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Beste Truienaar
De eerste maand van 2021 zit er op. Heb jij bouw- of renovatieplannen voor dit jaar? Dan helpen wij je graag op weg met
energiezuinige en waterbesparende tips vanaf pagina 11.
Februari is de carnavalmaand bij uitstek. De traditionele vieringen
moeten we dit jaar noodgedwongen overslaan, maar onze verenigingen doen hun uiterste best om de feestvreugde er digitaal
in te houden.

Fijne, veilige carnaval gewenst!

23.170 euro voor
Het Warmste Geschenk

Begin dit jaar startte de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus.
Alle 56.000 inwoners van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken
kunnen weldra in de Minderbroederssite terecht voor hun vaccin.
Op pagina 5 nemen we je mee achter de schermen.

De actie ‘Het Warmste Geschenk’ ging voor de kerstvakantie van start. Bedoeling was door de verkoop van
kerstballen geld in te zamelen voor mensen in financieel
kwetsbare situaties. Het eindresultaat: 23.170 euro.

We lanceerden ook een oproep voor vrijwilligers om te komen
helpen in ons vaccinatiecentrum, en die bleef niet ongehoord.
Veel honderden mensen hebben zich aangemeld om samen met
ons de vaccinaties vlot en veilig te laten verlopen.

De opbrengst gaat naar kwetsbare gezinnen. Zij ontvangen via de twee voedselbanken ‘Sint- Vincentius’ en
‘Team Hope’ een bon per persoon ter waarde van 20 euro
voor een afhaalmaaltijd bij de Truiense horeca. Daarnaast
worden gezinnen in armoede ondersteund met drinkbussen voor schoolgaande kinderen en pampers voor de
allerkleinsten.

Van harte bedankt voor jullie
engagement!
Met de uitrol van de vaccins zetten we een nieuwe stap in de
strijd tegen corona, al is het virus nog niet weg. De mensen uit de
zorgsector geven elke dag het beste van zichzelf. Samen met de
stadsdiensten en handenvol vrijwilligers doen we ons best om jullie
veilig te houden. Wees voorzichtig en volg de Zes Gouden Regels
goed op. Dan zien we elkaar beslist heel snel terug.
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Blijf de coronamaatregelen volgen.

Je laten vaccineren
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.

Bescherm jezelf
en je omgeving.
KIJK VOOR MEER INFO OVER COVID-19-VACCINATIE OP
LAATJEVACCINEREN.BE
4
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Laat je vaccineren!
Elkaar opnieuw een knuffel geven, samen op café een glas drinken, een sportwedstrijd
bijwonen in een bomvol stadion, een groot trouwfeest geven met je familie en vrienden,
je pasgeboren kleinkind in de armen nemen, de ziel uit je lijf dansen op een festival, …
we hebben allemaal wel één of meerdere redenen waarom we het coronavirus zo snel
mogelijk achter ons willen laten. Daarom is het ontzettend belangrijk dat je je laat vaccineren. Want hoe meer mensen dat doen, hoe beter we allemaal beschermd zijn en hoe
sneller ons normale leven weer kan starten.
Met de vaccinatie voorkom je dat je zelf
ernstig ziek wordt. Je draagt bij aan de
groepsimmuniteit en helpt zo de verspreiding van het virus te stoppen. Hoe meer
mensen zich laten vaccineren tegen COVID19, hoe beter. Want pas als meer dan 70%
van de bevolking is gevaccineerd, kunnen
we groepsimmuniteit bereiken. Met het
prikje bescherm je niet alleen jezelf maar
ook je geliefden.
Je laten vaccineren is eenvoudig, gratis en
duurt maar een paar minuten. Een klein
maar erg belangrijk moment!
Je zit waarschijnlijk met heel wat vragen
over de vaccinatie. Hieronder geven we je
antwoorden op de meest gestelde vragen.

waardoor je lichaam antistoffen aanmaakt om de virusdeeltjes te bestrijden.
Als je nadien met het virus in contact
komt, beschermen de antistoffen je.
Vergelijk het met een veilig en comfortabel harnas dat je beschermt tegen
schadelijke indringers van buitenaf.

3 Welke bescherming biedt het

veilig?
De ontwikkeling van het coronavaccin
kreeg wereldwijd de hoogste prioriteit.
De administratieve procedure is verkort
maar alle veiligheidsstappen zijn gezet
en elk vaccin is uitgebreid getest bij een
grote groep mensen. Ook oudere mensen en kwetsbare personen zaten in die
testgroep. Alle vaccins doorlopen een
uiterst strenge goedkeuringsprocedure
voor gebruik. De Europese goedkeuring garandeert dat het stuk voor stuk
betrouwbare vaccins zijn.

2 Hoe werkt het vaccin?
Het vaccin stimuleert je immuunsysteem

Nee, want dat zou het vaccinatieproces alleen maar vertragen. Alle vaccins
zijn goedgekeurd door het Europees
Geneesmiddelenagentschap (EMA). Ze
zijn dus allemaal veilig en werkzaam.

8 Als ik ziek ben, kan ik me dan
laten vaccineren?

Studies waarbij 40.000 vrijwilligers
gevaccineerd werden, wezen uit dat de
eerste vaccins die we in ons land toedienen, voor meer dan 90% werkzaam zijn.

Als je milde symptomen hebt, kun je
je het best laten vaccineren. Als je echt
ziek bent, wordt de vaccinatie enkele
dagen uitgesteld tot je je weer beter
voelt. Vraag zeker raad aan je huisarts
of aan het verzorgend personeel als je
twijfelt.

4 Hoe wordt het vaccin
Je krijgt een injectie in de bovenarm. De
vaccinatie neemt maar enkele minuten
in beslag.

5 Hoeveel dosissen moet ik
1 Is het vaccin tegen COVID-19

krijg?

vaccin?

toegediend?

Nog meer info vind je
op laatjevaccineren.be

7 Kan ik kiezen welk vaccin ik

krijgen?
Je hebt twee dosissen nodig, die met
een tussentijd van drie tot vier weken
toegediend worden. Om beschermd
te zijn, is het belangrijk dat je beide
dosissen ontvangt.

6 Zijn er bijwerkingen?
Dat kan, maar de meerderheid van de
bijwerkingen zijn mild en gaan spontaan over, zoals een rode zwelling op
de injectieplaats, lichte koorts of vermoeidheid. Ernstige bijwerkingen zoals
een allergische reactie zijn zeldzaam.
Dergelijke reacties treden op tussen
vijf en tien minuten nadat het vaccin is
toegediend. Ze zijn goed behandelbaar
en we volgen je goed op.

9 Moet ik me nog laten
vaccineren als ik al COVID-19
heb gehad?
Ja, vaccinatie blijft belangrijk. Ook als
je eerder al besmet was met COVID-19,
kun je opnieuw besmet raken en ernstig
ziek worden. Een vaccin beschermt je
daartegen.
Ook nadat je je hebt laten vaccineren, is
het belangrijk om nog een tijdje de coronamaatregelen op te volgen. Pas als iedereen de kans heeft gekregen om zich te
laten vaccineren en er voldoende mensen
beschermd zijn, kunnen we weer opgelucht ademhalen en ons leven weer oppakken. Blijf de gouden regels dus ook na je
vaccinatie nog volgen: was je handen, hou
afstand, gebruik een mondmasker, denk
aan kwetsbare mensen, doe je activiteiten
liefst buiten, beperk je nauwe contacten.
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Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken

werken samen aan een regionaal
vaccinatiecentrum
De eerstelijnszone Haspengouw kiest voor twee vaccinatiecentra: één in Sint-Truiden
en één in Borgloon. Op die manier kan de nabijheid gegarandeerd worden voor elke
inwoner van Haspengouw. De 56.000 inwoners van Sint-Truiden, Nieuwerkerken en
Gingelom zullen gevaccineerd worden in de Minderbroederssite in Sint-Truiden. Deze
grote site staat momenteel vrij en is goed onderhouden en beschikbaar. Ze kan snel
en eenvoudig ingericht worden om tot het einde van het jaar dienst te doen als vaccinatiecentrum. De grootte en functionele vereisten voldoen aan de richtlijnen van
de Vlaamse overheid.
Burgemeesters Veerle Heeren van
Sint-Truiden, Patrick Lismont van Gingelom en Dries Deferm van Nieuwerkerken
engageren zich in samenwerking met de
Eerstelijnszone Haspengouw om al hun
inwoners vlot en volgens de Vlaamse
richtlijnen de volgende maanden te vaccineren.
“Hoop voor de toekomst is de kracht van
vandaag!” klinkt het bij de drie burgemeesters.
“Als buurgemeenten slaan we de handen
graag in elkaar om onze inwoners de
kans te geven om zich zo vlot mogelijk
te laten vaccineren. Op die manier hopen
we snel groepsimmuniteit op te bouwen
in onze contreien.”
“De Minderbroederssite in Sint-Truiden
leent zich perfect als locatie voor het
vaccinatiecentrum. Het is een grote site
waar we veel mensen tegelijk kunnen
ontvangen met voldoende ruimte in het
kader van de afstandsregels en privacy.
Bovendien is de site centraal gelegen en
zowel met de wagen als met het openbaar vervoer vlot bereikbaar.”

