11

#

Stedelijk informatieblad december 2021
Jaargang 26 | volgend nummer verschijnt op 6 januari

Wereldlichtjesdag

12

Truiense
Nostalgie

19

Het Warmste
Geschenk

20

www.sint-truiden.be

Inhoud

Trots op Sint-Truiden:
wijndomein Gloire de Duras

Criminelen hebben het gemunt
op bestelwagens

In 2015 startte Peter Nijskens met een
familieproject in de wijnbouw. Het
wijndomein Gloire de Duras is ondertussen een gekend wijndomein.

Bestelwagens zijn een interessant doelwit
voor criminelen. Wij sommen een aantal
eenvoudige maatregelen op waarmee
je je kan beschermen tegen diefstal uit
bestelwagens.
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Truiense Nostalgie

Het Warmste Geschenk

Ontdek wat er allemaal te beleven valt
tijdens de kerstperiode in Sint-Truiden.

Koop ook dit jaar een kerstbal ter waarde
van 5 euro bij de deelnemende handelaars in Sint-Truiden, drop deze nadien in
het glazen geschenk op de Grote Markt
en steun zo de kwetsbare gezinnen.
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Wereldlichtjesdag
Elk jaar herdenken we op de 2de zondag
van december alle overleden kinderen
op Wereldlichtjesdag. Afscheid nemen
van een kind is ontzettend moeilijk. Lees
het verhaal van Livia, mama van Kenric.
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Kunstenaars Hugo & Kim
Duchateau bundelen hun pennen
in een expo & boek
Vader Hugo en zoon Kim brengen samen
een boek uit en stellen het voor in een
gelijknamige expo.
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Voorwoord

Beste Truienaar
De laatste maand van het jaar is alweer aangebroken. Sinterklaas
is terug op weg naar Spanje en op steeds meer plaatsen zie je
de kerstlichtjes al flonkeren achter het raam.
Ondanks de lage temperaturen is het toch belangrijk om genoeg
in beweging te blijven! En daarvoor ben je in de hoofdstad van
Haspengouw aan het juiste adres:

Winterwandelingen, speurtochten en
ontdekkingstochten doorheen de stad zijn
allemaal leuke manieren om tijdens de
wintermaanden een frisse neus te halen
met het hele gezin. Je leest onze tips
vanaf pagina 4.
Met de verwarming aan wordt het binnen warm en gezellig.
Misschien heb jij recht op een verwarmingstoelage via het Sociaal
Huis?

Op pagina 25 kan je nakijken of het
Sociaal Huis jou kan helpen om je woning
te verwarmen in de wintermaanden.
Dames en heren, 2021 loopt op zijn eind. De eindejaarsperiode
is altijd een goed moment om de balans op te maken van wat
voorbij is, en plannen te maken voor wat gaat komen. Deze
feestdagen zullen we met iets meer voorzichtigheid vieren dan
andere jaren, maar ik wens jullie in naam van het hele stadsbestuur van harte warme, fijne feestdagen toe.

Tot in het nieuwe jaar!
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Uittips
Tijdens de
wintermaanden
doet de gezonde
buitenlucht deugd.

Sint-Truiden by Lights
Ook in december kan je iedere vrijdag-, zaterdag- en zondagavond genieten van een heerlijke winterwandeling in
de hoofdstad van Haspengouw. In de kerstvakantie is dit
iedere avond mogelijk.
Met het wandelplan (route 5,5 km) bewandel je op eigen
tempo de uitgestippelde route.
Haal het wandelplan bij Toerisme Sint-Truiden of download het op www.sinttruidenbylights.be.

Maak je de wandeling van
Sint-Truiden by Lights met
kinderen? Doe de Wenstocht!
Op de wandelroute van Sint-Truiden by Lights is een
spannende zoektocht uitgestippeld. Ga op zoek naar het
magisch wenslichtje van reuzenboom Tilia. Als je dat vindt,
komt jouw wens uit!
Haal het kaartje gratis bij Toerisme Sint-Truiden of download het op www.sinttruidenbylights.be.

Sint-Truiden by Lights XL
Ben je benieuwd naar het verhaal achter alle mysterieus
verlichte monumenten? Wandel dit betoverend parcours
dan zeker eens met een gids. De gids ontvangt je met een
drankje en neemt je mee tijdens een rondleiding. Onderweg kan je nog genieten van een heerlijke kop soep.
Zaterdag 11 december
Prijs: 12 euro per persoon, kind <3j gratis (minimum 15
deelnemers)
Inschrijven via www.sinttruidenbylights.be.
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Autospeurtocht
Samen met de toeristische dienst van Bilzen, Borgloon en Tongeren lanceerden
we dit najaar een autospeurtocht voor
jong en oud door Haspengouw.
Stap in je wagen en cruise voorbij de
best bewaarde geheimen en verborgen
plekjes van de Haspengouwse fruitstreek.
Glooiende en holle wegen leiden je langs
pittoreske kerkdorpen, toeristische toppers en uitgestrekte boomgaarden. Verbaas je over imposante vierkantshoeves,
prachtige vergezichten en charmante
sprookjeskastelen.

De route verbindt de mooiste trekpleisters en verborgen pareltjes van Bilzen,
Borgloon, Sint-Truiden en Tongeren. Volg
de beschrijvingen uit de brochure en ga
op ontdekkingstocht door het hartelijke
Haspengouw met de wagen.

De speurtocht is mogelijk tot eind februari 2022.
Haal je autospeurtocht voor 3 euro bij
Toerisme, Grote Markt.

Je kan kiezen uit 2 verschillende afstanden (50 km en 80 km) en 4 verschillende
vertrekpunten. Wie de vragen van deze
speurtocht oplost, maakt bovendien
kans op een originele prijs. Roadtrippen
in Haspengouw was nog nooit zo leuk!

Smakelijke winterwandeling over
de Romeinse kassei
Waan je een echte Romeinse krijger op de vroegere Heirbaan
die Tienen met Tongeren verbond. Onderweg passeer je de
‘Tjenneboom’, vernoemd naar de heks die hier ter dood veroordeeld werd, en de landelijke dorpskern van Mettekoven. De
wandeling eindigt aan de kapel van Helshoven waar je in het
gezellige Hoevecafé Heirbaan 66 kan aanschuiven voor lekkere
winterse kost.

Hoevecafé Heirbaan 66
Zondag 12 december
Vertrek tussen 10u30 en 11u30. Lunchen mogelijk tot 14u30.
Prijs: 15 euro per persoon | kind <12j: 7,50 euro (maximum 40
personen)
Helshovenstraat 18, 3840 Borgloon
Inschrijven via www.visitsinttruiden.be.
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Stadswandeling3800
Zondag 19 december van 14u tot
16u
Laat je meevoeren door een gids die je
bij de monumenten leuke verhalen en
straffe weetjes vertelt. Je ontdekt de
leukste plekjes en het verborgen moois
van de stad. De gids verwelkomt je in het
stadhuis (Grote Markt) met een lekker
drankje en neemt je mee op pad.
Prijs: 5 euro per persoon
Inschrijven via www.visitsinttruiden.be.

Gratis rondleiding in het stadhuis
Zondag 5 december om 14u
Eén van de 3 torens die je ziet op de Grote Markt is het
18de-eeuws stadhuis. Het is gebouwd rond de middeleeuwse
hal en haltoren of belfort. De belforttoren herbergt een
gerestaureerde beiaard met 50 klokken en is beschermd
als Unesco-werelderfgoed. Hét symbool van stedelijke vrijheid, een smeedijzeren tweekoppige adelaar, is het werk van
Pierre Radoux en pronkt op het 14de-eeuwse perron. Het
gerenoveerd stadhuis, in het midden van de markt, is zeker
een bezoekje waard.
Inschrijven via www.visitsinttruiden.be.
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Leuke activiteiten
tijdens Bubbelpret in
de kerstvakantie
Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen
in de kerstvakantie weer terecht bij Bubbelpret voor leuke activiteiten. Bubbelpret vindt plaats in de Sporthal Koninklijk Atheneum, Jodenstraat 26.
Kinderen zijn verplicht een volledige
dag aanwezig te zijn tussen 9u en 16u.
Later brengen of vroeger afhalen is niet
mogelijk omwille van organisatorische en
veiligheidsredenen.
Er is ’s morgens opvang vanaf 7u30 en ’s
avonds tot 17u.

Programma
Maandag 27 december

Dinsdag 28 december
Woensdag 29 december
Donderdag 30 december
Maandag 3 januari
Dinsdag 4 januari
Woensdag 5 januari

Donderdag 6 januari
Vrijdag 7 januari

Prijs: 5 euro voor volledige dag inclusief
uitstappen

gezelschapsspelletjes
springkasteel
cinema Cameo
dromenvangers knutselen
schaatsen
Technopolis Mechelen
sportdag: recreatief zwemmen in LAGO Sint-Truiden
Bloesembad en IPS pilonen wedstrijd
binnenspeeltuin Tarzan & Jane
spikeball toernooi
cinema Cameo
springkasteel
groepsspelletjes
schaatsen
recreatief zwemmen in LAGO Sint-Truiden Bloesembad
lantaarns knutselen
binnenspeeltuin Kinderrijck

