweg 135 |
3803 Wilderen
T 011 68 42 31
--directie@bswilderen.be
www.bs-wilderen.be

Sint-Jan-Berchmansschool
BUITENGEWOON ONDERWIJS
Type 1, 8 en basisaanbod
Schepen Dejonghstraat 55 |
3800 Sint-Truiden
T 011 68 74 40
--sint.jan.berchmansschool@telenet.be
www.sjb.hesbania.net

Basisschool ’t Zonnetje
KLEUTER -EN LAGER ONDERWIJS
Schoolstraat 8 | 3800 Sint-Truiden
T 011 68 33 80
--info@basisschoolmelveren.be
www.basisschoolmelveren.be

V.U.: Hilde Vautmans, schepen van Flankerend onderwijs - Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

Ken jij de afspraken
voor de inschrijvingen
in het secundair onderwijs?

SCHOOLJAAR

2019-2020

www.naarschoolinsinttruiden.be

VOOR ALLE SECUNDAIRE SCHOLEN
IN SINT-TRUIDEN
De inschrijvingsafspraken gelden voor alle
leerlingen die naar het eerste jaar van het
secundair onderwijs gaan.
Broers en zussen
van reeds
ingeschreven
kinderen

Kinderen
van personeel
van de school

Kinderen met
campusvoorrang

Naar het secundair onderwijs gaan, is een grote
stap in je leven. Er komt heel wat informatie
vanuit verschillende hoeken naar je toe.

Inschrijven kan vanaf maandag 11 februari 2019 tot en
met zondag 24 februari 2019 tijdens de openingsuren.

Sociale mix

Inschrijven kan vanaf maandag 11 maart 2019 tot en
met zondag 24 maart 2019 tijdens de openingsuren
(niet voor buitengewoon onderwijs).

Iedereen kan
Inschrijven

Vanaf dinsdag 23 april 2019 tijdens de openingsuren.

HOE VERLOOPT DE INSCHRIJVING?
De vrije schoolkeuze is een belangrijk recht. Bij de inschrijving
teken je dat je akkoord gaat met het pedagogisch project en
het schoolreglement. Je kind wordt pas dan ingeschreven in
het inschrijvingsregister. Wie eerst komt, wordt eerst ingeschreven.

Je start in 1A of 1B
Het grootste deel van de vakken (27 lesuren) in 1A
en 1B is in alle scholen hetzelfde. Daarnaast bieden
de scholen een keuzepakket van 5 lesuren aan. In het
keuzegedeelte zijn er wel verschillen tussen de scholen.
J e hebt een getuigschrift basisonderwijs?
Je start in de A-stroom (1A)
Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. Het tempo in de klas ligt hoger dan in de
basisschool en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht.
Je hebt geen getuigschrift basisonderwijs?
Je start in de B-stroom (1B)
In 1B krijg je de kans om de leerstof van het lager onderwijs te herhalen. Je krijgt natuurlijk ook nieuwe vakken.
Twijfel je nog of heb je vragen?
J e leerkracht helpt je graag!
Vanaf het 2e jaar kan inschrijven vanaf
23 april 2019

NOG VRAGEN?
Hiermee kan je terecht bij:

Deskundige Lokaal Overlegplatform
Gelijke Onderwijskansen (LOP), Arif Akgönül

	Wil je weten hoeveel vrije plaatsen er nog beschikbaar zijn
in de school van je keuze?
Surf dan naar www.naarschoolinsinttruiden.be

M 0499 77 11 66 | arif.akgonul@ond.vlaanderen.be
V
 oorzitter LOP, Johan Boucneau
johan@boucneau.be

Overzicht scholen
secundair onderwijs
Sint-Truiden
GO! Atheneum Sint-Truiden

SOLV*

Technicum*

CAMPUS TICHELRIJ

CAMPUS SINT-ALOYSIUS

1ste graad A- en B-stroom
Middenschool
Tichelrijlaan 1 | 3800 Sint-Truiden
T 011 68 21 24
info.tichelrij@atheneumsinttruiden.be
www.atheneumsinttruiden.be

Kasteelstraat 53 l 3800 Zepperen
T 011 68 24 63
sint-aloysius@solv.be
www.solv.be

 ildestraat 22 + Plankstraat 11
G
3800 Sint-Truiden
T 011 68 22 34

Infomomenten:
• ouders/leerlingen 6de leerjaar:
do 21-03-2019 | 18u30 - 21u
• ouders/leerlingen 2de en 4de jaar
ASO/TSO:
di 14-05-2019 | 18u30 - 20u30
• ouders/leerlingen 2de en 4de jaar
BSO: wo 15-05-2019 | 18u30 - 20u30
Opendeurdag:
• zo 05-05-2019 | 14u - 17u
---

CAMPUS SPEELHOF
2de en 3de graad TSO, BSO
Technisch Atheneum
T 011 68 43 47
ninie.coemans@atheneumsinttruiden.be
Speelhoflaan 9 | 3800 Sint-Truiden
www.atheneumsinttruiden.be
Infomomenten:
• 2de en 4de jaar ASO/TSO:
di 14-05-2019 | 18u30 - 20u30
• ouders/leerlingen 2de en 4de jaar
BSO: wo 15-05-2019 | 18u30 - 20u30
Opendeurdag:
• di 19-03-2019 | 18u30 - 20u30

GO! Methodeonderwijs
Sint-Truiden
HET KOMPAS
1ste graad A-stroom
2de en 3de graad ASO
Tichelrijlaan 1 l 3800 Sint-Truiden
T 011 68 21 24
evelien.boonen@campustichelrij.be
www.methodehetkompas.be
Infomoment:
• ouders/leerlingen:
za 16-03-2019 | 15u - 18u
Opendeurdag:
• za 25-05-2019 | vanaf 14u

V.U.: Hilde Vautmans, schepen van Flankerend onderwijs Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

