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Een gezond en
gelukkig 2021
Beste Truienaar

INSTRUCTIES
VOOR HET NIEUWE JAAR
Lotte Dodion
Op een nacht zo zwart als een kat
van je rug een ladder maken,
wat je bang maakt in het donker
wegjagen,
terug naar waar het zich opheft: het licht.
Huil uit bij volle maan
tot alle wolf weer uit je lijf is verdwenen,
win het zout van je wang, je tranen,
werp ze over je schouder,
kijk niet om.

Een nieuw jaar, een nieuwe bladzijde, een nieuw begin. We
nemen de ervaringen en de onverwachte gebeurtenissen
van het voorbije jaar mee in onze rugzak, maar we stappen
2021 in met vernieuwde hoop en motivatie. Er is een vaccin
op komst, er is licht aan het einde van de tunnel. De laatste
loodjes wegen vaak het zwaarst, maar als we nu nog even
volhouden, dan zijn we binnenkort terug samen om alles te
doen waar we nu even moeten op wachten.
De nieuwjaarsdrink maken we volgend jaar meer dan goed.
In naam van het hele stadsbestuur en al onze stadsmedewerkers wensen we jullie een gezond, hoopvol en gelukkig
nieuwjaar toe.

Draag een droom in je zak,
een muntje dat je op kan werpen
bij twijfel in de kop.
Blaas een wens over de wimpers
van een geliefde, geef
dertien vrijdagen op rij
een zegen aan je spiegelbeeld.
Zoen je voorhoofd, zelfs bij breken,
weet je gaat niet stuk,
je verdeelt je over steeds meer
schervengeluk.
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Trek jij ook je
loopschoenen aan?
Een nieuw jaar zorgt automatisch voor goede voornemens. En waarom zou je niet
(opnieuw) beginnen met sporten? In Sint-Truiden zijn er heel wat mogelijkheden om
laagdrempelig recreatief te sporten. De Finse piste op ’t Speelhof is een van de trekpleisters om te bewegen, wandelen en joggen.
Een van die trouwe lopers op de Finse
piste is Alin Follon. De voorzitter van
de Truiense atletiekclub TACT maalt er
wekelijks de nodige kilometers af.

Alin Follon
“Lopen op de Finse piste in ’t Speelhof
heeft gewoon ongelooflijk veel voordelen”, vertelt Alin. “Het is ten eerste
helemaal gratis, je hebt alleen sportieve
kledij en een paar loopschoenen nodig.
Je kan hier elke dag en op elk uur terecht
om te sporten. ’s Avonds loop je hier op
een volledig verlichte omloop, wat zorgt
voor sociale veiligheid. Het parcours is

volledig verkeersvrij, dus je loopt hier
helemaal geen risico’s, wat met lopen
langs de openbare weg wel het geval
kan zijn.”
“Daarnaast ligt ‘t Speelhof aan de rand van het
stadscentrum. Vanuit
het centrum kan je er
al lopend naartoe. Kom
je van iets verder, dan
kan je je auto vlakbij
parkeren op de parking
van de Veemarkt. In
dit prachtige natuurdomein zorgt de bijna
2500 m lange Finse
piste voor een mooie
gevarieerde omloop.
De omgeving werkt rustgevend. Door
hier te sporten in volle natuur kom ik
helemaal tot rust. Het is veel aangenamer
dan rondjes te draaien op de atletiekpiste.”
“Natuurlijk is de Finse piste ook heel lief
voor mijn gewrichten”, besluit Alin. Die
worden minder belast tijdens het lopen

dankzij de bijna perfecte schokdemping,
wat veel kwetsuren en slijtage aan de
gewrichten tegengaat. Door de goede
drainage van de ondergrond, ligt de Finse
er ook bijna altijd perfect beloopbaar
bij.”

De Finse piste werd sinds 2014 in
verschillende fases bijna volledig vernieuwd. Zo is de bijna 2500 m lange
omloop nu helemaal voorzien van
een koffer met drainage, steenslag
en grondworteldoek. De toplaag is
bedekt met houtschilfers. Dit zorgt
ervoor dat het regenwater mooi
wegvloeit en je niet in de modder
loopt. Bovendien worden je gewrichten minder belast door de dempende
ondergrond.
In december werd de volledige
omloop voorzien van een verse toplaag houtschilfers. Hiermee helpen
zoals altijd de bewoners van Wiric
een handje, waardoor zij een zinvolle
en gezonde tijdsbesteding hebben.
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Maak kennis met Eline en Bram
van Shop & The City
Elke Truienaar kent ongetwijfeld Shop & The City. Shop & The City Sint-Truiden is de
merknaam van middenstandsvereniging Trud’Or. Een vzw die instaat voor de bevordering van de samenwerking tussen de verenigde handelaars, de marktkramers, de
horeca en Unizo. Shop & The City fungeert als organisatie tussen het stadsbestuur
en de Truiense ondernemers. Het Shop & The City team promoot Sint-Truiden met
diverse initiatieven, evenementen en festiviteiten als een sfeervolle winkelstad met
een breed en hoogstaand culinair aanbod en een wondermooie Haspengouw Markt.

Laten we even kennismaken met het
nieuwe managementteam van Shop &
The City: Eline Dessers en Bram Deltour.

Waarom hebben jullie voor deze
job gekozen?
Bram: “Als rasechte Truienaren zijn we
beiden erg begaan met wat er leeft en
speelt in Sint-Truiden.
Werken voor Shop & The City en via toffe
marketingcampagnes en evenementen
zorgen voor een levendige stad waar het
fijn is om te wonen en te winkelen, sprak
ons dus meteen aan.
Ikzelf heb een achtergrond in communicatie en marketing en al heel wat
ervaring in het organiseren van evenementen. Recent bracht ik mijn eigen
gin op de markt op basis van jonagold
appels. Het ondernemerschap zit ons dus
in het bloed. Eline werkte voorheen als
consultant bij een internationale speler
waar zij bedrijven, van KMO’s tot multinationals, adviseerde op het vlak van
leiderschapsprojecten. Als echte ‘shopping queen’ is deze job haar ook op het
lijf geschreven.”

Wat willen jullie bereiken als
management?
Eline: “Als nieuw, fris en dynamisch duo
zijn we gebrand op het verder uitzetten
van dit succesvolle Shop & The City verhaal.
Als we terugkijken naar de essentie van de
Shop & The City klantenkaart, zijn we blij
dat de laatst gecreëerde actie, De Formidabele Actie, het aantal scans weer enorm
heeft doen toenemen. Dit geeft ons de
motivatie om handelaars naar de toekomst
toe te blijven begeleiden en ondersteunen
in city marketing. We mogen én moeten
fier zijn op ons handels- en horeca-aanbod.
Dit willen we nóg meer uitdragen door
het organiseren van topevenementen en
initiatieven die de Truienaren zich nog
jarenlang zullen herinneren.
We willen het Shop & The City verhaal
verder optimaliseren, maximaliseren en er
vooral voor zorgen dat Sint-Truiden verder
aan zet komt als grootstad in Limburg en
ver daarbuiten.”

Bram & Eline, jullie zijn beiden
verschillende personen met een
mix van persoonlijkheden. Waar
staan jullie beiden voor?
Eline: “We zijn beiden ondernemend,
ambitieus en doorzetters. We zijn ambas-

sadeurs van Sint-Truiden en ageren allebei met die mindset. We genieten ook
zelf ten volle van het aanbod van deze
Hoofdstad van Haspengouw. Je kan ons
geregeld terugvinden op een terrasje of
in de winkelstraten. Als personen zijn we
zeer toegankelijk en altijd bereikbaar. We
kennen beiden onze hoofdtaken. Bram is
bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het
gehele operationele luik, terwijl ik verantwoordelijk ben voor het commerciële
en administratieve luik. Maar we werken
zeer complementair en trachten zoveel
mogelijk van elkaar te leren en elkaar te
ondersteunen. We zijn een echt team.”