Inschrijven via reservering.sint-truiden.be.
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STVV YOUNITED,
EEN VOETBALPLOEG ALS THUIS
Of het nu de warmte van de kleedkamer is of de adrenaline
op het veld. De roes van de overwinning of het verdriet van
een nederlaag. Bij Younited Belgium delen ze lief en leed.
De spelers vinden in hun team meer dan enkel ploegmaats.
Ze vinden er ook een thuis!
Spelers en supporters van STVV Younited zijn experten in het
dagelijkse overleven. Zij strijden tegen kwetsbaarheid op verschillende vlakken, zoals huisvesting, psychische gezondheid,
welzijn, financiën of verslaving.
Ongeacht afkomst, leeftijd of levenswandel is het gevoel van
een kleedkamer binnen te stappen en er een thuis te vinden
universeel. Het geeft vleugels aan de spelers van een Younited-team. Ze vinden er een positieve identiteit en energie
om hun leven een nieuwe wending te geven.
Het bouwen aan zelfvertrouwen, een beter zelfbeeld ontwikkelen, uitgaande van de eigen krachten en mogelijkheden,
opnieuw structuur brengen in het leven, de kracht van de
groep en het gevoel ergens toe te behoren: dat willen de coaches van Younited-teams aan hun spelers bieden. De eerste
stap zetten in de richting van een nieuw begin.
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Voetbal is maar een middel, maar wat een middel. Geen
enkele sport heeft zo’n breed draagvlak. Younited Belgium
bestaat elf jaar en heeft in die tijdspanne veel ervaring opgebouwd. Het netwerk van sociale organisaties, voetbalclubs en
stedelijke diensten kan getuigen van de procesmatige manier
waarop zowel lokaal als nationaal gewerkt wordt, steeds met
één oog op de sociale doelstellingen en het andere op het
voetbalspelletje.
Iedereen die strijdt tegen een vorm van kwetsbaarheid is
welkom om deel uit te maken van het team.
De gratis trainingen vinden plaats elke maandag van 16u tot
17u45 in de Trudo Sporthal (Veemarkt).
Wie interesse heeft, mag vrijblijvend langskomen of kan
contact opnemen met marianne.missoul@treade.be of via
011 59 11 21.
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Trots op Sint-Truiden:

wijndomein Gloire de Duras
In 2015 startte Peter Nijskens met een familieproject in de wijnbouw. Het wijndomein
Gloire de Duras is ondertussen een gekend wijndomein in de streek en als Truienaar
moet je dan ook zeker deze heerlijke streekwijn eens geproefd hebben.
Wij brachten een bezoekje en spraken met dochter Isaline Nijskens.

Isaline, jullie zijn nu 6 jaar actief
in de sector van wijnbouw. Hoe
is het idee ontstaan om wijn te
produceren?
Mijn vader bracht samen met enkele
vrienden een bezoek aan een collega-wijnbouwer. Zij zagen dat dit een
mooie uitbreiding was naast het fruitbedrijf. Het was het ideale moment
aangezien het al eventjes moeilijker
ging in de fruitsector. Na het volgen van
een wijncursus hebben we in 2015 onze
eerste druiven aangeplant.

Hoeveel wijnranken hebben jullie
momenteel?
Momenteel hebben we 28 000 druivenstokken of zo’n 7 hectare. In volle
opbrengst zal dit resulteren in ongeveer
30 000 flessen. We huren ook een perceel van de graaf aan het Kasteel van
Duras. Dit is een iets specialere wijngaard
aangezien het perceel ommuurd is (een
clos). Hierdoor blijft de warmte binnen de
muren. Op dit perceel hebben we Riesling
aangeplant.

Welke druiven worden er
geteeld?
We hebben 4 druivenrassen, namelijk
Chardonnay, Auxerrois, Pinot Gris en
Riesling. Van deze druiven maken we
8 stille wijnen. We beschikken over een
breed gamma, van droge wijnen die nu
in de winter ideaal zijn tot een fruitige
wijn die lekker is als aperitief bij mooi
zonnig weer. Naast onze stille wijnen
hebben we ook mousserende wijnen.
Deze maand lanceren we er opnieuw
eentje: de Cuvée L, genoemd naar zus
Laura. Eerder hebben we al Cuvée Gj en
Cuvée I op de markt gebracht (vernoemd
naar mijn broer Gert-Jan en mezelf).

Cuvée L is een droge wijn (extra brut) en
heeft 36 maanden ‘sur lattes’ gelegen.
Deze cuvée zal ook te proeven zijn op onze
kerstdegustatie van zondag 12 december.

Jullie mochten al tal van prijzen
in de wacht slepen met enkele
wijnen. Wat is jullie sterkte?
Inderdaad, in september hebben we deelgenomen aan de wedstrijd ‘Beste Belgische Wijn’ in Brugge. Hier hebben we 3
gouden medailles behaald, namelijk met
onze Pinot Gris 2020, Pinot Gris Barrique
2020 en Riesling Cuvée Classique 2019.
Onze sterkte is, denk ik, dat mijn vader
al heel wat ervaring heeft in het telen
van fruit. Gezonde druiven telen is dus
iets makkelijker voor ons. Ook het feit
dat het hele gezin helpt bij het runnen
van het wijndomein beschouw ik als een
sterkte. Als familie kan je nog net dat
tikkeltje meer, vind ik.

Sinds 2 jaar hebben jullie
geïnvesteerd in een nieuwe
moderne loods aan het bedrijf.
Gebeurt hier de volledige
productie?
Ja, in onze loods worden de druiven
geperst en wordt de wijn gemaakt.

Bij rondleidingen krijgen de mensen ook
meer uitleg over de productie en kunnen
ze de pers en vaten ook effectief zien.
Naast productieruimte gebruiken we
onze loods ook als eventlocatie. Bij onze
degustaties of toeristische bezoekjes in
april en mei verwelkomen we de mensen
hier graag.

Binnenkort doen jullie een
kerstdegustatie. Wat houdt dit
juist in?
Inderdaad, op zondag 12 december ben
je van harte welkom bij Gloire de Duras
voor een kerstdegustatie. Je kan dan een
rondleiding volgen of deelnemen aan
een proeverij.
Er zijn 3 tijdsloten waaruit je kan kiezen.
Inschrijven is wel verplicht en kan door
een mailtje te sturen naar
info@gloirededuras.be. Alle info vind je
op www.gloirededuras/events.
Dat is fijn om te weten. Wij wensen jullie
alvast een zeer prettig eindejaar toe.
Gloire de Duras
Galgestraat 126, Wilderen
www.gloirededuras.be/events
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Dorp in de kijker:

Ordingen
Elke maand fotograferen we een typisch dorpszicht en
vertellen jou over enkele bezienswaardigheden.
Ordingen is gelegen in de vallei van de Melsterbeek,
op de overgang van Droog naar Vochtig Haspengouw.
De neogotische Sint-Harlindis en Relindiskerk werd
gebouwd in 1857 en heeft een doopvont uit 1700 afkomstig uit de kapel van de Commanderij.
Het prachtige kasteel van Ordingen, een Commanderij
van de Landcommanderij Alden Biesen, werd grondig
gerestaureerd tot een stijlvol hotel.

10

Hoofdstad van Haspengouw

Criminelen hebben het gemunt
op bestelwagens
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken krijgt regelmatig aangiftes
binnen van diefstal van werfmateriaal uit voertuigen. We kunnen wel een dalende
trend vaststellen: 81 diefstallen in 2019 en 69 in 2020. Tot en met 24 september van
dit jaar werden er 25 diefstallen vastgesteld. Toch moeten we deze daling nuanceren,
gezien er opvallend minder diefstallen zijn sinds de coronacrisis.
Bestelwagens en het bijhorende werf-/
werkmateriaal zijn een interessant
doelwit voor criminelen. Wij sommen
een aantal eenvoudige maatregelen op
waarmee je je kan beschermen tegen
diefstal uit bestelwagens.

Parkeer je bestelwagen op een
veilige plaats
Parkeer je bestelwagen in de garage of
op een andere veilige en goed verlichte
plaats. Indien dit niet mogelijk is, plaats
dan je bestelwagen met de laaddeuren
zo dicht mogelijk tegen een muur.

Sluit je bestelwagen af
Sluit je bestelwagen zorgvuldig af, zowel
thuis als op de werf. Op de werf parkeer
je best met de laaddeuren in de richting
van de werf. Laat de laaddeuren nooit
openstaan en laat kostbaar werkmateriaal niet (zichtbaar) in je bestelwagen
liggen.

Minimaliseer het zicht naar
binnen
Blindeer de laadruimte zodat het gereedschap niet zichtbaar is. Raamroosters zijn
hier een goed middel voor. Deze zijn eenvoudig te monteren en werken afwerend
tegen inbraak.

Garandeer sleutelbeheer
Zorg voor een goed sleutelbeheer op de
werf en laat de sleutels van je bestelwagen of loods nooit onbeheerd achter.

Zorg voor extra sloten
Plaats extra sloten op de schuifdeur en
barricadeer de achterdeuren door een
slot te plaatsen op de trekhaak.

Merk je materiaal

Verzeker je materiaal

Breng een specifiek kenteken of persoonlijk kenmerk aan met onuitwisbare inkt
of verf. Het maakt je materiaal uniek
waardoor het moeilijker is om door
te verkopen. Indien het materiaal na
diefstal wordt teruggevonden, kan het
sneller worden terugbezorgd.

Een afzonderlijke diefstalverzekering
voor bouwmachines bestaat niet. Wel
kan de dekking tegen diefstal worden
voorzien in de brandverzekerings-,
machinebreuk- of alle bouwplaatsenrisico’s-polis. Vraag je verzekeringsagent
naar de beste optie voor jou.

Registreer je materiaal

Toch in je bestelwagen
ingebroken?

Noteer steeds het serienummer en de
specifieke kenmerken van je materiaal.
Neem foto’s, noteer merk en type en hou
zo een inventaris bij. Zo kan je in geval
van diefstal, correct en volledig aangifte
doen bij de lokale politie.