“We bundelen onze middelen en kennis, samen met de medische expertise
van de Eerstelijnszone, om deze vaccinatiecampagne zo efficiënt mogelijk te
laten verlopen. We werken samen aan 1
doel: COVID-19 de wereld uithelpen. Als
burgemeesters roepen we alle inwoners
van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken op om zich te laten vaccineren,
want je laten vaccineren is de beste
bescherming tegen het coronavirus en de
grootste garantie om in de loop van 2021
opnieuw volop van het leven te kunnen
genieten. Daar kijken we allemaal ontzettend hard naar uit!“

Wist je dat ondermeer de medewerkers van het stadswerkhuis van
Sint-Truiden met de hulp van nood
ambtenaar Johan Vandenborne
de Minderbroederssite op enkele
weken tijd helemaal ombouwden
tot een volledig uitgerust vaccinatiecentrum!
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Trots op Sint-Truiden: Gimo koffie
Een heerlijk kopje koffie smaakt altijd. Je kan
tegenwoordig kiezen uit verschillende aroma's en
eindeloos combineren, liever een sterke espresso of een
latté macchiato? Voor iedere gelegenheid de perfecte kop.
Koffiebranden is een kunst. En bij koffiebranderij Gimo in
Sint-Truiden hebben ze die ambachtelijke techniek onder
de knie. Wij brachten een bezoekje aan Monique en Guy
van koffiebranderij Gimo.

Hoe hebben jullie de koffiesmaak te pakken gekregen?
Wij kregen de koffiesmaak pas echt te pakken na een bezoek aan
een Brabantse koffiebranderij. De liefde en passie voor het vak
sloeg er over.

Wat zijn de grootste uitdagingen van het beroep?
Koffie verdelen is al een uitdaging op zich. Het vergt heel wat
tijd en moeite om als lokaal koffiemerk je plaats in de markt te
veroveren. Wij proberen dat te doen door ervoor te zorgen dat
we een kwaliteitsvol product afleveren. Wij branden onze koffie
op ambachtelijke wijze en besteden aandacht aan maatschappelijk
verantwoord ondernemen.

Hoe onderscheiden jullie zich van andere
koffiebranderijen?
Wij onderscheiden ons vooral van andere branders door heel sterk
op het branden van gepersonaliseerde koffiemélanges te werken.
Veel branders doen dat, maar meestal enkel voor grotere afnames.
Bij ons kan het ook in kleine volumes.

Proberen jullie ook te innoveren en zit er ook een
stukje Sint-Truiden in jullie verhaal?
Met als eindresultaat het creëren van het eigen koffiemerk gaan
we in de toekomst meer en meer volledige teambuildingdagen
uitwerken. Onze samenwerking met de stad zal daar een heel
belangrijke rol in gaan spelen.
Teambuildingdagen zullen starten met uitleg over koffie, in combinatie met een demo koffiebranden. Nadien kunnen de deelnemers
lunchen in De Fwajee (de foyer van de Academiezaal) die we sinds
kort ook uitbaten. Vervolgens is er een stadsactiviteit. Dat kan
gaan van een fietstocht of een wandeling, tot een culturele rondleiding. We ronden af met een koffie cupping, de eerste stap in
het ontwikkelen van een eigen mélange. Dat is meteen het stukje
Sint-Truiden in ons verhaal. Kers op de taart zou zijn dat we ons ooit
in het historische centrum kunnen vestigen, met aan de branderij
een koffiebelevingscentrum.
Gimo Caffè is onder andere te koop in de Streekproductenwinkel
van Toerisme Sint-Truiden, in de branderij en via de webshop.
Meer info
Bv Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282
T 011 69 23 14, info@gimocaffe.be, www.gimocaffe.be
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Medewerker Dierenasiel Didier Sauwens

VERMIJD DIERENLEED:
laat je kat of kater steriliseren of castreren!

Om de (zwerf)kattenpopulatie in te dijken is het heel belangrijk dat katteneigenaars hun huiskat tijdig laten steriliseren of castreren. Philip Zurinckx van Dierenasiel
Sint-Truiden benadrukt waarom.

Philip, waarom is het belangrijk
dat mensen hun huiskat laten
steriliseren?

mag enkel adverteren via gespecialiseerde pers of een dierenwinkel.

Er is nog steeds een overpopulatie aan
katten. Vooral bij zwerfkatten zorgt dat
vaak voor een dierenwelzijnsprobleem en
zijn er mensen die overlast gaan ervaren.
Veel van die onfortuinlijke zwerfkatten
zijn gedumpte huiskatten of nakomelingen daarvan. Jaarlijks belanden er nog
steeds duizenden kittens in dierenasielen
omdat men er geen thuis voor vindt of
omdat ze ergens gedumpt worden. Om
de situatie onder controle te krijgen is
de sterilisatie van huiskatten verplicht.

Kittens die weggegeven worden via de
sociale media zijn meestal niet in orde
met de wetgeving. Bovendien is het risico
groot dat ze niet als huisdier worden
behandeld (bijvoorbeeld als slangenvoer).

Wat gebeurt er met zwerfkatten?

Mogen kittens verkocht worden?

De stad heeft een overeenkomst gesloten
met het dierenasiel van Sint-Truiden om
zwerfkatten te vangen, steriel te maken
en terug te plaatsen. Zo houden we de
populatie op een diervriendelijke manier
onder controle.

Kittens mogen verkocht worden, maar
moeten vooraf geïdentificeerd, gesteriliseerd en gevaccineerd zijn (zelfs als ze
gratis weggegeven worden). Een erkende
hobbykweker (maximum 5 nestjes/jaar)

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

Kortingsbon
Als jij je huiskat wilt laten steriliseren of castreren, kan je hiervoor
bij de stad Sint-Truiden een bon
aanvragen. Die bon (maximaal 1
per gezin en zolang de voorraad
strekt) kan je vanaf 16 februari na
afspraak afhalen bij het stadsloket in het stadskantoor. en kan je
tot en met 15 september gebruiken bij een dierenarts in Limburg.
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Februari is traditioneel de maand van Batibouw.
Misschien denk jij er ook aan om te verbouwen of renoveren?

Alleen maar winnaars
dankzij de energetische
renovatie
Albert Manet (78) en Edda Beckers (74) uit Zepperen bouwden in 1973 een eigen
woning. “Na bijna 50 jaar was die wel aan een update toe”, zegt Edda. “Bij onze
zoektocht naar begeleiding en advies hierbij kwamen we al snel uit bij Stebo. Een
betere begeleiding konden we niet vinden.”
Een energiecoach van Stebo kwam langs
bij Albert en Edda. Die stelde meteen
vast dat zij een zeer groot gasverbruik
en dus ook een hoge factuur hadden.
“Na onderzoek bleek dat onze woning
toch wel wat extra isolatie kon gebruiken en dat ook onze ketel aan vervanging toe was. We hadden ons dak
al recentelijk vernieuwd, maar daar
konden we toch nog wat extra isolatie
plaatsen. We hebben ook vloerisolatie
laten aanbrengen, een nieuwe ketel én
zonnepanelen op ons dak geplaatst.”

een duwtje in de rug. Wat voor ons een
doorslaggevend argument was: we dragen dankzij deze renovatie een steentje
bij aan een propere wereld voor onze
kinderen en kleinkinderen. Eigenlijk is
het op die manier een cadeau voor hen.”
En het koppel kijkt nog verder: “Ons
huis is nu klaar voor de toekomst. Als
wij er niet meer zijn, is het huis bij een
eventuele verkoop meer waard. Wat
opnieuw een cadeau is voor onze kinderen. Alleen maar winnaars bij een
energetische renovatie!”

Cadeau

Premies

De aanzienlijke investering schrok Albert
en Edda niet af.

Edda wil toch nog even de vlotte samenwerking met Stebo onderstrepen. “Zij
hebben ons de juiste adviezen gegeven
en ook de offertes bestudeerd. Dat gaf
ons een gerust gevoel dat we de juiste
investeringen deden en dat de prijzen
ok waren. Ook gaven ze ons veel info en
ondersteuning bij de premieaanvraag.
Zo kunnen we ook dankbaar gebruik
maken van de overheidssteun.”