Infomomenten:
• ouders/leerlingen 6de leerjaar:
vr 15-03-2019 | 19u
• ‘Wat na het tweede jaar?’:
di 30-04-2019 | 19u
• ‘Wat na het vierde jaar?’:
di 30-04-2019 | 19u
Opendeurdag:
• zo 28-04 2019 | 13u
---

CAMPUS TUINBOUW
Diestersteenweg 146
3800 Sint-Truiden
T 011 68 23 39
tuinbouwschool@solv.be
www.solv.be
Infomomenten:
• ouders/leerlingen 6de leerjaar:
vr 15-03-2019 | 15u30 - 19u30
• ‘Wat na het 2de, 4de en 6de jaar?’:
di 19-03-2019 | 19u30
Opendeurdag:
• zo 28-04-2019 | 13u - 19u
---

CAMPUS DE REGENBOOG
Buitengewoon secundair onderwijs
Naamsesteenweg 167 | 3800 Sint-Truiden
T 011 68 09 47
deregenboog@solv.be
www.solv.be
Infomomenten:
• ABO (alternerende beroepsopleiding)
voor het 5de jaar:
ma 27-05-2018 | 19u
Opendeurdag:
• za 18-05-2019 | vanaf 14u

Informeer je vooraf bij
de school over:
STUDIEMOGELIJKHEDEN
BEREIKBAARHEID
KOSTEN

info@technicum.be
www.technicum.be
Infomoment:
• 12- en 14-jarigen:
di 12-03-2019 | 19u
Opendeurdag:
• zo 17-03-2019 | 14u - 17u

KCST*
1ste graad
Plankstraat 11 + Gildestraat 22
3800 Sint-Truiden
T 011 70 50 00
2de en 3de graad
Diesterstraat 1 | 3800 Sint-Truiden
T 011 70 50 00
info@kcst.be
www.kcst.be
Infomomenten:
• 12-jarigen en instromers:
di 12-03-2019 | 19u
• ‘Wat na het tweede jaar’:
di 14-05-2019 | 19u
• ‘Wat na het vierde jaar’:
do 16-05-2019 | 19u
Opendeurdag:
• zo 17-03-2019 | 14u - 17u
* Deze scholen krijgen officieel een nieuwe
naam vanaf 01/09/2019! Blijf op de hoogte
via de websites.

Je kan ook terecht bij
Centrum Leerlingenbegeleiding:
GO! CLB ZUID-LIMBURG
Tichelrijlaan 1 | 3800 Sint-Truiden
T 012 23 12 39
info@clbgozuidlimburg.be
www.clbgozuidlimburg.be

VRIJ CLB LIMBURG,
AFDELING SINT-TRUIDEN
Luikersteenweg 7 | 3800 Sint-Truiden
T 011 58 62 10
sinttruiden@vclblimburg.be
www.vclblimburg.be

Levenskwaliteit

Heb jij tuingerief dat je niet meer gebruikt?
In het volkstuintjescomplex aan de Volmolenweg start dit voorjaar een echte samentuin. In deze ecomoestuin van 8 are kweken
Truienaars samen met nieuwkomers uit verre landen lekkere
groenten. Dit is meteen ook goed om mekaar beter te leren
kennen en onze taal te oefenen.
Heb jij tuingerief dat je niet meer gebruikt? Een spade, een
hark, een schoffel, een riek, een mestvork, … en natuurlijk een
kruiwagen! Hier kan het een nieuw leven krijgen. Of wil je graag
meewerken? Neem dan contact op met Xavier Steyaert.
Meer info
Xavier Steyaert
M 0495 75 34 43
steyaertxavier79@hotmail.com

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.

Gratis rechtsbijstand in het
Sociaal Huis

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

Vragen over echtscheiding? Problemen met je huisbaas of
je huurder? Wil je weten welke rechten je hebt als jongvolwassene?
Met deze en andere juridische vragen kun je terecht tijdens
de zitdagen in het Sociaal Huis: elke tweede maandag van
de maand van 11u tot 12u en elke derde dinsdag van de
maand van 16u30 tot 17u30.
Meer info
OCMW - Sociaal Huis
Clement Cartuyvelsstraat 12
T 011 69 70 30
sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be
www.sociaalhuissinttruiden.be
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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.

Op speurneuzentocht in Borgloon

Offroad Bilzen

Heb je altijd al eens willen ‘neuzen’ in een schattenkoffer? Voor
het zover is, moet je eerst een aantal vragen beantwoorden of
rebussen oplossen tijdens een speelse wandeling van ± 4,5 km.
Als je alles correct beantwoord hebt, kan je met de gevonden
letters ‘het sleutelwoord’ vinden dat je toegang geeft tot de
schattenkoffer.

Zondag 24 februari van 7u tot 17u

Vertrek: Toerisme Borgloon (tot eind maart vind je de dienst
Toerisme in het stadhuis, Markt z/n, 3840 Borgloon)
Prijs: 3 euro per kind (voor kinderen tussen 5 en 12 jaar)

Offroad Bilzen is een wandel- en loopevenement over landelijke
wegen en paadjes op een heuvelachtig parcours met enkele
pittige hellingen die voor een extra beleving zorgen. Nieuw is de
CANICROSS. Wie hieraan deelneemt doet dat niet alleen, maar
in het gezelschap van zijn/haar trouwe viervoeter.
Wandelaars starten tussen 8u en 11u, de lopers zijn aan zet
vanaf 13u.
Start en aankomst: Sportpark Katteberg, Zeepstraat 46,
3740 Bilzen
Afstanden: 6,8 km, 14 km en kidsrun

Meer info
T 012 67 36 53
toerisme@borgloon.be

Meer info en inschrijven
www.offroadbilzen.be

De Romaanse toren van Amay
Deze landsheerlijke vestingtoren is een zeldzaam voorbeeld van de militaire architectuur
van de 12de eeuw. Het indrukwekkend vierhoekig gebouw is 15 meter hoog onder
het dak. Het herbergt een cafetaria en twee zalen voor tijdelijke tentoonstellingen.
De ‘herinneringenzolder’ (4de verdieping) en het Museum van de Steenbakkers (3de
verdieping) nemen de bezoeker mee naar het dagelijks leven van de inwoners van
Amay in de 19de eeuw.
Locatie: Rue de l’Industrie 38, 4540 Amay
Openingsuren: zaterdag, zondag en feestdagen van 11u tot 13u en 14u tot 18u of na
reservatie
Meer info
T 085 31 24 60
www.amay.be
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Truiense portretten

Truiense portretten
Gouden bruiloft

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

Nieuwjaarsborrel
Zondag 6 januari hieven duizenden Truienaren het glas op de gezellige nieuwjaarsborrel op de Grote Markt. Ze konden er ook een eerste keer kennismaken
met de gloednieuwe beleidsploeg.