Hoe kijken jullie naar 2021?
Bram: “We zijn er ons van bewust dat 2021
nog niet het normale jaar zal worden waar
we allemaal op hopen. We blijven echter,
als Truienaren, nooit bij de pakken zitten.
Achter de schermen werken we volop om
handel, horeca en markt verder op de kaart
te zetten. Ook online met onze nieuwe
website die eraan komt. Vanaf het moment
dat we weer onbezorgd samen mogen
genieten van al het moois wat deze stad
te bieden heeft, zijn wij als Shop & The City
team klaar om hierop in te spelen. Zoals
we eerder vermeldden: Sint-Truiden is een
toekomststad. We kijken altijd vooruit!”
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SPRING ZUINIG OM MET ELEKTRICITEIT
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Ben jij toe aan een nieuwe
koelkast of wasmachine?
Misschien kom je in aanmerking voor de kortingsbon van Fluvius. Maak er dan zeker gebruik van. Als je in aanmerking komt,
stuurt Fluvius je per aangetekende brief een gepersonaliseerde
kortingsbon ter waarde van 150 euro. Hou wel rekening met
een minimum levertermijn van 2 weken. Fluvius contacteert je
indien ze bijkomende informatie nodig hebben.
We lezen en horen de laatste tijd wel eens over een mogelijke
elektriciteitsschaarste. Zuinig omspringen met je elektriciteitsverbruik is dus de boodschap. Op die manier draag jij je steentje
ook bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot.
Elektriciteit besparen kan door op enkele eenvoudige dingen
te letten. We geven enkele tips.

Maak selectief gebruik van toestellen
Laat je toestellen niet altijd aan staan wanneer je ze niet
gebruikt. Doe het licht bijvoorbeeld uit wanneer je een kamer
verlaat en doe buitenverlichting niet aan als je binnen zit. Laat
elektrische toestellen zoals tv, dvd, pc, … niet in stand-by staan
als je ze langer dan een uur niet gebruikt, maar zet ze af.

Doe niet alles elektrisch
Je was drogen kan je ook zonder droogkast. Een koffiezet dient
om koffie te maken, niet om koffie warm te houden. Maak
bovendien zo veel mogelijk gebruik van daglicht. Plaats bijvoorbeeld je bureau langs een raam, zodat je geen kunstlicht moet
gebruiken overdag.

Gebruik geen elektrische verwarming
Elektrische verwarming kost minder bij aanschaf, maar veel
meer bij gebruik. Vermijd dus een extra bijverwarmingstoestel
op elektriciteit. Vraag liever na of je een extra radiator kan laten
plaatsen in je centrale verwarmingssysteem.

Koop zuinige toestellen
Koelkasten, wasmachines en droogkasten verbruiken veel elektriciteit. Toestellen met een energielabel A++ zijn doorgaans
duurder, maar dit verdien je terug door het lagere energieverbruik en de langere levensduur.

De kortingsbon kun je gebruiken in de deelnemende winkels
(www.fluvius.be/premies). Vraag steeds vooraf in de winkel of
ze deelnemen aan deze actie. De bon is op naam, strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Per aangekocht toestel kan slechts
één kortingsbon worden gebruikt. Per jaar kunnen maximum
2 bonnen toegekend worden per gezin op hetzelfde adres. De
kortingsbon moet aangevraagd worden vóór de aankoop van
het toestel. Voor diepvriezers, droogkasten of andere elektrische
toestellen geldt deze kortingsbon niet. Een koelkast gecombineerd met een vriesvak komt wel in aanmerking. De kortingsbon
is geldig tot 31 december van het jaar van de aanvraag.

Hoe vraag je een kortingsbon aan?
De snelste en eenvoudigste manier is online via
www.fluvius.be/premies.
Toch liever op papier? Vul het aanvraagformulier in en verzend
het formulier naar:
Fluvius dienst Premies
Postbus 10020
2800 Mechelen
premies@fluvius.be
Neem contact op met het Sociaal Huis om na te gaan of je in
aanmerking komt voor een kortingsbon. De medewerkers helpen je graag verder om een aanvraag in te dienen.
Meer info
OCMW - Sociaal Huis
Clement Cartuyvelsstraat 12
T 011 69 70 30
sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be

Onderhoud je toestellen
Het rendement van slecht onderhouden toestellen vermindert
en ze gebruiken meer elektriciteit. Onderhoud je toestellen
dus regelmatig. Als er in je diepvriezer bijvoorbeeld een ijslaag
ontwikkeld is, zal het toestel meer energie verbruiken. Ontkalk
ook regelmatig je koffiezet.
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JA, IK WIL GEZOND LEVEN
EN STOPPEN MET ROKEN
Op zoek naar een goed voornemen voor 2021? Misschien is stoppen met roken dan iets voor jou? Stoppen met roken heeft tal
van voordelen. Zeker voor je gezondheid, maar ook financieel:
je bespaart ontzettend veel geld.

Voordelen van stoppen met
roken voor je gezondheid
Al 20 minuten na je laatste sigaret komen
je hartslag en bloeddruk terug op normaal niveau. En de voordelen stapelen
zich op:
• Na 8 uur is de hoeveelheid zuurstof in
je bloed weer op normaal niveau.
• Na 24 uur beginnen je longen aan de
grote schoonmaak. Hierdoor zal je waarschijnlijk slijm ophoesten. Geen paniek:
dat is normaal en zal ook overgaan.
• Na 2 dagen ruik en proef je beter.
• Op dag 3 kan je gemakkelijker ademen
en verbetert je longcapaciteit.
• Na 2 weken merk je dat je conditie en
uithoudingsvermogen verbetert. Ook je
huid krijgt weer een gezondere kleur.
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• Na 1 jaar is het risico op hart- en vaatziekten gehalveerd.
• Na 5 jaar is de kans op een beroerte
serieus verminderd.
• En na 10 jaar is de kans op longkanker
met 50% gedaald.
• Na 15 jaar is het risico op hart- en vaatziekten even groot als bij iemand die
niet rookt.
Uiteraard is stoppen met roken niet
gemakkelijk. Ga naar www.gezondleven.
be/themas/tabak/stoppen-met-roken/
hoe-stoppen-met-roken. Hier vind je 8
rookstop-apps die je kunnen helpen.
Meer info
www.gezondleven.be/themas/tabak
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VAN AFVAL TOT
GRONDSTOF,
EEN UNIEK CONCEPT
Stad Sint-Truiden, Kringloopwinkel
OKAZI en Limburg.Net willen tegen het
najaar van 2022 starten met de exploitatie van een ECO-park. Het ECO-park
Sint-Truiden combineert het hergebruik
van goederen van Kringloopwinkel
OKAZI en de inzameling en verwerking
van afval van het recyclagepark. Het zal
een modern en slim park zijn waar iedereen, ook bedrijven, terecht kunnen met
hun goederen. Het heeft als doel zo veel
mogelijk goederen en afval ter plaatse te
recycleren. Deze samenwerking tussen
de stad Sint-Truiden, Kringloopwinkel

OKAZI en Limburg.Net biedt mogelijkheden voor het hergebruik van goederen
en oplossingen voor het verwerken van
afval.
Het is een unieke kans om op één site
zowel het hergebruik van goederen als
de recyclage van goederen te bundelen.
Met deze vernieuwende manier van
samenwerken kunnen we innovatieve
oplossingen aanreiken die de afvalberg
verkleinen.

De realisatie van het plan neemt maximaal twee jaren in beslag zodat de
exploitatie van het ECO-park ten laatste
in het najaar van 2022 kan starten, als
alle parameters voor de 3 partijen stad
Sint-Truiden, Kringloopwinkel en Limburg.net vervuld kunnen worden.
Alle inwoners en bedrijven zullen vanaf
dan met hun goederen op een efficiënte
en gebruiksvriendelijke manier op 1
centrale site terecht kunnen: ECO-park
Sint-Truiden.