“Toen het buiten frisser werd, merkten
we al goed dat ons wooncomfort gestegen is. Onze energiefacturen zullen ook
gevoelig dalen, omdat we minder gas
verbruiken en zelf onze stroom opwekken. Als we het geluk mogen hebben
om hier nog lang te blijven wonen, hebben we daar dus elke maand opnieuw
plezier van. Ook de lage rente gaf ons

Ga je renoveren? Maak
een afspraak met het
woon- en energieloket
Voor het renoveren van woningen
werkt de stad Sint-Truiden samen met
Stebo. Zij zijn de aangewezen partner
om de inwoners te begeleiden bij hun
renovatie, ze geven de juiste adviezen,
controleren offertes en de uitgevoerde
werken. Al die dienstverlening is gratis.
Een energetische renovatie hoeft niet
meteen een totaalrenovatie te zijn.
Wie bijvoorbeeld enkel zijn dak of
muren wil isoleren, een verwarmingsketel wil vervangen of zonnepanelen
wil leggen, komt ook in aanmerking
voor deze begeleiding. Ga zeker eens
langs het woon- en energieloket. Daar
krijg je alle info over energetische
renovatie, maar ook over premies en
de zeer voordelige financieringen,
zoals de Vlaamse energielening (0%
interest) en de Limburgse renovatielening (1,5%).
Meer info
Woon- en energieloket
T 089 39 16 44
bert.vandevijver@stebo.be
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Steeds meer mensen
kiezen voor een
strobalen woning
Je bent op zoek naar een duurzaam bouw- en woonconcept ... Heb je al eens gedacht
aan strobalenbouw?
Strobalen huizen bieden heel wat voordelen: de ‘ademende’ werking van de
strowanden garandeert zowel in de
zomer als in de winter een gezond en
aangenaam binnenklimaat, ze zijn energiezuinig en goed voor het milieu. Strobalen huizen worden namelijk opgetrokken uit voornamelijk hout, stro en leem
en bestaan dus voor 100% uit natuurlijk
afbreekbare grondstoffen. Bovendien
scoren strobalenwoningen zeer goed
op het vlak van isolatie. Een strobalen
ruwbouw is dan ook de ideale start voor
de bouw van een bijna-energieneutrale
(BEN) woning.
David was één van de eersten die een
nieuwbouwwoning in stro bouwde in
Sint-Truiden. Binnenkort starten Wouter
en Paulina met de bouw van hun strobalen woning. Beide koppels werken
hiervoor samen met architect Peter Vos.
Hieronder vind je hun verhaal.

Wouter en Paulina, jullie
starten binnenkort met een
bouwavontuur. Waarom kiezen
jullie voor een strobalen woning
en niet voor een traditionele
bouw?
We hebben voor een ecologische strobalen woning gekozen omdat we zoveel
mogelijk natuurlijke materialen willen
gebruiken. Op deze manier willen we

de natuur zo weinig mogelijk belasten
en terwijl een zo gezond mogelijke leefomgeving creëren voor onszelf en ons
dochtertje.

Peter, kan je ons wat meer
vertellen over de bouw van een
strobalen woning?
Na het uitvoeren van de funderingen
wordt de volledige houten draagstructuur, inclusief vloeren en dak,
geplaatst. Om onafhankelijk te zijn van
de grillen van het weer, wordt de dakbedekking meteen afgewerkt. Daarna
worden de buitenwanden, vloer en dak
met strobalen geïsoleerd. De strobalen
hebben dus geen dragende functie.
Als de uitgegraven leemgrond van de
funderingen kwalitatief goed is, kan
deze gemengd worden met kalk, stro,
zand en water tot leempleister voor de
binnenwanden. De leem kan met de hand
of machinaal tegen de strobalen aangebracht worden. Omdat het materiaal vrijwel gratis is en het aanbrengen zelf kan
uitgevoerd worden, is de kostprijs van de
afwerking van de binnenmuren minimaal.
Aan de buitenzijde komt er een afwerking met een natuurlijke dampopen
traskalkpleister in verschillende lagen
om de waterdichtheid van het gebouw
te garanderen.

De strobalen zorgen voor een perfect
‘ademende’ isolatie. Het lemen pleisterwerk langs de binnenzijde van de strobalenwand reguleert de vochtigheidsgraad in de woning zodat een gezond
binnenklimaat wordt gecreëerd. Grote
dakoversteken houden de regen van het
pleisterwerk weg.

David, jij bouwde al eerder een
strobalen woning. Hoe kijk je
hierop terug?
Het was een erg prettige ervaring om
zo een woning te kunnen bouwen. In
plaats van met koude materialen te
werken, zoals beton en staal, werk je
met warme materialen van natuurlijke
oorsprong. Bij elke fase kan je een
bewuste keuze maken van welk materiaal je wil gebruiken. Als je een beetje
handig bent, kan je volledig zelfstandig
de woning bouwen zonder al te veel
investeringen in werktuigen. Ons huis
was na 1,5 jaar bouwen, enkel in de
weekends, klaar.
Het resultaat is een natuurlijke woning
met instant sfeer, warmte en gezelligheid.
Ik zou het direct terug opnieuw doen.
Iedereen is super tevreden, zelfs de
kamerplanten! Want de leem zorgt voor
het juiste vochtigheidsgehalte.
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Wouter en Paulina, zijn jullie ook
van plan om veel zelf te doen?
We gaan inderdaad zoveel mogelijk
zelf proberen te doen. Zo besparen we
redelijk wat geld en nadien kunnen we
trots zijn op onze eigen verwezenlijking.
Onze architect Peter heeft tenslotte ook
zeer veel ervaring met zelfbouwers en
probeert ons steeds zoveel mogelijk te
ondersteunen tijdens heel het bouwproces.

Peter, hout, leem en stro, kan je
dan nog eender welke bouwstijl
kiezen?
De draagstructuur is van hout en dat
maakt de mogelijkheden quasi onbeperkt.
  

Peter, er zijn toch nog enkele
vooroordelen, zijn die terecht?
Vaak hebben mensen het idee dat door
het bouwen met strobalen de muren
enorm dik worden. De balen worden
echter op hun zijkant gezet, wat een
dikte van 36 cm betekent. Met aan beide

zijden een pleisterlaag van een 3-tal cm,
kom je op 42 cm uit, wat vergelijkbaar is
met andere bouwmethodes.
Natuurlijk is er ook het vooroordeel dat
een strobalen woning extra vatbaar is
voor brand. Het klopt dat tijdens het
bouwproces extra zorgvuldig moet
omgesprongen worden met rondslingerend stro-afval. Dit is erg brandbaar en
de werf moet ten alle tijden goed opgeruimd worden. Maar eens de strobalen
beschermd zijn door een pleisterlaag
langs beide zijden, hebben de wanden
een brandweerstand van minimaal 90
minuten.
Tenslotte krijgen we regelmatig de vraag
of dat stro dan geen muizen en ander
ongedierte aantrekt. Het stro zelf is geen
voedsel voor knaagdieren, het zou hooguit een nestplaats kunnen vormen. Maar
omdat de balen samengeperst worden en
aan beide zijden bepleisterd worden, kan
er geen ongedierte in de muren.

Het stadsbestuur
stimuleert inwoners
om duurzaam met
regenwater om te
gaan
Het stadsbestuur wil de inwoners stimuleren om slim en duurzaam met regenwater
om te gaan door bijvoorbeeld het plaatsen van een regenwaterput voor opvang
en hergebruik van hemelwater, een wadi
in de tuin om het hemelwater vertraagd
te laten infiltreren, enz. Mensen die
hiervoor inspanningen ondernemen en
aan de voorwaarden voldoen, kunnen
beroep doen op aanvullende premies van
de stad Sint-Truiden, bovenop de premies
die Fluvius reeds heeft vastgelegd in hun
premiereglement.