Marie Thérèse Stijnen en Gustaaf Willems

Klimaatmars
25 januari stapte een groep van
zowat 1000 klimaatactievoerders
door het centrum van Sint-Truiden.
Het stadsbestuur verwelkomde de
jongeren aan het stadhuis om naar
hun doelstellingen te luisteren.

Startfeest VVSG
Vorige maanden hebben de nieuwe beleidsploegen bijna overal de eed afgelegd. Voor de Vlaamse Vereniging van Steden en
Gemeenten (VVSG) was dit de aanleiding voor haar groot Startfeest. Ook een Truiense delegatie tekende present. Vind jij ze terug
op de foto?
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Innovatie

Innovatie

Collectieve wijkrenovaties
Isolatiewerken (dak, muren, ramen en deuren, …), zuinigere
verwarmingsinstallaties en hernieuwbare energie (bijvoorbeeld
zonnepanelen) brengen besparingen op de energiefactuur met
zich mee en verhogen je wooncomfort.
Daarom gaan de stad Sint-Truiden en STEBO (STEunpunt BuurtOpbouwwerk) via het project ‘collectieve wijkrenovaties’ in 2019
en 2020 in totaal vier wijken informeren en stimuleren om te
renoveren.
STEBO biedt gratis onafhankelijke en professionele begeleiding
in dit renovatieproces. Ze bekijken welke ingrepen zinvol zijn
in jouw woning. Ze zoeken geschikte aannemers met correcte
prijzen, ze vergelijken hun offertes, ze geven advies over de
financieringsmogelijkheden, controleren de werken en facturen
en helpen je verder met het aanvragen van de premies waar
je recht op hebt. De bedoeling van deze collectieve renovaties
is om de koolstofdioxide (CO2)-uitstoot te verminderen en de
renovatiegraad te verhogen.

We starten met de wijk Kasteelzicht in Kerkom. Hiertoe behoren
de straten:
• Kasteelzicht (nummer 1 tot 36)
• Kerkom-Dorp (nummer 100 tot 130 en 105 tot 117)
• Borloweg (nummer 45)
Op donderdag 21 februari om 19u30 vindt er voor deze bewoners
een infoavond plaats in de brouwerij van Kerkom, Naamsesteenweg 469. Maar ook andere geïnteresseerde inwoners van
Kerkom zijn welkom en kunnen zich inschrijven om deel te
nemen aan dit project.
Meer info
Lokale economie
T 011 70 18 26
info.economie@sint-truiden.be

Vacatures

Wij zijn op zoek naar jou!
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.

Burgerzaken, Sociale zaken
en Preventie
• Directeur Mens (A4a-A4b),
statutair met diploma-afwijking

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

Meer info
Voor meer informatie over de functie zelf, het gevraagde
profiel, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure, kijk
op www.sint-truiden.be/vacatures.
Je kan ook contact opnemen met:
Kristien Wijnants, directeur Personeel,
011 70 15 20, talent@sint-truiden.be
Solliciteren kan tot en met 17 februari 2019.
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Innovatie

Een nieuwe testbaan voor Punch Powertrain:
publieke raadpleging Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Het provinciebestuur startte een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan om te onderzoeken of er in Sint-Truiden plaats is voor een
kombaan voor Punch Powertrain.

Aanleiding Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)
Dit bedrijf ontwikkelt en produceert vanuit Sint-Truiden innovatieve versnellingsbakken en aandrijflijnen voor personenvoertuigen.
Om bepaalde types van versnellingsbakken aan een hoge constante snelheid te kunnen testen, is er nood aan een kombaan.
Op dit type van testbaan kunnen auto’s door de bochten met
een beperkte diameter toch blijven rijden.
Het provinciebestuur stelt een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan op om deze uitbreiding van het bedrijf mogelijk te maken
op een locatie in de omgeving van Sint-Truiden.

Opmerkingen kunnen tot en met 28 maart 2019 schriftelijk
bezorgd worden:
• ofwel per e-mail aan ruimtelijkeplanning@limburg.be
• ofwel per aangetekende brief gericht aan de deputatie
van de provincie Limburg, Ruimtelijke Planning,
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
• ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij de
dienst Ruimte in het stadskantoor, Kazernestraat 13,
3800 Sint-Truiden.

Infomoment
Op woensdag 27 februari vindt er een infomoment plaats, waar
het dossier toegelicht wordt. Je krijgt er de mogelijkheid om
vragen te stellen.

Publieke raadpleging
Wie dat wil, kan de plannen en bijhorende documenten inkijken
tot en met 28 maart. Dit kan tijdens de kantooruren:
•
bij de afdeling Ruimtelijke Planning van de provincie
Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
•
bij de dienst Ruimte van de stad Sint-Truiden,
Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden
•
via de website van de provincie Limburg
(www.limburg.be/ruimtelijkeordening).
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Iedereen is welkom vanaf 19u in de club van cultuurcentrum de
Bogaard, Capucienessenstraat 3.

#sinttruiden

Truineer.be

ellen_ooms93

Facebook

Instagram

Bekende Driekoningen uit
Schurhoven verzamelen op
prachtige manier 350 euro
voor het goede doel.

