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Voorwoord

Koop deze maand je
nieuwe GFT-sticker!
Beste Truienaar
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 kopen bij de volgende
deelnemende handelaars en warenhuizen. Hier kan je ook
terecht voor het afhalen van je tegoed huisvuilzakken. De
GFT-sticker kost 40 euro voor een grote container en 15
euro voor een kleine container.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aveve Brustem, Vliegveldlaan 50
’t Bergske, Luikersteenweg 542
Bruno Service Station Brustem, Luikersteenweg 235
Bruno Service Station Sint-Truiden,
Naamsesteenweg 249
Dagbladhandel Monica, Diesterstraat 40
Dagbladhandel Elly en Mario, Tiensesteenweg 313
Doe Het Zelf Discount, Montenakenweg 46
Eurospar Zepperen, Eynestraat 85
Spar Express Pascy, Hasseltsesteenweg 347
Superette Roba, Bornstraat 53

Vanaf 1 april worden enkel de GFT-containers met een
sticker van 2019 geledigd.
Meer info
Milieu
T 011 70 15 32
info.milieu@sint-truiden.be

‘Maartse buien en aprilse grillen’,
het is niet voor niets een gezegde.
Maar de natuur heeft al die regen
hard nodig, na de uitzonderlijk
droge zomer van vorig jaar.
Het regenweer is meteen ideaal om binnen in huis eens grondig
op te ruimen, en dat brengt ons vanzelf bij de lenteschoonmaak!
Op pagina 8 lees je wanneer de ophaaldienst in jouw straat
langskomt.
2019 is een Trudojaar! We zijn nog op zoek naar talent voor
het totaalspektakel in september op de Grote Markt. Heb je
een talent of een passie die je graag wil tonen? Blader dan snel
naar pagina 7 om te kijken waar jij je steentje bij kan dragen.
De Minderbroeders noemen Sint-Truiden al ruim 800 jaar lang
hun thuis. Al die tijd hebben ze heel dicht bij de Truienaar
gestaan, met speciale aandacht voor de sociaal zwakkeren. Deze
maand sluit de kerk haar deuren.

“Op pagina 19 laten we ‘onze’
paters aan het woord, en
vertellen ze wat Sint-Truiden
voor hen betekend heeft.”
Woon jij in Gelinden, en heb jij een goed idee of een opmerking
waar jouw dorp beter van kan worden? Dan kan jij nu meedenken
over de toekomst van Gelinden! Hoe jij eraan kan meewerken
en hoe dat dan precies in zijn werk gaat, lees je op pagina 25.
Je ziet, het belooft weer een boeiende maand te worden in
Sint-Truiden, met heel veel gelegenheden om elkaar eens te
treffen. Tot dan!
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Haal meer uit
de Trudopas!

Leren fietsen
voor volwassenen

Met de Trudopas krijg je toegang tot de Abdijtoren, de Crypte,
de Kapucijnenkapel en het kerkje van Guvelingen.
Vanaf 1 april openen ook volgende monumenten en musea
terug hun deuren:
• Begijnhofkerk
• Festraetsuurwerk
• Academiezaal
• Keizerszaal
• Historisch Centrum Luchtmachtbasis Brustem
• Schatkamer Onze-Lieve-Vrouwekerk
De Academiezaal, Keizerszaal en het Historisch Centrum Luchtmachtbasis Brustem zijn open op zaterdag, zon- en feestdagen
van 14u tot 17u.
In de schatkamer van de Onze-Lieve-Vrouwekerk kan je terecht
op zaterdag van 14u tot 16u30 en op zondag van 14u tot 17u.
Spring dus zeker even binnen bij Toerisme Sint-Truiden, Grote
Markt.
Voor de Trudopas betaal je 4 euro. Ben je +55 of -26 jaar of ben
je met een groep van 15 personen of meer, dan betaal je 3 euro.
Kinderen jonger dan 12 jaar, krijgen de Trudopas gratis.

Fietsen is in België de normaalste zaak van de wereld. Maar
voor allochtone vrouwen en mannen is het niet altijd zo vanzelfsprekend. Sommige mensen hebben nooit leren fietsen, anderen zijn onzeker geworden na jaren zonder fiets. Leren fietsen
is een manier om deze mensen uit hun isolement te halen en
maatschappelijk te integreren.
Binnenkort start daarom het project ‘Leren fietsen voor volwassenen’, een initiatief van dienst Sport en vzw Gastvrij Sint-Truiden (Masala), in samenwerking met de dienst Integratie, Fedasil
en Paxx Global Cycling.
Wanneer: vanaf maandag 29 april van 13u tot 15u
Waar:	polyvalent terrein sportcomplex Nieuw Sint-Truiden,
Sportlaan
Prijs:
8 euro voor 10 sessies
Opgelet:	inschrijven vanaf maandag 11 maart bij Masala - Gastvrij Sint-Truiden, Kazernestraat 2c, 011 48 68 15 of in
het Huis van de Wereld (Riet Leurs), Zoutstraat 47,
011 70 15 37
Meer info
Sport
T 011 70 17 70
info.sport@sint-truiden.be

Toerisme schakelt
over op zomeruur
Vanaf 1 april wijzigen de openingsuren van Toerisme SintTruiden, Grote Markt. Tot en met 31 oktober kan je er alle
dagen doorlopend terecht van 9u tot 17u.
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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.

Hoe zalen en materialen van de stad online reserveren?
Sinds kort kunnen verenigingen, particulieren, scholen en bedrijven heel eenvoudig online zalen en materialen van de stad
reserveren. Jij bent zo vlugger geholpen en bovendien hoef je
jezelf niet onnodig een extra keertje te verplaatsen. Dat is nog
eens goed voor het milieu ook.
Je wil een zaal reserveren of materialen ontlenen. Hoe ga je
te werk?
•
Surf naar reservering.sint-truiden.be.
•
Bezoek je deze website voor het eerst, dan moet je je registreren. Dat is zo gebeurd. Je klikt hiervoor op de knop rechts
bovenaan je scherm. Zorg er voor dat je je identiteitskaart
en je bankrekeningnummer bij de hand hebt.
Is je registratie gelukt? In je mailbox vind je enkele minuten
•
later een nieuwe e-mail met daarin je wachtwoord. Hiermee
kun je voortaan inloggen.
•
Ben je ingelogd? Dan kan jouw reservatie van start gaan.
Om een zaal af te huren, klik je op de knop ‘reserveren
infrastructuur’. Wil je iets ontlenen van de uitleendienst,
dan kies je de optie ‘reserveren materialen’. Hierna wijst
alles zichzelf verder uit.
Simpel toch? Heb jij hier nog vragen over? Onze medewerkers
helpen je graag verder. Afhankelijk van de aard van de aanvraag,
kan je aankloppen bij een andere stadsdienst.
• Dienst Sport: reservatie van Sporthal Oud Atheneum,
Sportcentrum Sint-Pieter, Sporthal Nieuw Sint-Truiden,
Sportzaal Atheneum Jodenstraat, Trudo Sporthal.
T 011 70 17 70 | info.sport@sint-truiden.be
reservatie.sport@sint-truiden.be
6

• Dienst Evenementen: reservatie van Gazo (lounge, fuifzaal,
keuken, refter), repetitielokalen Gazo.
T 011 70 15 75 | info.evenementen@sint-truiden.be
reservatie.gazo@sint-truiden.be
• Cultuurcentrum de Bogaard: reservatie van zalen in
cultuurcentrum de Bogaard, buurtlokaal Velm,
Academiezaal, Keizerszaal.
T 011 70 17 01 | info.cc@sint-truiden.be
UiTbalie@sint-truiden.be
• Dienst Jeugd: reservatie van materialen (uitleendienst)
en fuifzaal sector L (Stayen).
T 011 70 18 80 | info.jeugd@sint-truiden.be
• Dienst Toerisme: reservatie van Begijnhofkerk,
Festraetsstudio, kerkje van Guvelingen.
T 011 70 18 18 | info.toerisme@sint-truiden.be

TIP!
Plan je zelf een evenement in de stad? Daar komt meer bij kijken
dan op het eerste gezicht lijkt. Denk vooraf dus goed na wat
je allemaal nodig hebt en ga zeker ook na of je plannen wel
haalbaar zijn. Ook hierbij zetten wij je met plezier verder op
weg. We helpen je met de aanvraag van jouw event via het
digitaal evenementenloket. Dat vind je ook via reservering.
sint-truiden.be. Je klikt dan op de knop rechts bovenaan van
het evenementenloket en volgt de instructies. Wel eerst even
registreren!
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Oproep! Op zoek naar lokaal talent voor de Trudofeesten
Het hoogtepunt van de Trudofeesten vindt plaats op 21 en 22
september. Je kan dan verschillende activiteiten, tentoonstellingen en optredens meepikken. Absolute topper is de avondvoorstelling op de Grote Markt ter ere van Sint-Trudo: een totaalspektakel met theater, dans, muziek en special effects. Het leven
van Sint-Trudo en de geschiedenis van Sint-Truiden komen dan
op een magische en verrassende manier tot leven. Een onvergetelijke beleving voor jong en oud.

Iedereen die meewerkt, wordt achteraf uitgenodigd op het
medewerkersfeest!

Stel jezelf kandidaat!

Kan je niet aanwezig zijn, maar wil je je toch kandidaat stellen?
Schrijf je dan snel in via www.trudofeesten.be.

De Trudofeesten zijn er voor en door Truienaren en daarom zijn
we op zoek naar lokaal talent. Iedereen die als vrijwilliger zijn of
haar steentje wil bijdragen aan het massaspektakel is welkom.

Infoavond
Heb je interesse om deel te nemen? Kom dan zeker naar de
infoavond op woensdag 20 maart om 20u in de Academiezaal,
Plankstraat 18. Luister naar ons verhaal en laat je inspireren om
mee te doen!

Ben je muzikaal, gepassioneerd door dansen, speel je toneel of
kan je goed zingen? Stel je dan zeker kandidaat en wie weet
kunnen we je in september bewonderen op het podium op de
Grote Markt.
Ben je minder artistiek, maar wil je toch graag meewerken?
Geen probleem. We zijn ook op zoek naar helpende handen voor
het werk achter de schermen: decorbouwers, kostuummakers,
stagehands, helpers voor de backstages, medewerkers voor de
catering, onthaalmedewerkers voor het publiek, …

2019

FEESTEN
TRUDO
j--14882-10-2018_Stad ST_Trudofeesten 2019_werfdoek_340x175.indd 1

18/10/18 10:39

7

Hoofdstad van Haspengouw

Grote lenteschoonmaak ook in 2019

Samen houden we Sint-Truiden proper:
de stad en haar personeel, haar inwoners
en haar bezoekers. We blijven hiervoor
op jouw voortdurende inspanning rekenen. Wij, van onze kant, organiseren dit
jaar alleszins opnieuw een ‘Grote lenteschoonmaak’.

Wat kan je zoal buitenzetten?
De komende weken zullen we een
aantal afvalfracties zoals grofvuil (oud
meubilair, een kinderwagen, een matras,
vloerkleden), elektrische toestellen, enz.
gratis huis-aan-huis inzamelen. Je mag
maximum 1 m³ buitenplaatsen. Er wordt
geen afbraakmateriaal aanvaard zoals
puin, deuren, ramen, …

Kan je ook klein gevaarlijk
afval aanbieden?
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 meenemen
op deze locatie. We aanvaarden wel
8

bestrijdingsmiddelen, verf, verfpotten,
(foto)chemicaliën, batterijen, frituuroliën
en frituurvetten, enz. Dit KGA dient aangeboden te worden in de oorspronkelijke
doos of fles om de risico’s voor de ophalers te beperken.

Hoe laat zet je het vuilnis
op straat?
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.

Wanneer komen we bij
jou langs?
Hiernaast vind je terug wanneer onze
werkmannen bij jou langskomen.