© Roel Vinck

14

Meer info
www.sint-truiden.be/premieduurzaam-opvangen-en-afkoppelingvan-hemelwater
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Premies voor
renovatiewerken in 2021
Ook in 2021 kunnen er premies voor
renovatiewerken en energiebesparende
maatregelen aangevraagd worden. Voor
wie energiezuinig renoveert, zijn er zelfs
een aantal bijkomende steunmaatregelen ingevoerd.
Zo is er een nieuwe premie van Netbeheerder Fluvius voor het plaatsen van
zonnepanelen, verdubbelt de premie
voor hoogrendementsbeglazing en
buitenmuurisolatie aan de buitenzijde
en is er een EPC-labelpremie. Voor deze
EPC-labelpremie moeten eigenaars binnen een periode van 5 jaar via het energieprestatiecertificaat kunnen aantonen
dat ze hun woning of appartement veel
energiezuiniger hebben gemaakt.
Voor bijkomende informatie over de
premies, kan je terecht bij het woonenergieloket, iedere dinsdag van 14u tot
16u en iedere donderdag van 9u30 tot
11u30 in het stadskantoor en iedere 3de
dinsdag van 9u tot 11u30 in het Sociaal
Huis. Stebo helpt je graag verder. Wel
vooraf een afspraak maken via https://
woonenergieloket.stebo.be/sint-truiden.
Breng zeker je aanslagbiljet (inkomen
2019), duidelijke detailfacturen of offertes mee.
Vanaf 1 januari is elke gemeente ook verplicht een meldpunt voor problematische
woonsituaties, waaronder discriminatie
op de huurmarkt, te organiseren. Dit
meldpunt is eveneens geïntegreerd in
dit woonenergieloket.
Meer info
Bert Van de Vijver
T 089 39 16 44
bert.vandevijver@stebo.be

Ook jij kan winnaar zijn
Benieuwd hoeveel je bespaart met isolatie of nieuwe ramen? Fluvius stelt 4 nieuwe
online calculators voor waarmee je in een handomdraai berekent hoeveel je BENOvatie
(beter dan een gewone renovatie) kost, wat de terugverdientijd is en hoeveel energie
je bespaart. Je komt bovendien meteen ook te weten of je in aanmerking komt voor
een premie.
Probeer het zelf op benoveren.fluvius.be. Je vindt er trouwens nog veel meer onafhankelijk advies om je BENOvatie tot een goed einde te brengen.
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Initiatie EHBO

Literaire prijzen

Wil je anderen kunnen helpen als er iets gebeurt? Het Rode
Kruis Sint-Truiden leert je hoe. Jongeren tussen 15 en 25 jaar zijn
welkom voor een gratis vorming. Inschrijven kan via reservering.
sint-truiden.be.

De winnaars van de Literaire Prijzen van de stad Sint-Truiden zijn
inmiddels bekend. Omdat de prijsuitreiking dit jaar niet kan doorgaan zoals we gehoopt hadden, kan je vanaf nu elke week via de
facebookpagina van de bib genieten van het werk van de winnaars.

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

Neem zeker een kijkje en laat je verrassen door nieuw schrijftalent:
www.facebook.com/bibliotheeksinttruiden

Geef bloed bij het Rode Kruis
Iedereen tussen 18 en 70 jaar die gezond is en niet tot
een uitgesloten risicogroep behoort, kan bloed geven.
Je helpt er mensenlevens mee te redden.
In Sint-Truiden kan je bloed geven elke eerste dinsdag
van de maand van 17u30 tot 20u30 in het stadswerkhuis, Sint-Jorisstraat 4510.
Meer info: M 0479 75 19 89
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Voor deze editie ontvingen we bovendien een recordaantal inzendingen. Voel je zelf de schrijfkriebels? Wil je een gedicht of een
kortverhaal indienen voor de volgende editie? Denk je dat de jongerenprijs eventueel een leuke opstap kan zijn naar het uitbrengen
van je eigen werk? Doe dan zeker mee.
Op www.literaireprijzen.be vind je het reglement. Hier kan je
ook ineens je eigen werk uploaden. We kijken alvast uit naar je
inzending.

AANLEG HOUTHAKSELDAMMEN
Vorig jaar startte de stad Sint-Truiden met de aanleg van houthakseldammen en grasbufferstroken tegen lokale water- en
modderstromen tijdens noodweer. Het project wordt dit jaar
verder uitgevoerd. Zo werden er in januari nieuwe houthakseldammen aangelegd in deelgemeente Aalst, langs de Borgwormsesteenweg.
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14 FEBRUARI, CUPIDO IN
DE STAD VAN Z’N ÀT!
Op wie schiet hij zijn pijlen?
Ga jij dit jaar iemand verrassen
met Valentijn?
Kom op zaterdag 13 februari naar onze
stad en vind jouw Valentijnscadeau bij
één van de lokale handelaars, marktkramers of horecaondernemers. Wie weet
word jij zelf wel in de bloemetjes gezet.

Kom shoppen in Sint-Truiden
win een romantisch etentje voor
twee t.w.v. €250

Shop & The City zet een leuke Valentijns
actie op poten. Een fotograaf legt dat
weekend verliefde koppeltjes op beeld
en post deze foto’s op Valentijnsdag op
de Shop & The City Facebookpagina. Het
koppel met de meeste Facebook likes
wint een romantisch diner bij Truiens
Gault&Millau restaurant L’Angelo Rosso.
Nog inspiratieloos voor dat ideale Valentijnscadeau? Shop & The City geeft alvast
enkele tips mee via hun Facebookpagina.

Ontvang één van
de 1500 gratis rozen
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Er valt heel wat
te beleven in de
krokusvakantie
voor kinderen tot 12 jaar
Je kan online inschrijven voor de sportdagen via
www.bubbelpret.be.
Let op: de programmatie van deze sportdagen kan aangepast worden naargelang de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Schaatsen, Sport & Fun

Begijnhof

Wanneer dinsdag 16 februari
Voor wie jongens en meisjes van 6 (1ste leerjaar) tot 12 jaar
Prijs
12 euro

Mooist versierde kerstbuurt van 2020.

Multimove

Livestream
Cultuurcentrum de Bogaard brengt familievoorstelling via
livestream naar kinderen in bijzondere omstandigheden.

Wanneer woensdag 17 februari
Voor wie jongens en meisjes van 4 tot 8 jaar (de kleuters
moeten 4 jaar geworden zijn)
Prijs
12 euro

Schaatsen, Sport & Fun
Wanneer donderdag 18 februari
Voor wie jongens en meisjes van 6 (1ste leerjaar) tot 12 jaar
Prijs
12 euro

Jumpen, Sport & Fun
Wanneer vrijdag 19 februari
Voor wie jongens en meisjes van 6 (1ste leerjaar) tot 12 jaar
Prijs
12 euro
Meer info
Sport
T 011 70 17 70
info.sport@sint-truiden.be
18
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Als huisarts,
thuisverpleegkundige of
kinesist heb je recht op een
parkeerkaart voor medische
en paramedische beroepen

Werk je als poetshulp, oppas, in de maaltijdbedeling
of kraam- en thuiszorg? Ook dan kom je in
aanmerking.
Leg deze kaart samen met de blauwe schijf onder de voorruit
van je wagen, en parkeer vier uur gratis rond de stadskern. In
de hele betalende zone kan je zo ook een uur gratis je auto
laten staan.
Prijs: 20 euro

Hoe aanvragen?
Ga met je identiteitskaart, inschrijvingsbewijs van je auto en
beroepsgetuigschrift langs bij de parkeerwinkel, Minderbroedersstraat 29.

Veerle Schoofs werkt als zelfstandig
thuisverpleegkundige en maakt gebruik van
deze parkeerkaart.
Veerle, hoe wist jij dat er een speciale parkeerkaart
voor (para)medische beroepen bestaat?
Ik las dit in het informatieblad toen het stadsbestuur hiermee
van start ging. De kaart is trouwens niet alleen voor personen
met een medisch beroep, maar ook voor alle thuishulpdiensten.

Hoelang maak je al gebruik van deze parkeerkaart?
Al van in het prille begin, ongeveer 7 jaar nu. Toen waren er wel
nog niet zoveel plaatsen beschikbaar als nu.

Wanneer gebruik jij deze parkeerkaart?
Voor alles wat met mijn werk als thuisverpleegkundige te maken
heeft: als ik de patiënten ga verzorgen of een kleine boodschap
voor hen doe in de stad, maar ook als ik medisch materiaal ga
aankopen.

Vind je de parkeerkaart handig bij de uitoefening
van je beroep en waarom?
De kaart is zeker handig. Vroeger hadden we alleen de parkeerkaart om 15 minuten gratis te parkeren, maar dikwijls waren
we dan nog niet klaar met de verzorging en riskeerden we een
boete. Nu kunnen we een uur parkeren in de binnenstad, wat
het werk een heel stuk gemakkelijker maakt. Je mag nu met de
kaart ook overal, uiteraard reglementair, parkeren en niet meer
op speciaal voorbehouden plaatsen.
Meer info
Parkeerwinkel
T 011 87 28 82
parkeerwinkel@sint-truiden.be
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Vraag van de maand

WAAR EN WANNEER KAN IK TERECHT
VOOR DE TEGOEDHUISVUILZAKKEN?
Elk gezin dat in Sint-Truiden op 1 januari 2021 gedomicilieerd is, ontvangt in de loop
van 2021 een aanslagbiljet voor de inzameling en verwerking van het afval. Het bedrag
is afhankelijk van de grootte van je gezin op 1 januari 2021.
In ruil voor je jaarlijkse bijdrage heb je
recht op een hoeveelheid huisvuilzakken,
in functie van de grootte van je gezin.
• gezin van 1 persoon: 2 rollen
kleine grijze huisvuilzakken
• gezin van 2 personen: 2 rollen
grote grijze huisvuilzakken
• gezin van 3 personen: 2 rollen
grote grijze huisvuilzakken en 1
rol kleine grijze huisvuilzakken
• gezin van 4 personen of meer: 3
rollen grote grijze huisvuilzakken

De lijst van de handelaars vind je op
www.sint-truiden.be/huisvuilzakken.
Opgelet: je kan niet meer langskomen in
het stadskantoor.