Even een frisse neus halen
in een sprookjesachtige
omgeving!
#lichtjesinhetpark #sinttruiden
#avondwandeling #gezellig
#lichtjes #sprookjesboom
#themostwonderfultimeoftheyear

stad Sint-Truiden

willy.sommers.officieel

Twitter

Facebook

Officiële opening van
@BEDronePort! We schrijven
mee aan de geschiedenis van de
droneindustrie!
#drone #droneport #innovatie
#technologie #futureproof
#sinttruiden

erfgoedhaspengouw
Instagram

Met meer dan 10.000
#geweldig #bedankt
#laatdezoninjehart #sinttruiden

Koninklijk Stedelijk
Feestcomité van de stad
Sint-Truiden
Facebook

Marktconcerten, elke tweede
zaterdag van de maand om
12.00 uur in de OLV kerk
#cultuurtip #sinttruiden
#orgel#demoeitewaard
#vrijetoegang #cultureelerfgoed
#haspengouw #limburg

Bedankt voor de grote
opkomst op onze
nieuwjaarsborrel, die mede
is mogelijk gemaakt door
Horeca Sint-Truiden, Bakkerij
WIAME, Den Hof, Gimo koffie
en Markslagertje Filip.

bueken_dlivebe

Radio 2 Limburg

Instagram

Facebook

#maansverduistering
#bloodmoon #bloedmaan
#mooneclipse #sinttruiden

De Stad Sint-Truiden
heeft plannen met het
domein Rochendaal,
waar het kasteel in
2017 nog afbrandde.
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Events in de kijker

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.

Vinyl- en cd-beurs
Zondag 17 februari van 9u30 tot 17u
Op deze gezellige beurs stellen zowel nationale als internationale standhouders hun ruime aanbod van vinyl en cd’s aan
je voor. Alle muziekgenres zullen er terug te vinden zijn, van
rock tot pop, van Nederlandstalig tot Duitstalig, enz.

Wandelqueeste
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen op zoek gaan naar 9 kistjes in
het centrum van de stad. Het plannetje is aan 1 euro te koop bij
Toerisme Sint-Truiden en toont je de route waarop de 9 locaties
zich bevinden. Van iedere plaats krijg je een beschrijving. Zoek
op elk van deze 9 plaatsen een kistje. Met de stadssleutel kan
je dit kistje openen en er 1 puzzelstuk uitnemen. Als je de 9
puzzelstukken hebt, is de puzzel compleet en ken je de locatie
waar je de grote schatkist kan vinden.

Meer info
chris-menten@hotmail.com
Veilinghuis, Tongersesteenweg 150
Toegang gratis

Afstand: 3 km
Meer info
Toerisme
T 011 70 18 18
info.toerisme@sint-truiden.be
Stadscentrum
1 euro (plannetje)

Familiedagen bij DronePort
Zaterdag 9 en zondag 10 februari van 13u tot 18u
Ontdek de toekomst van aerospace-technologie! Bemande
en onbemande innovaties wachten je op bij DronePort, het
Europese dronebelevingscentrum van België.
Een ideaal dagje uit met het gezin: laat je kinderen zich vergapen aan vliegtuigen die over Brustem Airport vliegen. Kijk wat
drones in de nabije toekomst voor ons zullen doen. En geniet
van de fijne keuken in het restaurant DronePort.
Meer info
droneport.eu
Lichtenberglaan 1090
Toegang gratis
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Sportdagen
in de paasvakantie

Workshop poppen maken
en bespelen

In de schoolvakanties organiseert de dienst Sport een aantal sportdagen voor kinderen en jongeren.

Woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 maart
van 13u tot 18u30

Voor de sportdagen in de paasvakantie kan je inschrijven
vanaf dinsdag 19 februari via info.sport@sint-truiden.be.
Inschrijven kan niet telefonisch. Mails die vóór 19 februari
worden verstuurd, komen helaas niet in aanmerking.

Met een professionele begeleider van Ultima Thule ga je
in een driedaagse workshop aan de slag om zelf poppen te
maken en te leren bespelen. Na deze driedaagse workshop
kun jij poppen levend maken. De poppen worden tentoongesteld in de foyer van CC de Bogaard.

Meer info
www.sint-truiden.be/sportkampen.

Aansluitend op de workshop brengen Ultima Thule en Zefiro
Torna op maandag de voorstelling B.I.G. Deelnemers mogen
gratis naar deze voorstelling!
Voor jongeren vanaf 14 jaar. Geen voorkennis vereist.
Meer info
UiTbalie
T 011 70 17 00
UiTbalie@sint-truiden.be
www.debogaard.be
Cultuurcentrum de Bogaard
50 euro (inclusief de voorstelling op 11 maart)

B.I.G.
Maandag 11 maart om 20u15 (gratis inleiding om 19u30)
Eén pop, gemanipuleerd door drie acteurs. De pop groeit
maar raak. Tot ze bijna niet meer beheersbaar is. Ultima
Thule gaat in zee met Zefiro Torna. Sven Ronsijn (tekst en
regie) gaat verder op een thema uit Ovidius’ Metamorfosen. B.I.G. is een voorstelling over groeien. Ook leuk voor
jongeren vanaf 14 jaar.
Meer info
UiTbalie
T 011 70 17 00
UiTbalie@sint-truiden.be
www.debogaard.be
Cultuurcentrum de Bogaard
17 / 16 (+60) / 12 (-26) euro
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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
Tentoonstelling:
Victims of Time
Rudi Eurlings
De werken kunnen gezien worden als
een metafoor voor de vergankelijkheid,
slachtoffers van de maatschappij, de kwetsbaarheid, de onzin van sommige dingen.
Rudi Eurlings gebruikt verschillende media
zoals dode dieren, digitale prints en video.
Wanneer: t.e.m. maandag 11 maart
Waar:	cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:
gratis
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
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

Marktconcert - orgelbespeling
Koperblazers van Academie
Haspengouw [Podium]
Wanneer:	
zaterdag 9 februari • 12u
Waar:
O.L.V.-kerk, Grote Markt
Prijs:
gratis
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be