11

Hoofdstad van Haspengouw

Hoofdstad van Haspengouw

DE PATERSKERK
SPREEKT

Expo in en over de minderbroederskerk
Acht eeuwen lang hebben de ‘bruin paters’ in de minderbroederskerk de samenleving
gedragen. De kerk was een grote trekpleister voor mensen van Sint-Truiden en verre
omgeving. In maart 2019 gingen de deuren dicht. Vele mensen missen deze historische plek. Het is tijd dat de minderbroederkerk haar verhaal kan vertellen. De deuren
van de minderbroederskerk zwaaien van maart 2021 tot juni 2021 terug open voor
de tentoonstelling ‘De paterskerk spreekt’.
Je zal je kunnen onderdompelen in de rijke geschiedenis van de kerk van de minderbroeders met haar erfgoed en devoties. Je hebt onder andere exclusief toegang tot
het koor dat vroeger toch wel een verboden plaats was en je zal de ondergrondse
crypte kunnen bezoeken.
Oproep
Via filmpjes, foto's en teksten wordt de paterskerk in deze
expo terug tot leven gewekt. Jij kan daarbij helpen: welke
zijn jouw herinneringen aan de paterskerk van Sint-Truiden?
Waarom was de minderbroederskerk speciaal voor jou? Kwam
je er misschien tot rust of vond je er hoop en troost? Ging
je er een kaarsje branden of bidden tot Antonius? Kwam je
er pesjoenkelen? Deel dan je herinneringen met museum DE
MINDERE. Met al jullie getuigenissen gaan ze aan de slag in
de tentoonstelling en daarna worden ze bewaard voor de
toekomst. Stuur een mailtje met jouw gedachten, je verhaal,
je foto of andere info naar info@demindere.be.
De tentoonstelling 'De paterskerk spreekt’ is helemaal corona-veilig. De minderbroederskerk is één van de grootste van
Vlaanderen. De bezoekers zullen dus ruim voldoende afstand
van mekaar kunnen houden en volgen een bewegwijzerd
parcours dat hen veilig langs alle bezienswaardigheden loodst.
De toegang is gratis.
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HET DRONEBOEK:
MAAK KENNIS MET DE WERELD VAN DE DRONES
De drone is een begrip geworden dat in
vele gedaanten en onder diverse namen
de aandacht opeist. Naast de aanvankelijk vooral militaire toepassingen van
het onbemande vliegtuig worden inmiddels vele andere mogelijkheden van de
drone ontwikkeld. Het traject van het
onbemande luchtvaartuig tijdens vijandelijkheden, dat al meer dan een eeuw
geleden begon, is vrijwel onbekend. De
drone heeft vanaf de eeuwwisseling
tijdens lokale conflicten een doorbraak

geforceerd. De technologische vooruitgang blijft enorme mogelijkheden bieden. De burgerlijke toepassingen van
de drone worden almaar uitgebreider
ingezet in steeds meer aspecten van de
samenleving. Het verhaal van de drone
zit vol verrassingen. Zijn toekomst wordt
met de dag nog boeiender. Dankzij een
haast onuitputtelijk arsenaal aan bronnen plaatst de auteur de wereld van de
drones in een uniek daglicht.

Auteur van het droneboek is André
Jansens. Hij is voormalig piloot van de
Belgische Luchtmacht. Als Kolonel-Vlieger-Stafbrevethouder was hij korpsoverste van de basis in Kleine Brogel.
Het boek heeft 730 bladzijden met ruim
460 foto’s en illustraties.
Meer info
drekedrone@gmail.com

Bekijk Truiense kampioenen 2019-2020 online
Het sportseizoen 2019-2020 werd door
het Covid-19-virus helemaal overhoop
gegooid. Competities konden niet volledig worden afgemaakt en heel wat
toernooien werden uitgesteld. Dat had
natuurlijk een impact op het aantal
sporters dat in aanmerking kwam om
gevierd te worden tijdens de jaarlijkse
kampioenenviering.
Die kampioenenviering kon trouwens
ook niet plaatsvinden. Toch willen we
onze Truiense sporters graag in de kijker zetten. Want ook tijdens het voorbije
sportseizoen waren er heel wat titels te
vieren. Die hebben we voor jullie mooi
opgelijst op www.kampioenenviering.be.
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MIS TRUIENSE ZONDAG
GASTEN NIET!
NU TE ZIEN OP YOUTUBE

Truiense Zondag Gasten is een heuse talkshow van theatermaker Guido Wevers met
2 of 3 praatgasten, een muziekensemble, een kortverhaal en een gezellige zondagse
taartpauze. Geen mooiere plek dan de Academiezaal voor zo’n zondagmiddagshow.
Corona strooide echter roet in het eten en kwam de pret bederven: publiek verboden.

Maar niet getreurd: de zaalshow is vervangen door een eigen videoproductie.
Alle ingrediënten bleven behouden,
alleen voor de gezelligheid met taart en
koffie moet je zelf zorgen.
Op Youtube/Truiense Zondag Gasten
staan momenteel twee videoproducties.
In de novembershow met als thema ‘Als
het leven om meer vraagt’ zijn legeraalmoezenier Eric Petré, rouwbegeleider
Tjeu Leenders, dichter Lotte Dodion,
pianiste Eva Verjans en zanger Tom Collin
te gast.
Twee topsporters, die professor zijn
geworden, komen in de decembershow
aan het woord: de Truienaar Roland
Renson over sportgeschiedenis in Vlaanderen en Kathleen Venderickx over hoogbegaafdheid. Conrad Nuyts en Mayte
Levenbach koesteren hun muziektalent.

Zondagmiddag 17 januari gaat de derde
videoshow rond het thema ‘Vluchten
kan niet meer!’ online. VRT-journaliste
Inge Vrancken is gespecialiseerd in de
Midden-Oostenproblematiek. Kinderrechtenspecialiste Delphine Moralis is
begaan met het lot van niet-begeleide
minderjarige vluchtelingen. Deborah
Ingels en Ngoc Bao Phung vertolken
liederen van Gabriël Fauré.
Zondag 7 februari kan je Truiense Zondag Gasten opnieuw live meemaken in
de Academiezaal. Voor het thema ‘Op
goede Haspengouwse gronden’ komen
landbouwspecialist Michel Moiës en
landschapskunstenaar Gert Robijns aan
het woord. De Truiense band Ernst zorgt
voor een swingende muzikale sfeer.
Meer info
www.debogaard.be
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Formidabele
Spaaractie
verlengd
De stad Sint-Truiden en middenstandsorganisatie Shop & The
City verlengen de Formidabele Spaaractie tot en met 31 januari. Zodra de winkels weer open gaan, kunnen trouwe klanten
dus weer verder punten sparen én inruilen dankzij de Formidabele Spaaractie.

GENIET NOG TOT 14 FEBRUARI
VAN SINT-TRUIDEN BY LIGHTS
Wandelen is nog steeds hét tijdverdrijf bij uitstek.

Wie komt winkelen in Sint-Truiden, spaart voor extra korting.
Scan je Shop & The City-kaart bij elke aankoop en verzamel
punten. 20 punten kunnen ingeruild worden voor 10 euro korting. Een bezoek aan de Truiense horeca of een bezoekje aan
de bakker, slager of traiteur levert 1 punt op. Een aankoop in
een kleding-, schoenen- of accessoirewinkel wordt beloond met
5 punten.

Ook tijdens Sint-Truiden by Lights mochten we de afgelopen
weken honderden wandelaars verwelkomen die afzakten naar
Sint-Truiden.

Als je 20 punten hebt verzameld, kan je deze inruilen voor 10
euro korting bij de deelnemende handelszaken. Hierna valt je
puntenteller weer op nul en kan het sparen opnieuw beginnen.

Het wandelplan is nog steeds beschikbaar bij Toerisme Sint-Truiden
(ook na de openingsuren verkrijgbaar aan de ingang van het stadhuis) of je kan het downloaden via www.sinttruidenbylights.be.

Op dit moment loopt er ook een speciale actie bij de horecazaken die Take-Away aanbieden. Wie zijn Shop & The City kaart
scant bij het afhalen van een Take-Away gerecht, krijgt nu 5
formidabele punten in plaats van 1. Zo heb je na 4 Take-Away
bestellingen genoeg punten voor een korting van 10 euro.

Vertrek- en eindpunt op de Grote Markt.

Nog geen Shop & The City-kaart? Geen probleem, je kan een
kaart aanvragen bij de deelnemende handelaars of bij Toerisme
Sint-Truiden op de Grote Markt.