Alleenstaanden en eenoudergezinnen
krijgen van het stadsbestuur een tegemoetkoming in de vorm van een Shop &
The City-cheque ter waarde van 25 euro.
Deze cheque kan je in het najaar afhalen.

Wat meenemen?
Zorg ervoor dat je je elektronische identiteitskaart meeneemt. Mensen die voor
hun buren, ouders, … zakken willen
meenemen of GFT-stickers willen kopen,
mogen dat, maar moeten de bijhorende
identiteitskaarten meenemen.

Gezinnen waarvan een persoon recht
heeft op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, krijgen een vermindering
van hun jaarlijkse afvalfactuur van 40
euro.

Opgelet
1 rol grote zakken = 2 rollen kleine
zakken
2 rollen kleine zakken = 1 rol grote
zakken
Gezinnen met een kind/kinderen jonger
dan 3 jaar krijgen van het stadsbestuur
1 gratis rol grote grijze vuilzakken per
kind per jaar. Deze zakken kan je ineens
meenemen wanneer je naar je plaatselijke
handelaar gaat voor je tegoedzakken. Je
hoeft hier geen attest voor bij te hebben,
dit staat automatisch in het systeem.

Waar en wanneer afhalen?
Je kan je tegoedzakken afhalen bij de
plaatselijke handelaars vanaf 8 februari
2021. Je kan dan ook een GFT-sticker voor
2021 kopen. De GFT-sticker kost 40 euro
voor een grote container en 15 euro voor
een kleine container. Heb je nog geen
GFT-container, vraag er dan één aan via
het Contactcentrum, 011 70 14 14.
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Mensen die pas na 1 januari 2021 in onze
stad zijn komen wonen, krijgen geen
tegoedzakken. Zij krijgen dit jaar ook
geen factuur van Limburg.net.

Tegemoetkomingen
Incontinente personen, stomapatiënten en personen met een buikdialyse
(peritoneale dialysebehandeling thuis)
hebben eenmaal per jaar recht op een
sociale tegemoetkoming onder de vorm
van 3 rollen grote grijze vuilzakken.
Deze kan je enkel afhalen na afspraak
bij het stadsloket, in het stadskantoor,
Kazernestraat 13. Vergeet niet om een
doktersattest mee te brengen.
Onthaalmoeders en kinderdagverblijven,
die officieel erkend zijn door Kind en
Gezin, hebben eenmaal per jaar recht
op 5 rollen grote grijze vuilzakken, enkel
af te halen na afspraak bij het stadsloket
en na voorlegging van een bewijs dat ze
officieel erkend zijn door Kind en Gezin.

Meer info
Milieu
T 011 70 15 30
info.milieu@sint-truiden.be
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Doe meer met minder zakken
Afvalpreventie is voor Limburg.net prioritair. Afval dat niet ontstaat, hoeft ook
niet te worden opgehaald en verwerkt.
Afval voorkomen begint in je eigen huis. Aan de hand van vier thema’s krijg je
enkele tips om je afvalgebruik te verminderen. Goed voor het milieu en goed voor
je portemonnee.

Verpakkingen

Kraantjeswater

Een groot deel van het huishoudelijk afval bestaat uit verpakkingen. Die verpakkingen koop je gewoon mee aan in
de winkel. Nochtans is dit soort afval te vermijden door
afvalvriendelijk of afvalarm te winkelen.

Kraantjeswater is het meest milieuvriendelijke
drankje dat er bestaat. Bij kraantjeswater komt
er geen verpakkingsafval of transport aan te
pas en het is een product van topkwaliteit.

Tips:

Tips:

• gebruik een boodschappentas
• koop zoveel mogelijk onverpakt
• geef de voorkeur aan grote
verpakkingen
• koop drank in herbruikbare glazen flessen

•
•
•
•
•

gebruik een drinkbus
verkies een douche boven een bad
vermijd lekkende kranen
hou je waterstand in de gaten
zorg voor een volle vaatwasmachine

Papier
Dagelijks komen we met honderden papieren in aanraking.
De ene al wat nuttiger dan de andere. Toch kan je hier heel
wat van vermijden. Met enkele kleine aanpassingen beperk
je makkelijk je papierverbruik.

Tips:

Voedsel
Al te veel voedsel belandt in de vuilbak. Dit kan vermeden
worden door anders in te kopen of anders om te springen
met voedsel.

•
•
•
•
•

denk na voor je print
kies voor duurzaam papier
gebruik gerecycleerd papier
zeg nee tegen reclame
denk digitaal

Meer info
www.limburg.net/afval-voorkomen

Tips:
•
•
•
•

gebruik een boodschappenlijst
organiseer je koelkast
benut elk ingrediënt
gebruik je diepvriezer
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Fit met Stijn
Wil je meer bewegen? Maar je hebt geen tijd? Je weet niet hoe? Je bent alleen? Je
vindt het te duur? Ga dan langs bij je huisarts. Hij verwijst je door naar de Bewegen
op Verwijzing-coach Stijn Coeckelberghs. Stijn helpt je opnieuw gezond te bewegen.
Als stadsbestuur geloven wij in Bewegen op Verwijzing of kort gezegd BOV. De Vlaamse
Overheid en het Vlaams Instituut Gezond Leven gaf ons de kans om via Bewegen op
Verwijzing in te zetten op de gezondheid van onze Truienaren.

WIJ MAAKTEN KENNIS
MET STIJN.
Stijn, stel jezelf eens even voor
Ik ben een 29-jarige papa die in het
dagelijks leven werkt als psychomotorisch
en bewegingstherapeut in het psychiatrisch ziekenhuis Asster. Ik ben iemand
die graag in beweging is en geniet van
lopen, fitnessen en voetballen bij 1ste
provincialer Houtem VV. Als ik mezelf in
drie woorden zou moeten omschrijven:
enthousiast, dynamisch en sportief.

Waarom werk je als coach mee
aan dit project?
Ik wil mensen laten proeven welke voordelen bewegen met zich mee kan brengen. Bewegen heeft niet alleen invloed
op je fysieke capaciteiten, maar ook op
je mentaal welzijn. Bewegen kan zelfs
verbindend werken: denk aan een fijne
wandeling met je buurman, naar een
sportclub gaan met vrienden, spelen met
je kinderen of kleinkinderen ...
Door mensen mee te nemen in mijn verhalen en door naar hen te luisteren, wil
ik samen met hen een stap zetten naar
een actievere levensstijl waarin beweging
centraal staat.

Wat is volgens jou het
belangrijkste bij Bewegen op
Verwijzing?
Het belangrijkste is dat het voor iedereen
is. Iedereen kan en mag deelnemen. Het
is niet de bedoeling dat je sportkledij
draagt. We gaan niet sporten, maar
nagaan hoe je meer kan bewegen. We
stellen samen een beweegplan op.

Hoe verloopt Bewegen op
Verwijzing?
Je maakt een afspraak en dan leggen we
een eerste kennismakingsgesprek vast.
Om aan de slag te gaan, heb je een verwijsbrief nodig van de huisdokter of specialist (omwille van de coronapandemie
kan deze verwijsbrief ook nadien aangevraagd worden). De arts wordt ook steeds
betrokken in iedere stap die we samen
zetten. Je betaalt 5 euro per kwartier
voor een individuele sessie. Mensen die
recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming betalen 1 euro per kwartier.
Voor groepsbegeleiding betaal je 1 euro
per kwartier bij normaal tarief en 0.50
euro per kwartier bij verhoogde tegemoetkoming.
Meer info
Stijn Coeckelberghs
M 0496 34 38 35
sint-truiden@bewegenopverwijzing.be
www.bewegenopverwijzing.be
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TROOSTPOSTERS
Ken jij iemand die in deze periode wat troost kan gebruiken? Stuur dan een troostposter
en help zo iemand deze periode te overbruggen.
Kunst troost, verwarmt en verbindt.
Daarom schreven enkele oud finalisten
van de literaire prijzen Sint-Truiden een
hartverwarmend gedicht. Wil jij hun
poëzie gebruiken om iemands dag te
vertroosten en op te vrolijken? Contacteer dan de UITbalie en wij sturen de
troostposter gratis op.
Benieuwd naar de drie verschillende
ontwerpen? Hieronder lichten we alvast
een tipje van de sluier met één strofe uit
ieder gedicht.

Mo,a Thijs © Boumediene Belbachir
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Wil jij graag heerlijk dromerige
poëzie schenken? Dan is het
gedicht van Mona Thijs jouw
beste keuze.
“Het is makkelijk ons,
tegen deze diepblauw wordende hemel, een
maan in te beelden. Melkachtig
en sappig als naan. Onze vingers
gaan ervan druipen, maar we vegen ze af aan
het helmgras in de duinen...”