Maandag 11 maart - ophaalronde
Sint-Pieter - Zerkingen
Aalsterweg, Aline Pietersstraat, Broeksteeg, Broekstraat, Brukskenweg, Dellingweidestraat, Festraetsstraat (kant
Luikersteenweg), Guldenbodemweg,
Irène Ramaekersstraat, Jan van Xantenlaan, Kennedylaan, Koekestraat,
Kwadensteenweg, Lepelstraat, Luikersteenweg (van huisnummer 1 tot 214),
Montenakenweg, Mielenweg, Trudobron, Naamsesteenweg (van huisnummer
4 tot 212), Nieuwenhuyzen, Naamsevest,
Olympialaan, Okeleistraat, Rodestraat,
Slagmolenstraat, Spaansebrug, Spiegelstraat, Wijngaardenweg, Wildebamp
Witte-Brugstraat, Zerkingen.
Inzamelpunt KGA: parkeerterrein van het
zwembad, Olympialaan.

Dinsdag 12 maart - ophaalronde
Nieuw Sint-Truiden - deel 1
Augustijnenstraat, Begoniastraat, Brede
Akker, Boomgaardenstraat, Daliastraat,
Fabriekstraat, Fresiastraat, Gladioolstraat, Gorsemweg, Grevensmolenweg,
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Invalidenstraat, Irisstraat, Klaproosstraat,
Leliestraat, Middenlaan, Plantenstraat,
Sint-Nikolaasstraat, René Lambrechtsstraat,
Rusthofplein, Sint-Lutgardisstraat, Stapelbekerveld, Sportlaan, Zonnebloemlaan.
Inzamelpunt KGA: ter hoogte van de
sporthal Nieuw Sint-Truiden.

Woensdag 13 maart - ophaalronde
Nieuw Sint-Truiden - deel 2
Anemoonstraat, Asterstraat, Bloesemlaan, Eglantierplein, Guvelingen,
Guvelingenlaan, Houtstraat, Hovenierstraat, Hyacintstraat, Korenbloemstraat,
Krokusstraat, Luciëndal, Luciëndallaan,
Lupinestraat, Margrietstraat, Nonnentap,
Nonnentaplaan, Pioenstraat, Rummenweg, Tulpstraat, Viaductstraat.
Inzamelpunt KGA: ter hoogte van het
kerkje van Guvelingen.

Donderdag 14 maart ophaalronde centrum
Abdijstraat, Adelardusstraat, Sint-Apolloniastraat, Cicindriastraat, Diesterstraat,
Diestersteenweg, Gasthuisstraat, Gazometerstraat, Gildestraat, Haardstraat,
Koningin Astridstraat, Leopold II-straat,
Molenstraat, Parkstraat, Prins Albertlaan,
Rijschoolstraat, Ridders de Menten de
Horneplein, Rozenstraat, Spoorwegstraat, Stationsstraat, Staaien, Sint-Gangulfusplein, Sint-Jansstraat, Tiensesteenweg (van huisnummer 1 tot 229 en van
huisnummer 2 tot 186), Sint-Trudostraat,
Toekomststraat.
Inzamelpunt KGA: ter hoogte van het
parkeerterrein in de Abdijstraat.

Vrijdag 15 maart ophaalronde centrum
Abtenstraat, Beekstraat, Breendonkstraat,
Capucienessenstraat, Casinostraat, Clement Cartuyvelsstraat, Clockemstraat,
Festraetsstraat (kant Tongersesteenweg), Gootstraat, Groenmarkt, Grote
Markt, Hamelstraat, Heilig Hartplein,
Houtmarkt, Jodenstraat, Kattenstraat,
Kazernestraat, Kazernevest, Korensteeg,
Luikerstraat, Meinstraat, Minderbroedersplein, Minderbroedersstraat, Nieuwpoort,

Oude Tongersebaan, Pater Damiaanhof,
Plankstraat, Prins-Bisschoppenstraat,
Ridderstraat, Rodulfusstraat, Schepen
Dejonghstraat, Sint-Anneke, Sint-Martenplein, Stapelstraat, Stenaartberg,
Tiensevest, Tichelrijlaan, Tichelrijstraat,
Tongersesteenweg (van huisnummer 1 tot
157 en van huisnummer 2 tot 178), Ursulinenstraat, Vlierboomstraat, Zoutstraat.
Inzamelpunt KGA: op het parkeerterrein
Veemarkt.

Maandag 18 maart ophaalronde Zepperen
Anroyestraat, Beursstraat, Dekkenstraat,
d’Oyestraat, Drie-Gezustersstraat,
Driesstraat, Eikhoutstraat, Eynestraat,
Gippershovenstraat, Ijzerenkruisstraat,
J. Claesstraat, Kabei (van huisnummer
75 tot 81), Kasteelstraat, Kerkveldstraat,
Kleindekkenstraat, Kleine d’Oyestraat,
Klein-Eikhoutstraat, Kogelstraat, Nachtegaal (van huisnummer 1 tot 63 en van
2 tot 70), Nieuwdekkenstraat, Remaclusstraat, Rode-Kruisstraat, Roosbeekstraat,
Sint-Genovevaplein, Sportpleinstraat,
Startelstraat, Stippelstraat, Stokstraat,
Tereykenstraat, Terwouwenstraat,
Teunisstraat, Tienweidestraat, Waterkuilstraat, Weertstraat, Wellensestraat,
Zepperen-Dorp, Zwartweidestraat.

180 tot grens Rijkel), Veldstraat, Vliegveldlaan, Windmolenstraat, Zwartveldstraat.
Inzamelpunt KGA: ter hoogte van het
pleintje aan Brustem-Dorp.

Woensdag 20 maart ophaalronde Groot-Gelmen,
Engelmanshoven, Gelinden
Akkerhof, Barettestraat, Beemdenstraat,
Bemmelken, Bergstraat, Bloemenstraat,
Borgwormstraat, Bosstraat, Boterdelstraat, Daalstraat, Driewilgenstraat,
Egovenstraat, Engelmanshoven-Dorp,
Gelinden-Dorp, Grechterveld, Groot-Gelmenlaan, Gudderstraat, Haagstraat,
Helshovenstraat, Hofstraat, Hoolstraat,
Klein-Gelmenstraat, Kleinveldstraat,
Kloosterstraat, Kortestraat, Leeuwerik,
Lijsterweg, Lindestraat, Luikersteenweg
(vanaf huisnummer 218 tot einde), Meester-Robijnsstraat, Merelstraat, Mettekovenstraat, Ovelingenstraat, Overbroekstraat, Pluimerssteeg, Populierenstraat,
Schabroek, Schepenbank, Sint-Jansberg,
Sint-Quintinusstraat, Sleeweg, Steendaalstraat, Steenveld, Tril, Vrijheersstraat,
Wingerd, Zonnestraat.
Inzamelpunt KGA: op het Dorpsplein,
tegenover de basisschool in Gelinden-Dorp.

Inzamelpunt KGA: ter hoogte van het oud
gemeentehuis in Zepperen.

Donderdag 21 maart 2019 ophaalronde Aalst, Kerkom,
Bevingen

Dinsdag 19 maart ophaalronde Ordingen - Brustem

Aalst-Dorp, Belingstraat, Bermenstraat,
Bevingen-Centrum, Borgwormsesteenweg, Borloweg, Bruine-Lieve-Vrouwstraat, Erberstraat, Fruittuinweg,
Gierstraat, Heusdenstraat, Hoekstraat,
Kapelstraat, Kasteelzicht, Kerkom-Dorp,
Kerkstraat, Melsterstraat, Mentemansstraat, Moldersstraat, Naamsesteenweg
(van huisnummer 214 tot grens Gingelom), Narcissenlaan, Nerumstraat, Oude
Borgwormseweg, Pastoriestraat, Peetersstraat, Raamstraat, Rochendaal, Schoenmakersstraat, Smisstraat, Steenkuilstraat,
Steenkuilveldstraat, Straeten, Truilingenstraat, Tumulusstraat, Voordstraat.

Alfajetlaan, Amstenradelaan, Beekkantstraat, Bentincklaan, Berghofstraat, Beukenlaan, Brandhoutstraat, Brustem-Dorp,
Burggracht, de Pitteurslaan, Dreef, Fouga
Magisterlaan, Geelstraat, Hameistraat,
Harduemontlaan, Hemelrijk, Herderstraat,
Hogeweg, Horionlaan, Kapelhof,
Kloostermolenlaan, Kraaibeekstraat,
Kruiskapelstraat, Lenaertsstraat, Lenertstraat, Lichtenberglaan, Mussenstraat,
Ordingen-Dorp, Pipelstraat, Rasopweg,
Relindisstraat, Ridderordelaan, Romeinseweg-Brustem, Singelstraat, Sint-Harlindislaan, Sint-Jorislaan, Sint-Kristinastraat,
Spookvliegerlaan, Tomstraat, Tongersesteenweg (vanaf huisnummer 159 en van

Inzamelpunt KGA: ter hoogte van de
elektriciteitscabine in Kerkom-Dorp.
9
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Vrijdag 22 maart ophaalronde Wilderen - Duras
Duraslaan, Galgestraat, Grote Vinnestraat, Hallestraat, Hendrik Prijslaan,
Kasteellaan, Kleine Vinnestraat, Leeuwerweg (van huisnummer 70 tot 154),
Orgelstraat, Park, Remersdaallaan, Ruytershoevelaan, Strijderslaan, Tiensesteenweg (van huisnummer 188 tot 384 en van
huisnummer 237 tot 351), Truierweg,
Vrijheidslaan, Wilderenlaan, Zegestraat,
Zoutleeuwsesteenweg.
Inzamelpunt KGA: ter hoogte van het
kerkhof in Duras.

Maandag 25 maart - ophaalronde
Runkelen - Metsteren - Gorsem
Binderveldseweg, Gemeenteweg, Gorsem-Dorp, Grazenseweg, Herestraat,
Heulken, Kelsbeek, Metsterenweg,
Nonnemielenseweg, Ossenwegstraat,
Planterijstraat, Runkelen-Dorp, Terbeek.
Inzamelpunt KGA: ter hoogte van de kerk
in Runkelen-Dorp.

Dinsdag 26 maart ophaalronde Velm
Attenhovenstraat, Battelestraat, Begijnenstraat, Bornstraat, Davidstraat, Dijkstraat, Gemeenteplein, Glimmerberg,
Grashoven, Halingenstraat, Halleweg,
Jufferstraat, Kruisstraat, L. Van Pouckestraat, Langstraat, Loorstraat, Marie
Popelinstraat, Meersenstraat, Nieuwstraat, Nijssemstraat, Oudekerkstraat,
Oudestationsstraat, Pomphuisstraat,
R. Schrijversstraat, Romeinseweg-Velm,
Schoorbroekstraat, Sint-Martinusstraat,
Steenbergstraat, Uilstraat, Velmerlaan,
Waalhovenstraat, Waterstraat.
Inzamelpunt KGA: ter hoogte van het
Gemeenteplein Velm.

Woensdag 27 maart ophaalronde Halmaal - Fruitwijk
Appelstraat, Binnenhof, Halmaal-Dorp,
Halmaalweg, Jan Frans Willemsstraat,
Kersenstraat, Kleistraat, Landenseweg,
Leeuwerweg (van huisnummer 1 tot 45),
Leemstraat, Maasrode, Madeleine Lejeunestraat, Notestraat, Perestraat, Perzik10

straat, Pruimenstraat, Steenovenstraat,
Sint-Petrusstraat, Tramstraat, Ziekerenweg.
Inzamelpunt KGA: ter hoogte van het
parkeerterrein in de Kersenstraat.