Doe aangifte bij de lokale politie van
Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
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Tijdens Wereldlichtjesdag komen ouders
samen op de troostplek in het Speelhof om
hun overleden kindje te gedenken
Elk jaar herdenken we op de 2de zondag van december alle overleden kinderen op
Wereldlichtjesdag. Wereldwijd komen dan mensen bij elkaar om overleden kinderen
te herdenken en wordt er om 19u een kaarsje aangestoken. Door de verschillende
tijdzones ontstaat hierdoor een golf van licht, zodat de wereld een beetje lichter
wordt voor alle mensen wiens kind overleden is.
Afscheid nemen van een kind is ontzettend moeilijk. Livia Raskin, mama van
Kenric en tevens bezielster van Vilomah
vzw, vertelt over een moeilijke periode
in haar leven.
“Onze jongste zoon Kenric werd geboren in 2013 en palmde als vrolijk en actief
kind al snel de harten in van iedereen
rondom hem. In januari 2016 werd hij
plots minder actief en kreeg hij moeite
met ademhalen.
We maakten een afspraak met de neuskeel-oorarts voor verder onderzoek.
Deze verwees ons meteen door daar de
spoedafdeling van het UZ Leuven en nog
diezelfde dag kregen we slecht nieuws:
rhabdomyosarcoom. Kenric had een
tumor aan de basis van zijn tong die zijn
12

ademhaling bijna volledig blokkeerde.
Onze wereld stond stil.
De volgende 3 jaren stonden volledig
in het teken van chemo, operaties en
bestralingen, in binnen- en buitenland. Kenric bleef echter een echte
levensgenieter.
Op 24 januari 2019 toonde een controle-MRI aan dat de kanker, tegen
alle verwachtingen in, plots volledig
was uitgezaaid. Er waren niet langer
behandelingsopties en zonder te weten
hoelang we nog samen zouden hebben,
vertrokken we terug naar huis.
28 dagen zijn ons nog gegund. Dagen
die we thuis doorbrachten met medische
ondersteuning van het Kites team van UZ

Kenric en zijn broer

Leuven en onze huisarts. We probeerden
ze zo aangenaam mogelijk te maken,
zoveel mogelijk fijne herinneringen
te creëren, maar de laag van verdriet,
woede en onmacht die rustte op die
periode was vaak ondraaglijk.
Op 21 februari 2019, om 6u30, bleef ons
gezin gebroken achter toen onze kleine
held zijn vleugels spreidde en sinds die
dag bouwen we aan een leven dat we

Levenskwaliteit

niet gekozen hebben. We proberen hierbij kracht te putten uit het voorbeeld dat
Kenric ons gaf.”

Vilomah vzw
“Tijdens de palliatieve periode en na
het overlijden van Kenric hadden we als
ouders vaak het gevoel dat we de enige
in de wereld waren die dit meemaakten.
We kenden ondertussen al vele gezinnen
met een kind in behandeling en ook vele
mooie organisaties die hun ondersteunen tijdens dat traject. Maar vanaf het
moment dat er geen behandelingsopties meer waren, viel dat netwerk weg,
waardoor ons gevoel van eenzaamheid
nog toenam.

Daarom hebben we de organisatie Vilomah opgericht. We willen er graag zijn
voor ouders waarbij het behandelingstraject van hun kind niet goed afloopt,
voor ouders van kinderen die ten gevolge
van een handicap of degeneratieve
ziekte overlijden of voor ouders die hun
kind onverwacht verliezen. In de eerste
plaats om hun te laten weten dat ze niet
alleen zijn. Maar ook om hun belangen
te behartigen op allerlei fronten, omdat
er nog te weinig aandacht is voor het
verlies van een kind, op vlak van financiële en psycho-sociale ondersteuning.“
vilomah.be

Op zondag 12 december om 19u organiseren we op de troostplek in Sint-Truiden
(domein Speelhof, aan de Rozentuin)
een ingetogen herdenkingsmoment
waarbij we een kaarsje aansteken voor
alle overleden kinderen. Met rustige
muziek op de achtergrond kan je mooie
herinneringen ophalen, steun vinden bij
lotgenoten of gewoon even stilstaan bij
wat geweest is. Omwille van de coronamaatregelen vragen we om je Covid
Safe Ticket te laten scannen en een
mondmasker te dragen.
Wie niet aanwezig kan zijn op het herdenkingsmoment zelf, kan ook altijd als
teken van steun een kaarsje branden om
19u op een zichtbare plek aan/in huis.
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Ruil je afvalzakken tijdig om
Krijgt uw straat
een nieuwe
ophaaldag?

Alle zakken op één dag met
één ophaalwagen.

Kijk in uw afvalkalender of
op www.limburg.net

Nieuw vanaf 2022:
start Optimo
Vanaf 1 januari 2022 zal de ophaling van het afval bij jou aan
huis anders verlopen. Het nieuwe systeem heet Optimo en
biedt heel wat voordelen, voor jou, het milieu én de mobiliteit.
Het afval dat je thuis in zakken sorteert, komt Limburg.net aan
huis ophalen, met één vrachtwagen, op dezelfde dag. Dat wil
zeggen dat je op 1 dag 3 verschillende soorten afval kan buiten
zetten: huisvuil, PMD en textiel. Een sorteerinstallatie sorteert
de zakken op kleur. Daarna kan elke afvalsoort naar de juiste
verwerker worden gebracht. Op deze manier kunnen er meer
afvalstoffen gerecycleerd worden en opnieuw als grondstof
gebruikt worden. Slim sorteren, beter recycleren.

Afvalkalender 2022 deze
maand in je brievenbus
Limburg.net is gestart met de bedeling van de nieuwe afvalkalender. Hou je brievenbus dus in de gaten.

Op 1 januari verandert er heel wat op afvalgebied. De afvalzakken moeten vanaf dan voor 80% uit gerecycleerd materiaal
bestaan. Volgende afvalzakken worden vanaf 1 januari niet
meer aanvaard.
Afvalsoort

Niet meer geldig vanaf Om te ruilen voor
1 januari

PMD

Blauwe zak met zwart Nieuwe blauwe zak
met wit treklint
treklint

Huisvuil

Bordeaux zak (klein en Grijze zak (klein en
groot)
groot)

Wat met de oude zakken?
Tot en met 31 maart 2022 kunnen inwoners volledige rollen oude
zakken omruilen voor nieuwe rollen. Losse oude zakken kunnen
niet worden ingeruild, maar mogen buitengezet worden tot en
met 31 december 2021.

Hou rekening met volgende zaken bij het omruilen
• Het is niet mogelijk om een aangebroken rol afvalzakken om
te ruilen. Het is dus niet mogelijk om 2 zakken om te ruilen
tegen 2 nieuwe zakken.
• Je kan enkel een rol afvalzakken tegen een gelijkaardige rol
omruilen. Het is niet mogelijk om een rol om te ruilen naar
een ander type rol. Een voorbeeld: het is niet mogelijk om
1 rol kleine bordeaux huisvuilzakken om te ruilen tegen 2
rollen PMD-zakken. 1 rol grote bordeaux huisvuilzakken wordt
omgeruild naar 1 rol grote grijze huisvuilzakken.
• PMD-zakken met zwarte lintjes kunnen na 1 januari 2022 ook
niet meer naar het containerpark gebracht worden.
• Je kan maximum 10 rollen van elke soort omruilen.

Waar kan je oude rollen omruilen?
Heb je in januari nog geen kalender ontvangen of heb je niet
de juiste kalender gekregen? Neem dan contact op met het
ContactCenter via 011 70 14 14 of info.milieu@sint-truiden.be.
Je kalender wordt dan zo vlug mogelijk opgestuurd.
Wist je dat je de juiste ophaaldagen ook terug kan vinden op
www.limburg.net?
In januari kan je je afgedankte kerstboom meegeven met de
ophaling van het snoeihout. De juiste datum vind je eveneens
in de afvalkalender.
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Bij het loket vrije inloop in het stadskantoor, Kazernestraat 13.
Vergeet niet je identiteitskaart mee te brengen.

Levenskwaliteit

Plant een
klimaatboom
en verbeter het
klimaat

In de holtes van de
veteraanfruitbomen
huizen talrijke diersoorten
De aanplant van nieuwe hoogstamfruitbomen en de verjonging van
bestaande hoogstamboomgaarden
krijgt de laatste jaren steeds meer
aandacht. Daarnaast zien we dat het
behoud en het beheer van erg oude
fruitbomen, de veteraan fruitbomen,
veel minder aandacht krijgt. Toch zijn
net die veteraanbomen ecologisch
heel waardevol. Het zijn bomen in
hun laatste levensfase, vol holtes
en dood hout. Ze vormen een bron
van leven voor vele diersoorten wat
hen onmisbaar maakt in een biodivers fruitlandschap.
Bij (her)aanleg van een hoogstamboomgaard worden vaak alle oude
bomen gekapt om de boomgaard
te vernieuwen. Toch is het behoud
van veteraan fruitbomen van cruciaal
belang.

Ze hebben een zeer hoge ecologische
en historische waarde. Daarnaast zijn
oude fruitbomen een vorm van landschapsbeleving en een belangrijke
genenbron. Ze zorgen voor een grote
diversiteit aan oude fruitsoorten.

Wil jij graag een klimaatboom in je tuin
planten, maar weet je niet goed welke?
Volg dan digitaal de infoavond ‘Klimaatboom zoekt tuin’ op donderdag 9 december van 19u tot 21u30.
Je komt te weten welke boom het beste
is voor je tuin, hoe je de boom moet
planten en onderhouden.
Graag inschrijven voor dinsdag 7 december via info.milieu@sint-truiden.be.
www.centrumduurzaamgroen.be

Veteraanbomen zijn biodiverse stapstenen in de boomgaard en het landschap. In de holtes huizen spechten,
steenuilen en vleermuizen. Het dode
hout doet dienst als voedsel of schuilplaats voor onder andere kevers en
wilde bijen. Als natuurverbindingselement in het versnipperde Vlaanderen
kan een hoogstamboomgaard het
verschil maken voor fauna- en florasoorten die het moeilijk hebben.
www.rlhv.be/veteraanbomen-alsstapsteen
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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. De vermelde activiteiten vinden plaats onder
voorbehoud van de coronarichtlijnen van de overheid.