Verwen iemand met de tedere
en warme poëzie van Margot
Delaet.
"…en haar lach klatert als het water
dat rimpelt op haar rok en even later
raken onze vingers elkaar…"

Stuur Rand Helawi’s levendige
gedicht als je iemand hoop en
blijdschap wilt geven.
“ik vraag aan de zon hoe je dagen zijn
hij zegt me dat je vrolijk wakker wordt
door de duif die elke morgen
aan je venster koert…”

Margot Delart © Boumediene Belbachir

Rand Helawi
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NIEUW IN DE BIB
Lectrr Lockdown
- Het jaar in
cartoons

Rachel Hansoul © Leen Hoogmartens

Naast poëzie worden de troostposters
aan de andere zijde voorzien van prachtige illustraties door Rachel Hansoul
(1994). Deze Belgisch-Congolese visueel
designer heeft een grote passie voor
mode en kunst. Haar ontwerpen bestaan
uit vele kleuren en opvallende prints.
Wil jij graag iemand een troostposter verzenden? Stuur een mailtje naar uitbalie@
sint-truiden.be met de naam en het adres
van de persoon die je graag wilt verrassen
en wij sturen de poster gratis op. Heb je
een voorkeur voor een bepaald gedicht?
Vergeet dat dan zeker niet te vermelden.
Benieuwd naar de ontwerpen van Rachel
Hansoul? Je vindt een sneak peak op de
sociale media van cultuurcentrum de
Bogaard en bibliotheek Toni Coppers.
instagram @ccdebogaard
Facebook cultuurcentrum de Bogaard
Facebook Bibliotheek Toni Coppers

Voor Lectrr, onder
meer huiscartoonist
van De Standaard,
veranderde er weinig in 2020. Ook
dit jaar zat hij elke
dag in zijn kamertje
te tekenen en de
rest van de wereld
van commentaar te
voorzien. Nieuw was
dat ook de rest van
de wereld plotseling aan huis gebonden
was, met dank aan een Chinese vleermuis.
Reden genoeg voor Lectrr om zijn medemensen een spiegel voor te houden. In
Lectrr Lockdown verzamelt hij al voor de
negende keer zijn beste en spitsvondigste
cartoons van het afgelopen jaar. Hoogst
besmettelijk en gevaarlijk materiaal, een
krachtig virus dat zich in de eerste plaats
op je lachspieren richt.

If i stay (dvd)

Een stukje van
de regenboog Jan Van Coillie
(kinderboek)
In Een stukje van de
regenboog vind je de
mooiste gedichten
voor kinderen die verschenen tussen 2010 en
2020.
Geniet mee van de
grappige, ontroerende
of wonderlijke poëzie
van Edward van de
Vendel, Bart Moeyaert, Kate Schlingemann, Jaap Robben, Bette Westera, Ted
van Lieshout, Hans & Monique Hagen, Joke
van Leeuwen, Geert De Kockere en vele
anderen. Stuk voor stuk zijn de gedichten
origineel en authentiek en spreken ze jong
en oud aan door de magische spanning die
eigen is aan poëzie.
De betoverende illustraties van Sassafras
De Bruyn geven op een unieke manier
kleur aan de magie van de kinderpoëzie.

De verfilming van de bestseller If i stay vertelt het romantische, hartverscheurende
en meeslepende verhaal van een jonge
vrouw die voor de ultieme beslissing komt
te staan. De zeventienjarige Mia Hall is
een getalenteerde muzikante die een
mooie toekomst tegemoet gaat, zowel in
de muziek als in de liefde. Maar door een
tragisch ongeluk verandert alles en raakt
Mia gevangen tussen het heden en het
hiernamaals. Voor het te laat is, zal Mia
een beslissing moeten nemen die haar toekomst volledig zal veranderen. Kiest ze er
voor om los te laten of om terug te keren
naar Adam, de liefde van haar leven?

25

Levenskwaliteit

Dorp in de kijker:

Gelinden

Sint-Truiden telt 18 mooie dorpen, elk met hun eigen dorpszicht en karakter.
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“De mergels van
Gelinden:
uniek geologisch
erfgoed”
Diederik De Leersnyder

Verborgen moois in Gelinden: Natuurreservaat Het Overbroek
en het Natuurhuis Haspengouw
Diederik De Leersnyder (voorzitter Aulenteer Natuurpunt): “De mergels van Gelinden zijn
uniek geologisch erfgoed. Wist je dat wetenschappers van over heel de wereld langskomen
om ze te bestuderen?
Op de flank van de Herkvallei in Gelinden ligt natuurreservaat Het Overbroek. Elke eerste
zondag van de maand organiseert Aulenteer Natuurpunt een geleide natuur- en erfgoedwandeling in groepjes van maximum 4 personen inclusief gids omwille van coronamaatregelen. De wandelingen gaan dikwijls over onverharde paden, geschikt schoeisel is dus
een must. Deelname is gratis. (Onder voorbehoud van de verdere evolutie en eventuele
aangepaste maatregelen in het kader van de bestrijding COVID-19)
Elke zondagnamiddag kan je ook het Natuurhuis Haspengouw bezoeken. Je vindt er naast
een tentoonstelling over de 'Mergels van Gelinden' en andere waardevolle gesteenten uit
ons Haspengouw, ook allerlei natuur- en toeristische informatie (TIP), zoals wandel- en
fietsbrochures, kaartjes, natuurstreekproducten zoals hoogstamappelsap, siroop, …

Gezocht: groene vingers
Iedere week worden er natuurbeheerswerken uitgevoerd in Natuurreservaat Overbroek:
maaien, hooien, snoeien, onderhoud van wandelroutes en de mergelgroeve, ... Wie wil
een handje helpen? Heb je geen tijd maar wil je toch een bijdrage leveren? Voor 10 euro
per jaar steun je de natuurwerking van Aulenteer. Een abonnement bij Natuurpunt kost
30 euro per jaar. Giften, klein of groot, zijn natuurlijk steeds welkom.
Meer info
Natuurhuis Haspengouw, Kleinveldstraat 54 in Gelinden.
Elke zondag tussen 13u en 17u.
Diederik, 0475 58 45 00
Annemie, 0494 52 95 32
info@natuurpuntaulenteer.be
F Aulenteer
Web Aulenteer
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ELKE EURO MAAKT
HET VERSCHIL
VOOR MENSEN
MET EEN BEPERKT
BUDGET
Soms is het moeilijk om rond te komen of om nog iets over te houden
aan het einde van de maand. Daarom geven we graag wat tips om je
maandelijkse facturen te laten dalen.
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De waterscan
Via de waterscan onderzoekt De Watergroep samen met jou hoe jouw waterverbruik en dus ook jouw waterfactuur kan
verminderen.
De waterscanner geeft op basis van zijn
vaststellingen advies, tips en informatiebrochures aan de klant. Een waterscan is
dus geen keuring of controleonderzoek.
Voor wie is de waterscan gratis?
• Voor alle beschermde klanten.
• Voor klanten met een doorverwijzing
van het OCMW, een CAW of een
andere instelling voor schuldbemiddeling, indien het verbruik bij de klant
minstens voor de helft hoger ligt dan
het gemiddelde (Je moet voldoende
water kunnen besparen. Dit betekent
dat jij en je gezin de helft meer verbruiken dan het gemiddeld verbruik).
• Voor klanten bij wie een gratis energiescan is uitgevoerd en waarbij het
waterverbruik voor de helft hoger ligt
dan het gemiddelde (zie hierboven).
Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden, maar wens je wel een waterscan
uit te voeren in jouw woning? Dat kan
tegen het standaardtarief.

De energiescan
De energiescan is een snelle doorlichting
van het energieverbruik in je woning.
Een energiescanner komt langs en bekijkt
samen met jou hoe je zuiniger met energie
kan omspringen. Waar nuttig, plaatst de
energiescanner gratis energiebesparend
materiaal met een waarde tot 25 euro. Je
krijgt een gepersonaliseerd verslag met
daarin een overzicht van je huidige energiesituatie, de bijbehorende energietips
en een berekening hoeveel je met die tips
zou kunnen besparen.

Voor wie is de energiescan gratis?
• Je bent een beschermde klant en
geniet van het sociaal tarief voor
aardgas en elektriciteit.
• Er werd een verzoek ingediend bij
de Lokale Adviescommissie (LAC)
tot afsluiting van je aardgas- en/of
elektriciteitslevering.
• Je hebt een actieve budgetmeter voor
gas en/of elektriciteit.
• Je behoort tot de prioritaire doelgroep
in het kader van de Energielening.
• Je bent huurder bij een sociale
huisvestingsmaatschappij of sociaal
verhuurkantoor.
• Je bent huurder en je maandelijkse
huur is niet hoger dan 528,57 euro.
Neem contact op met het Sociaal Huis om
na te gaan of je in aanmerking komt voor
een gratis scan.