Wanneer:
Waar:
Prijs:
Info:

maandag 18 februari • 20u15
Academiezaal, Plankstraat 18
10 / 9 (+60) / 8 (-26) euro
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be

Ballade Slave
Duo Bilitis: Eva Tebbe, harp en Ekaterina
Levental, mezzosopraan en harp
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
Zebrafilm: Capharnaüm
Wanneer: dinsdag 12 februari • 20u15
Waar:
Cinema Cameo, Naamsevest 45
Prijs:
6 euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be
www.debogaard.be
Knorren en Kussen (4+)
De Kolonie MT
Voorstelling geïnspireerd op een
eeuwenoud Roemeens volkssprookje.
Wanneer: zondag 17 februari • 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
Kritisch denken:
Valkuilen & Mogelijkheden
Johan Braeckman
Ondanks de aantoonbare betrouwbaarheid van de wetenschappelijke methodes,
blijven talloos veel mensen geloof hechten aan pseudowetenschap, bijgeloof,
complottheorieën en dergelijke meer. We
onderzoeken wat hiervan de oorzaken zijn.

Zebrafilm: Mug
Wanneer: dinsdag 19 februari • 20u15
Waar:
Cinema Cameo, Naamsevest 45
Prijs:
6 euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be
Davidsfonds Academie:
Russische helden - Russen in de ban
van België
Davidsfonds Sint-Truiden [Haspengouw]
Russische gemeenschap in België: door de
gevolgen van de Oktoberrevolutie vinden
spionnen, anticommunisten, schrijvers en
kunstenaars in ons land een toevluchtsoord.
Wanneer: donderdag 21 en 28 februari
en donderdag 14 en 21 maart
14u-16u
Waar:
cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:
64 / 56 (met cultuurkaart) euro
Info:
016 31 06 70,
www.davidsfonds.be
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Dvorak, Jongen en Glass
Het Ardente Kwartet
Programma:
A. Dvořák: Strijkkwartet in F nr. 12 op.
96, Amerikaans
J. Suk: Meditatie op. 35 J. Jongen: Deux
Sérénades op. 61
Ph. Glass: String Quartet nr. 3, Mishima
Wanneer: donderdag 21 februari • 20u15
Waar:
Academiezaal, Plankstraat 18
Prijs:
15 / 14 (+60) / 10 (-26) euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be

Workshop: (Kinderplichten)
Commissaris Piv (8-14 jaar)
Piv Huvluv
Onder begeleiding van Piv Huvluv kun
je een workshop volgen. Het enige dat
je moet doen, is een goede mop meebrengen en een straf verhaal dat je zelf
meegemaakt hebt.
Wanneer: zaterdag 23 februari • 15u
Waar:
cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:	15 euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be
(Kinderplichten) Commissaris
Piv (8-14 jaar)
Piv Huvluv
Met de ‘Rechten van het Kind’ als losse
insteek, gaat Piv als commissaris op zoek
naar de kleine kantjes, de onhebbelijkheden en de irritante trekjes van kinderen.
Wanneer: zaterdag 23 februari • 19u
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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
Drie Zusters
Theater Zuidpool
Generaal Prozorov wordt overgeplaatst
van Moskou naar een mistroostig provinciestadje om daar bevelhebber te worden
van het plaatselijke garnizoen. Na elf jaar
trouwe dienst overlijdt hij en laat zijn
volwassen zoon en dochters achter.
Wanneer: maandag 25 februari • 20u15,
gratis inleiding • 19u30
Waar:
cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:
20 / 19 (+60) / 15 (-26) euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be

Wanneer: woensdag 27 februari • 20u15
Waar:	cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:
20 / 19 (+60) / 18 (-26) euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be

Jeugd
Krav Maga Zelfverdediging voor kinderen
KMFS
Krav Maga gebaseerde zelfverdedingingstechnieken op kindermaat. Kinderen leren zichzelf weerbaar maken tegen
pesten en/of fysiek geweld.
Wanneer: wekelijks op maandag
18u30-19u30
Waar:
sportcomplex Sint-Pieter,
Olympialaan 10
Prijs:
5 euro
Info:
info@kmfs.be
Ouder-kleuteryoga
Happiness Kinderyoga
Samen genieten van yogahoudingen,
concentratie-, adem-, zintuig- en ontspanningsspelletjes.
Wanneer: vrijdag 8 februari
18u30-19u30
Waar:
Het Wijdeland, Geelstraat 51A
Prijs:
13 euro
Info:
info@happinesskinderyoga.be,
www.happinesskinderyoga.be

Zebrafilm: If Beale Street Could Talk
Wanneer: dinsdag 26 februari • 20u15
Waar:
Cinema Cameo, Naamsevest 45
Prijs:
6 euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be
Content
Sven De Leijer
De entertainer staat erop dat het niet
alleen zijn avond wordt, maar ook en
vooral die van de toeschouwers. Hij is
zeer benieuwd waarover het publiek het
graag wil hebben.

Ouder-kindyoga
Happiness Kinderyoga
Samen genieten van yogahoudingen,
concentratie-, adem-, zintuig- en ontspanningsspelletjes.
Wanneer: vrijdag 8 februari
19u45-20u45
Waar:
Het Wijdeland, Geelstraat 51A
Prijs:
13 euro
Info:
info@happinesskinderyoga.be,
www.happinesskinderyoga.be
Ouder-kindyoga
Happiness Kinderyoga
Samen genieten van yogahoudingen,
concentratie-, adem-, zintuig- en ontspanningsspelletjes.
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Wanneer: maandag 18 februari
19u-20u
Waar:
WZC Triamant, Halingenstraat 76
Prijs:
13 euro
Info:
info@happinesskinderyoga.be,
www.happinesskinderyoga.be

Natuur en leefmilieu
Het ‘bottenpad’
Natuurpunt Aulenteer
Deze wandeling combineert het ‘natte’
gebied met het Haspengouwse agrarische
landschap. Laarzen zijn aangewezen.
Wanneer: zondag 3 maart • 14u-17u
Waar:	
BC Natuurhuis Haspengouw,
Kleinveldstraat 54
Prijs:
gratis
Info:
0497 86 44 65,
info@natuurpuntaulenteer.be
www.natuurpunt.be/agenda