Cultuur
Opluisteren Misviering O.L.V.-kerk
Koninklijke Harmonie Der Gilde
De Koninklijke Harmonie Der Gilde luistert
de misviering op in de dekenale O.L.V.-kerk.
Wanneer: zondag 5 december • 10u30
Waar: O.L.V.-kerk, Grote Markt
Prijs: gratis

Filocafé
Doen! Denken!
Samen zoekend, in een open dialoog,
zonder noodzaak van filosofische kennis
en onder begeleiding van een socratisch
gespreksleider.
Wanneer: zondag 19 december • 10u-12u
Waar: 't Begijntje, Begijnhof 62
Prijs: 5 euro
Info: 0474 88 58 79, www.doen-denken.be

Kersttentoonstelling
Kom het kerstverhaal ontdekken in de vele
kersttaferelen uit de unieke collectie van
J. Wilmots-Cools en maak een wereldreis
langs kerststallen uit Afrika, Zuid-Amerika,
Azië en Europa.
Wanneer: van dinsdag 7 december tot en
met vrijdag 7 januari
Waar: museum DE MINDERE, Capucienessenstraat 1
Prijs: gratis
Info: 011 67 29 71, www.demindere.be

U Zijt Wellekome - kerstsamenzang
Davidsfonds Sint-Truiden
Samen Kerstmis op een sfeervolle manier
beleven. We zingen samen kerstliederen.
Na afloop genieten we van glühwein en
warme choco.
Wanneer: zondag 26 december • 15u-17u
Waar: Sint-Augustinuskerk, Grevensmolenweg 34
Prijs: gratis (vrije bijdrage voor een goed
doel)
Info: 011 68 02 47,
st-truiden@davidsfonds.net

Jeugd
Workshop kerstvakantie: een
dansende kerstboom
In deze op maat gemaakte workshop ga je
aan de slag rond Kerstmis. Je ontdekt de
geboorte van Jezus in een schilderij in het
museum, je luistert naar een kerstverhaal
en je tovert de mooiste bewegende kerstboom. Schrijf je snel in.
Wanneer: woensdag 5 januari • 14u-16u
Waar: museum DE MINDERE,
Capucienessenstraat 1
Prijs: 5 euro (begeleidende volwassenen
gratis)
Info: 011 67 29 71, www.demindere.be

Ontspanning
Wandelen in de Ardennen
Landelijke Gilde Kerkom
Samenkomst aan de parochiezaal van
Kerkom om 7u30. De locatie (startplaats)
van de wandeltocht wordt 2 dagen voor de
wandeldag kenbaar gemaakt, dit in functie van het te verwachten weer. Afstand
+/- 20 km, dus enkel voor de geoefende
wandelaar.
Wanneer: donderdag 9 december
9u-17u
Waar: Kerkom bij Sint-Truiden,
Pastoriestraat 1 (vertrek)
Prijs: 15 euro (vooraf reserveren)
Info: 0468 17 71 01
johan.stippelmans@telenet.be
www.wandelenmetjohan.be

Kòssemes be de Bòddelkèèr
De Bòddelkèèr
De Bòddelkèèr brengt stukken zoals je die
van hun verwacht, met liedjes zoals je die
van hun verwacht. Kaarten te verkrijgen bij
Toerisme Sint-Truiden.
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60+
Senior Actief: wandelen 60+
Dienst Sport
Maandelijkse wandeltochten van Senior
Actief. 5 of 10 kilometer. Vertrek om 13u
aan de Trudo Sporthal of om 13u30 op de
betrokken locatie.

Kerstsfeer In Sint-Truiden
W.C. Aviat Sint-Truiden vzw

Wanneer: zondag 19 december •11u-18u
Waar: begijnhofkerk
Prijs: toegang gratis
Info: Marleen Thijs, 0478 54 13 01,
kunsthappening@gmail.com

CREATIEVE

Kerstmarkt
BEGIJNHOFKERK | SINT-TRUIDEN

zo 19 december 11-18u

Wanneer: zondag 12 december • 7u-15u
(start 20 km tot 13u, 10-13 km tot 14u)
Waar: parochiezaal De Kajaan, Grevensmolenweg 34
Prijs: 2 / 1,50 (leden) euro
Info: 0495 20 34 63
info@aviatsinttruiden.be

Kerstmarkt Begijnhof
Begijnhof buurtcomité
Verscheiden en kwalitatief aanbod van
creatieve kerst- en eindejaarsgeschenken
waaronder keramiek, kaarsen, rendiervellen, gespersonaliseerde armbandjes,
lederwaren en bewerkt hout. Je kan ook
een kijkje nemen in het Festraetsuurwerk
en genieten van iets lekkers in de gezellige
winterbar van de foyer van het Festraets
uurwerk. Wil je deelnemen aan de kerstmarkt? Schrijf dan vooraf in.

Lezing – Iconografie van de
jacobalia in België
Vlaams Compostelagenootschap
afdeling Limburg

BEGIJNHOF BUURTCOMITE SINT-TRUIDEN vzw
nodigt u van harte uit op

GRATIS toegang
gezellige winterbar
kerstmuziek
wintersfeer
Meer info? kunsthappening@gmail.com

V.U Guy Plevoets, Begijnhof 32, 3800 Sint-Truiden

Wanneer: donderdag 9, vrijdag 10,
zaterdag 11, zaterdag 18 en zondag 19
december • 20u, zondag 12 december
15u
Waar: Kapucijnenkapel,
Clement Cartuyvelsstraat
Prijs: 5 euro

Wanneer: donderdag 2 december
13u30: Sint-Pieterskerk Gingelom
Waar: Trudo sporthal, Sint-Jansstraat 26
Prijs: gratis
Info: 011 70 17 70
info.sport@sint-truiden.be
www.sint-truiden.be/sport

Critical Mass
Fietsersbond Sint-Truiden
Hecht jij belang aan een veilige fietsomgeving in onze stad? Haal je bak-, koers-,
plooi- of stadsfiets dan van stal (al dan niet
elektrisch) en neem samen met vrienden,
Meer info? kunsthappening@gmail.com
buren en/of familie deel aan de maandelijkse Critical Mass.

'Jacobalia' is de verzamelnaam van alle
voorwerpen en sporen die verband houden
met de verering van Jacobus de Meerdere
en de pelgrimage naar Compostela heden
en in het verleden. Cécile Hoskens beschrijft
in haar boek ruim 1600 jacobalia in Vlaanderen, Brussel en Wallonië en legde ze
fotografisch vast. Ze neemt ons tijdens haar
lezing mee op haar zoektocht en laat ons
getuige zijn van het schitterende, unieke
resultaat.
Wanneer: zaterdag 4 december • 19u-21u
Waar: Sint-Jacobuskerk, Schurhoven 47
Prijs: gratis

Wanneer: woensdag 29 december
17u-18u
Waar: Station Sint-Truiden, Stationplein
65
Prijs: gratis
Info: sinttruiden@fietsersbond.be
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SCHAATSPRET
VOOR IEDEREEN
Van 10 december tot
9 januari
Geniet de hele feestmaand van de nostalgische sfeer op de Groenmarkt. Jong
en oud kunnen genieten van winters
schaatsplezier op de schaatsbaan. Perfect
om even heerlijk te ontspannen tijdens
het shoppen.
Schaatsen: 7 euro per persoon
(inclusief schaatsverhuur)

ZOEK DE
KERSTELFEN
Doe mee met de kerstelfenzoektocht
voor kinderen langs de kerstetalages van
de Truiense handelaars. Vind alle kerst
elfjes die zijn verstopt in de stad en los
het probleem samen met hen op. Plezier
verzekerd!

Praktisch:
Start kerstelfenzoektocht op de
Groenmarkt
Prijs: 2,50 euro inclusief kerstelfenmuts,
zuurstok en 1 chocomelk
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EEN HART VOOR
SINT-TRUIDEN

Het Warmste
Geschenk:
Truienaars geven
om elkaar
Koop ook dit jaar een kerstbal ter
waarde van 5 euro bij de deelnemende
handelaars in Sint-Truiden, drop deze
nadien in het glazen geschenk op de
Grote Markt en steun zo de kwetsbare
gezinnen in de stad. Vorig jaar bracht
deze actie maar liefst 23.170 euro op.
Met deze opbrengst worden er dit
jaar Shop & The City cadeaucheques
verdeeld via de voedselbanken in
Sint-Truiden. Op die manier schenken
we een gezin in armoede een warm
cadeau bij onze lokale Horeca, Handel
& Markt.
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Lichtjes in het park
Zaterdag 18 december van 18u tot 21u is het stadspark het
decor van het warmste gezinsevent van het jaar. Geniet van
een sprookjesachtig decor, muziek, lichtballonnen, honderden
kaarsjes, vuurlotussen, hartige hapjes en een toverachtige kiosk.

Centraal staat ook dit jaar de warmejassenboom. Daarin
kun je opnieuw je winterse kinderkleding hangen. Die gaan
na afloop van het evenement naar lokale verenigingen
en organisaties die zich inzetten voor kansarme kinderen.

De toegang tot Lichtjes in het park is gratis. Lichtjes in het park
is een Covid Safe Event. Dat betekent dat alle bezoekers vanaf
12 jaar een geldig Covid Safe Ticket moeten voorleggen om
Lichtjes in het park te betreden.
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Sint-Truiden by
Lights & Music
Op zaterdag 18 december kan je naast
‘Lichtjes in het Park’ ook genieten van
een 2de muzikale editie van Sint-Truiden by Lights & Music, helemaal in het
teken van het goede doel.
Op de wandelroute word je op verschillende locaties verrast met muzikale intermezzo’s. Van pop tot klassieke muziek: lokale artiesten zorgen
voor een unieke sfeer in een origineel
decor. Bovendien vind je die dag op
de route extra beleving, kleurrijke
lichtanimaties en een supergezellige
sfeer. Wees er zeker bij!
Toegang is gratis.
Bekijk het volledige programma op
de Facebookpagina van Toerisme
Sint-Truiden of op
www.sinttruidenbylights.be.

SHOPZONDAGEN EN
LAATAVONDOPENING IN DE
TRUIENSE BINNENSTAD
Met een lokaal cadeau scoor je altijd! Vind de ideale eindejaarscadeaus voor familie
en/of vrienden bij de Truiense handelaars. Op zondag 12 en 19 december zijn er Kerst
shopzondagen en op donderdag 23 december zijn de winkels open tot 21u.