Sociaal tarief voor gas
en elektriciteit
Sommige personen en gezinnen hebben
recht op een sterk verlaagd tarief voor
elektriciteit en aardgas. Dit wordt de
'sociale maximumprijs' of het 'sociaal tarief'
genoemd. Het sociaal tarief wordt alleen
toegekend aan personen die bepaalde
uitkeringen of tegemoetkomingen krijgen.
Nieuw sinds 1 februari: personen die een
verhoogde tegemoetkoming ontvangen,
zullen gedurende 1 jaar recht hebben op
het sociaal tarief voor gas en elektriciteit.
Personen met een laag inkomen hebben
recht op de verhoogde tegemoetkoming
(de vroegere WIGW of omnio). Zij betalen
minder voor gezondheidszorg (remgeld,
ziekenhuisopname, maximumfactuur, ...)
en hebben nog andere financiële voordelen (UiTPAS Haspengouw, openbaar
vervoer, ...).

Wil je weten of je al geniet van de verhoogde tegemoetkoming? Kijk op een
recent klevertje van je ziekenfonds. Als
de code eindigt op 1, heb je recht.
Als je geen automatisch recht hebt op de
verhoogde tegemoetkoming, kan je bij je
ziekenfonds navragen of je recht hebt op
de verhoogde tegemoetkoming op basis
van je inkomen.

Kinderopvang,
betaalbaar voor iedereen
Ouders met een beperkt budget die gebruik
maken van een opvangvoorziening (behalve
in een Initiatief voor Buitenschoolse Kinderopvang of IBO, daar geldt een ander prijssysteem) voor hun kind, kunnen in bepaalde
situaties recht hebben op een individueel
verminderd tarief voor de kinderopvang.
Op mijn.kindengezin.be kan je via de
online-module de berekening van het
inkomenstarief doen. Je kunt ook raad
vragen bij je kinderopvang of via de Kind
en Gezin-lijn, 078 150 100.
Kan je het berekende tarief niet betalen?
Breng dan het attest inkomenstarief van
Kind en Gezin mee naar het Sociaal Huis.
Het Sociaal Huis doet vervolgens een
onderzoek naar je inkomsten en uitgaven
en kan een aanvraag voor individueel
verminderd tarief doen bij Kind en Gezin.
Het gaat hier enkel om kinderopvangvoorzieningen voor baby’s en peuters waar er
volgens inkomen wordt betaald.
Meer info
OCMW - Sociaal Huis
Clement Cartuyvelsstraat 12
T 011 69 70 30
sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be
www.sociaalhuissinttruiden.be
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DAG VAN DE ACADEMIES
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Op zaterdag 6 februari zetten de academies van Vlaanderen hun deuren (digitaal) open
voor de dag van de academies. Het thema is ‘Crossroads'. Dit staat voor bestuiven, voor
het elkaar positief beïnvloeden en het delen van elkaars mening, talenten en uitingsvormen. Kunst maken, brengt mensen bij elkaar. Meer dan ooit beseffen we nu hoe belangrijk
kunstacademies zijn in deze vreemde tijden.

ACADEMIE HASPENGOUW
[PODIUM]
streamt live op vrijdag 5 en
zaterdag 6 februari
De Haspengouwse Podiumafdeling is een
bruisende en creatieve plek. Jong en oud
zet er zijn eerste stappen op de planken
met muziek, theater én dans. Op 6 februari
doen ze dat traditiegetrouw ook. Maar wat
met corona? Dit jaar werd de academie wel
extra uitgedaagd om creatief te zijn. Concerten spelen zonder publiek? Muziekles
geven in veilige omstandigheden? Dansen
zonder elkaar aan te raken? Theater spelen
op een stoel?
De leerkrachten bleven op alle mogelijke
manieren aanhaken bij hun leerlingen.
Het resultaat zie je op zaterdag 6 februari
vanuit je comfortabele zetel. Bovendien
start de live stream al vanaf vrijdag. Op 5
februari dus ook al online pret.

"Spannend hoor zo'n online concert!"

nodiging om online les te volgen. Ze gaf
me even passioneel als anders les. Als ik
zing, voel ik minder stress en stop ik met
piekeren. Dat hielp me tijdens deze periode
enorm.”

Lina Santermans (13) volgt dansles
bij Dominique Lauwers. Ook de
dansafdeling kreeg online les.
"Het was super om tijdens de beide
lockdowns toch nog wekelijks te kunnen
bewegen. Juf Dominique was ook heel
creatief met het gebruik van onze ruimte.
We gebruikten dagdagelijkse voorwerpen
om aan ballet te doen: een stoel als barre,
een waterflesje als roll voor de opwarming
… In de online lessen werkten we vaak op
de details. Dat werpt, nu we terug live les
krijgen in kleine groepjes, zijn vruchten af.
Nu werken we aan opnames die op de Dag
van de Academie gestreamd zullen worden.
De beelden worden afgespeeld tussen de
muziekoptredens in. Het lijkt het Nieuwjaarsconcert in Wenen wel!”

Ook Kaat Vanduren (13), die theater volgt
bij meester Frank Nijssens, werkt mee aan
opnames die gestreamd zullen worden. "In
de lockdownperiodes leerden we zo veel
over hoe je voor een camera acteert. Tijdens
opnames, maar ook tijdens de online lessen.
Dan werken we extra veel aan gezichtsmimiek. Hopelijk zie je het resultaat."

Wil je op 5 en 6 februari niets
missen?
Op www.ahpodium.be/ahpstreamt kan je
live de concerten volgen. Ben je wat later?
Of kijk je liever een andere keer? Geen
probleem. Alle concerten blijven daar
beschikbaar. Je kan er nu al enkele gaan
bekijken die eerder dit jaar plaats hadden.
Krijg je zin om zelf op de planken te staan?
Dan kan je je vanaf mei aanmelden voor
het volgende schooljaar. Bovendien kan je
in die periode ook proeflessen komen volgen. Blijf dus op de hoogte en volg ons via
www.facebook.com/ahpodium.be of surf
naar www.ahpodium.be voor alle updates.

De leerlingen vertellen je graag hoe ze
zich hier voor klaarstomen. En hoe ze hun
podiumkriebels vooral niet laten afkoelen.
Ingrid Hendrix (55): "Wat kijk ik er naar uit
om op de Dag van de Academies terug eens
echt op de planken te staan. Zelfs zonder
live publiek is dat spannend. Wetend dat
er misschien wel honderden mensen van
achter hun computer meekijken geeft me
toch evengoed kriebels in mijn buik.
Toen corona kwam, bracht zangles volgen
bij Lieve Leonaers wel wat uitdagingen
met©zich
mee.
Elke week kreeg ik een uitThomas
Louapre

31

Levenskwaliteit

32

Levenskwaliteit

ACADEMIE HASPENGOUW [BEELD]

“Het is fijn om creatief bezig te zijn”
Levende expo
Een tentoonstelling is meestal een statige compositie, een
onbeweeglijke opstelling van kunstwerken. Tijdens de dag van
de academies brengt de Academie Haspengouw [Beeld] daar
verandering in. In het thema Crossroads kan je zien hoe een
opstelling tot stand komt, ophangen/wegnemen/inzoomen/
combineren/… Het wordt als het ware een levende expo. Je
kan deze artistieke compilatie op zaterdag 6 februari vanaf 8u
bekijken via www.ahbeeld.be.
Bea Duchateau, specialisatie juweelontwerp/edelmetaal: “De
dag van de academies is een dag om de academies, de ateliers
en de leerkrachten in de kijker te zetten. Andere jaren doen we
demonstraties en workshops, maar tijdens deze coronaperiode
gebeurt alles digitaal. We krijgen via de computer les, communiceren via videobellen en sturen foto’s heen en weer. Tijdens
deze dag van de academies gooien onze leerkrachten het over
een andere boeg en hebben ze het medium ingezet om een
inkijk te geven in de opbouw van een expo. Dat is een proces
wat je anders niet meemaakt.”

Hedendaagse mail-art
Als tweede activiteit zetten we in de week voorafgaand aan de
dag van de academies in op ‘mail-art’. De studenten van het atelier schilderkunst gebruiken verschillende soorten media om dit
project uit te voeren. Het resultaat van hun inspanningen kan je
op zaterdag 6 februari vanaf 8u bewonderen via www.ahbeeld.
be. Wil je zelf ook graag meedoen? Hou dan de facebookpagina
van het atelier schilderkunst in de gaten: www.facebook.com/
Schilderkunst-Academie-Sint-Truiden-108480547519282.
Eva Strauven, atelier schilderkunst: “De online lessen van het
atelier Schilderkunst zijn de perfecte uitlaatklep na een dag
thuiswerken. Het is fijn om creatief bezig te zijn in plaats van
alweer een hele avond voor de tv te hangen. De opdrachten zijn
gevarieerd en je leert inventief omgaan met het (soms beperkte)
materiaal dat thuis beschikbaar is. De mail-artopdracht is daar
een mooi voorbeeld van. Doordat je steeds op iemands anders
werk verder breidt, word je verplicht out of the box te denken
en nieuwe stijlen te ontdekken. Daarom hoop ik ook dat er een
paar mensen van buiten de academie meedoen. Ik ben alvast
erg benieuwd naar het resultaat.”
Surf voor meer informatie over de Academie Haspengouw
[Beeld] naar www.ahbeeld.be.