Donderdag 28 maart ophaalronde Terbiest Schurhoven
Ambachtslaan, Bautershoven, Bedrijvenstraat, Begijnhof, Bernissem, Bewellaan, Boudewijnlaan, Duifhuisstraat,
Fabiolalaan, Frederic de Renesselaan,
Filipslaan, Groenstraat, Hasseltsesteenweg (vanaf Meiland tot aan rondpunt
Melveren), Industrielaan, Kabei (kant
Zepperenweg), Kampveld, Kazelstraat,
Kerkhofstraat, Kommanderijstraat,
Meigaar, Meiveldlaan, N.B. de Borchgravestraat, Nijverheidslaan, Ondernemerslaan, Poelstraat, Regielaan, Rellestraat,
Schurhoven, Slachthuisstraat, Speelhoflaan, Sint-Jorisstraat, Terbiest, Vissegatstraat, Zepperenweg,
Inzamelpunt KGA: aan het parkeerterrein
van het kerkhof (Kazelstraat).

Vrijdag 29 maart - ophaalronde
Melveren - Kortenbos
Alkerweg, Basiliekstraat, Begaardenbosstraat, Bornedries, Engelbamp,
Grammerode, Hasseltsesteenweg (vanaf
rondpunt Melveren tot grens Alken),
Heide, Keelstraat, Kortenbosstraat,
Kozenstraat, Langschouw, MelverenCentrum, Nachtegaal (van huisnummer
75 tot 132), Pannenoven, Sint-Godfriedstraat, Schoolstraat, Senselberg, Zavelkuil.
Inzamelpunt KGA: aan de kerk van Melveren.
Meer info
Stadswerkhuis
T 011 70 16 75
info.stadswerkhuis@sint-truiden.be
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Ken jij de afspraken voor de inschrijvingen in de scholen?
Breekt binnenkort de eerste schooldag
aan voor jouw kleine spruit? Of maakt je
zoon of dochter de overstap naar de middelbare school? We zetten de belangrijkste afspraken over de inschrijvingen voor
jou op een rijtje (zodat hierover alvast
geen traantjes hoeven te vloeien ).

Basisscholen
Sint-Truiden heeft een mooi aanbod aan
scholen waartussen zeker en vast eentje
zit die bij jullie past.
Voor wie gelden deze regels?
Voor alle kinderen geboren in 2017 en
voor alle kinderen die in het schooljaar
2019-2020 naar een andere school willen
gaan.
In maart is er één voorrangsperiode om
in te schrijven
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 tot en
met zondag 24 maart (niet voor buitengewoon onderwijs).

Secundaire scholen
Deze afspraken gelden voor alle leerlingen die naar het eerste jaar van het
secundair onderwijs gaan.
Inschrijvingen
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 tot en
met zondag 24 maart (niet voor buitengewoon onderwijs).
Twijfel je nog of heb je vragen?
Neem contact op met
• de school
• de deskundige van het LOP:
Arif Akgönül, 0499 77 11 66,
arif.akgonul@ond.vlaanderen.be
• de voorzitter van het LOP: Flor Ory,
flor.ory@telenet.be
• het Centrum voor Leerlingenbegeleiding
• de deskundige Flankerend onderwijs
bij het stadsbestuur: Jeroen Cops,
jeroen.cops@sint-truiden.be

In de folder die bedeeld werd in
de scholen en in het infoblad van
februari stonden twee kleine fouten in het overzicht van de scholen:
• Campus Speelhof biedt naast
TSO en BSO eveneens ASO aan
voor de 2de en 3de graad
• Sint-Jan-Berchmansschool
biedt naast type 1, type 8 en
basisaanbod ook type 9 aan

De verkiezingen vanop de eerste rij meemaken?
Stel je dan kandidaat als vrijwillige bijzitter!
Op zondag 26 mei trekken we naar de
stembus voor de verkiezing van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers,
het Vlaams parlement en het Europees
parlement. Ben je Belg, minstens 18 jaar
oud en stemgerechtigd in Sint-Truiden?
Dan ben je wellicht de geknipte persoon
om mee te helpen bij de kiesverrichtingen.

Wat moet je als bijzitter doen?
Onder begeleiding van de voorzitter
en de secretaris zorg je voor het goede
verloop van de verkiezingen in het
stembureau:

• je kijkt identiteitskaarten en
oproepingskaarten na
• je stempelt kiezersbrieven af
• je maakt een lijst met kiezers die
zich verontschuldigen
• je controleert volmachtformulieren

Wanneer?
Zondag 26 mei van 7u tot sluiting van
het stembureau (circa 16u30)

Wat bieden wij jou?
• Kleine financiële vergoeding als je
effectief als bijzitter wordt aangesteld

• Eten en drank
• Verzekering

Hoe kan je je kandidaat stellen?
Dit kan door je voor 20 maart persoonlijk aan te bieden bij de dienst Bevolking, Kazernestraat 13 of je online te
registreren via www.sint-truiden.be/
verkiezingen.
De vrederechter bepaalt wie er mag
bijzitten. Eind april ontvang je van de
vrederechter een brief omtrent jouw
aanstelling.
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Plezier gegarandeerd met Jeugd, Sport en Spel
Houden je kinderen ook van een hele dag vol spelletjes, workshops en uitstappen? Dan is Jeugd, Sport en Spel echt iets voor hen!
Ontdek het vernieuwde aanbod in en rond de sporthal in de Jodenstraat. Inschrijven kan dagelijks ter plaatse.

Programma

Niet vergeten

Opgelet: de uren zijn anders dan vroeger. De kinderen zijn verplicht een volledige dag aanwezig te zijn. Dit wil zeggen van 9u
tot 16u30. Voor en na kunnen ze een tijdje in de opvang blijven.
Later brengen of vroeger afhalen is omwille van organisatorische
en veiligheidsredenen niet mogelijk.

Niet vergeten dagelijks mee te brengen: zwemgerief, lunchpakket, een drankje en een koekje. Gelieve de kinderen sportieve
kledij en sportschoenen te laten dragen.

07u30 tot 09u00:	opvang met toezicht en inschrijvingen in de
sporthal
09u30 tot 16u30:	activiteiten in en rond de sporthal, op het
Speelhof, …
				 creatieve workshops
				
zwemmen (gratis in recreatiezwembad
Sint-Pieter)
				uitstappen (binnenspeeltuin Tarzan & Jane,
lasergamen, Sara Land, …)
16u30 tot 17u15: opvang met toezicht

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

	van maandag 8 tot en met vrijdag 12 april
van maandag 15 tot en met vrijdag 19 april
kinderen en jongeren van 4 tot en met 15 jaar
	5 euro per kind per dag
sociaal tarief via de UiTpas
	Voor sommige uitstappen kan een kleine extra bijdrage
gevraagd worden.

Word een professionele
kindergrimeur
Beschik jij over de basistechnieken van het grimeren of nam jij
vorige keren deel aan de vorming ‘kindergrimeren’? Schrijf je
dan zeker in voor deze vervolgcursus voor 16- tot 30-jarigen
en schaaf je kennis bij! Vooraf inschrijven bij de dienst Jeugd.
	zaterdag 23 maart van 9u30 tot 12u30
dienst Jeugd, Rellestraat 5540
	gratis
Meer info en inschrijvingen
Jeugd
T 011 70 18 80
info.jeugd@sint-truiden.be
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Word jij ook buddy bij opvangcentrum Fedasil?
“Zo lever je een positieve bijdrage voor integratie”
konden we met elkaar communiceren. Nu
Ifrah naar de taalles gaat, kunnen we een
eenvoudig gesprek voeren.”

Sophie met haar buddy Chantal

Buddy’s zijn belangrijke steunfiguren voor verzoekers om internationale
bescherming (asielzoekers). Zij doen
samen activiteiten, oefenen Nederlands
en dragen zo bij tot hun integratie in de
maatschappij.
Sinds juli 2018 zijn er enkele buddy’s
actief in het opvangcentrum van Fedasil
Sint-Truiden. Annelien en haar zus Verolien zijn buddy’s van Ifrah uit Somalië,
Chantal is buddy van Sophie uit Rwanda.
Wij stelden hen een paar vragen.

Hoe was het eerste contact?
Annelien: “De eerste ontmoeting verliep
vlot. We hebben tijdens de zomervakantie zeer regelmatig afgesproken, waardoor de band snel werd opgebouwd. We
hebben dezelfde interesses. Dat maakt
het vrij gemakkelijk om samen iets te
doen wat we leuk vinden.”

Voor Chantal en Sophie vormt de taalbarrière een groter probleem. “Sophie
spreekt geen Engels, Frans of Nederlands. Maar toch begrijpen we elkaar.
We gebruiken onze handen om uit te
beelden, we tekenen, we gebruiken
Google Translate. We spreken elk onze
eigen taal. Ik leer haar Nederlands. Het is
zeker niet gemakkelijk, maar we kunnen
regelmatig hartelijk lachen.”

Welke activiteiten doen jullie
samen?
Annelien en Ifrah spreken wekelijks af.
Samen doen ze heel wat verschillende
activiteiten: “We hebben al vaak gekookt,
we zijn naar het natuurhulpcentrum in
Opglabeek en de intrede van de Sint in
Hasselt geweest. Als er in Sint-Truiden
iets te doen is, gaan we daar ook vaak
naartoe.”
Chantal: “Sophie heeft me geleerd om
samen te genieten van kleine momenten.
Dit kan door samen onder een boom te
zitten, samen thee te drinken in de stad
of gewoon door wat te praten. Ik nam
haar ook mee naar een djembévereniging. Sophie deed meteen mee.”

Hoe reageerden jullie familie en
vrienden?
“Sommigen waren eerst wat sceptisch”,
vertelt Annelien, “Eenmaal ze Ifrah
hadden ontmoet, vond iedereen dit een
schitterend initiatief. Ze vinden het mooi
dat wij ons gezin openstellen voor haar.
Ifrah wordt ook steeds uitgenodigd als er
iets met de familie te doen is.”
Chantal: “Mijn vrienden reageren allemaal heel positief over wat ik doe. Zij
vinden Sophie een warme persoon.”

Hebben jullie het gevoel dat jullie
helpen met de integratie?
Annelien vindt dat het buddy zijn zeker
een positieve bijdrage is voor de integratie: “Ifrah maakt kennis met een Belgisch
gezin en onze gewoontes. Ze komt onder
de mensen en leert hoe wij leven en wat
wij doen. We nemen haar ook mee naar
activiteiten binnen en buiten Sint-Truiden. Ze leert mensen kennen buiten het
opvangcentrum en ziet wat er allemaal
te beleven is in Limburg.”

Wil jij ook buddy worden? Neem dan
contact op met Marleen Moaerts via
info.sint-truiden@fedasil.be voor
meer informatie.

Chantal: “Eerst kreeg ik een korte infosessie van de maatschappelijk werker
van het opvangcentrum. Toen Sophie
binnenkwam, gaven we mekaar meteen
een dikke knuffel. We voelden toen al
dat het zou klikken tussen ons.”

Wat als jullie elkaars taal niet
spreken? Hoe lossen jullie dit op?
Annelien: “In het begin waren Nederlands
en Engels moeilijk. Maar met behulp van
Google Translate en ook via afbeeldingen

Ifrah met haar buddy’s Annelien en Verolien
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“Doe een stoelgangtest. Het is ‘poep’-simpel”
de familie met deze ziekte), bespreken dit
daarom best met hun huisarts en ondergaan een kijkonderzoek. Een negatieve test
kan immers een vals gevoel van veiligheid
geven. De mazen van het net worden zo
klein mogelijk gehouden, maar het net is
niet 100% dicht.

Wat houdt zo’n kijkonderzoek
precies in?

In 2013 startte de Vlaamse overheid met
het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Bedoeling is alle mannen en vrouwen
van 51 tot en met 74 jaar aan te sporen elke
twee jaar een stoelgangtest te doen.
Wij spraken met dokter Jochen Nijs, één van
de maag-darmspecialisten van het Sint-Trudoziekenhuis.