CADEAUTIP!
Geef je familie, vrienden, werknemers
of collega’s eens een Shop & The City-cadeaucheque. Ze kunnen deze cheques
spenderen bij meer dan 150 Truiense
handelaars en horecazaken, zo kiezen
ze zelf het perfecte geschenk en blijft het
gespendeerde geld in onze eigen stad.
Deze Shop &The City cadeaucheques zijn
verkrijgbaar bij Toerisme Sint-Truiden op
de Grote Markt en kunnen verpakt worden in een mooie omslag. Geraak je niet
op de Grote Markt? Geen enkel probleem,
ook online kan je deze Shop & The City
cadeaucheques aankopen. Ze zitten zelfs
na aankoop meteen in je mailbox.
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www.shopandthecity.be/cadeaucheque
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KERSTMARKT
MARKTKRAMERS
Op zondag 19 december van 14u tot 19u organiseert de Beroepsvereniging Marktkramers in samenwerking met het stadsbestuur
haar jaarlijkse kerstmarkt op de Grote Markt.
Geniet van de gezellige sfeer, heerlijke lekkernijen, ambachtelijke producten, animatie, het kerstdorp met ijspiste, en zo
veel meer.

MIS DE HASPENGOUW
MARKT NIET EN NOTEER
DE NIEUWE DATA
Ben jij een fervent bezoeker van de Haspengouw Markt? Ook
tijdens de feestdagen moet je de markt niet missen! De Haspengouw Markt van zaterdag 25 december en zaterdag 1 januari
wordt verplaatst naar donderdag 23 december en donderdag 30
december, telkens van 14u tot 19u op de Grote Markt, op het
Minderbroedersplein, in de Diesterstraat en in de Luikerstraat.

Sunday Markt
Op zondag 26 december en zondag 2 januari is er geen
Sunday Markt. De volgende Sunday Markt vindt plaats
op zondag 9 januari.
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GAS-reglement: hou het voetpad sneeuw- en ijzelvrij
Wist je dat je als bewoner zelf in moet staan voor de reinheid
en het onderhoud van de aangelegde bermen en het voetpad
voor je eigendom of woonst? Alles moet vrijgehouden worden
van onkruid en vuil. Dit mag niet in de afvoerroosters geveegd
of geworpen worden.
Dit geldt ook bij sneeuwval of ijzelvorming. De sneeuw of het ijs
moet op de uiterste rand van het voetpad gelegd worden zodat
er voor de voetgangers voldoende ruimte overblijft. Er moeten
voldoende openingen zijn voor het afvloeien van het dooiwater.
Tevens dienen de brandkranen en riooldeksels vrij te blijven.

24

Bij een te smal voetpad moet de sneeuw of het ijs op de weg
opgehoopt worden, zo dicht mogelijk bij de stoeprand, maar op
die wijze dat de greppels, riooldeksels, autobushaltes, rioolmonden en overig materiaal van openbaar nut vrij blijven.
Voor de gebouwen verdeeld in verschillende wooneenheden
valt de verplichting ten laste van alle bewoners van het gebouw
volgens de bepalingen opgenomen in de basisakte of het reglement van mede-eigendom.
www.politie.be/5376/vragen/gas/hoe-blijf-je-gasvrij

Vraag van de maand

Voor welke
verwarmingstoelagen kan je
terecht in het Sociaal Huis?
De energie- en verwarmingskosten zijn een serieuze hap uit het budget. Daardoor
lopen mensen met een beperkt inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken.
Bij het Sociaal Huis kan je 3 verschillende toelagen aanvragen om je te helpen bij het
betalen van je energie- en verwarmingskosten. Het Sociaal Huis werkt op afspraak.

Stookolietoelage

Minimale levering aardgas

Verwarm je je woning met huisbrandolie,
verwarmingspetroleum of bulkpropaangas en heb je een beperkt inkomen? Dan
kun je een stookolietoelage aanvragen.
Belangrijk! De aanvraag moet gebeuren
binnen de 60 dagen na je energielevering.

Verwarm je jouw woning met aardgas
en heb je een meter met prepaidfunctie
(de vroegere budgetmeter)? Lukt het niet
om je meter tijdig op te laden? Dan kan
het OCMW je in de winterperiode (van 1
november tot 31 maart) een financiële
steun toekennen voor een minimale levering aardgas. Deze financiële steun wordt
steeds voorafgegaan door een sociaal en
financieel onderzoek.

Energietoelage
Is het moeilijk om de maandelijkse
voorschotten van gas en elektriciteit te
betalen? Of is je afrekening hoger dan
verwacht? Dan kan je een energietoelage
aanvragen. Deze financiële steun wordt
steeds voorafgegaan door een sociaal en
financieel onderzoek.

Bespaar water met de
waterscan
Via de waterscan wordt samen met
jou onderzocht hoe jouw waterverbruik en dus ook jouw waterfactuur
kan verminderen.
Een aantal klanten heeft recht
op een gratis waterscan bij hoog
verbruik. Dat betekent dat ze minstens 50% meer verbruiken dan het
gemiddeld verbruik in Vlaanderen.
Maak een afspraak met het Sociaal
Huis om na te gaan of je in aanmerking komt voor een gratis waterscan.
Ze helpen je graag verder om een
aanvraag in te dienen.

OCMW - Sociaal Huis
Clement Cartuyvelsstraat 12
T 011 69 70 30
sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be
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Innovatie

Samen naar een duurzame toekomst
Het zwemparadijs van LAGO Sint-Truiden Bloesembad opende 9 juni voor het
eerst de deuren.
Om dit project te realiseren slaan LAGO
zwemparadijzen en de stad Sint-Truiden
de handen in elkaar binnen een 30 jaar
durende publiek private samenwerking
met één doel voor ogen: sport en plezier
toegankelijk maken voor alle inwoners
van Sint-Truiden, maar ook vér daarbuiten. De stad Sint-Truiden investeert
1,7 miljoen per jaar. In ruil kwamen er
scherpe prijzen voor de inwoners, clubs
en scholen. Bovendien zorgt het zwembad voor een tewerkstelling van 40 LAGO
medewerkers.
En gezinnen die het niet zo breed hebben
kunnen via de UITPAS aan een voordelig
tarief zwemen.
De samenwerking is bijzonder, net zoals
de grote en kleine inspanningen die
gedaan zijn om duurzaam en ecologisch
te investeren in het sportcomplex.
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Warmterecuperatie
De warmtevraag voor de verwarming van
het gebouw, het sanitair warm water en
het zwembadwater worden zo veel mogelijk ingevuld met alternatieve technologieën zoals warmteterugwinning, warmtepompen en warmtekrachtkoppeling.

Tijdens sluitingstijd wordt verdamping en
het daaraan gerelateerde warmteverlies
vermeden door wateroppervlakken af te
dekken (sportbad, doelgroepenbad, buitenbad) of ondiepe baden leeg te laten en
het water te stockeren in bufferkelders.

Afvalbeheer
Uit het afvalwater (zwembadwater en
douchewater) wordt de warmte teruggewonnen door een warmtepomp. Zo kan
de warmte van het water op zwembad- of
douchetemperatuur opnieuw gebruikt
worden in plaats van samen met het
water in de riolering te verdwijnen.
Uit het zwembadwater wordt de warmte
gerecupereerd met behulp van een warmtewisselaar met warmtepomp.
Uit de zwembadluchtgroepen wordt de
verdampingswarmte gerecupereerd door
middel van warmtepompen met hoog
rendement.
Het grootste warmteverlies van het
zwembadwater wordt veroorzaakt door
verdamping.

LAGO beschikt over een waste management waarbij de doelstelling is om de
afvalstromen in eerste instantie zo laag
mogelijk te houden, de impact op het
milieu te verkleinen door beleidskeuzes
te nemen in functie van het duurzaamheidsprincipe (keuze leveranciers, aantal
leveringen beperken, verpakkingskeuzes
optimaliseren…) en een duidelijk afvalbeleid.
Op strategische locaties in het centrum
bevinden zich afvaleilanden met 3 compartimenten (plastic/PMD, papier/karton
en restafval). Op die manier kunnen klanten ten allen tijde hun afval sorteren in
de respectievelijke vuilnisbakken.

Innovatie

Trek met het hele gezin naar het LAGO Sint-Truiden
Bloesembad tijdens de koude wintermaanden
Wil jij de vriestemperaturen even helemaal vergeten en je in een subtropisch paradijs
wanen? Dan ben je in het LAGO Sint-Truiden Bloesembad aan het juiste adres!
Geniet van de ultieme relaxatie in de warme lagune met watermassage, de mooie
zoutsauna, de dampende hammam en het unieke zoutbad.
De allerkleinsten kunnen de fantasierijke waterwereld ontdekken in het 34°C warme
kinderbad met baby- en peuterzone en in de wildwaterbaan en het golfslagbad met
waterspeeltuin zullen jonge bezoekers de tijd van hun leven beleven.
Meer info en openingsuren vind je op www.lago.be/sint-truiden.

Laadpalen
Er worden in Sint-Truiden 4 laadpunten
voorzien voor elektrische wagens en 2
laadpunten voor elektrische fietsen.
Op die manier wordt er ook aandacht
geschonken aan een duurzame mobiliteit
en worden energievriendelijke verplaatsingen gestimuleerd.

Poetsproducten
Er wordt gebruik gemaakt van een ecologisch gamma van poetsproducten om
in het onderhoud van het volledige complex te voorzien. Het gebruik van probiotische reinigers, goede bacteriën die
zorgen voor een continue reiniging van
het gepoetste oppervlak, is onschadelijk
voor mens en milieu, gezonder, veiliger
in gebruik en komt ook de geurbeleving
ten goede.

Hergebruik zwembadwater
Het grootste deel van het zwembadwater gaat verloren aan het spoelen van de
baden op regelmatige tijdstippen.

Het gebruikte zwembadwater wordt
gefilterd en de warmte wordt eruit
gehaald waarna het verdeeld wordt
naar toiletten en urinoirs voor de spoelbeurten.

Groendak
Meer dan de helft van de dakoppervlakte is ingevuld door een groendak.
Enerzijds is het een mosdak en anderzijds een beloopbaar groendak (deel
van de ligweide). De voordelen van een
groendak zijn het koelend vermogen,
een vertraagde en beperkte afvoer van
hemelwater wat de koelbehoefte nog
verder reduceert en tot slot heeft het
ook een impact op het rendement van de
zonnepanelen, waarbij het rendement
afneemt bij stijgende temperaturen.