Sport

Leer programmeren met CodeFever ByteBusters Level 1 (8-10 jaar), CodeKraks
Level 1 (10-12 jaar)
CodeFever vzw
ByteBusters Level 1 (8-10 jaar) - CodeKraks Level 1 (10-12 jaar). Per level van
10 lessen leer je de basisconcepten van
programmeren.
Wanneer: iedere zaterdag van 23
februari tot 25 mei
9u15-10u45
Waar:	
KCST, Plankstraat 11
Prijs:
240 euro
Info:
www.codefever.be
Workshop: Versierde bloempotten
Museum DE MINDERE
Versier een bloempot naar je eigen stijl
en zaai hierin wat bloemen.
Wanneer: woensdag 6 maart • 14u-16u
Waar:
museum DE MINDERE,
Capucienessenstraat 1
Prijs:
5 euro
Info:
011 67 29 71,
info@demindere.be
www.demindere.be

Krav Maga Zelfverdediging
KMFS
Krav Maga gebaseerde zelfverdedingingstechnieken.
Wanneer:	
wekelijks op maandag
19u30-21u
Waar:	
sportcomplex Sint-Pieter,
Olympialaan 10
Prijs:
5 euro
Info:
info@kmfs.be
Callanetics voor dames
Dolimah Bakker
Spierversterkende oefeningen op muziek.
Wanneer:	
wekelijks op donderdag,
behalve tijdens de schoolvakanties • 18u30-19u30
Waar:	
Oud Atheneum, Zoutstraat 46
Info:
011 69 85 80,
franck.van.erven@icloud.com
Klassiek ballet voor dames
Dolimah Bakker
Wanneer:	
wekelijks op donderdag,
behalve tijdens de schoolvakanties • 19u30-21u
Waar:	
Oud Atheneum, Zoutstraat 46
Info:
011 69 85 80,
franck.van.erven@icloud.com
G-Handbal
Handbal Sint-Truiden
G-handbaltraining voor bijzondere
sporters dames en heren, alle leeftijden.

Wanneer: wekelijks op zondag
9u30-10u30
Waar:
Trudohal, Sint-Jansstraat 12
Prijs:
40 (10-beurtenkaart) euro /
gratis (4 eerste oefensessies)
Info:
0475 30 65 88
Gezinszwemmen
Dienst Sport
Zwemmen met het hele gezin aan
verminderd tarief.
Wanneer: zaterdag 2 maart • vanaf 13u30
Waar:
recreatiezwembad Sint-Pieter,
Olympialaan 10
Prijs:
2,50 euro
Info:
011 70 17 57,
www.sint-truiden.be/
zwembad

Ontspanning
Ketchup en Sangria
Nieuw Sint-Truidens Toneel (NST)
Albert en Nora gaan met vakantie naar
Mallorca. Maar ook Oma Peeters en Elise,
de preutse zuster van Nora, zijn van de
partij. Toevallig komen ook Chantal
Dubois en haar dochter Hélène aan in
hetzelfde hotel. Nu ja, wat heet toeval?
Wanneer: vrijdag 8, 15 en 22 februari
20u, zaterdag 9, 16 en 23
februari • 20u en zondag
17 februari • 14u30
Waar:
parochiezaal De Kajaan,
Grevensmolenweg 34
Prijs:
8 euro (consumptie na de
voorstelling inbegrepen)
Info en kaarten: 0489 85 90 15
nieuwsinttruidenstoneel@gmail.com
Roekedekoe
Toneelgroep de bontmakers
In het dorp vertroebelt een oeroude vete
tussen de stamgasten van het duivenlokaal ‘De vroege jongen’ en deze van het
biljartlokaal ‘De billetikkers’, de goede
verstandhouding …
Wanneer: zaterdag 9 februari • 20u
Waar:
Gemeentelijke feestzaal Aalst,
Aalst-Dorp 25
Prijs:
8 euro
Info:
0499 62 08 96
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Geschiedenis met
een smaakje
Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis
Vertelnamiddag over de herkomst van
gerechten (tournedos, pizza Margherita,
carpaccio …).
Wanneer:	
dinsdag 12 februari
13u30-16u
Waar:
dienstencentrum Cicindriahuis,
Abdijstraat 47
Prijs:
gratis
Info:
011 67 17 14,
cicindriahuis@zorgbedrijfsinttruiden.be
Workshop Aquarel
Frularie
Leer stap voor stap hoe je mooie eenvoudige mini-aquarellen maakt.
Wanneer: woensdag 13 februari
19u30-22u
Waar:	
El Bocado, Plankstraat 2
Prijs:
45 euro
Info:
0494 86 15 09,
nele@frularie.com,
www.frularie.com
Koken
Je maakt lekkere gerechten die je samen
kunt proeven.
Wanneer: woensdag 13 februari
19u30-22u
Waar:
parochielokaal, Beekstraat 12
Prijs:
3 euro (kosten van de ingrediënten worden door de
aanwezigen gedeeld)
Info:
0496 78 99 83
Bezoek Fedasil
NEOS Alken
Wanneer: dinsdag 19 februari • 13u30
Waar:
Fedasil , Montenakenweg 145
Info:
jeanvanstraelen@gmail.com
Bestuiving in open teelten
Tuinhier
Het nut van de bijen en andere bestuivers.
Wanneer: dinsdag 19 februari • 15u-17u
Waar:
cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:
5 euro (niet leden) /
gratis (leden)
Info:
0477 23 23 79
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Repair Café
Repair Café Sint-Truiden
Een tweede leven voor je kapotte spullen.
Wanneer: woensdag 20 februari
14u-17u
Waar:
KCST Technicum, Gildestraat 22
Prijs:
gratis
Info: repaircafesinttruiden@gmail.com
Naai-atelier
KVLV Wilderen-Duras
In deze workshop leer je de naaimachine
te gebruiken.
Wanneer: woensdag 20 en 27 februari
19u-22u
woensdag 6 en 13 maart
19u-22u
woensdag 20 maart
18u-22u
Waar:
zaal Wilduraan, Galgestraat 154
Prijs:
45 /30 (KVLV-leden) euro voor
reeks van 5 lessen, materialen
zijn niet inbegrepen
Info: kvlvwilderenduras@hotmail.com
Quirky jazzcombo met woord
van Ingrid Vanrutten
Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging
Redelijk eigenzinnige muziek met JeanLuc Deglein (tenor/altsax), Mark Knuts
(piano), Erwin Van Eyck (bass) en Wilfried
Swinnen (drum).
Wanneer:	
zondag 24 februari • 15u-17u
Waar:
cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:
8 / 6 (senioren en studenten)/
10 (aan de kassa) euro
Info:
011 88 41 17,
sinttruiden@demens.nu
Tas haken
Femma Nieuw Sint-Truiden
Wanneer: woensdag 27 februari en
13 maart • 19u-22u
Waar:
De Kajaan,
Grevensmolenweg 34
Info:
nathalie.heusdens@telenet.be
Weefhaken
Femma Sint-Marten
Je haakt een tas in dikke wol en dunne
katoen.
Wanneer: woensdag 20 februari en
woensdag 20 maart • 19u30-22u