Wat spoort de stoelgangtest
precies op?
In de beginfase kunnen er poliepen in de
darm zitten die zich kunnen omvormen tot
kanker. Als dit zo is, kan dit worden teruggevonden aan de hand van microscopische
deeltjes bloed in de stoelgang.

Hoe lang moet je wachten op
het resultaat van deze test?
Na 14 dagen weet je het resultaat. De
huisarts wordt 2 dagen eerder ook op de
hoogte gebracht zodat deze alles mee kan
opvolgen. Indien de test positief blijkt te
zijn, gebeuren er verdere onderzoeken.

Waarom is de leeftijdsgrens
van het bevolkingsonderzoek
dikkedarmkanker op 51 jaar
bepaald?
Kanker is vooral een ziekte die 50-plussers
treft. Dit wil niet zeggen dat jongere mensen
dit niet kunnen krijgen. Bij een bevolkingsscreening moet je continu een afweging
maken. Je kan iedereen het beste onderzoek geven, maar dit heeft natuurlijk ook
een kostprijs. Mensen met een verhoogde
kans (met bv. een eerstegraadsverwante in
16

Dat is niet zo erg als vele mensen denken.
Je wordt onder een lichte narcose gebracht
en voelt er dus helemaal niets van. Je weet
ook dadelijk het resultaat.

Waarom is vroegtijdige opsporing
zo belangrijk?
Het is niet omdat de test afwijkend is dat
er paniek moet zijn. Doordat de ziekte of
het risico erop eerder worden vastgesteld,
kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling worden vermeden en
is de kans op volledige genezing groter.
De behandeling is bovendien dan minder
zwaar en je herstelt sneller. En het allerbelangrijkste: de overlevingskansen zijn bij een
tijdige detectie zeer hoog.

Kan een gezonde levensstijl
dikkedarmkanker voorkomen?
De risicofactoren voor dikkedarmkanker
zijn obesitas, overmatig alcoholgebruik en
verminderde lichaamsbeweging. Het zijn
uiteraard niet alleen deze mensen die kan-

ker zullen krijgen, maar de kans is groter.
Meer bewegen, matig alcoholgebruik en
op je gewicht letten kunnen alleszins geen
kwaad. Daarnaast is er natuurlijk ook een
risico door erfelijke belasting, waar je helaas
niets aan kan doen.

Bij hoeveel deelnemers aan de
stoelgangtest komt een afwijkend
resultaat voor?
Per 1000 personen die deelnemen aan de
screening, zijn er tussen de 55 en 70 personen met een afwijkend resultaat (bloed
in stoelgang). Bij 4 personen wordt er na
verder onderzoek kanker gevonden en bij
25 personen een poliep, hetgeen dus de
voorloper van kanker is.

Wat wil jij zeker meegeven
aan onze lezers?
Aan alle mensen die worden uitgenodigd
voor de stoelgangtest, neem deel! De test is
makkelijk en snel. Het is gewoon een soort
van ‘mascara’-borsteltje dat je even in de
stoelgang duwt. Dit borsteltje steek je terug
in een hiervoor voorzien potje en vervolgens in de brievenbus. Het onderzoek van
je staaltje in het labo is ook volledig gratis.
Het is met andere woorden ’poep’-simpel!

Meer info
www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be
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Mensen met en na kanker vinden rust
in yoga en relaxatielessen
Kanker laat zijn sporen na, op je lichaam
en je ziel. Als (ex-)patiënt snak je meer
dan eens naar een moment voor jezelf.
Dat vind je elke donderdagnamiddag
van 13u30 tot 14u30 in sportcomplex
Sint-Pieter (Olympialaan 10) tijdens de
yoga- en relaxatielessen voor mensen met
en na kanker.

Prijs: 3 euro/les (te betalen per trimester,
met gratis proefles, verzekering inbegrepen).
Meer info en inschrijvingen
Katrien Hendrickx
M 0494 58 49 52
katrien.hendrickx@scarlet.be
www.xanthe.be

Op zachte muziek ga je via oefeningen en
een rustige ademhaling naar een diepe
ontspanning. Dit bevordert het herstel.
Het lichaam wordt sterker, de geest komt
tot rust en de weerstand verhoogt. Het
contact met lotgenoten smeedt een
ondersteunende band. Ook tijdens hun
behandeling kunnen mensen deelnemen.
Je doet best gemakkelijke kledij aan en
brengt een dekentje mee.

Deelneemster Inès Corryn:
“Tijdens de lessen kom ik tot rust
en oefen ik de spieren die door de
behandelingen en medicatie vaak
stram, pijnlijk en stijf aanvoelen.
Er hangt ook een positieve, opbouwende sfeer.”

Even de weg kwijt, wil je meer vat op je leven?
Kom naar de Herstelacademie Limburg
Een Herstelacademie is een nieuw concept rond de geestelijke
gezondheid. Het is een plek waar je via vorming leert vat te
krijgen op psychische kwetsbaarheid. De Herstelacademie is een
initiatief van het overlegplatform SPIL (Samenwerking Psychiatrische Initiatieven Limburg) en de Limburgse GGZ-netwerken
in samenwerking met lokale besturen.
Mensen krijgen er de kans om te groeien vanuit een passieve rol als
kwetsbare persoon naar een actieve rol als student die zijn eigen
leven weer in handen neemt. Het is bovendien ook een interessante plek voor mantelzorgers, familie en hulpverleners, omdat je
er nieuwe inzichten kan opdoen over herstelgerichte zorg.
Modules worden aangeboden op diverse locaties in Limburg
en nu ook in Sint-Truiden. Hier vindt de Module ‘Jezelf in
Herstel’ plaats op donderdag 28 maart en donderdag 4, 11 en
25 april telkens van 13u30 tot 16u in zaal A van cultuurcentrum
de Bogaard (Capucienessenstraat 8). De module kost 20 euro
(5 euro per sessie).
Meer info en inschrijven
T 011 23 72 83
limburg@herstelacademie.be
www.herstelacademie.be/limburg
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“Vandaag is de enige dag”
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.
Nestor Diego Sanclemente Castaneda
heet hij voluit. Een naam als een lied.
Diego is Columbiaan en spreekt ondertussen drie talen: Spaans, Engels en Nederlands. “Nu alleen nog Frans”, lacht hij
warm. Hij heeft een diploma economie
op zak, is de trotse papa van vier bloedmooie dochters en was eigenaar van een
distributiebedrijf dat exotisch fruit aan
grootwarenhuizen leverde.

Je wàs eigenaar?
Op een dag werd ik bedreigd door een
criminele bende. Ik moest geld betalen
om mijn bedrijf open te houden. Ik weigerde en iets later stonden gewapende
mannen voor de deur. Ik kon ontsnappen,
maar kan nooit meer terug. Dan word ik
vermoord. Ik ben gevlucht, ook om mijn
dochters te beschermen.

En dan land je middenin de
fruitstreek tussen aardbeien,
kersen, appels, peren en
pruimen? Toeval?
Alles gebeurt met een reden. Ik geloof
dat ik hier met een bedoeling ben. In
Columbia leidde ik ook een stichting die
ongeveer 125 straatkinderen opving.
Mijn leven heeft geen betekenis als ik
een ander niet kan helpen. Ik hoop dat
ik ook hier het verschil kan maken via
een ngo die daklozen opvangt of via
een organisatie waar ik nieuwkomers uit
Latijns-Amerika met mijn kennis verder
kan helpen.

Je laat veel achter?
Mijn oudste dochter Alejandra is arts, Saira
werkt voor de grootste bank in Columbia,
en ze zijn allebei getrouwd. Mijn derde
dochter Lina stierf zeven jaar geleden,
18

toen ze 18 was. Haar hart ontplofte in
haar slaap. Ik blijf wel verantwoordelijk
voor mijn jongste dochter Isabella. Ze
volgt een opleiding in de voedings- en
dieetkunde. Ze is als een schilderij van
Rubens, zo mooi. (Diego slikt en krijgt
tranen in de ogen als hij door de foto’s
scrolt). Ik mis ook de ongerepte natuur,
het nationale park Amazonas met de heilige bomen van de Ticuna, de inheemse
bevolking, … Nu vertrek ik dikwijls met
de fiets om de stilte op te zoeken. Ik fiets
dan binnendoor naar Tienen, Tongeren
of naar Hasselt. Alleen.

Waar ben je hier dankbaar voor?
Hier ontmoet ik warme, oprechte en
mooie mensen. Mijn leraars Nederlands
van Elcker-Ik (Hilde en Anita) hebben me
niet alleen de taal geleerd, ze hebben
hun huis voor me opengesteld en me
geholpen met kleding en eten. Ik voel
me welkom bij zoveel mensen die me
meenemen naar culturele evenementen.
Ik doe ook veel ervaring op. Ik heb al kersen gesorteerd, ben poetsman geweest
en nu werk ik bij Bravi Farmfrites. Ik ben
iedereen die me kansen gegeven heeft
zo enorm erkentelijk.

Op 20 maart is het de
internationale dag van het geluk.
Wat maakt jou gelukkig?
Elke dag is voor mij een wonder. Ik schrijf
ook poëzie over wat me in verrukking
brengt. Met mijn gedichten wil ik de
wereld kleurrijker en warmer maken.
Ik herinner me nog de dag dat ik hier
naar buiten liep en het sneeuwde. Ik
had nog nooit sneeuw gezien. Ik heb er
onmiddellijk een filmpje van gemaakt en
er een gedicht over geschreven. Ik heb
alleen maar woorden op papier om zo’n
beleving uit te drukken. Als iets prachtigs
me raakt, dan begin ik te huilen en kan
ik niets meer zeggen. Dan ben ik zo diep
geraakt. Dan bidt en weent mijn ziel.
Altijd! Altijd!
Meer info
www.onsverhaal.be
In samenwerking met de dienst Integratie en
Vormingplus Limburg

800
JAAR
MINDER

BROEDERS
IN SINT-TRUIDEN

Sint-Franciscus van Assisi hield van de dieren en de natuur, van
muziek en poëzie, van alle mensen en van God. Hij volgde het
evangelie zo radicaal mogelijk. Franciscus was een baanbreker en
een bruggenbouwer. In zijn voetspoor hebben de minderbroeders
in Sint-Truiden 800 jaar gestapt. Dank je wel voor deze bijzondere
en inspirerende pelgrimstocht!

Zij kwamen op blote voeten
Rond 1226 kwamen de eerste minderbroeders in Sint-Truiden
aan. Ze hadden niets, maar hadden één doel: zich ten dienste
stellen van de Truienaren. Dat deden ze als biechtvader, als
geestelijke begeleider, als predikant in de dorpen, als broeder-brandweerman. Sommigen verzorgden pestlijders. Zij woonden apart in het pesthuisje dat ze in de kloostertuin bouwden.
De minderbroeders overleefden de Franse overheersing en het
bombardement in WOII op hun klooster. In dat prachtige klooster
hebben circa 1.500 priesters-in-opleiding theologie gestudeerd.
In de barokke, classicistische minderbroederskerk werden zij tot
priester gewijd. Na hun wijding vertrokken velen op vrijwillige
basis als missionaris: 125 naar China, 113 naar Chili, 183 naar
Congo en 29 naar Corsica.
De minderbroeders waren er altijd. Ze leefden en leven in het
hart van de samenleving en van de Truienaren. De minderbroederskerk en het kloostergebouw met zo’n rijke geschiedenis
mogen daarom niet verloren gaan!
De minderbroeders zullen voor altijd verbonden zijn met onze
stad. Over 800 jaar zal er nog over hun verblijf in deze stad
gesproken worden. Wie weet, zijn er dan terug vele ‘mindere
broeders’ in Sint-Truiden, in Vlaanderen. Want héél véél jongeren van vandaag willen een gedragsverandering; een mentaliteitswijziging. Hopelijk vinden ze hiervoor ook inspiratie bij
Franciscus van Assisi.
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VREDE EN ALLE GOEDS
In het klooster leefden ooit een 90-tal minderbroeders samen, vandaag nog negen. Dat is te weinig voor zo een groot gebouw en
daarom trekken de paters met spijt in hun hart de deur van het klooster en de minderbroederskerk noodgedwongen achter zich dicht.
De stad Sint-Truiden onderzoekt nu hoe ze de site een nieuwe, duurzame invulling kan geven. In het licht van de filosofie van de
minderbroeders zal dienstbaarheid centraal staan.