Op zaterdag 16 januari zorgen we voor extra beleving op de
route. Die dag kan je op verschillende locaties genieten van
extra unieke lichtcreaties.

Meer info
Toerisme
T 011 70 18 18
info.toerisme@sint-truiden.be
www.visitsinttruiden.be
www.sinttruidenbylights.be

Queeste by Lights
Haal je schatkaart bij Toerisme en ga op zoek naar de schat.
Je volgt de route op de kaart en lost de vragen op. Met de
gevonden letters vorm je een woord en kom je te weten
waar de schat verborgen ligt. Open de schatkist en neem
jouw schat mee naar huis.
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De Stads-FAQ

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

WAT ALS HET
ONDERHOUDSGELD VOOR
MIJN KIND(EREN) NIET
BETAALD WORDT?
Onderhoudsgeld (ook wel alimentatie genoemd) voor de kinderen wordt niet altijd of slechts gedeeltelijk betaald zoals vastgelegd in een vonnis of notariële akte. Het is dan belangrijk om
eerst te proberen in gesprek te gaan met je ex-partner. Als dit
niet lukt, kan je de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO)
inschakelen.
DAVO helpt om:
- het maandelijks onderhoudsgeld (en de achterstallen) bij de
onderhoudsplichtige (diegene die het onderhoudsgeld moet
betalen) op te eisen;
- eventueel voorschotten op het maandelijks onderhoudsgeld
aan jou te betalen.
DAVO treedt niet automatisch op. Je moet zelf een aanvraag
indienen en aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Belangrijk: om recht te hebben op voorschotten op onderhoudsgeld voor kinderen is er geen inkomensplafond meer.
De aanvraag voor tussenkomst van DAVO of voor voorschotten
op onderhoudsgeld kan per post of online ingediend worden.
Hulp nodig bij het invullen van deze aanvraag? Maak dan een
afspraak in het Sociaal Huis. Een maatschappelijk werker helpt
je verder.
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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STADSWANDELING
OP ZONDAG
Vanaf deze maand kan je opnieuw aansluiten bij een gezellige
stadswandeling door de straten van Sint-Truiden. Geniet eerst
van een heerlijk streekaperitiefje in het stadhuis, Grote Markt.
Daarna neemt een gids je mee en vertelt hij onderweg enkele
leuke weetjes en anekdotes over onze stad.
Wanneer: iedere 3de zondag van de maand van 14u tot 16u
(eerstvolgende wandeling op zondag 17 januari)
Start en einde: Toerisme Sint-Truiden, stadhuis, Grote Markt
Prijs: 5 euro per persoon
Inschrijven vereist via www.visitsinttruiden.be of 011 70 18 18
(maximum 20 personen).
Meer info
Toerisme
T 011 70 18 18
info.toerisme@sint-truiden.be
www.visitsinttruiden.be

Bezoek het stadhuis
Je kan ook nog steeds aansluiten bij de maandelijkse
rondleiding in het stadhuis. Je ontdekt de prachtige vertrekken van dit pareltje. Een gids vertelt meer over de rijke
geschiedenis van het gebouw.
Wanneer: iedere 1ste zondag van de maand om 14u (eerstvolgende rondleiding op zondag 7 februari)
Toegang: gratis
Inschrijven vereist via www.visitsinttruiden.be of
011 70 18 18.

Onder voorbehoud van de verdere evolutie en eventuele aangepaste maatregelen in het kader van de bestrijding van Covid 19.
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Streekproduct in de kijker:
’t Truineerke,
een echt Truiens drupke
't Truineerke is een originele Sint-Truidense jenever met een
unieke mix van vruchten en specerijen. Zijn structuur wordt
verkregen door een harmonieuze verdeling tussen verschillende
fruitsoorten van appel en kersen en natuurlijke aroma’s.

Maar waar kent deze jenever nu zijn oorsprong
van?
Uiteraard is er de link met het fruit, wat de basis vormt van
deze jenever.
Vroeger was het de gewoonte dat mensen na de oogsttijd hun
overschotten van fruit, zowel appelen, peren, maar vooral ook
kersen, gingen opleggen in jenever. Soms werden hier ook kruiden aan toegevoegd. Ze gebruikten hiervoor een 'stoopke',
een donkere kruik uit aardewerk, waar geen licht doorkwam.
Die plaatsten ze dan op een koele, donkere plaats in de kelder.
Hier moest het mengsel enkele maanden blijven liggen om te
'trekken'.
Bij feestdagen, zoals Kerstmis en nieuwjaar, was het dan de
ideale gelegenheid om hun eigen brouwsel naar boven te halen.
Het 'drupke' werd geschonken met een lepeltje om het opgelegd fruit ook op te eten. Zo ontstond de huidige versie van 't
Truineerke, zonder stukjes fruit weliswaar, maar ook in een mooi
'stoopke'. (met dank aan stadsgids Chris Stevens)
't Truineerke is onder andere verkrijgbaar in de streekproductenwinkel van Toerisme. Een heerlijke opkikker na een frisse
winterwandeling.
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LAAT JE
NIET VANGEN
DOOR PHISHING
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De jongste weken ontving ‘safeonweb.be’ opnieuw veel meldingen van valse e-mails
en sms’jes die zogezegd in naam van de FOD Financiën of andere officiële instanties
worden verstuurd en die er zeer geloofwaardig uitzien.

Hoe herken je deze berichten?

✗

Het e-mailadres van de afzender is geen officieel adres
van de FOD Financiën zoals ‘@minfin.fed.be’ of ‘@mailing.
minfin.fed.be’. Fraudeurs gebruiken soms een e-mailadres
dat goed op het officiële adres lijkt (bijvoorbeeld: @minfin.
fgov.be, minfin.fed.be@europe.com, @minfin-fed.org, …).

Wat moet je doen als twijfelt of een bericht echt of
vals is?

✓ Je kan bellen naar het nummer 0257 257 57 (gewoon

tarief, elke werkdag van 8u30 tot 17u) of surfen naar
financien.belgium.be/nl/phishing.

✓ Stuur je bericht(en) (e-mail, sms) door naar
✗

De FOD Financiën stuurt nooit sms’en.

✗

Soms krijg je ook een e-mail, sms of whatsapp van een
gerechtsdeurwaarderskantoor waarin die je in opdracht
van de FOD Financiën vraagt om een schuld te vereffenen.
FOD werkt wel samen met gerechtsdeurwaarders, maar
die sturen geen officiële documenten per e-mail, sms of
whatsapp.

✗

Vaak vraagt men om via e-mail, sms of whatsapp vertrouwelijke bankgegevens door te geven. Er wordt dan beloofd
om geld te storten/terug te betalen.

✗

Er staan vaak veel spel- en/of taalfouten in het bericht.

✗

Soms word je ook opgebeld. Deze persoon is vaak opdringerig en gebruikt dreigementen om je aan te sporen snel
een betaling te doen.

✗

Het verhaal is te mooi om waar te zijn en komt totaal
onverwacht. Je krijgt plotseling een bericht dat men je een
bepaald bedrag gaat terugbetalen. Je wordt verzocht om
een schuld te vereffenen, maar je hebt geen idee waarover
het gaat.

verdacht@safeonweb.be en verwijder het (de) bericht(en).

✗

Klik in geen geval op de link of een knop waarachter een
link verborgen zit, als je niet voor 100% zeker bent.

✓ Heb je toch je bankgegevens doorgegeven, verwittig

dan onmiddellijk je bank en Cardstop (070 344 344) en
doe aangifte bij de politiezone Sint-Truiden - Gingelom Nieuwerkerken.

21

Levenskwaliteit

Voorafgaande zorgplanning
Als er iemand in je omgeving overlijdt op een manier
die je zelf niet zou willen meemaken …
Als je arts je meedeelt dat je ernstig ziek bent …
Als je hoogbejaard bent en voorzieningen wil treffen …

Wil jij je zorg voor later regelen
en je naasten hier niet mee
belasten?
Dan kan je ‘je papieren in orde brengen’
door in gesprek te gaan met je naasten
en met je zorgverleners. Het is voor je
omgeving gemakkelijker als je in een
wilsverklaring hebt neergeschreven wat
je wil als je je zelf niet meer kan uiten. Zo
ben je er zelf ook zeker van dat je wensen
zullen gerespecteerd worden.
Je kan alle ingevulde wilsverklaringen
laten vermelden op je LEIFkaart die je
in je portefeuille bewaart. Zo kunnen
artsen en zorgverleners later met je
voorafgaande zorgplanning rekening
houden. Je kan de LEIFkaart aanvragen
via leif.be/leifkaart.