Waar:
Prijs:
Info:

parochielokaal, Beekstraat 12
3 euro (wol en katoen moet je
zelf aankopen)
0496 78 99 83

Dru-Yoga ‘yoga van het hart’
KVLV Wilderen-Duras
Dru-yoga gaat uit van zachte, vloeiende
bewegingen en een gecontroleerde
ademhaling, waardoor het niet alleen
een sierlijke, maar ook een krachtige
manier is om stress te verminderen.
Wanneer:	woensdag 20 en 27 februari en
woensdag 6,13 en 19 maart
20u-22u
Waar:
zaal Wilduraan,
Galgestraat 154
Prijs:
45 /30 (KVLV-leden) euro voor
reeks van 5 lessen
Info: kvlvwilderenduras@hotmail.com
De Reünie
Roxy theaterproducties
Het Virgo Fidelisinstituuut organiseert
een grote reünie naar aanleiding van het
150 jaar bestaan van de school. Josiane
nodigt vier ex-klasgenoten uit voor een
drink bij haar thuis. Ze zullen van daaruit
samen naar de reünie vertrekken. Het is
een blij weerzien. Hoewel...
Wanneer: donderdag 21 februari
20u15-22u15
vrijdag 15, 22 februari en 1 maart
20u15-22u15
zaterdag 16, 23 februari
en 2 maart • 20u15-22u15
zondag 17, 24 februari
en 3 maart • 15u-17u
Waar:
Theater De Roxy,
Rijschoolstraat 51
Prijs:
14 euro
Info:
www.deroxy.be
Een scheet in de wind - tragikomedie
Franck van Erven
Twee koppels - Arno en Joyce, Sjef en
Nicole - allen op het eerste gezicht gelukkig getrouwd, zijn tijdens een gezellige
avond samen overeengekomen aan partnerruil te gaan doen.
Wanneer: vrijdag 22 februari en zaterdag
23 februari • 20u15-21u45
Waar:
cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
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Prijs:
Info:

10 euro
franck.van.erven@icloud.com

Be Fit 55+ (bewegen op muziek)
Een uurtje bewegen op muziek, sporten
voor iedereen vanaf 55 jaar.
Wanneer: wekelijks vanaf woensdag
27 februari • 19u30-20u30
Waar:	
Triamant Haspengouw,
Halingenstraat 76
Prijs:
10 (per les) /
32 (voor 4 lessen) euro
Info:
011 88 68 85,
leefpunt-haspengouw@triamant.be
Workshop wanddecoratie
Frularie
Tijdens deze workshop leer je hoe je
snelle, eenvoudige, unieke en gepersonaliseerde wanddecoratie maakt en geniet
je tegelijkertijd van heerlijke montadigo’s
en een glaasje cava.
Wanneer: donderdag 28 februari
19u30-22u
Waar:
El Bocado, Plankstraat 2
Prijs:	
45 euro
Info:
0494 86 15 09,
nele@frularie.com,
www.frularie.com
Rondleidingen in Brouwerij Kerkom
Individueel of groepsbezoek aan de
brouwerij.
Wanneer: individueel bezoek:
elke zaterdag vanaf 1 maart
t.e.m. zaterdag 26 oktober
15u - 16u
groepsbezoek (minimum 10
personen): vooraf reserveren
Waar:
Brouwerij Kerkom,
Naamsesteenweg 469
Prijs:
4 euro (1 consumptie
inbegrepen) / gratis (-12)
Info:
0495 38 12 14,
info@brouwerijkerkom.be,
www.brouwerijkerkom.be
Museumspel voor volwassenen:
Ontknoping in DE MINDERE
Museum DE MINDERE en
Vormingplus Limburg
Alles draait rond Franciscus van Assisi en
hoe zijn kijk op het leven ook vandaag
nog betekenis heeft.