Gardiaan Frans

Broeder Gabriël

“Sint-Truiden is voor mij een hele
speciale plek, het is de plaats waar
de minderbroeders in Vlaanderen
begonnen zijn. Waar vele minderbroeders ook vorming hebben
gekregen. De Franciscaanse spiritualiteit leeft nu verder in museum DE
MINDERE. Het museum helpt om de
boodschap van de minderbroeders
uit te dragen, vandaag en morgen.”
Gardiaan Frans heeft nog een
droom: “Ik hoop dat de Kapucijnen,
Franciscanen en minderbroeders
één orde zullen vormen.”

“Dit klooster was een klooster
met een echt gebedsleven.
Ik bad ook regelmatig het
rozenhoedje in de kerk met
de kerkgangers. M’n belangrijkste taak was die van koster.
Ik was hier zeer gelukkig.
Broeder zijn voor mekaar op
eenvoudige wijze. En met de
mensen ‘gewoon’ omgaan.
Wij hebben geprobeerd daar
een voorbeeld van te zijn.
Want ‘woorden wekken, maar
voorbeelden strekken’. Ik zal
Sint-Truiden niet vergeten.
We blijven innig met elkaar
verbonden in gebed.”

Pater Jo
Pater Jo is het langst van iedereen in
het klooster van Sint-Truiden: “Van
in m’n jeugdjaren had ik een groot
vertrouwen in Sint-Antonius, nog voor
ik minderbroeder werd. God fluistert
niet in je oor, Hij werkt langs mensen.
De paters waren graag gezien bij de
Truienaren, ik heb dat dikwijls mogen
ervaren. Héél dicht bij de mensen
staan en héél goed luisteren naar
de echte noden van de mensen en
eerbied hebben voor de kleine en
de arme man, als we dat doen dan
zullen er opnieuw mindere broeders
opstaan.”

Dank aan alle medewerkers die verbonden waren aan het
klooster en de minderbroederskerk. Zij zorgden ervoor dat het
klooster, de pandgang en de tuin er pico bello bij lagen, dat de
paters hun gang konden gaan, dat bezoekers werden onthaald.
Dankzij hun inzet, dankzij de prachtige gezangen van het koor
De Schalmei o.l.v. pater Bob, dankzij de sterke preken werden
de kerkdiensten echte vieringen. De misvieringen van Kerstmis
en Pasen en andere hoogdagen zullen de gelovigen koesteren;
zij laten een onuitwisbare indruk na.
20

Pater Marcel
“Vertrouwen geven aan mekaar
en luisteren naar mekaar is
nodig om te leven. Broederlijker
met elkaar omgaan en open en
eerlijk met elkaar communiceren vind ik tot op vandaag heel
belangrijk. Het heeft mezelf
gevoeliger gemaakt voor relaties met mensen. Ik merk nu
hoe deze stad en de mensen
mij nauw aan het hart liggen.”

De minderbroeders zijn geliefd bij de inwoners van onze stad.
Marleen is één van de vele bezoekers die regelmatig de kerk
binnenliep om een kaarsje te branden of de stilte op te zoeken.
Zij vertolkt met haar woorden die ze schreef in het gastenboek
de gedachten van heel wat Truienaren: “Ik zal de liefdevolle
paters missen, maar zal hen altijd in mijn hart meedragen en
nooit vergeten, zoals zovele mensen die hier zo graag gekomen
zijn.”

“Gelukkig de mens die zijn naaste in diens broosheid draagt
zoals hij door hem gedragen wil worden als hij in een
soortgelijke situatie verkeert.” - Franciscus van Assisi

Pater Jan
“Het klooster van Sint-Truiden
heeft een grote invloed gehad
onder andere door de aanwezigheid van minderbroeders in
de verschillende parochies. We
waren hier actief als proost of
als predikant, als biechtvader,
vooral voor de bond van het
Heilig Hart, ... . We hebben
veel dankbaarheid teruggekregen. Die was wederzijds.
De uitgestotenen hebben wij
opgevangen. Als je je inzet
voor de arme mensen dan zie
je hele schone resultaten. Dan
krijg je heel veel dankbaarheid
en vriendschap terug.”

Pater Toon
“Vanuit het Latijn ben ik de werken van Sint-Augustinus
aan het vertalen naar het Swahili en het Tshiluba, twee
Afrikaanse talen. Sint-Augustinus is zeer interessant om de
Heilige Schrift beter te verstaan door de vurigheid van z’n
geloof, de diepte van zijn bekering, de grote liefde voor
God en voor de Kerk. De geest van Franciscus vind je ook
bij Augustinus, want de Geest van God werkte in allebei. Ik
ben dankbaar dat ik in dit klooster tussen m’n medebroeders
m’n werk hebben kunnen verderzetten.”

Pater Bob
“Een héél belangrijk onderdeel van de liturgie is de zang.
Gevoelens moet je samen en voor
mekaar kunnen uitdrukken. Voor
en na het zingen van een lied is
een kerkgemeenschap anders. Het
koor de Schalmei was een grote
meerwaarde, gaf de liturgie meer
glans. Sint-Truiden is doorheen
de geschiedenis diep verbonden
geweest met de minderbroederskerk. In 1735 hebben de Truienaren geholpen met het bekostigen
en bouwen van de kerk die een
deel is van de stad. Nu sluit ze,
maar de spiritualiteit van Franciscus is relevanter dan ooit!”

Pater Fernand
“Truienaren zijn zeer toegankelijk voor een babbeltje, het
is een mooie stad om in te verblijven. Ik hou van dit ‘cultureel’
gebouw, het is een ‘heerlijke’
kerk en een ‘heerlijk’ klooster.
Kerk en klooster hebben sfeer
en geven sfeer. Hier was ook een
goede communauteitsgeest. De
broederschap is voor mij altijd
van belang geweest. Wat men
ook deed, wie men ook was, wat
men ook kan, het aan mekaar
gelijk zijn is belangrijk. Vaart
wel ende levet scone.”
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museum DE MINDERE
Museum DE MINDERE brengt het roerend erfgoed van de minderbroeders tot leven. Het is dankzij pater Herman Hansen dat
dit museum er is. Pater Herman is nu 92 maar hij praat nog vol
vuur over museum DE MINDERE.
Pater Herman: “We zijn gelukkig dat wij hier museum DE
MINDERE hebben kunnen realiseren. Maar het was niet altijd
gemakkelijk om de gardiaans van andere kloosters te overtuigen
om hun erfgoed van de andere vestigingen naar Sint-Truiden,
naar Limburg over te brengen. ‘Weeral Limburg’ hoorden we
dan, want … ongeveer de helft van de minderbroeders was
Limburger.”
Pater Herman was ook een baanbreker: “We hebben een regionale erkenning voor het museum gekregen omdat de minderbroeders de eerste orde was die hun erfgoed wilde bewaren.
DE MINDERE wil de geest van de minderbroeders bewaren en
doorgeven. Wij hopen dat je DE MINDERE steunt en in je hart
zal blijven dragen. Dank je wel!”

Laat de spirit verder leven
Museum DE MINDERE laat de spirit van de minderbroeders
verder leven, zorgt dat jong en oud inspiratie kunnen vinden bij
Franciscus van Assisi en bij het erfgoed en het gedachtegoed van
de Vlaamse minderbroeders waar het museum zorg voor draagt.

Word vriend van DE MINDERE
Door vriend van DE MINDERE te worden kan het museum meer
realiseren. Boeiende tentoonstellingen, leuke workshops en
interessante lezingen laten je het leven en de spirit van de
minderbroeders en Franciscus ervaren. Je zit als vriend van DE
MINDERE op de eerste rij bij premières en op de ‘Dag van DE
MINDERE’: een ontspannende namiddag in het museum rond
een franciscaans thema met als centrale gast een ‘Truiense’ pater.
Op www.demindere.be vind je alle informatie over de activiteiten en hoe je vriend wordt van DE MINDERE.
www.demindere.be
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Levenskwaliteit

Berichten uit de bibliotheek
Nieuw
in de bib

Azul
Azul is een heerlijk spel, ziet er prachtig uit en ontving terecht
de eerste prijs als familiespel zowel in eigen land als in het buitenland. De bijzonder fraaie vormgeving van het spel springt
meteen in het oog. Het materiaal is zo mooi en duurzaam dat
het een plezier is om te hanteren.
In Azul gaan 2 tot 4 spelers de wereldberoemde Moorse tegeltjes
verzamelen om mooie patronen te vormen in de muren van het
paleis van Alhambra. Het doel van Azul is zoveel mogelijk punten
te scoren op basis van hoe ze deze tegels geplaatst hebben.
Dit spel is opgenomen in de spellencollectie van de
bib en is uiteraard
uitleenbaar.

Girl (cd)
De film Girl van Lukas Dhont levert een mooie cd af met muziek
door Valentin Hadjadj.
Amori fragili (dvd)
Zeven jaar woonden Claudia en Flavio samen. Ze leerden elkaar
kennen op de universiteit waar ze allebei als hoogleraar werkten.
Al snel besefte Claudia dat Flavio de man van haar leven was. Maar
constant leefde ze met de angst hem te verliezen, wat haar er
niet van weerhield om nachtenlang met hem te ruziën. Als op een
dag gebeurt waar Claudia zo bang voor was en Flavio intrekt bij
een vrouw die twintig jaar jonger is dan zij, moet ze haar leven
weer op de rails zien te krijgen.
Helden met darmkanker - Luc Colemont en Piet den Boer
Een boek voor iedereen die met de problematiek in aanraking
komt. Wanneer een Bekende Vlaming darmkanker heeft, is dat
voorpaginanieuws. Wanneer een onbekende Vlaming darmkanker heeft, is dat even erg. Maar het nieuws daarover blijft
achterwege. Darmkanker heeft geen voorkeur voor bekende of
onbekende mensen, maar slaat dagelijks keihard toe. Getuigenissen zijn het krachtigste middel om darmkanker te bestrijden.
Visual Effects Designer voor film (jeugdboek)
In de donkere bioscoop wordt het publiek stil. Een jungle vol met
prachtige dieren komt in beeld. Het is moeilijk te geloven, maar
de dieren en de jungle zijn niet echt. Elke plant en elk dier op het
scherm is ontworpen door een CGI-artist, die computeranimaties
maakt. In dit boek lees je over de mannen en vrouwen die hun
vaardigheden op de computer en hun creativiteit gebruiken om
computergegenereerde filmfiguren en fantasiewerelden tot leven
te brengen. Waar halen deze visual effects designers hun inspiratie
vandaan? Wat doen modelers, riggers en animators? Hoe wordt
technologie gebruikt om de emoties van een echte acteur over te
brengen op een CGI-personage? En wat is er nodig om schetsen op
papier om te zetten in een geweldige kaskraker? Natuurlijk kom
je ook te weten hoe je zelf visual effects designer kunt worden!