Verlichting
Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van
LED-verlichting en waar mogelijk wordt
er gewerkt met aanwezigheidsdetectoren zodat verlichting automatisch in/uit
geschakeld wordt in functie van gebruik
van de ruimte.
Via een centrale touchscreen kunnen
er naargelang het gebruik (training,
wedstrijd…) verschillende lichtsterktes
gehanteerd worden wat ook het verbruik
ten goede komt.

Het overige deel van het hemelwater
wordt verzameld in een ondergrondse
regenwaterput. Het recupereerde en
gezuiverde regenwater wordt via een
apart leidingnet verdeeld naar tapkranen
voor schoonmaak en onderhoud.
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Maak het gezellig en
speel een leuk spel!
De barre winter komt eraan en dan maken
we het gezellig met familie of vrienden
rond de tafel. Weten jullie al wat de pot
schaft? Wij kunnen alvast een keuzemenu
aanbieden om duimen en vingers bij af te
likken.
We beginnen met een licht hapje Spookuur
of Tranquility. Het eerste spel maakt zelf de
regels kaart na kaart kenbaar. Geen spelregels om te lezen dus! Het tweede is een
coöperatief spel zonder woorden.
Vervolgens serveren we een origineel voorgerechtje CuBirds of Muse, want het oog
wil ook wat.

Nieuw in de bib
Adieu les cons (dvd volwassenen)
De 43-jarige Suze krijgt te horen dat ze
ernstig ziek is, waarna ze besluit op zoek
te gaan naar haar zoon die ze als tiener
heeft moeten opgeven. Tijdens haar
zoektocht ontmoet ze de vijftiger JB, die
met een burn out kampt. Ook de blinde
archivaris Blin gaat met hen op pad. Met
z’n drieën beginnen ze aan een spectaculaire, onwaarschijnlijke zoektocht.
Deze film won 7 Césars, waaronder die
van beste film en beste regie.

De jacht op Ursula Graurock Marnix Peeters
(boek volwassenen)
Woutje Timmermans gaat voor zijn
scriptie journalistiek op zoek naar Ursula
Graurock, vermoedelijk CEO van de Bayerische Fleischwerke OHG. Hij krijgt hierbij
hulp van het hoofdpersonage, de wat
uitgebluste, depressieve, maar vermoedelijk paranormaal begaafde nachtwinkeluitbater Cherif Sese Seko.
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Gaan mee op zoek: Dikke Donny, die alles en
meer over het nazisme weet, en Anamanda,
belijderes van het spiritistische feminisme.
Ursula Graurock wordt gevonden, maar zij
is niet wie de zoekers hadden verwacht.

(S)toverij met frieten - Marc de
Bel (kinderboek)
Papa en mama gaan een weekendje naar
Rome. Mona mag gaan logeren bij oma
en opa. Die wonen met hun honden Frikandel en Satee op een boerderij op de
buiten, maar ze hebben ook een frituur,
Frituur Sunshine. Die wordt al generatieslang uitgebaat van vader op zoon/
dochter, met veel plezier en liefde voor
de friet. De schatrijke bouwondernemer,
Rupert Vrominck, wil de frituur echter erg
graag kopen, zodat hij die kan slopen om
er een gigantisch appartementsgebouw
neer te poten. Maar opa en oma weigeren elk bod, hoe hoog ook. Tot oma en
Vrominck een gewaagde weddenschap
aangaan en de poppen, of liever de frieten, aan het dansen gaan…

Als hoofdgerecht dachten we aan enkele
zwaardere spellen: Legenden van Andor,
De zoektocht naar El Dorado, Architecten
van het Westelijk Koninkrijk of Raja’s van de
Ganges. Het bijgerecht is een Point Salad.
Ook ons kindermenu is trouwens niet te
versmaden met lekkers als Froggit, Dream
Catcher of Tapikékoi, een geheugenspel
vanaf 5 jaar.
Wij stellen voor om af te ronden met een
spelletje Chakra om weer helemaal ‘zen’ te
worden of een magnetisch spelletje Kluster
voor wie nog even wil blijven plakken.
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ZOVEEL TE BELEVEN VOOR JONG EN OUD
IN CULTUURCENTRUM DE BOGAARD
Als muziek spreekt
Marc Erkens

Van achter de piano neemt Marc Erkens
je mee ‘achter’ de muziek. Hoe gaan we
eigenlijk met muziek om? Waarom vinden we sommige muziek geweldig en
zegt andere muziek ons helemaal niets?
Hoe zit muziek precies in elkaar? Op
deze en andere vragen geeft Marc Erkens
vermakelijke, beklijvende, leerrijke en in
ieder geval rake antwoorden.
Wanneer: maandag 6 december • 20u15
Waar: Academiezaal
Prijs: 8 / 5 (-26)

't zal schoon zijn als het af is
Adriaan Van den Hoof

In ‘’t Zal schoon zijn als het af is‘ grasduint
Adriaan door zijn verzameld werk, op
zoek naar nieuwe betekenis en heldere
inzichten - én die aanstekelijke lachkrampen die we na al die jaren van hem
gewend zijn.

Wanneer: donderdag 9 december • 20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 25 / 22 (-26) euro

ZIMZUM

Vuur!

Haspengouwse Zondaggasten
3 boeiende gesprekken, vleugjes jeugdige live muziek en een gezellige koffiepauze met vlaai.

Babelutparcours
Babelutparcours is een tweejaarlijks
muzikaal belevingsparcours voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar en hun (groot)
ouders. Internationale artiesten nemen
de deelnemers mee in een ontdekkingstocht vol muziek, klankinstallaties en
vooral veel interactie.
Wanneer: zondag 12 december • 10u
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 12 / 9 (- 26) euro

Jonathan
KVS

Het belooft een bizar poëtische voorstelling te worden, een af en toe bevreemdende conversatie tussen een robot, een
mens en het publiek. Een avond vol verwondering en twijfel over wat het betekent om een mens te zijn en dus te moeten
omgaan met verrassingen en tegenslag.

VUUR: eeuwig gloeiend Ciel Grommen,
ir.architect/beeldend kunstenaar Stephane Boulet, smid van vader op zoon
Debby Termonia & de band Ernst.
Wanneer: zondag 12 december • 14u30
Waar: Academiezaal
Prijs: 11 / 8 (-26) euro

Houben & Son
Onder de naam Houben & Son gaan Steve
en Greg Houben voor het eerst scheep
in elkaars gezelschap. Dat gebeurt in de
beste jazztraditie waarbij ervaring en
kennis van generatie op generatie overgedragen worden.
Wanneer: dinsdag 14 december • 20u15
Waar: Academiezaal
Prijs: 17 / 14 (-26, Motives for Jazz) euro

Wanneer: maandag 13 december • 20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 18 / 15 (- 26) euro
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Wanneer: donderdag 16 december
20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 9 / 6 (-26) euro

Williams, Britten & Tsjaikovski
Anima Eterna Brugge o.l.v. Jos
van Immerseel

Met dit programma exploreren Jos en
Anima het ‘stalen’ strijkersrepertoire.

Mag ik even 2021
Kamal Kharmach

In deze tijden zijn er nog weinig zekerheden, in tegenstelling tot Kamal Kharmachs eindejaarsconference. Dit jaar zal
hij alweer, voor de derde keer, de eindejaarsconference voor zijn rekening nemen.
Wanneer: dinsdag 14 en woensdag 15
december • 20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 21 / 18 (-26) euro

De verdwenen dorpen van
Palestina

Johan Depoortere (i.s.m. 11.11.11)
Johan Depoortere, voormalig journalist
bij de VRT, maakte een fotoreeks over een
tiental verdwenen Palestijnse dorpen. Hij
geeft toelichting over de geschiedenis
van de verdwenen dorpen van Palestina
en de huidige situatie van de Palestijnse
bevolking. De expo loopt van 16 tot 23
december en is gratis te bezoeken in de
kunstgalerij.
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Wanneer: vrijdag 17 december 2021
20u15
Waar: Begijnhofkerk
Prijs: 26 / 23 (-26) euro

Oma mag ik mijn pop terug?
(6+)
Theater Gnaffel

Er zijn zoveel dingen die we niet mogen
vergeten, maar wat als oma het allemaal
niet meer kan onthouden? Oma, mag
ik mijn pop terug? is een grappige en
ontroerende voorstelling over Fien en
haar oma.
Onder professionele begeleiding van
Asster kan je na deze voorstelling deelnemen aan een nabespreking.

Wanneer: zaterdag 18 december • 19u
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 9 / 6 (- 26) euro

Beleving

Admiral Freebee
Admiral Freebee is terug. But not as we
know him. Een vervelende armblessure
dwong Tom Van Laere zijn gitaar tijdelijk
aan de wilgen te hangen. Aldus stortte
de Admiraal zich op ergonomisch verantwoorde keyboards, drumcomputers
en allerhande elektronica.
Wanneer: zondag 19 december • 20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 28 / 25 (-26) euro

©Gert Verstreken

Zebracinema
Iedere week programmeert cultuurcentrum de Bogaard een
filmparel in Cinema Cameo. Vlei je neer in een rode stoel en
geniet van een hedendaagse topproductie. Van internationale
prijzenwinnaars tot debuutfilms van beloftevolle regisseurs:
iedere dinsdag valt er iets nieuws te ontdekken!
Dinsdag 7 december om 20u15: Dear Comrades
Dinsdag 14 december om 20u15: There is No Evil
Dinsdag 21 december om 20u15: The Assistant
Prijs: 7 euro

UiTbalie
T 011 70 17 00
uitbalie@sint-truiden.be
www.debogaard.be
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Kunstenaars Hugo & Kim
Duchateau bundelen hun pennen
in een expo & boek
“Een paar tekeningen begrijp ik zelf niet, dat vind ik fantastisch”

©Selma Gurbuz
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Na Jansen & Janssen, Johnson & Johnson en Jef & Jef, nu ook:
Duchateau & Duchateau. Vader Hugo en zoon Kim brengen
samen een boek uit en stellen het voor in een gelijknamige expo.
“We willen mensen even meenemen naar een andere wereld.”
Hun werken waren al een aantal keer gezamenlijk te bewonderen, maar in Duchateau & Duchateau bundelen vader en zoon
tekenaars voor het eerst de pennen. Hugo tekent, Kim bewerkt
en voegt een eigen(zinnige) interpretatie toe. Na 2,5 jaar werpt
de samenwerking eindelijk z’n vruchten af in 120 tekeningen.