Magina Sioulants

Levende expo en Hedendaagse mail-art op
www.ahbeeld.be
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WEEK VAN DE VRIJWILLIGER:

Bedank jij ook je vrijwilligers?

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Van 27 februari tot 7 maart bedanken we alle vrijwilligers tijdens de ‘week van de vrijwilliger’. Ook bij Wiric dragen heel wat vrijwilligers met veel plezier hun steentje bij. Wiric
is een organisatie voor volwassenen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke
beperking. Wij leggen ons oor te luister bij vrijwilligerscoördinator Wim Vandebrouck.

34

Je wereld bloeit open
dankzij vrijwilligerswerk
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“ Vrijwilligers verdienen
meer dan ooit een
schouderklopje.”
Wim Vandebrouck

Waarom doen jullie een beroep
op vrijwilligers?
Wiric zet zich sterk in om maatgericht
te werken. Daarom hebben we veel
helpende handen nodig. Van een wandeling tot een individueel moment met
een gebruiker, van ondersteuning bij een
crea-activiteit tot het helpen rondbrengen
van reclame, alles is mogelijk. We zoeken
vooral vaste vrijwilligers omdat het voor
onze mensen moeilijk is om telkens te
wennen aan iemand anders.

Wat is de motivatie voor
vrijwilligerswerk?
Je krijgt als Truienaar de kans om een
lokale organisatie te ondersteunen. Maar
er is meer: van vrijwilligerswerk krijg je
een goed gevoel, vrijwilligerswerk is plezant, je krijgt waardering, je zelfvertrouwen groeit, je krijgt de kans om anderen
te helpen, je leert nieuwe mensen kennen
en hebt fijne sociale contacten, je leert
nieuwe dingen bij of je ontwikkelt je
talenten en doet werkervaring op.

Vrijwilligers zijn onmisbaar in
onze maatschappij, blijkt nu eens
te meer. Diverse solidariteitsacties
en hartverwarmende verhalen
maken de wereld toch wat
rooskleuriger. Heb jij dit ook zo
ervaren?
Persoonlijk ben ik sterk onder de indruk
van onze vrijwilligersploeg. Allemaal op
hun eigen manier dragen de vrijwilligers
hun steentje bij. De leerlingen van Luc
kropen in hun pen, Lieve wist een potje te
koken voor Marc, een andere vrijwilliger,
Werner verzette zijn gedachten door de
plantsoenen zuiver te houden. Wij zijn
enorm onder de indruk van de talrijke initiatieven en de inzet van alle vrijwilligers.

Hoe brengen jullie je waardering
over naar de vrijwilligers?

Wens je persoonlijk of in naam van
je organisatie (een) vrijwilliger(s) te
bedanken? Surf naar
www.vrijwilligersweek.be/webshop/
voor een leuke attentie of stuur een
e-card via www.vrijwilligersweek.be/
gratis-downloads-2/.
Ten slotte kan je een vrijwilligersfoto
delen op sociale media met
#weekvandevrijwilliger
#vrijwilligerswerksinttruiden.

Wens je bij Wiric of elders vrijwilligerswerk te verrichten? Contacteer vrijwilligerscoördinator Peter Kinnaert, via
peter.kinnaert@sint-truiden.be.

We bellen onze vrijwilligers regelmatig
op, bieden een luisterend oor en proberen
om online contact te houden. En omdat
het ons 40-jarig bestaan was, bezorgden
we onlangs een feestpakketje aan huis.
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Truiense Portretten

Afgelopen maanden hadden heel wat inwoners wat te vieren.
We blikken ook terug op enkele feestelijke momenten.

Diamanten bruiloft

60

Gouden bruiloften

50

Angèle Langenaeken en
Roger Landuyt

Georges Pellegrino en
Jolanda Van Keer

Lucette Bormans en
Etienne Duchateau

Joseph Vandenrijt en Hilda Closset

Godelieve Celis en
Henri Vanden Boer

Armand Bielen en Marie Bex

Zomereiken
Eregouverneur Herman Reynders schonk
2 zomereiken voor het kerkhof van
Schurhoven.
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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.
Hieronder vind je de resultaten van de snelheidscontroles van de maand december.
Maximum
toegelaten
snelheid

Gecontroleerde
voertuigen

Aantal
overtredingen

Tiensesteenweg

70

255

16

6%

Attenhovenstraat

50

53

13

25%

Terbiest

50

170

20

12%

Luikersteenweg

70

396

0

0%

Ordingen-Dorp

70

325

26

8%

Halmaalweg

50

87

22

25%

Montenakenweg

50

135

7

5%

Naamsevest

30

306

10

3%

Naamsesteenweg

50

399

26

7%

Attenhovenstraat

50

112

40

36%

N3

70

446

202

45%

Borgwormsesteenweg

50

278

41

15%

Lichtenberglaan

50

45

21

47%

N80

70

803

48

6%

Luikersteenweg

70

51

3

6%

Nachtegaal

70

164

37

23%

Speelhoflaan

30

757

140

18%

Hasseltsesteenweg

70

271

32

12%

Ordingen-Dorp

70

423

52

12%

N80

70

185

9

5%

Hasseltsesteenweg

70

217

18

8%

Terbiest

50

67

20

30%

Tiensesteenweg

70

246

41

17%

Halmaalweg

50

174

49

28%

Melveren-Centrum

70

392

6

2%

Tiensesteenweg

70

516

27

5%

Luikersteenweg

70

381

92

24%

N3

70

728

207

28%

N80

50

220

100

45%

Lichtenberglaan

50

116

33

28%

Hasseltsesteenweg

70

216

19

9%

Zoutleeuwsesteenweg

50

113

14

12%

Hasseltsesteenweg

70

264

19

7%

Luikersteenweg

70

450

68

15%

Galgestraat

50

116

48

41%

N80

70

438

82

19%

N80

70

427

39

9%

10742

1647

15%

Locatie

%

Gemeenteraad en raad
voor maatschappelijk
welzijn: ook live op
www.sint-truiden.be
De volgende gemeenteraadsvergadering vindt plaats op maandag 22 februari. 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.
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

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

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,
Armoede

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.cd&v@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 6 en zondag 7 februari
Dierenarts Van Crombruggen
Kabei 26, 3800 Sint-Truiden
T 011 67 17 00

Apothekers
De wachtdienst van de apothekers wordt
dagelijks gewisseld.

Zaterdag 13 en zondag 14 februari
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 20 en zondag 21 februari
Dierenarts Beckers
Tongersesteenweg 28, 3800 Sint-Truiden
M 0474 75 83 34
Zaterdag 27 en zondag 28 februari
Dierenarts Bergen
Zepperen-Dorp 33, 3800 Sint-Truiden
T 011 76 77 27

Stads- en OCMWdiensten gesloten
Op maandag 15 februari zijn alle
stads- en OCMW-diensten gesloten.
Buitenschoolse kinderopvang Tutti
Frutti is wel open op maandag 15
februari.
(Onder voorbehoud van de verdere
evolutie en eventuele aangepaste
maatregelen in het kader van de
bestrijding COVID-19)

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

Zaterdag 6 en zondag 7 maart
Dierenarts Deracourt
Schurhoven 10, 3800 Sint-Truiden
T 011 68 02 80

✃

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, ...

39

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
Anneke Nuyttens
Als vrijwilliger bij Femma Velm en Buurtcomité Schoorbroek geeft het mij een warm gevoel als ik zie dat mensen
rondom mij blij zijn. Een kleine moeite kan echt wel een groot verschil maken. Wij als vrijwilligers doen dit om verbonden te blijven met elkaar. De afgelopen maanden is dat verlangen sterk gegroeid. We willen elkaar niet loslaten en dat
gevoel heeft ons uitgedaagd om op zoek te gaan naar andere manieren om samen die verbinding warm te houden.
Ik krijg alvast kippenvel van al deze hartverwarmende initiatieven: Sinterklaaskastje op het Begijnhof, het Warmste
Geschenk, stoepbabbels, de bezoekjes aan de 80-plussers, raamtekeningen en nog veel meer. En het mag gezegd, de
stad waardeert en ondersteunt het vrijwilligerswerk. Ik ben trots om in Sint-Truiden vrijwilliger te zijn, jij ook?

www.sint-truiden.be