Bibliotheek gesloten
Door de omschakeling naar nieuwe software voor het bibliotheeksysteem zijn de bib en de uitleenposten gesloten van
woensdag 20 tot en met zondag 24 maart.
Alle online toepassingen van de bib (verlengen, reserveren,
opzoeken in de catalogus, mijn bibliotheek) zijn dan ook niet
mogelijk.
Deze periode is een benadering van de periode van sluiting.
Check voor de laatste informatie sint-truiden.bibliotheek.be.
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Innovatie

Innovatie

Gelinden aan zet: denk mee over de toekomst van jouw dorp!
Woon je in Gelinden en wil je graag meedenken over de toekomst van jouw dorp? Kom dan op donderdag 14 maart tussen
17u en 19u naar zaal Lindehof (Gelinden-Dorp 40) voor de kickoff van ‘Dorp aan Zet’.
Dat is een participatieproject van de provincie Limburg, Stebo
en het Innovatiesteunpunt, waar Sint-Truiden samen met nog
vijf andere lokale besturen aan meewerkt. Het doel? Een nieuwe
wind laten waaien door acht Haspengouwse dorpen, waaronder
dus ook Gelinden.
Waar is er echt nood aan in jouw dorp? Welke voorzieningen
moeten er bijkomen? Wat kan de leefbaarheid bij jou in de
buurt bevorderen? Tijdens een viertal sessies werk jij samen
met je dorpsgenoten een toekomstvisie uit voor Gelinden. Als
stadsbestuur onderzoeken wij vervolgens alle ideeën. In een
volgende fase gaan we dan concreet aan de slag.
Meer info
info@dorpaanzet.be
www.dorpaanzet.be
www.facebook.be/dorpaanzet

Voortaan één premie voor renovatieen aanpassingswerken aan jouw woning
De renovatiepremie en de verbeteringspremie worden ingrijpend aangepast. Deze twee premies bestaan al meer dan 10 jaar
naast elkaar en op vele vlakken is er een overlapping. Daarom
heeft de Vlaamse overheid beslist om deze twee premies in
elkaar te laten vloeien, waarbij de renovatiepremie grotendeels
overeind blijft en de verbeteringspremie in de renovatiepremie wordt ingekapseld. Interessant is vooral dat een grotere
groep aanvragers in aanmerking komt voor een premie van
30% omdat het maximum inkomen voor deze groep aanzienlijk opgetrokken is.

Voor meer informatie over deze premies kan je terecht op:
www.wonenvlaanderen.be en www.fluvius.be.
Uiteraard kan je altijd contact opnemen of langskomen tijdens
het woonloket:
• iedere dinsdag van 14u tot 16u en iedere donderdag van
9u30 tot 11u30 in het stadskantoor, Kazernestraat 13
• iedere tweede dinsdag van de maand van 9u tot 11u30 in
het Sociaal Huis, Clement Cartuyvelsstraat 12

Met het verdwijnen van de verbeteringspremie wordt de
Vlaamse aanpassingspremie vanaf 1 juni een volledig aparte
premie. Ook hier zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd.
Met de start van 2019 zijn er voorts ook enkele andere premies
van de Vlaamse overheid en Infrax/Fluvius aangepast. Er zijn
enkele kleine veranderingen bij de energiepremies van Infrax/
Fluvius en er is nu ook een premie voor het plaatsen van een
warmtepompboiler.

Meer info
Bert Van de Vijver
M 0475 35 65 80
bert.vandevijver@stebo.be
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Stad zkt. Vrijwilligers
Sint-Truiden is de hoofdstad van Haspengouw, waar innovatie de toon zet en een goede levenskwaliteit de norm is.
Wil jij hier graag als vrijwilliger toe bijdragen?

Erfgoedonderzoeker

Sfeerschepper voor de Bogaard

In de GAZO-site komt er een nieuw state-of-the-art erfgoeddepot. We zoeken vrijwilligers die het rijke patrimonium van stad
en regio in kaart kunnen brengen, bewaren en registreren in
een online module.

Wat?

© Julie Gielen

Je doet dit minimum één dag per week, ter plekke of van thuis
uit. Je helpt met het digitaliseren van documenten, fotograferen
van artefacten, veilig verpakken van objecten, registreren van
erfgoed in een databank of opzoekingen in de bibliotheek.

Jouw profiel?
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, nauwkeurigheid en af en
toe speurzin. Ook pc-vaardigheden zijn onontbeerlijk.

Wat krijg je in de plaats?
Elke vrijwilliger krijgt een heus ‘contract’ met daarin de wederzijdse engagementen, onder meer een vergoeding.

Cultuurcentrum de Bogaard bruist van de gezelligheid en van
de fijne mensen. Ongetwijfeld wil een aantal onder hen graag
hun ervaringen met ons delen.

Iets voor jou?

Wat?

Neem contact op met Willem Driesen, 0498 93 91 00,
willem.driesen@sint-truiden.be.

Pik jij regelmatig een voorstelling mee in cultuurcentrum de
Bogaard en leg jij jouw belevenissen graag op beeld vast? Als
je je engageert, kom je in contact met zowel de kunstenaars als
het publiek en word je deel van een fantastisch team. Je kiest
zelf wat je vastlegt. Wij zijn benieuwd naar jouw inspiratie.

Jouw profiel?
Je bent verslaafd aan foto’s nemen en praktisch vastgelijmd aan
je camera. Je voelt je daarenboven thuis in kunstzinnige sferen
en pikt graag iets mee van alle artistieke disciplines. Jong of oud,
doorwinterd amateurfotograaf of creatief smartphonebrein:
welkom!

Wat krijg je in de plaats?
Je kan gratis genieten van het volledige aanbod van de Bogaard.

Iets voor jou?
Stuur een mailtje naar UiTbalie@sint-truiden.be. Vertel kort
wat over jezelf en wat jou voornamelijk aanspreekt om in de
Bogaard vast te leggen.
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#sinttruiden

lrm_nv

TV Limburg BE

Instagram

Twitter

Vandaag en morgen zijn
er de DronePort Family
Days voor iedereen die
de nieuwe, innovatieve
campus voor de droneindustrie wil ontdekken!

Regionaal Ziekenhuis
Sint-Trudo
Facebook
Sint-Trudo Ziekenhuis
richt leerstoel aan
KU Leuven op
rond duurzaam
kwaliteitsbeleid

Hasp-O verenigt katholiek
secundair onderwijs in SintTruiden #tvlnieuws #haspo
#onderwijs #sinttruiden

Sportdienst Sint-Truiden
Facebook
De sky is the limit voor onze
Charlotte Vanlangenaker.
Ze kroonde zich vorige
week tot Vlaams kampioen
in het polsstokspringen en
kogelstoten bij de Cadetten
dames.

Stad Sint-Truiden

fietsparadijslimburg

Facebook

Instagram

Gisteren vond de
Erkenning van de
Promoties door Campus
Saffraanberg plaats op de
Grote Markt.

Voorstelling van de
toerisme gids SintTruiden #sinttruiden
#minderbroederskerk
#fietsen #trudojaar
#toerisme #3800
#toerismesinttruiden

pieter24fit

Hilde Hendricx

Instagram

Facebook

#wiglo #schoolin’tgroen
#tvlindertjevelm #proud
#sinttruiden

Na lang voorbereiden,
reglementen implementeren en configureren ...
eindelijk klaar: vanaf nu
online zalen en materialen huren. Topteam &
samenwerken werkt!

27

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.

Koffie met letters
De wondere wereld
van Hollywood
Zaterdag 16 maart van 10u tot 12u
Jan Verheyen jaagt anekdotes na aan de hand van beeldmateriaal van bekende acteurs en regisseurs uit Hollywood.
Waargebeurd, want ook in de coulissen van de cinema overtreft de werkelijkheid vaak de fictie. Hij blikt ver terug in
de tijd, tot in de pioniersjaren van de film, en ontbloot de
kleine kantjes van grote acteurs.

Uitreiking literaire prijzen
Zaterdag 16 maart om 15u
Op zaterdag 16 maart worden naar goede gewoonte de
jaarlijkse literaire prijzen van de stad Sint-Truiden uitgereikt.
Wil je er graag bij zijn? Kom dan naar cultuurcentrum de
Bogaard en geniet van de keuze van de jury voor volwassenen (poëzie en kortverhaal) en de jury voor jongeren
(poëzie). Peter Preuveneers zorgt voor een professionele
presentatie en leuke, verrassende gesprekjes met de winnaars. Tussendoor is er muziek van Sara Salvérius. Haar
accordeon klinkt soms majestueus, dan weer ingetogen.
Sara is een uitstekende muzikante die zich heeft toegelegd
op folk- en wereldmuziek, passend bij een poëtische en
literaire namiddag. Na de prijsuitreiking biedt de stad een
drankje aan in de foyer.

Meer info
UiTbalie
T 011 70 17 80
UiTbalie@sint-truiden.be
Schouwburg cultuurcentrum de Bogaard
8 (-26 jaar) / 10 / 9 (+60 jaar) euro

Meer info
Chris Schoeters
T 011 70 15 58
chris.schoeters@sint-truiden.be
Cultuurcentrum de Bogaard
Toegang gratis

Limburg feest met bloemen
en kunst in Sint-Truiden
Zaterdag 16 maart van 10u tot 18u en zondag 17 maart van 14u tot 18u
De Limburgse Floristen van de Koninklijke Unie van België zijn op zaterdag
16 en zondag 17 maart te gast op de
Minderbroederssite met een tentoonstelling rond bloemen en kunst.
Bloemkunstenaars maken een bloemstuk dat past bij een kunstwerk. Deze
kunstwerken worden geveild voor een
goed doel. De kerk zal, voor de laatste

keer, mooi bebloemd worden door de
Truiense floristen.
Meer info
Toerisme
T 011 70 18 18
info.toerisme@sint-truiden.be
Minderbroederskerk
5 euro
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Lentewandeling in
Averbode voor 60+
Donderdag 25 april om 7u30
In de voormiddag start de wandeling aan de Poort van
Averbode. Je komt langs bossen, heide, vennen, duinen en
graslanden. Namiddag wandel je van Zichem naar Scherpenheuvel. Je kan kiezen uit afstanden van 5 of 8 km.
Vooraf inschrijven bij de dienst Sport.
Meer info
Sport
T 011 70 17 70
info.sport@sint-truiden.be
Vertrek sportcomplex Sint-Pieter
12,50 euro (busvervoer en verzekering) + 20 euro
(lunch, koffie en cake)

Sportdagen aan zee voor 60+
Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 juni
Je verblijft vier nachten in residentie Vayamundo in Ravelingen, nabij Oostende op basis van vol pension.
Overdag worden er groepsactiviteiten georganiseerd, zoals
wandelen, fietsen, aquagym, petanque en strandsporten.
’s Avonds kan je meedoen aan een quiz-, bingo-, dans- of
bowlingavond.
Inschrijven bij de dienst Sport vanaf dinsdag 12 maart.
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Meer info
Sport
T 011 70 17 70
info.sport@sint-truiden.be
Vayamundo Ravelingen
315 euro (4 overnachtingen) per persoon
(toeslag single: 60 euro)

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
Marktconcerten: orgelbespelingen
Markus Uhl (DE)
Wanneer: zaterdag 9 maart • 12u
Waar:
O.L.V.-kerk, Grote Markt
Prijs:
gratis
Info:
011 70 17 00,
		 uitbalie@sint-truiden.be,
		 www.debogaard.be
B.I.G.
(Ook fijn voor jongeren vanaf 14 jaar)
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.
Wanneer:	maandag 11 maart • 20u15
(gratis inleiding om 19u30)
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

Lezing
Heemkunde Brustem
Wanneer: dinsdag 12 maart • 19u-22u
Waar:
Oud gemeentehuis Brustem,
		
Singelplein 47
Prijs:
gratis
Info:
heemkundebrustem@gmail.com,
		 www.heemkundebrustem.be