Hoe bijzonder was het om als vader en zoon samen
aan een kunstproject te werken?
Kim: “Heel bijzonder! De oude verstandhoudingen van puber
en vader kwamen weer naar boven. Af en toe mekaar voor de
voeten lopen, af en toe mekaar verbeteren. We waren dat eigenlijk ontgroeid, door samen te werken keerde die band terug.”
Hugo: “Ik vond het erg speciaal om onze 2 gedachtewerelden
samen te brengen. Ondanks dat we
elk onze eigen, erg verschillende stijl
hebben, kan je in sommige tekeningen
het onderscheid bijna niet maken.”
Kim: “Het is ook niet dat we Musti met
Rubens combineren. Dat valt op en is
waarschijnlijk wel grappig, maar past
helemaal niet samen. Bij ons vormt
de tekening altijd een geheel. We zijn
eigenlijk heel tevreden over het resultaat. Een tweede boek zou ik zeker zien
zitten.”

Is er een tekening die er voor jullie bovenuit steekt?
Hugo: “Er zijn een paar tekeningen die ik zelf niet begrijp, dat
vind ik fantastisch. Dan stel ik me de vragen ‘Waarom doet hij
dat? Waarom zegt hij dat? In welke context?’ Dat zijn dingen
des levens, alles moet niet meteen te begrijpen zijn. Misschien
ziet een kind straks wel direct wat iets wilt zeggen.”
Kim: “Soms zijn dingen ook gewoon mooi zoals ze zijn, en
behoeven ze geen uitleg. Iets lelijk met een uitleg blijft lelijk.”

Willen jullie tekeningen ook gewoon mooi zijn of
wel degelijk iets teweegbrengen?
Hugo: “We willen een andere kijk bieden op natuur- en kunstbeleving. Onze stijlen helpen daarin. Een cartoon zoals Kim die
maakt, is vaak maatschappelijk, eventueel kritisch, net zoals
hedendaagse kunst. Hopelijk kunnen we tonen dat kunst niet
altijd hoogdravend moet zijn, maar ook humoristisch, relativerend, geheimzinnig, erotisch, of dat allemaal tegelijk.”
Kim: “We observeren dingen in de wereld waar de meeste mensen vaak naast kijken. En als zij het raar
vinden dat wij daar oog voor hebben,
vinden wij het dan weer raar dat zij
dat niet zien. Vanuit die optiek willen
we mensen even meenemen naar een
andere wereld, die van Duchateau &
Duchateau.”

“Het is geen
combinatie van
Rubens en Musti,
onze werken vormen
een geheel”

Het idee dat Kim een ingreep doet op tekeningen
van Hugo, vanwaar kwam dat? Was dat moeilijk,
Kim?
Hugo: “Kim speelde met het idee om een boek over mij te
maken, maar ik ben geen moordenaar, niet gescheiden, geen
wildebras… Daar viel dus niet veel mee te doen.”
Kim: “En dan dacht ik: we zijn allebei tekenaars. Laat ons die
werelden eens in elkaar schuiven en zien wat dat geeft, want
het kon natuurlijk grandioos mislukken. Mijn vader tekent heel
uitgebreid met veel decor, dus dat leent zich uitstekend om daar
andere dingen in te plaatsen. Ik liet mijn ingrepen spontaan
komen en heb nooit veel nagedacht over wat het moest zijn.
Soms vult het aan, soms staat het er haaks op. Mijn vader heeft
van tijd tot tijd wel aan de rem getrokken en gezegd: ‘Nee, nee,
nee, zo niet’, en meestal had hij gelijk.”
Hugo: “Soms moest ik ook opnieuw beginnen als Kim er niks kon
mee aanvangen. Samenwerken is niet zo simpel hé, zeker niet
met 120 tekeningen. We zijn altijd uitgegaan van een wisselwerking en hebben rekening gehouden met mekaars commentaar.”

Wat is de rode draad doorheen
het boek?

Hugo: “Bijna alle tekeningen reflecteren over hoe het gedrag van de
mensen zich verhoudt tot de natuur.
Hoe mensen met de natuur omgaan, naar hun hand zetten of
kapotmaken, van bewondering tot verkwisting.”
Kim: “Net zoals elke tekening een verhaal op zich vormt, is de
natuur ook een kunstwerk op zich. Iedereen weet dat, maar we
staan daar te weinig bij stil.”
Hugo: “Inderdaad, neem nu bijvoorbeeld de zwaartekracht. Dat
is een van de voornaamste natuurfenomenen en toch weten we
daar eigenlijk maar weinig over. In onze tekeningen zetten we
de bomen soms schuin, dat is een heel eenvoudige manier om
de aandacht te vestigen op het feit dat de zwaartekracht alles
recht zet. Iedereen groeit naar boven vanuit het middelpunt
van de aarde. Op dat gebied zijn alle mensen gelijk. Zo zijn er
nog dingen, die moet je voelen in het boek.”

De expo Duchateau & Duchateau loopt in de Bogaard nog
tot woensdag 15 december.
www.debogaard.be/programma/gezamenlijk-werk/
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Stads- en OCMW-diensten
tijdens de eindejaarsperiode
Tijdens de eindejaarsperiode zijn er
gewijzigde openingsuren bij de stadsdiensten.

Dienst Sport

Toerisme

De dienst Sport is gesloten van maandag
20 december tot en met zondag 2 januari.

Toerisme Sint-Truiden is gesloten op
zaterdag 25, zondag 26 en vrijdag 31
december en op zaterdag 1 januari.

Bibliotheek

OCMW

De bibliotheek is gesloten op vrijdag 24,
zaterdag 25 en vrijdag 31 december en
op zaterdag 1 januari.

Op vrijdag 24 en 31 december sluiten de
OCMW-diensten om 12u.

Op vrijdag 24 december is Toerisme open
van 9u tot 12u30 en van 13u tot 15u.

Stadskantoor

Buitenschoolse kinderopvang
Tutti Frutti

Containerpark
Het containerpark is gesloten van zaterdag 25 december tot en met zaterdag
1 januari.
Op vrijdag 24 december sluit het containerpark om 12u.

Cultuurcentrum
Het cultuurcentrum is gesloten op vrijdag
24, zaterdag 25 en vrijdag 31 december
en op zaterdag 1 januari.

Dienst Jeugd
De dienst Jeugd is gesloten van maandag
20 december tot en met zondag 2 januari.
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De dienst Burgerzaken en het ContactCenter zijn gesloten op zaterdag 25
december en op zaterdag 1 januari.
Op vrijdag 24 en 31 december sluiten
deze diensten om 12u.
De dienst Omgevingsvergunningen is
gesloten van zaterdag 25 december tot
en met zaterdag 1 januari. Vrijdag 24
december sluit de dienst om 12u.

Stadswerkhuis
Het stadswerkhuis is gesloten van zaterdag 25 december tot en met zaterdag
1 januari.
Op vrijdag 24 december sluit het stadswerkhuis om 12u.

Buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti
is gesloten van zaterdag 25 december tot
en met zondag 2 januari.
Op vrijdag 24 december sluit Tutti Frutti
om 12u.

Parkeerwinkel
De Parkeerwinkel is gesloten van zaterdag 25 december tot en met maandag 3
januari. Op vrijdag 24 december sluit de
Parkeerwinkel om 17u.

Truiense Portretten

Afgelopen maanden hadden heel wat inwoners wat te vieren.

100-jarige

Yvonne Appeltans

Diamanten bruiloften
60

Gouden bruiloften

Maria Hendrix en Belkheir Didouan

Ghislaine Vandenborne en Firmin Geladé

José Knuts en Ludo Bamps

Rudolf Mievis en Lorette Lemoine

Karel Wiame en Ghislaine Sanen

50
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GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN: OOK LIVE OP WWW.SINT-TRUIDEN.BE
Sociale Zaken

Bevolking

Patrimonium

De minimale levering van aardgas via de
budgetmeter gedurende de winterperiode
- Goedkeuring
Met de 'minimale gaslevering via de aardgasbudgetmeter' wil de Vlaamse Regering
de OCMW's een ondersteuning aanreiken
om gezinnen, die het financieel moeilijk
hebben én het risico lopen om zonder
verwarming te vallen in de winterperiode, te ondersteunen via tweewekelijkse
opladingen van de budgetmeterkaart. De
toepassingsperiode loopt van 1 november
tot en met 31 maart.

Definitieve toekenning van titel ‘Ereburger
van de stad Sint-Truiden’ aan Nina Derwael
en Odilon Polleunis - Goedkeuring
De gemeenteraad ging in vergadering van
30 augustus 2021 principieel akkoord met
de toekenning van de titel van ‘Ereburger
van de stad Sint-Truiden'’ aan mevrouw
Nina Derwael en de heer Odilon Polleunis.
Overeenkomstig het reglement op de toekenning van deze titel werd ter zake advies
gevraagd aan de Sportraad Sint-Truiden
en verleende een positief advies. De titel
‘Ereburger van de stad Sint-Truiden’ wordt
definitief toegekend aan mevrouw Nina
Derwael en aan de heer Odilon Polleunis.