Er bestaan 5 wettelijke
documenten betreffende
het levenseinde.
1 Voorafgaande wilsverklaring
euthanasie

De voorafgaande wilsverklaring euthanasie kan je opstellen als je euthanasie
wenst in het geval je in een onomkeerbare comateuze toestand komt.
Je kan deze verklaring laten registreren
bij de dienst Bevolking.
Je kan de verklaring online downloaden
via leif.be/voorafgaande-zorgplanning/
wilsverklaring-euthanasie.
Meer info
www.sint-truiden.be/voorafgaandewilsverklaring-euthanasie
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2

Voorafgaande negatieve wilsverklaring
Een voorafgaande negatieve wilsverklaring is een persoonlijk document,
waarin je aangeeft in welke gevallen je
geen levensverlengende behandelingen
wenst, maar enkel een comfortbehandeling.
Deze negatieve verklaring geldt enkel
bij onomkeerbare toestand (bijvoorbeeld
dementie, hersenbloeding, …) wanneer
je zelf niet meer kan vertellen welke zorg
je niet meer wenst te ondergaan.
Je kan het formulier downloaden via leif.
be/voorafgaande-zorgplanning/negatieve-wilsverklaring. De dienst Bevolking
registreert deze verklaring niet.
Meer info
www.sint-truiden.be/voorafgaandenegatieve-wilsverklaring

3 Verklaring inzake de wijze van
teraardebestelling
Je kan als inwoner van Sint-Truiden een
laatste wilsbeschikking in het bevolkingsregister laten registreren. Hiermee geef
je aan op welke begraafplaats je na je
overlijden begraven of gecremeerd wil
worden.
Kies je voor een crematie, dan kan je
bepalen wat er met de as moet gebeuren rekening houdend met de vooropgestelde wettelijke keuzes. Ook de
begrafenisplechtigheid kan je kiezen
(bijvoorbeeld katholieke uitvaart). Je
kan je keuze steeds wijzigen. Bij je overlijden gaat de dienst Burgerzaken na of
jij beschikt over een laatste wilsbeschik-

king en of je laatste wens gerespecteerd
wordt.
Je kan het aanvraagformulier downloaden via www.sint-truiden.be/laatstewilsbeschikking.
Meer info
www.sint-truiden.be/laatstewilsbeschikking

4 Verklaring voor orgaandonatie
na overlijden

Donatie van menselijk lichaamsmateriaal
(voorheen orgaandonatie) na overlijden
zal vaak het leven van andere personen
redden. Je kan daarom persoonlijk een
verklaring afleggen over het wegnemen van organen, cellen en weefsels,
bestemd voor transplantatie.
Je kan je online registreren als orgaandonor via mijngezondheid.be. Indien
dat niet mogelijk is, kan je hiervoor
ook terecht bij je huisdokter. Je kan het
formulier ook downloaden op www.
sint-truiden.be/orgaandonor-worden-na-overlijden. Als je niets wenst af
te staan, kan je je verzet laten registreren.
Je kan je verklaring op elk moment
intrekken of wijzigen. Je verklaring
wordt geregistreerd bij de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, die
deze opneemt in een databank. Bij je
overlijden raadpleegt de geneesheer
deze databank.
Meer info
www.sint-truiden.be/orgaandonorworden-na-overlijden

5 Document voor het

schenken van je lichaam aan de
wetenschap

Belangrijke resultaten in de geneeskunde
en het wetenschappelijk onderzoek zijn
onder meer te danken aan het feit dat
sommige mensen er bewust voor kiezen
om na hun overlijden hun lichaam ter
beschikking te stellen voor het onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek.
Je lichaam afstaan aan de wetenschap
moet je zelf bij leven regelen. Je neemt
contact op met een universitair centrum
naar keuze waar geneeskunde wordt
gedoceerd.
Je lichaam aan de wetenschap schenken,
gebeurt door middel van een eigenhandig, gedateerd en ondertekend document (wilsuiting). Voorbeelddocumenten
kan je terug vinden op de websites van
de universitaire instellingen.
Meer info
www.sint-truiden.be/lichaam-aan-dewetenschap-schenken

Als je niet in de mogelijkheid bent
om één van de vermelde formulieren
online af te halen, kan je een formulier aanvragen via het ContactCenter
op 011 70 14 14. Het formulier wordt
je dan per post bezorgd.
Voor het registreren van een wilsverklaring bij de dienst Burgerzaken
dien je vooraf een afspraak te maken
via afspraken.sint-truiden.be of via
het ContactCenter op 011 70 14 14.
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OOK IN JANUARI KAN JE STUDEREN
IN CULTUURCENTRUM DE BOGAARD
Ook in januari stelt het stadsbestuur de club van cultuurcentrum
de Bogaard ter beschikking aan de Truiense studenten.
Je kan er tot en met woensdag 27 januari in alle stilte studeren,
elke weekdag van 9u tot 18u en op zaterdag van 9u tot 16u.
De ruimte zal ingericht worden als studieruimte met inachtname van alle veiligheidsmaatregelen. Bovendien is het aantal
studenten dat kan gebruik maken van de studieruimte beperkt.
Registreer je daarom vooraf via het ContactCenter op 011 70 14
14 of via info@sint-truiden.be of kom naar de UiTbalie in het
cultuurcentrum.
De beschikbaarheid van de studeerruimte is afhankelijk van de
coronamaatregelen.
Meer info
Jeugd
T 011 70 18 80
info.jeugd@sint-truiden.be

Ophaling
kerstdennen en
snoeiafval
De tweede en de derde volledige week van januari wordt - op
je ophaaldag - het snoeiafval opgehaald.
Dan worden ook de afgedankte kerstdennen meegenomen, op
voorwaarde dat ze:
- ontdaan zijn van alle versieringen, kruishout en plastic;
- maximaal 2 meter hoog zijn.
Het snoeiafval moet samengebonden zijn met biologisch
afbreekbaar touw in pakken van maximum 25 kg.
De totale hoeveelheid snoeiafval die je aanbiedt, moet beneden de 4 m³ blijven. Uiteraard kan je ook altijd terecht op het
containerpark (na afspraak).
De ophalers doen er alles aan om de kerstdennen en het snoeiafval tijdig op te halen, maar door de drukte kan dit een dagje
later zijn. Bij problemen kan je terecht bij het ContactCentrum
via 011 70 14 14.
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LAAT JE AFVAL NIET IN DE STEEK
Sinds 1 januari wordt het huisvuil en PMD door een andere
ophaalfirma bij jou aan huis opgehaald. Dit betekent dat de
ophaalwagen op een heel ander tijdstip dan je gewoon bent,
kan langskomen. Panikeer dus niet als je zak nog om 13u aan
je deur staat en deze normaal rond 8u wordt opgehaald. De
ophalers kunnen ook al om 6u15 aan je deur passeren.
De ophalers starten om 6u met hun ronde. Je afval de avond
voor de ophaaldag buiten zetten, is dus de boodschap. Zo staat
je afval altijd op tijd buiten.
In de afvalkalender 2021 vind je alle ophaaldata terug. Zoek
je liever digitaal? Dan kan je de ophaaldata voor jouw adres
opzoeken op www.limburg.net/afvalkalender.

Zo doe je het goed
Dagelijks halen de afvalophalers tonnen afval op. Door
je afval correct aan te bieden, help je hen een handje en
moet je geen geweigerd afval opnieuw binnenhalen. Pas
daarom volgende tips toe.
• Plaats je afval op tijd buiten: de avond voordien of
voor 6u ’s ochtends.
• Plaats je afval goed zichtbaar langs de straat.
• Zorg ervoor dat je afvalzak niet te zwaar is.
• Per ophaalbeurt mag je maximum 4 afvalzakken per
afvalsoort buitenzetten.