Zebrafilm: Green Book
Wanneer: dinsdag 12 maart • 20u15
Waar:
Cinema Cameo, Naamsevest 45
Prijs:
6 euro
Info:
011 70 17 00,
		 uitbalie@sint-truiden.be,
		 www.debogaard.be
Musique Anglaise
(lunchconcert)
La Lettera Amorosa
Centraal in hun optreden staat de gigant
van de Engelse muziek in de 17de eeuw:
Henry Purcell. Het programma voorziet
ook nog in pareltjes uit het oeuvre van
zijn tijdgenoten zoals John Blow, John
Playford en Nicola Matteis. Na afloop
van het concert kan je voor 22 euro extra
genieten van een 2-gangenlunch + koffie
(excl. drank) in Bar & Bistro Humphrey.
Wanneer: zondag 17 maart • 11u
Waar:
Keizerszaal, Diesterstraat 1
Prijs:
15 / 14 (+60) / 10 (-26) euro
Info:
011 70 17 00,
		
uitbalie@sint-truiden.be, 		
		 www.debogaard.be

Veel te veel te veel (5+)
De Kopergietery
In deze beeldende theatervoorstelling
gaat de Kopergietery op zoek naar de
pracht en de kracht van minder, in een
wereld vol meer.
Wanneer: zondag 17 maart • 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

Beethoven: passie en
onstuimigheid in de muziek
Waldo Geuns
Pianist, musicoloog en filosoof Waldo
Geuns vertelt met behulp van de piano
hoe Beethoven zijn temperament vertaalde tot onvergetelijke muziekwerken.
Wanneer: maandag 18 maart
		 20u-22u30
Waar:
cultuurcentrum de Bogaard,
		
Capucienessenstraat 8
Prijs:
gratis
Info:
011 70 17 00,
		
uitbalie@sint-truiden.be, 		
		 www.debogaard.be
Nacht van de Geschiedenis
Meesterschap
Davidsfonds Sint-Truiden [Haspengouw]
Bezoek aan twee Truiense kunstenaars:
Raf Roefflaer, grafische kunst en Frieda
Vaes, glaskunst-eierendecoratie.
Wanneer: dinsdag 19 maart • 20u-23u
		
(inschrijven voor 14 maart)
Waar:
ateliers in Sint-Truiden
Prijs:
20 / 15 (leden) euro (inclusief
		 receptie)
Info:
011 68 02 47,
		 st-truiden@davidsfonds.net,
		 www.davidsfonds.be
Zebrafilm: Beautiful Boy
Wanneer: dinsdag 19 maart • 20u15
Waar:
Cinema Cameo, Naamsevest 45
Prijs:
6 euro
Info:
011 70 17 00,
		
uitbalie@sint-truiden.be, 		
		 www.debogaard.be
Wat valt er?			
Dimitri Leue
Dimitri Leue vertelt een nostalgisch,
humoristisch verhaal over de liefde.
Scheepjes verwelken, bloemen vergaan,
maar spreekwoorden blijven altijd
bestaan.
Wanneer: woensdag 20 maart • 20u15
Waar:
cultuurcentrum de Bogaard,
		
Capucienessenstraat 8
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Prijs:
Info:
		
		

15 / 14 (+60) / 10 (-26) euro
011 70 17 00, uitbalie@		
sint-truiden.be,
www.debogaard.be

Stripwijzer. Wegwijs in de
Belgische stripwereld
Hugo Keunen
Je ontdekt hoe het stripverhaal als ‘9de
kunst’ uitgroeide tot een volwaardige
kunstvorm met een aanbod voor jong en
oud. Je grasduint in 85 jaar stripgeschiedenis, van Kuifje tot de graphic novels.
Wanneer: donderdag 21 maart • 19u
Waar:
cultuurcentrum de Bogaard,
		
Capucienessenstraat 8
Prijs:
gratis
Info:
011 70 17 00,
		
uitbalie@sint-truiden.be, 		
		 www.debogaard.be
In the Pines			
Brussels Jazz Orchestra
Het BJO brengt jazz met een dynamische,
orkestrale sound, geworteld in de jazztraditie en is het enige professionele grote
jazzorkest van België.
Wanneer: donderdag 21 maart • 20u15
Waar:
cultuurcentrum de Bogaard,
		
Capucienessenstraat 8
Prijs:
21 / 20 (+60) / 19 (Motives For
		
Jazz-leden) / 16 (-26) euro
Info:
011 70 17 00,
		
uitbalie@sint-truiden.be, 		
		 www.debogaard.be
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Ludwig van Beethoven
Yannick Van de Velde (piano)
Een muzikaal zelfportret van de dove
pianovirtuoos-componist.
Wanneer: vrijdag 22 maart • 20u15
Waar:
Academiezaal, Plankstraat 18
Prijs:
15 / 14 (+60) / 10 (-26) euro
Info:
011 70 17 00,
		 uitbalie@sint-truiden.be,
		 www.debogaard.be

Zebrafilm:
Das Schweigende Klassenzimmer
Wanneer: dinsdag 26 maart • 20u15
Waar:
Cinema Cameo, Naamsevest 45
Prijs:
6 euro
Info:
011 70 17 00,
		
uitbalie@sint-truiden.be, 		
		 www.debogaard.be
Beyond here lies nothing
Herman Rohaert
Voorstelling derde poëziebundel van Herman Rohaert. Bundelvoorstelling: Charlotte Van Den Broeck. Muziek: Jo Klaps
en band WOORDMOORD. Voordracht:
Veerle Huyghe.
Wanneer: zaterdag 23 maart • 20u
Waar:
Academiezaal, Plankstraat 18
Prijs:
gratis
Info:
hermanrohaert@hotmail.com
True Copy				
Berlin
Yves Degryse en Bart Baele, de makers
achter Berlin, leggen de vinger op enkele
pijnpunten binnen de kunstwereld. Maar
ze vertellen eveneens het verhaal van één
man die zich staande tracht te houden
binnen een web van leugens.
Bij deze voorstelling mag er een figurante
meedoen. Geïnteresseerden kunnen zich
kandidaat stellen via onderstaand e-mailadres.
Wanneer: vrijdag 29 maart • 20u15
		
(gratis inleiding om 19u30)

Waar:
		
Prijs:
Info:
		
		

cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
17 / 16 (+60) / 12 (-26) euro
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be, 		
www.debogaard.be

Man met het stenen hart
(6-10 jaar)				
Garage TDI
Een vertelvoorstelling over empathie,
communicatie, emoties en omgang met
elkaar. Een vertelling met poppen, uitgevoerd in een miniatuur coulissendecor,
geïnspireerd op middeleeuwse schilderijen.
Wanneer: zaterdag 30 maart • 19u
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
Beethoven, 			
Hüttenbrenner en Schumann		
Trio Alba
Het Weense Alba-trio bestaat sinds 2008
uit de Duitse violiste Livia Sellin, de Oostenrijks-Italiaanse cellist Philipp Comploi
en de Chinese pianiste Chengcheng Zhao.
Wanneer: zaterdag 30 maart • 20u15
Waar:
Academiezaal, Plankstraat 18
Prijs:
18 / 17 (+60) / 13 (-26) euro
Info:
011 70 17 00,
		
uitbalie@sint-truiden.be, 		
		 www.debogaard.be
Zebrafilm: Widows
Wanneer: dinsdag 2 april • 20u15
Waar:
Cinema Cameo, Naamsevest 45
Prijs:
6 euro
Info:
011 70 17 00,
		
uitbalie@sint-truiden.be, 		
		 www.debogaard.be
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De hond zoals hij is
Chris Dusauchoit
Een lezing voor mensen die een hond
hebben, of eentje overwegen en zelfs
voor wie geïnteresseerd is in onze relatie
met (huis)dieren in het algemeen.
Wanneer: woensdag 3 april • 20u15
Waar:
Academiezaal, Plankstraat 18
Prijs:
10 / 9 (+60) / 8 (-26) euro
Info:
011 70 17 00,
		
uitbalie@sint-truiden.be, 		
		 www.debogaard.be

Sport
Gezinszwemmen
Dienst Sport
Zwemmen met het hele gezin aan verminderd tarief.
Wanneer: zaterdag 6 april • 13u30
Waar:
recreatiezwembad
		
Sint-Pieter, Olympialaan 10
Prijs:
2,50 euro per persoon
Info:
011 70 17 57,
		 www.sint-truiden.be/zwembad

Ontspanning

De schaamte voorbij
Kamal Kharmach
Kamal Kharmach charmeerde tijdens
Humo’s Comedy Cup 2014 jury en publiek
tot in de finale, met amper één jaar ervaring als stand-upper. Nu staat hij in zijn
eerste volavondshow scherper dan ooit.
Wanneer: donderdag 4 april • 20u15
Waar:
cultuurcentrum de Bogaard,
		
Capucienessenstraat 8
Prijs:
17 / 16 (+60) / 14 (-26) euro
Info:
011 70 17 00,
		
uitbalie@sint-truiden.be, 		
		 www.debogaard.be

Natuur en leefmilieu
Natuurbeheer: Overbroek
Natuurpunt Aulenteer
Jaarlijkse zwerfvuilactie.
Wanneer: zaterdag 16 maart • 13u-17u
Waar:
Natuurhuis Haspengouw,
		
Kleinveldstraat 54
Prijs:
gratis
Info:
0475 58 45 00,
		 info@natuurpuntaulenteer.be,
		 www.natuurpunt.be/agenda

Museumspel voor volwassenen:
Ontknoping in DE MINDERE
Museum DE MINDERE en
Vormingplus Limburg
In een spel vol samenwerkingsopdrachten ontdek je museum DE MINDERE. 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
Bloemschikken: begin lente
Tuinhier Sint-Truiden
Wanneer: dinsdag 12 maart
		 19u30-21u30
Waar: 	Trudo Sporthal,
Sint-Jansstraat 26
Prijs:
80 euro (10 lessen)
Info:
0476 92 59 52,
		 annie.mellaerts@yahoo.com

Viva Vlaanderen
Marc Brillouet
Marc Brillouet komt ons een namiddag
onderhouden over de evolutie van de
Vlaamse muziek in zijn programma Viva
Vlaanderen.
Wanneer: vrijdag 15 maart • 14u-16u30
Waar:
Triamant Haspengouw,
		
Halingenstraat 76
Prijs:
8 / 5 euro
		
(OKRA en Triamantairs)
Info:
lastra@pandora.be
Alles over dahlia’s
Tuinhier Sint-Truiden
Wanneer: dinsdag 19 maart • 20u
Waar:
cultuurcentrum de Bogaard,
		
Capucienessenstraat 8
Prijs: 	5 euro (niet-leden),
gratis (leden)
Info:
0477 23 23 79

Crea-atelier: hip gestipt porselein
KVLV Wilderen-Duras
Je eigen bord of schaaltje maken? Je
krijgt een uitleg van deze mooie techniek, waardoor je zelf aan de slag kan
met porselein en verf.
Wanneer: dinsdag 19 maart • 19u30-22u
Waar:
zaal Wilduraan, Galgestraat 154
Prijs:
5 / 8 (niet KVLV-leden) euro
		
(exclusief materialen)
Info:
0478 90 73 13
Repair Café
Repair Café Sint-Truiden
Een tweede leven voor je kapotte spullen... Herstellers geven advies en helpen
je gratis bij de reparatie van kleding,
fietsen, meubels, elektro en meer.
Wanneer: woensdag 20 maart • 14u-17u
Waar:
KCST Technicum, Gildestraat 22
Prijs:
gratis
Info:
repaircafesinttruiden@gmail.com
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Guernica
Roxy Theaterproducties
Gunter Reniers vertelt een humoristisch
en ontroerend verhaal over hoe een kans
van 1 op 1 miljoen een mensenleven
bepaalt. In zijn dialect en met live muziek
van Jorg D’hondt.
Wanneer: donderdag 21 en 28 maart
		 20u15-21u45
		
vrijdag 22 en 29 maart
		 20u15-21u45
		
zaterdag 23 en 30 maart
		 20u15-21u45
		
zondag 24 maart • 15u-16u45
Waar:
Theater De Roxy,
		
Rijschoolstraat 51
Prijs:
12 euro
Info:
0479 02 70 52, info@deroxy.be
Muziek door de
eeuwen heen
Dienstencentrum Cicindriahuis
Muziek klinkt als goud in de oren, maar hoe
kan een componist zoiets bereiken bij de
mens? Muzieknoten betekenen soms meer
dan woorden en dat beschrijft Jean-Paul
tijdens deze boeiende vertelnamiddag.
Wanneer: dinsdag 26 maart • 13u30-16u
Waar:
dienstencentrum Cicindriahuis,
		