Verkoop muziekacademie gelegen in de
Leopold II straat nr. 3 en 5: bod - Goedkeuring
Het college van burgemeester en schepenen
heeft ter zitting van 22 januari 2021 beslist
de muziekacademie te verkopen conform
procedure 1: de vervreemding geschiedt
door de lokale vastgoedmakelaars die zich
inschreven op de voor dit doeleind specifiek
op te stellen co-exclusieve verkoopopdracht.
De erkende immo-kantoren van Sint-Truiden werden aangeschreven en konden tot
uiterlijk 16 september 2021 een bod uitbrengen. Het te vervreemden goed werd op
de eigen stadswebsite gepubliceerd met de
te volgen procedure. Er werd 1 bod genoteerd van 650.000 euro voor het huis, de
school en de tuin. Uit het schattingsverslag
blijkt dat de geschatte prijs 640.000 euro
bedraagt. Het formeel bod van 650.000
euro wordt aanvaard.

Sportpark Haspengouw
Opdrachtverlening Trupark tot exploitatie
van parkeerterrein Sportpark Haspengouw
– Goedkeuring
Tijdens de gemeenteraad van 18 december
2017 werd een strategisch beleid goedgekeurd inzake parkeren waar vijf principes werden aangenomen. Er werd een
meerjarenplan uitgewerkt en besproken
waarin een exploitatie werd voorzien van
het bovengrondse Shop & Go parkeren,
de Gazometerparking, het parkeerterrein
Sportpark Haspengouw en op termijn
het on-Street parkeren. Op 31 mei 2021
verleende de gemeenteraad aan Trupark
reeds de opdracht tot exploitatie van de
ondergrondse parking Gazometer en het
bovengronds Shop & Go parkeren. De concrete opdracht tot het exploiteren van het
parkeerterrein aan Sportpark Haspengouw
wordt toevertrouwd aan AGB Trupark.

Klimaat
Lokaal Energie- en Klimaatpact - Goedkeuring
Op 4 juni 2021 keurde de Vlaamse Regering
het Lokaal Energie- en Klimaatpact definitief goed. Het pact wil de Vlaamse steden
en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen binnen de
diverse Vlaamse beleidsplannen en bouwt
voort op reeds ingeburgerde initiatieven
zoals het Burgemeestersconvenant 2030. De
focus ligt op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. De ondertekening van het pact wordt goedgekeurd.
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Wonen
Afbakening werkingsgebieden voor de
vorming van de toekomstige woonmaatschappij - Goedkeuring
Het Vlaams Regeerakkoord bepaalt dat
tegen 1 januari 2023 sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren
samengevoegd worden tot één woonactor
met maar één speler per gemeente. Aan alle
gemeenten wordt verzocht een voorstel van
werkingsgebied in te dienen. In Limburg
wenst men te komen tot een fusie van alle
sociale huisvestigingsmaatschappijen en
sociale verhuurkantoren tot 1 woonmaatschappij. Zo komt er een centrale werking
en komt er in elke gemeente een woonloket
in het gemeentehuis. De centralisatie zal
bijdragen tot een grotere efficiëntie, expertise en vereenvoudiging voor de burger. De
lokale betrokken woonactoren gaven reeds
een positief advies voor de voorgestelde
fusie. De stad Sint-Truiden zal behoren tot
het werkingsgebied ‘Limburg’.

Dit is een beknopt overzicht van de belangrijkste agendapunten van de gemeenteraadsvergadering van maandag 25 oktober
2021. 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.

De volgende gemeenteraadsvergaderingen vinden plaats op maandag
20 en dinsdag 21 december. Om 20u
start de vergadering van de raad voor
maatschappelijk welzijn en aansluitend
de gemeenteraadsvergadering.
De week vóór de vergadering wordt de
agenda bekendgemaakt via
www.sint-truiden.be.
Opgelet! Het zou kunnen dat de
gemeenteraad enkel online gestreamd
wordt. Zo vermijden we dat er veel
mensen samenkomen.

Info

Resultaten snelheidscontroles
Snelheid is nog altijd een belangrijke oorzaak bij verkeersongevallen. Niet alleen
de bestuurders van het voertuig worden
getroffen. Veel slachtoffers vallen ook
onder de passagiers van het voertuig,
inzittenden van een aangereden voertuig
en de aangereden personen. Overdreven en onaangepaste snelheid zijn ook
bekommernissen van de buurtbewoners, zoals blijkt uit hun meldingen aan
de lokale overheid en de lokale politie
Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken houdt daarom op
regelmatige tijdstippen preventieve (met
het bord ‘U rijdt te snel’) en repressieve
snelheidscontroles.
Hiernaast vind je de resultaten van de
snelheidscontroles van de maand oktober.

Locatie
Zepperen-Dorp

Maximum
toegelaten snelheid

Gecontroleerde
voertuigen

Aantal
overtredingen

%

50

338

64

19
3

Naamsesteenweg

70

561

19

Melveren-Centrum

70

384

8

2

Ordingen-Dorp

70

418

37

9

Luikersteenweg

70

432

25

6

N80

70

325

47

14

Borgwormsesteenweg

70

134

11

8

Lichtenberglaan

50

87

30

34

Speelhoflaan

30

542

72

13

Luikersteenweg

70

566

10

2

Stippelstraat

50

240

69

29

Galgestraat

50

158

40

25

Tiensesteenweg

70

631

20

3

Attenhovenstraat

50

65

16

25

Zoutleeuwsesteenweg

50

184

33

18

Herestraat

50

98

16

16

Luikersteenweg

70

472

68

14

Hasseltsesteenweg

70

250

12

5

Galgestraat

50

73

18

25

Borgwormsesteenweg

30

237

82

35

Nachtegaal

70

87

7

8

Naamsesteenweg

30

256

76

30

Zoutleeuwsesteenweg

50

204

22

11

Rellestraat

70

420

29

7

Luikersteenweg

70

651

139

21

Zepperenweg

30

30

15

50

Hasseltsesteenweg

70

311

15

5

Velmerlaan

50

147

15

10

Stippelstraat

50

158

54

34

Halmaalweg

50

108

21

19

Hasseltsesteenweg

70

387

25

6

Attenhovenstraat

50

104

23

22

Luikersteenweg

70

430

33

8

Naamsesteenweg

70

965

29

3

Hasseltsesteenweg

70

273

24

9

Galgestraat

50

190

75

39

Luikersteenweg

70

334

21

6

Borgwormsesteenweg

70

138

17

12

N80

70

390

76

19

Stippelstraat

50

175

42

24

Zoutleeuwsesteenweg

30

294

221

75

12247

1676

14%
37

College van burgemeester en schepenen

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

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

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

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

algemene coördinatie, integrale veiligheid,
veiligheidsdiensten, strategische beleidsplanning,
interne en externe relaties, communicatie en
informatie, mobiliteit, digitalisering - smart city,
burgerlijke stand

ruimtelijke ordening en wonen, monumentenbeheer en onroerend erfgoed, stads- en
dorpskernvernieuwing, inrichting publieke ruimte
en stadsverfraaiing, toegankelijkheid, sociale
huisvesting, autonoom gemeentebedrijf AGOST

landbouw en fruitteelt, jeugdbeleid, flankerend
onderwijsbeleid, kinderopvang en opvoedingswinkel, toerisme, diversiteit en gelijke kansen,
feestelijkheden en carnaval, personeelsbeleid en
organisatieontwikkeling, bevolking, citymarketing

Het college van burgemeester en schepenen
wenst jou fijne feesten en een gelukkig 2022.

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

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

Johan Mas (Open VLD)
vijfde schepen
johan.mas@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, administratieve vereenvoudiging,
gebouweninfrastructuur, 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

Kathleen Bergoets
algemeen directeur
stad Sint-Truiden
algemeendirecteur@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, armoedebestrijding

Wil je een afspraak maken met de burgemeester of één van de schepenen?
Neem dan contact op met hun respectievelijke kabinetten:
• CD&V: 011 70 14 43, kabinet.cdv@sint-truiden.be
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• Open VLD: 011 70 14 47, kabinet.openvld@sint-truiden.be
• N-VA: 011 70 14 05, kabinet.n-va@sint-truiden.be

Wachtdiensten

Huisartsenwachtpost Sint-Truiden,
Nieuwerkerken, Gingelom, Heers
en Borgloon
Diestersteenweg 106
T 089 59 00 59

Dierenartsen
Zaterdag 4 en zondag 5 december
Dierenarts Vorstermans-Rijke
Tiensesteenweg 209, 3800 Sint-Truiden
T 011 68 24 42

Apothekers
De wachtdienst van de apothekers wordt
dagelijks gewisseld.

Zaterdag 11 en zondag 12 december
Dierenarts Leers
Kazelstraat 29, 3800 Sint-Truiden
T 011 70 79 09

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 8 en zondag 9 januari
Dierenarts Vandersteegen
Luikersteenweg 135A, 3800 Sint-Truiden
M 0475 67 84 37

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

Zaterdag 18 en zondag 19 december
Dierenarts Jacobs
Ossenwegstraat 30, 3440 Zoutleeuw
T 011 78 09 32
Zaterdag 25 en zondag 26 december
Dierenarts Geyskens
Gelinden-Dorp 7, 3800 Sint-Truiden
T 011 48 19 91
Zaterdag 31 december en zondag 1
januari
Dierenarts Vandersmissen
Windmolenstraat 1, 3800 Sint-Truiden
M 0496 86 46 39

✃

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
Dienst Communicatie
Verspreiding
MyShopi
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
Fanny Vansweevelt
vrijwilliger Sint-Vincentius
Al 14 jaar ben ik vrijwilliger bij Sint-Vincentius. Mijn echtgenoot, Albert Geerts, is vorig jaar overleden. Hij was 16 jaar
vrijwilliger bij Sint-Vincentius. Het was zijn levenswerk en zijn grootste bezorgdheid was dat iemand zijn werk zou
verderzetten. Ik ben er bijna dagelijks, zorg voor koffie, zet de verwarming op en help de mensen. Het is voor mij een
uitlaatklep na het verlies van Albert. Uiteraard doe ik dit niet alleen. Wij zijn een hechte groep van vrijwilligers waar
iedereen doet wat zij/hij kan. Er zijn trouwens al mooie vriendschappen ontstaan. Samen zijn we blij dat we iets kunnen betekenen voor mensen die het minder goed hebben.

www.sint-truiden.be