GFT-sticker 2021 nog niet te koop
Tot 31 maart mag je de GFT-container met de sticker van 2020
buitenzetten. Vanaf 1 april 2021 moet er op de container een
sticker van 2021 kleven.
De GFT-sticker van 2021 kan je vanaf half februari kopen bij
deelnemende handelaars en warenhuizen. Vanaf dan kan je ook
je tegoed huisvuilzakken afhalen.
Meer informatie hierover vind je in het informatieblad van
februari.

Tips voor de GFT-container in de winter
In de winter kan het GFT-afval vastvriezen aan de container waardoor hij niet volledig kan worden geledigd.
Enkele tips om dit te voorkomen:
- leg onderin de container een krant en druk het afval
niet te vast aan
- zet de container elke ophaalronde buiten
- plaats de container op een beschutte plaats
Zit de inhoud van je container toch vast? Maak hem
voorzichtig los met een schop voordat je de container
buiten zet.
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FIETSBIEB
OPENT BINNENKORT IN SINT-TRUIDEN
Stel je voor: een bibliotheek zonder boeken, maar met fietsen? Het kan! De Fietsbieb geeft gezinnen met jonge kinderen de kans om dagelijks gebruik te maken van kinderfietsen
tegen een lage prijs. Bij de Fietsbieb kunnen kinderfietsen tot
12 jaar geleend worden. Binnenkort zullen er ook in Sint-Truiden fietsjes ter beschikking zijn.
De Fietsbieb speelt in op ‘het nieuwe delen’ en wil het fietsen
stimuleren; bij kinderen maar ook in gezinsverband. Het initiatief kadert binnen de circulaire economie. Fietsen is immers
niet alleen gezond maar ook goed voor het milieu.
Een kind ontgroeit zijn fietsje bijzonder snel, en de druk om
regelmatig met een andere tweewieler uit te pakken neemt
sneller toe dan de portemonnee kan
volgen. En al vind je op een rommelmarkt een leuk tweedehands exemplaar, vaak komen er toch wat kosten
aan te pas.
Leden van de Fietsbieb hoeven zich
daar geen zorgen over te maken. Zij
kunnen voor hun kind (tot 12 jaar) een
jaar lang een fiets lenen. Tweedehands,
maar tiptop in orde. Is zoon of dochter
aan een grotere fiets toe of wil hij of
zij eens een ander modelletje? Wel, dan
mogen leden de geleende fiets gewoon
inwisselen voor een ander exemplaar uit
de Fietsbieb. Lid worden kost je 20 euro
voor een jaar.

Vrijwilligers & kinderfietsen
Om van start te kunnen gaan is de Fietsbieb nog op zoek naar goede fietsjes.
Wanneer je een kinderfiets in goede
staat aan de Fietsbieb schenkt, krijg je
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meteen een jaar gratis lidmaatschap voor jezelf of om aan
iemand anders te schenken.
Contacteer Karel Lambeens via 0473 88 15 72 of mail naar
fietsbiebsinttruiden@gmail.com om je fiets te schenken.
Sleutel je graag aan fietsen of wil je enkele uren per maand de
Fietsbieb openhouden? Neem dan contact op met Bart Bynens
via 0475 61 18 34 of mail naar fietsbiebsinttruiden@gmail.com.

De Fietsbieb is een initiatief van Fietsersbond Sint-Truiden en
beweging.net, in samenwerking met Fietspunt Sint-Truiden,
Repaircafé Sint-Truiden en stad Sint-Truiden. Met financiële steun
van Sint-Truiden Solidair en de Sint Truidense Serviceclubs.
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Oproep: wil jij je plantage biodiverser inrichten?
De fruitteelt krijgt regelmatig af te rekenen met plagen die de oogst in gevaar brengen. Het Proefcentrum Fruit is dan ook voortdurend op zoek naar manieren om de
bestrijding van schadelijke organismen op een natuurlijk manier aan te pakken. Het
verhogen van de biodiversiteit in en rond de plantages, met focus op nuttige soorten,
blijkt hierbij een bijzonder krachtig hulpmiddel.
Voor het PDPO-project ‘Biodiverse Fruitteelt’ sloegen Proefcentrum Fruit, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren
en lokale fruittelers de handen in elkaar.
Oorwormen voeden zich met plaaginsecten zoals de perenbladvlo, die het fruit
onverkoopbaar maakt. In het onderzoek
werd nagegaan wat telers kunnen doen
om het de oorworm maximaal naar de
zin te maken. Aangezien oorwormen
zich overdag verschuilen, zijn voldoende
schuilplekken essentieel. Daarom laten
steeds meer fruittelers onkruid tussen de
bomen staan. Hier profiteren ook andere
nuttige dieren van.
Drosophila suzukii is een schadelijke
fruitvlieg. Dit Aziatisch insect legt haar
eitjes in rijpende vruchten en veroorzaakt

zo enorme schade. Onze eigen inheemse
vogelkers (Prunus padus) blijkt een bijzonder efficiënte bondgenoot bij het
bestrijden van de gevreesde vlieg. De
onderzoekers spreken van attract and
kill: de fruitvlieg legt haar eitjes graag in
de vruchten van de Europese vogelkers,
maar ze komen er niet tot ontwikkeling.
De laatste jaren plantten al heel wat
Zuid-Limburgse fruittelers gemengde
hagen rond hun plantages, wat onder
meer bestuivers zoals wilde bijen aantrekt. Door in deze hagen ook inheemse
vogelkers op te nemen, slaan fruittelers
dus letterlijk twee vliegen in één klap.
Bovendien blijkt uit het onderzoek dat
oorwormen ook wel een ei of larve van
de suzukii-fruitvlieg lusten.

Heb je als fruitteler interesse om je
plantage biodiverser in te richten door
bijvoorbeeld streekeigen gemengde
hagen aan te planten of randenbeheer toe te passen? Contacteer dan
vrijblijvend het Regionaal Landschap
Haspengouw en Voeren.

Meer info
Proefcentrum voor Fruitteelt
T 011 69 70 80
pcfruit@pcfruit.be
Regionaal Landschap Haspengouw
en Voeren
T 011 31 38 98
info@rlhv.be
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BERICHTEN UIT DE BIB
NIEUW IN DE BIB
Vinken tellen en zomaar
tranen - Margreet Schouwenaar
(kinderboek)
De vader van Malikah is erg ziek en ligt
in het ziekenhuis. Haar moeder is vaak bij
hem. Malikah zelf probeert papa’s kansen op genezing te verhogen door goede
daden te doen. En opeens kan ze met dieren en planten praten! Ze helpt een koe
en haar kalf die van elkaar gescheiden
zijn, zorgt voor verwaarloosde planten,
wiedt de tuin. Gelukkig staat ze er niet
alleen voor: Tess, die nieuw is op school,
helpt haar door dik en dun. Zijn alle
taken die Malikah afvinkt voldoende?
Komt haar vader er weer bovenop?

John Tanner - De gevangene van
het volk van de Grote Meren
(strip volwassenen)
Het ongelooflijke, waargebeurde verhaal van John Tanner, de zoon van een
predikant-boer in Kentucky. Als jongen
van 9 jaar oud wordt hij door
indianen ontvoerd,
om vervolgens 30
jaar van zijn leven
door te brengen bij
de volkeren van de
Grote Meren. Een
leven dat leest als een
avonturenroman.

Kinderen voor kinderen (cd voor
kinderen)
Kinderen voor kinderen is al aan zijn
41ste editie toe. Naast een hoop nieuwe
liedjes vind je ook de karaokeversies van
deze liedjes op de cd.

The invisible life of Eurídice
Gusmão (dvd voor volwassenen)
De 18-jarige Eurídice en de 20-jarige
Guida zijn onafscheidelijke zussen. Terwijl Eurídice streeft naar een carrière als
pianiste, is Guida vooral op zoek naar
de ware liefde. Door allerlei leugens
van hun conservatieve vader worden de
zussen gedwongen om toch afzonderlijk
door het leven te gaan, niet wetende dat
ze zich beiden in dezelfde stad bevinden:
het bruisende, maar machistische Rio de
Janeiro van de jaren vijftig. Terwijl de
zussen hun eigen dromen najagen, geven
ze nooit de hoop op om elkaar terug te
vinden.