Wanneer: zondag 10 maart
14u30-16u30
dinsdag 12 maart
18u30-20u30
Waar:
museum DE MINDERE,
Capucienessenstraat 1
Prijs:
9 euro
Info:
011 56 01 00,
info@vormingpluslimburg.be

60+
Sportelen: wandelen 60+
Dienst Sport
Maandelijkse wandeltocht van Senior
Actief. 5 of 10 kilometer.
Wanneer:	
donderdag 7 februari en
7 maart • 13u
Waar:	
sportcomplex 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 14 februari
14u-16u
Waar:
Beta Bowling,
Tiensesteenweg 121
Prijs:
7 euro
Info:
011 70 17 70,
info.sport@sint-truiden.be,
www.sint-truiden.be/sport

Welzijn
Infosessie
Ouderenbehoefteonderzoek
Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis
Anita Vantilt komt de resultaten voorstellen van de geïnterviewde Truiense
60-plussers over hun wensen en noden
aan zorg en ondersteuning om zo lang
mogelijk thuis te kunnen wonen.
Wanneer: donderdag 7 februari
13u30-16u
Waar:
dienstencentrum Cicindriahuis,
Abdijstraat 47

Prijs:
Info:

gratis
011 67 17 14,
cicindriahuis@zorgbedrijfsinttruiden.be

Buteyko cursus
Dienst Gezondheidsbevordering
CM Limburg
De Buteyko-ademhalingstechniek kan je
helpen je ademhaling onder controle te
houden.
Wanneer: donderdag 14, 21 en 28 februari
19u-22u
Waar:
Leefpunt Sint-Truiden,
Kattenstraat 11
Prijs:
120 (niet CM-leden) / 60 		
(CM-leden) / 30 (verhoogde
tegemoetkoming) euro
Info:
wegwijs.limburg@cm.be,
www.cm.be/agenda
Pensioen in zicht
Dienst Gezondheidsbevordering CM
Limburg
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 21 februari
8u45-17u
Waar:
‘t Speelhof, Speelhoflaan 5
Prijs:
150 / 75 (CM-leden) euro
Info:
011 28 02 80,
www.cm.be/agenda
Pesten kan niet!
Opvoedingswinkel Haspengouw
Limburg
Gie Deboutte verduidelijkt het waarom
en waartoe van pestgedrag en gaat van
daaruit op zoek naar de beste manieren
om pestgedrag te doen stoppen.
Wanneer: maandag 25 februari
20u
Waar:
cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:
3 euro
Info:
0492 97 07 88,
info@opvoedingswinkelhaspengouw.be
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Is de vernieuwde milieuraad iets voor jou?
De Milieuraad geeft advies en organiseert activiteiten in verband met natuur
en milieu. Verschillende thema’s komen
aan bod: natuurbehoud en natuurontwikkeling, milieu, energie, mobiliteit,
waterkwaliteit, klimaat, lokale landbouw, transitie, duurzame ontwikkeling,
groen in de stad, …
Binnenkort wordt een nieuwe Milieuraad
samengesteld.
Geïnteresseerd? Kom dan zeker naar de
kennismakingsavond met receptie op

donderdag 7 maart om 19u30 in museum
DE MINDERE, Capucienessenstraat 1.
Je krijgt een antwoord op de vraag of
de milieuraad iets voor jou is en je verneemt wat de Milieuraad de voorbije 6
jaar gedaan heeft. Je maak ook kennis
met het nieuwe concept: er is plaats voor
wie veel tijd heeft, maar ook voor wie
maar af en toe kan meewerken.
Wil je graag aanwezig zijn?
Stuur dan ‘ja, ik kom’ naar:
milieuraadsinttruiden@gmail.com

Vergadering gemeenteraad: ook live op www.sint-truiden.be
De volgende gemeenteraadsvergadering vindt plaats op maandag 25 februari om 20u in de gemeenteraadszaal in het oud
stadhuis op de Grote Markt. Aansluitend vindt de vergadering
van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats.
De week vóór de vergadering wordt de agenda bekendgemaakt
via www.sint-truiden.be.
Iedereen is van harte welkom op de openbare zitting. Om 19u30
kan het publiek vragen stellen over agendapunten van algemeen
belang. Burgers geven hun vragen op voorhand door via het
secretariaat in het kader van ordelijk verloop. Op alle andere

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

Sluitingsdag stads- en OCMW-diensten en administratieve diensten
Zorgbedrijf Sint-Truiden
Op maandag 4 maart (carnavalsmaandag) zijn alle stads- en
OCMW-diensten gesloten.
Ook sportcomplex Sint-Pieter (recreatiezwembad, sportzalen
en sportvelden), sportcomplex Nieuw Sint-Truiden, sporthal
Koninklijk Atheneum (KA) Jodenstraat en de Trudo Sporthal
(Sint-Jansstraat) zijn gesloten.
De administratieve diensten van Zorgbedrijf Sint-Truiden, de thuiszorg en dienstencentrum Cicindriahuis zijn eveneens gesloten.
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Buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti is wel open
op maandag 4 maart.

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 9 en zondag 10 maart
Dierenarts Deracourt
Schurhoven 10, 3800 Sint-Truiden
T 011 68 02 80

Dierenartsen
Zaterdag 9 en zondag 10 februari
Dierenarts Vandersteegen
Luikersteenweg 135A, 3800 Sint-Truiden
M 0475 67 84 37
Zaterdag 16 en zondag 17 februari
Dierenarts Vandersmissen
Vliegveldlaan 39, 3800 Sint-Truiden
M 0496 86 46 39
Zaterdag 23 en zondag 24 februari
Dierenarts Vorstermans-Rijke
Tiensesteenweg 209, 3800 Sint-Truiden
T 011 68 24 42
Zaterdag 2 en zondag 3 maart
Dierenarts Vorstermans-Rijke
Tiensesteenweg 209, 3800 Sint-Truiden
T 011 68 24 42

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
Rudi Festraerts
proclameur Orde van de Commeduur
Sint-Truiden heeft een eeuwenlange traditie van Carnaval vieren. Ik geniet vooral van de proclamaties op 11-11, de machtsoverdracht, de
Prinsen Pronkzittingen, het verkleed bal en Verloren Maandag. 4 maal 11 jaar geleden richtte ik zelf carnavalsgroep de Bigaro’s op, als dj
zorgde ik vele jaren voor de ambiance in ‘den Thierbrau’ en nu help ik nog altijd mee het carnavalsgebeuren te organiseren. In 1977 was ik
stadsprinscarnaval. Sindsdien ben ik ook proclameur van de Orde van de Commeduur. Met meer dan 11 lokale carnavalsverenigingen leeft
‘Carnaval in Sintruin’ en wie dat mee wil beleven sluit er zich bij aan of richt gewoon zijn eigen groep op… Alaaf!

www.sint-truiden.be