Abdijstraat 47
Prijs:
gratis
Info en inschrijvingen: 011 69 17 14
Workshop bloemschikken
KVLV Wilderen-Duras
De lente geeft je weer zin om je interieur
op te frissen met bloemen.
Wanneer: dinsdag 26 maart • 19u30-22u
Waar:
zaal Wilduraan,
		
Galgestraat 154
Prijs: 	afhankelijk van het aangeboden
werkstuk, vooraf inschrijven
Info:
0478 90 73 13,
		 www.kvlvwilderenduras.be
Koken in 30 minuten
Femma Nieuw Sint-Truiden
Na een drukke werkdag snel een heerlijk
gerecht op tafel zetten. Bij deze kookles
kan je al wat ideeën opdoen.
Wanneer: woensdag 27 maart • 19u-22u
Waar:
De Kajaan,
		
Grevensmolenweg 34
Info:
nathalie.heusdens@telenet.be
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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 27 maart,
		
3, 10, 17 april en 8 mei
		 20u-22u
Waar: 	zaal Wilduraan,
Galgestraat 154
Prijs:
30 / 45 (niet KVLV-leden) euro
		
voor 5 lessen
Info:
kvlvwilderenduras@hotmail.com

Critical Mass Sint-Truiden
Fietsersbond Sint-Truiden
Vind jij het belangrijk dat je je veilig met
de fiets kunt verplaatsen in Sint-Truiden?
Fiets dan mee tijdens de Critical Mass
fietstocht. Tijdens een tocht van een
uurtje door de stad aan een rustig tempo,
kinderen kunnen deelnemen, vragen ze
aandacht voor een veilige fietsomgeving.
Wanneer: vrijdag 29 maart • 18u-19u
Waar:
NMBS Station Sint-Truiden,
		
Stationsstraat 65
Prijs:
gratis
Info:
sinttruiden@fietsersbond.be
Wandelen in en rond Sint-Truiden
Femma Sint-Marten
Wanneer: elke maandag vanaf 1 april
t.e.m. 30 september • 19u-21u
Waar:
Parochielokaal, Beekstraat 12
		 (vertrek)
Prijs:
gratis
Info:
0496 78 99 83

Spelavond
KVLV Wilderen-Duras
Wanneer: dinsdag 2 april • 19u30-22u
Waar:
zaal Wilduraan,
		
Galgestraat 154
Prijs:
5 / 8 (niet KVLV-leden) euro
Info:
0478 90 73 13,
		 kvlvwilderenduras@hotmail.com
Haken met restjes
KVLV Kortenbos
Wanneer: woensdag 3 april
		 19u30-21u30
Waar:
parochiezaal Norbertusheem,
		
Begaardenbosstraat 1
Prijs:
3 euro
Info:
secretaresse@kvlv-kortenbos.be

60+
Sportelen: wandelen 60+
Dienst Sport
Maandelijkse wandeltocht van Senior
Actief. 5 of 10 kilometer.
Wanneer: donderdag 4 april • 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 maart • 14u
Waar:
BetaBowling,Tiensesteenweg121
Prijs:
7 euro
Info:
011 70 17 70,
		
info.sport@sint-truiden.be,
		 www.sint-truiden.be/sport
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Sportelen: fietsen 60+
Dienst Sport
Fietstochten Senior Actief. Afstand: 25
kilometer.
Wanneer: donderdag 21 maart
		 13u30-16u
Waar:
vertrek Veemarkt,
		 Speelhoflaan
Prijs:
gratis
Info:
011 70 17 70,
		
info.sport@sint-truiden.be,
		 www.sint-truiden.be/sport

Welzijn

Wanneer:
Waar:
Prijs:
		
		
Info:
		

dinsdag 12 maart • 19u30-22u
zaal Wilduraan, Galgestraat 154
5 euro
(flyer en brochure inbegrepen),
vooraf inschrijven
0478 90 73 13,
kvlvwilderenduras@hotmail.com

Bezoek Eindhoven
Dienst Welzijn
Wanneer: donderdag 14 maart • 8u-20u
Waar: 	vertrek parkeerterrein
Veemarkt, Speelhoflaan
Prijs: 	25 euro (inschrijven bij de
dienst Welzijn)
Info:
info.welzijn@sint-truiden.be

Gespreksavond: leren neen zeggen
Femma Schurhoven
Wanneer: maandag 11 maart • 19u-21u
Waar:
parochiaal centrum Melveren,
		
Melveren-Centrum 66
Prijs:
4 euro
Info:
011 68 93 49,
		 mady.gielen@gmail.com

Je darmen doorgelicht
KVLV Kortenbos
Wanneer: dinsdag 12 maart
		 19u30-21u30
Waar:
parochiezaal Norbertusheem,
		
Begaardenbosstraat 1
Prijs:
3 euro
Info:
secretaresse@kvlv-kortenbos.be
Infoavond: een menswaardig levenseinde
KVLV Wilderen Duras i.s.m.
Netwerk Palliatieve Zorg Limburg
Dr. Joke Bossers, huisarts en equipearts
van Pallion maakt je wegwijs in palliatieve zorg, levenseinde en de verschillende wilsverklaringen.

Wanneer:
Waar:
		
Info:
		

dinsdag 19 maart • 9u-18u
kapel OCMW, Clement
Cartuyvelsstraat 12
011 69 70 30,
info@ocmw-st-truiden.be

Luchtkwaliteit
Dienst Gezondheidsbevordering
CM Limburg i.s.m. stad Sint-Truiden
Professor Tim Nawrot legt ons uit wat fijn
stof doet met onze gezondheid.
Frans Fierens geeft ons antwoorden op
vragen i.v.m. fijn stof en luchtvervuiling.
Wanneer: dinsdag 26 maart • 20u-22u
Waar:
cultuurcentrum de Bogaard,
		
Capucienessenstraat 8
Prijs:
gratis
Info:
www.cm.be/agenda
De nieuwe CM
OKRA Sint-Truiden
Directeur Lizy Cosemans geeft tekst en
uitleg.
Wanneer: vrijdag 29 maart • 14u-16u30
Waar:
CM-kantoor, Kattenstraat 11
Prijs:
gratis
Info:
lastra@pandora.be

Piekercursus
Dienst Gezondheidsbevordering
CM Limburg
Veel aandacht gaat uit naar de biologie
van ons brein bij piekeren. Je leert het
piekerproces onderbreken door anders
te doen en te denken.
Wanneer: donderdag 14, 21 en 28 maart
		
en 4 april • 20u-22u
Waar:
Leefpunt Sint-Truiden,
		
Kattenstraat 11
Prijs: 	80 / 160 (niet CM-leden) / 40
(CM-leden verhoogde tegemoetkoming) euro (bijhorend
boek met cd inbegrepen)
Info:
wegwijs.limburg@cm.be, 		
		 www.cm.be/agenda
Mantelzorgdag
Je kan de mantelzorgtoelage voor 2019
aanvragen en andere mantelzorgers ontmoeten. Daarnaast kan je er terecht voor
informatie over de actieve thuiszorgdiensten in Sint-Truiden.

Hoogsensitiviteit is een gave
Vormingplus Limburg vzw
Een workshop waarin je werkt aan de
verkenning van je hoogsensitiviteit.
Wanneer: zaterdag 30 maart en 6 april
		
10u-15u30
Waar:
cultuurcentrum de Bogaard,
		
Capucienessenstraat 8
Prijs:
60 euro
Info:
011 56 01 00,
		 info@vormingpluslimburg.be,
		 www.vormingplus-limburg.be
Workshop tips en tricks (zwanger)
Solidariteit voor het Gezin
Plots ben je ouder en wil je je hartendief
op de best mogelijke manier verzorgen.
Maar hoe warm moet het badwater zijn?
Hoe kan ik mijn kindje veilig dragen? Wat
als mijn kindje huilt?
Wanneer: dinsdag 2 april • 19u30-21u30
Waar:
babykledingwinkel Baby Ann,
		
Ridderstraat 10
Prijs:
6 euro
Info:
011 29 10 40
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Truiense portretten

Truiense portretten

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

Gouden bruiloften
De Gebrande Winning
valt in de prijzen
De Gebrande Winning viel op 5
februari in de prijzen op de Beer
Awards. Ze werden ondermeer
bekroond als bierrestaurant en ontdekking van het jaar.
Antoine Wauters en
Mathilde Audenaert

Maggy Lemache en
Marcel Ladang

Edouard Schurmans en
Rosa Lammens

Marie Louise Hendrikx en
Roger Vandermot

André Boyen en
Lisette Menten

Jeannine Wauters en
Fredien Buntinx

Ploegvoorstelling G handbalteam

Diamanten bruiloft

Sinds 21 oktober trainen iedere week een 8-tal mensen met een mentale beperking
of ASS in de Trudo Sporthal. Deze ‘bijzondere sporters’ maken deel uit van het
nieuwe G handbalteam van handbalclub Sint-Truiden. Op 2 februari werd het
ganse team voorgesteld aan het publiek.

Marie Beelen en
Lucien Leenen
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Gemeenteraad

Vergadering gemeenteraad: ook live op www.sint-truiden.be
De volgende gemeenteraadsvergadering vindt plaats op maandag 18 maart om 20u in de gemeenteraadszaal in het oud stadhuis op de Grote Markt. Aansluitend vindt de vergadering van
de raad voor maatschappelijk welzijn plaats.
De week vóór de vergadering wordt de agenda bekendgemaakt
via www.sint-truiden.be.
Iedereen is van harte welkom op de openbare zitting. Om 19u30
kan het publiek vragen stellen over agendapunten van algemeen
belang. Burgers geven hun vragen op voorhand door via het
secretariaat in het kader van ordelijk verloop. Op alle andere

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

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

38

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

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

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

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

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

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

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

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

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

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

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

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

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

Jurgen Reniers (CD&V)
zesde schepen
jurgen.reniers@sint-truiden.be

Pascy Monette (Open VLD)
zevende schepen
pascal.monette@sint-truiden.be

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

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

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

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 6 en zondag 7 april
Dierenarts Jacobs
Ossenwegstraat 30, 3440 Zoutleeuw
T 011 78 09 32

Dierenartsen
Zaterdag 9 en zondag 10 maart
Dierenarts Deracourt
Schurhoven 10, 3800 Sint-Truiden
T 011 68 02 80
Zaterdag 16 en zondag 17 maart
Dierenarts Geyskens
Gelinden-Dorp 7, 3800 Sint-Truiden
T 011 48 19 91
Zaterdag 23 en zondag 24 maart
Dierenarts Bergen
Zepperen-Dorp 33, 3800 Sint-Truiden
T 011 76 77 27
Zaterdag 30 en zondag 31 maart
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
Gardiaan Frans Cuypers
Het grootste gedeelte van m’n leven heb ik in Sint-Truiden gewoond. En ik hoop nog enkele jaren hier te mogen blijven wonen en lief en leed
met de Truienaars te mogen delen in de hoofdstad van Haspengouw. Hier in Sint-Truiden zijn veel toneelverenigingen en ik ben van plan om
eens naar een voorstelling te gaan kijken. Zelf ben ik geen toneelspeler, maar ik hou ervan om mensen te imiteren. Om iemand goed te kunnen
nadoen moet je van die persoon houden. In de toekomst wil ik in mijn vrije tijd af en toe een Truienaar imiteren én ook trakteren op een goeie
pint! Maar eerst nodig ik jullie graag uit op de laatste misviering op zondag 17 maart om 10u in de minderbroederskerk. Van harte welkom!

www.sint-truiden.be