NIEUWE
OPENINGSUREN
BIBLIOTHEKEN KOZEN
EN NIEUWERKERKEN
De openingsuren van de bibliotheken van Kozen en Nieuwerkerken
zijn gewijzigd.

De nieuwe uren zijn:
Nieuwerkerken: woensdag en zaterdag van 9u tot 12u
Kozen: woensdag en zaterdag van
13u tot 16u

Haal de
Lerarenkaart 2021 af
Sta je in het onderwijs en woon
je in Sint-Truiden?
Ook dit jaar kan de lerarenkaart afgehaald worden in de bib. Vergeet bij het
afhalen je identiteitskaart of je lerarenkaart van 2020 niet.
Wil je graag de kaarten van je collega’s
meenemen? Breng dan zeker hun identiteitskaart of vorige lerarenkaart mee.
Twijfel je waar je je lerarenkaart moet
afhalen? Surf naar klasse.be/
waarismijnlerarenkaart.
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Levenskwaliteit

WINTERTIPS:

BESCHERM JE WATERLEIDING EN WATERMETER
Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat je waterleiding en watermeter
bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan je ook heel wat geld kosten. Om
dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips.
• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle
lokalen met waterleidingbuizen steeds
boven het vriespunt blijft.
• Is het niet mogelijk een vorstgevoelig
lokaal te verwarmen? Plaats dan een
elektrisch verwarmingslint parallel
met de leiding en de watermeter. Let
wel op voor kunststofbuizen en voor
het binnenwerk van de watermeter:
deze kunnen smelten door de warmte
(wikkel dus nooit een verwarmingslint
rond de leiding, maar leg het verwarmingslint parallel). Knutsel niet zelf iets
in elkaar, maar doe een beroep op een
vakman.
• Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen
koude buitenmuren, vooral als die zijn
blootgesteld aan koude wind.
• Is de woning in de winter onbewoond?
Speel dan op veilig en sluit het water
af. Vergeet niet vooraf alle leidingen
leeg te laten lopen. Draai daarom alle
kranen open nadat je de hoofdkraan
hebt dichtgedraaid.
• Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleer je best
regelmatig
de stand van je watermeter.
© Thomas Louapre

Stel je plots een hoog verbruik vast?
Ga dan op zoek naar de oorzaak. Je
kan bijvoorbeeld ’s avonds voor het slapengaan de stand van de watermeter
noteren. Indien je ’s nachts geen water
verbruikt hebt en je stelt ’s morgens
toch een gewijzigd verbruik vast, dan
zit je waarschijnlijk met een lek.
Om goed voorbereid te zijn, controleer
je best voor de winter of de hoofdkraan
goed sluit en de leegloopkraantjes in de
buurt van de hoofdkraan goed werken.
Zo kom je in de koude wintermaanden
niet voor verrassingen te staan.

Wat doe je als de leidingen toch
bevroren zijn?
• Indien er nergens in de woning water
is, dan is hoogstwaarschijnlijk de
aansluiting bevroren. Sluit eerst de
hoofdkraan af. Ontdooi het gedeelte
binnenshuis met de haardroger, vertrekkende van het tappunt naar de
hoofdkraan. Gebruik nooit een brander. Pas op met leidingen in kunststof
omwille van smeltgevaar. Beweeg de
haardroger voortdurend heen en weer.

• Draai nadien de hoofdkraan slechts een
beetje open, want er zouden wel eens
buizen gesprongen kunnen zijn en dan
zit je met waterschade na ontdooiing.
Na controle kan de hoofdkraan volledig opengezet worden.
• Als de watermeter of de aansluiting
buitenshuis bevroren is, dien je de hulp
in te roepen van jouw drinkwaterbedrijf.
• Als je er niet in slaagt om de leidingen
te ontdooien, kan je enkel wachten tot
het warmer wordt en dan ontdooien
de leidingen vanzelf. In dat geval houd
je de hoofdkraan best dicht als je niet
thuis bent of gaat slapen. Zo vermijd
je eventuele lekken bij plotse dooi.
• In geval van waterschade neem je best
contact op met jouw verzekeraar. Maak
ook de nodige foto’s.
Meer info
www.dewatergroep.be
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Innovatie

Lutgarde Schepers

Magina Sioulants
Marcel en Yvette
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Maxim Mees

Josée Sterkendries

Innovatie

GEVELTUINTJES IN DE
SPOORWEGSTRAAT
Omdat geveltuinen goed zijn voor de stad en haar bewoners maakt het stadsbestuur
de aanleg ervan zo gemakkelijk mogelijk. In de Spoorwegstraat gaf buurtcomité
BuitenSporig alvast het goed voorbeeld en werden de eerste geveltuintjes aangeplant.
Wij gingen een kijkje nemen en spraken met voorzitster Magina Sioulants.
Jullie hebben als buurtcomité het initiatief genomen om in de
Spoorwegstraat geveltuintjes aan te leggen en zijn hier ondertussen mee gestart. Waarom vinden jullie het belangrijk om
geveltuintjes aan te leggen?
Een buurvrouw vertelde over haar kleinzoon die in Antwerpen
woont en waar ze in de straat geveltuintjes aangelegd hebben.
Zij vindt dit prachtig en was onmiddellijk enthousiast.
Bovendien was onze straat eigenlijk maar een saaie straat met
allemaal rijhuizen en bijna geen groen. Met de geveltuintjes
willen we onze buurt opfleuren. Net zoals bijvoorbeeld de
Koningin Astridstraat: hoe mooi is dat!
Denk je dat de geveltuintjes ook voor meer sociaal contact zorgen?
Zeker. We overlegden samen over de planten en bij het aanleggen hielpen we mekaar. Uiteraard steeds coronaproof. Met
een geveltuintje spendeer je meer tijd buiten terwijl je je tuintje
onderhoudt of je planten water geeft. Het zorgt ervoor dat je
meer contact hebt met je buren.
Nemen er veel bewoners deel aan dit initiatief?
Tot nu toe nemen er 17 bewoners deel. Sommigen wachten
nog even af omdat ze hun gevel gaan verfraaien of aan het
verbouwen zijn. Ik denk dat wanneer de planten mooi groeien
er nog meer bewoners een geveltuintje willen aanleggen.

Hoe verliep de aanvraagprocedure?
Dit ging vrij vlot via de website van de stad Sint-Truiden. Als
buurtcomité hebben we eerst gevraagd wie geïnteresseerd was
en daarna iedereen via brief geïnformeerd hoe ze de toelating
moesten aanvragen.
Kan je ons wat meer vertellen over welke planten geschikt zijn
om een geveltuin aan te leggen?
Wij kozen vooral voor klimplanten zoals Japanse kamperfoelie,
groenblijvende clematis, alpenbosrank, winterjasmijn, sterjasmijn en kamerjasmijn. Voor de planten in pot kozen we voor
de Mexicaanse oranjebloesem. Onze voorkeur ging dus vooral
uit naar groenblijvende planten.
Welke boodschap wil je nog meegeven aan andere bewoners
of buurtcomités?
Niet twijfelen, zeker doen. Geveltuintjes geven jouw straat meer
kleur en zorgen voor een fijn contact met de buren. En dat ieder
tuintje anders is, maakt het net zo leuk.

Wil jijzelf of jouw buurtcomité ook graag een geveltuintje
aanleggen? Alle info over de voorwaarden en de aanvraagprocedure vind je op www.sint-truiden.be/geveltuin.

Hoe ver staan jullie ondertussen met de aanleg?
Een dertiental geveltuintjes zijn al aangelegd. Bij de meeste
buren was het wegnemen van de stoeptegel geen probleem
en ook het gat uitgraven ging gemakkelijk. Mijn overbuur en ik
hadden minder geluk. Onder de stoeptegel zat een heel dikke
betonlaag van wel 20 cm. Een buur die een drilboor heeft, is
ons komen helpen en na wat zwoegen en zweten konden ook
wij ons tuintje aanleggen.
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SINT-TRUIDEN BREIDT
ELEKTRISCH WAGENPARK UIT
De stad Sint-Truiden verving in 2016 het merendeel van haar
wagenpark door elektrische voertuigen. Hiermee werden we de
eerste Vlaamse stad die 100% elektrisch rijdt. 31 oude voertuigen ruimden plaats voor 22 elektrische exemplaren. Door deze
beslissing trokken we resoluut de duurzame kaart en gingen we
voor 68 ton minder CO2 -uitstoot per jaar. Met het vernieuwen
van de leaseovereenkomst, zullen er naast elektrische personenwagens en milieuvriendelijke vrachtwagens, ook elektrisch
aangedreven bestelwagens aan de duurzame wagenvloot worden toegevoegd.
Met deze nieuwe leaseovereenkomst beschikt de stad over 9
elektrische personenwagens, 6 milieuvriendelijke vrachtwagens
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en maar liefst 24 elektrische bestelwagens. Deze voertuigen worden zo efficiënt mogelijk gebruikt door de stadsmedewerkers
door middel van een poolsysteem.
Eén van de doelstellingen in ons klimaatactieplan is de CO2 -uitstoot van transport tegen 2050 sterk te doen dalen door de overgang naar slimme en duurzame mobiliteit. Door zelf elektrisch te
rijden, geven we als stad het goede voorbeeld aan de Truienaren.
We investeren ook in een vlot toegankelijke laadinfrastructuur,
want wie groen rijdt, moet zijn/haar voertuig natuurlijk ook
ergens kunnen opladen. Daarnaast willen we zacht weggebruik
extra stimuleren door onder andere de aanleg van een fietssnelweg en de inrichting van verkeersveilige schoolstraten.

#sinttruiden

FACEBOOK Facebook

instagram Instagram

Haspengouw Markt

philippevdp

jan_vanderkerken

Sint-Truiden by Lights! Tot
morgen.
#haspengouw
#samentegencorona

Wandeling Nieuwenhoven
#sinttruiden #limburg #toerisme #vakantieineigenland #toerismelimburg #haspengouw
#toerismesinttruiden

Sunset in Rochendaal
#pen #paper #carandache #haspengouw #sinttruiden

krista_bogaert

Christel Billen
Het warmste geschenk
#sinttruidensolidair

👍

#avondwandeling #schimmenspel #lettsmoveourbutts #movetogetherchallenge #wandeleninlimburg
#sinttruiden #10000stappen

TWITTER Twitter
Hubert De Meulder
Nieuw #zwemcomplex in
#SintTruiden krijgt ook een
#zoutbad: "Om ontspannen
te drijven en relaxen"

gerrit.jacobs

TV Limburg BE

De warmte van de stad en
de warme mensen van het
begijnhof opgezocht.
#100daysofrunning #sinttruiden #sportersbelevenmeer #ripmarc

Sint-Truiden richt eerste verkeersveilige schoolstraat in
#tvlnieuws #schoolstraat
#slagboom #Grevensmolenweg #SintTruiden
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Rioleringswerken Overbroekstraat
Aquafin is gestart met rioleringswerken in de Overbroekstraat in Sint-Truiden. De
werken zullen ongeveer 9 maanden duren. We bundelden de informatie over deze
werkzaamheden in een handige FAQ.

Waarom deze werken?
Met deze werken willen de stad Sint-Truiden en Aquafin het afvalwater in de
Overbroekstraat (tussen het kruispunt
met de Kleinveldstraat en het kruispunt
met de Marsnilstraat) scheiden van het
regenwater/oppervlaktewater door de
aanleg van een gescheiden stelsel. Door
het afkoppelen van het afvalwater zal
er minder regenwater toekomen op het
pompstation in de Overbroekstraat, wat
tot gunstig gevolg heeft dat de overstortfrequentie van afvalwater op de
Herk ter hoogte van het pompstation
zal verminderen. Tegelijkertijd worden
ook twee erosiebekkens aangelegd om
de wateroverlast en erosieproblematiek
in het gebied aan te pakken. Deze bekkens worden gefinancierd door de stad
Sint-Truiden en via een erosiesubsidie van
de Vlaamse regering.

Wat gebeurt eerst?
Alvorens de rioleringswerken kunnen
beginnen, voeren de nutsbedrijven
(Fluvius, De Watergroep en Proximus)
aanpassingswerken uit aan hun netten.
Deze aanpassingswerken zijn intussen
bijna afgerond.

Welke hinder veroorzaken de
werkzaamheden?
Overal waar wordt gewerkt, is er hinder. Graafmachines maken nu eenmaal
lawaai, vrachtwagens die over zand rijden maken stof, bij aanhoudende regen
zal er modder in de straat liggen. Soms
zal het wat moeilijker zijn om de woningen in de zone van de werkzaamheden
te bereiken.
Samen met Aquafin en de aannemer
doen we er echter alles aan om de
hinder waar mogelijk te beperken.
Daarvoor nemen we verschillende
minderhindermaatregelen.

Blijven de woningen
bereikbaar?
De straat wordt per deel opgebroken.
Eerst verwijdert de aannemer de wegenis
en daarna graaft hij over korte afstand
een sleuf voor de rioolbuis. Zodra de buis
in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. Daar
kunnen wagens voorzichtig over rijden.
Zo zal elke woning slechts enkele dagen
niet bereikbaar zijn met de wagen. Te
voet zijn alle woningen ten allen tijde
bereikbaar.

Na aanleg van de riolering zullen de
huisaansluitingen (verbinding tussen de
huizen en de riolering) gemaakt worden.
De impact van deze werken is slechts
beperkt omdat deze sleuven smaller en
minder diep zijn. De sleuven dwarsen wel
het voetpad waardoor voetgangers eventueel om moeten lopen. Na aanleg van de
riolering en huisaansluitingen zullen de
boordstenen aangelegd worden. Tijdens
de aanleg van de boordstenen zullen de
opritten tijdelijk ook niet bereikbaar zijn.
Na de aanleg van de boordstenen zal de
fundering en asfaltverharding aangebracht worden.
Voor doorgaand verkeer wordt er een
omleiding voorzien.

Hoe zit het met de
huisvuilophaling?
Met de huisvuilophaaldienst werden
afspraken gemaakt zodat het huisvuil ook
tijdens de werken wordt opgehaald. Als
de riolering in de straat wordt gelegd, dan
kan de vuilniswagen niet door. Daarom
wordt aan de bewoners gevraagd om het
huisvuil op de normale ophaaldagen naar
de dichtstbijzijnde bereikbare hoek van
de straat te brengen.
Meer info:
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Truiense Portretten
Afgelopen maanden hadden heel wat inwoners wat te vieren.
We blikken ook terug op enkele feestelijke momenten.

Gouden bruiloften

50

Clement Vanroye en
Francine Robijns

Franz Merinsky en
Chantal Debusscher

René Drillieux en Marie Brans

Alphonse Reynaerts en Liliane Gielen

Jacques Doucet en
Madeleine Champagne

Joseph De Geyter en Gerarda Van
Swijgenhoven

Opening Vissegatstraat en
omgeving
Om de buurtbewoners te bedanken voor
hun begrip en constructieve ingesteldheid tijdens de werken, organiseerde het
stadsbestuur een coronaveilige inhuldiging waarbij iedereen ‘van op afstand
maar toch dichtbij’ de opening van hun
vernieuwde straat kon vieren.
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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.
Hiernaast vind je de resultaten van de snelheidscontroles van de maand november.
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Maximum
toegelaten
snelheid

Gecontroleerde
voertuigen

Aantal
overtredingen

Tiensesteenweg

50

268

13

5%

Tongersesteenweg

70

59

20

34%

Luikersteenweg

70

230

87

38%

N80

120

820

72

9%

Tiensesteenweg

70

442

20

5%

N80

120

639

77

12%

Hasseltsesteenweg

70

205

11

5%

Luikersteenweg

70

365

74

20%

Luikersteenweg

70

441

72

16%

Hasseltsesteenweg

70

189

16

8%

Borgwormsesteenweg

50

140

42

30%

Luikersteenweg

70

594

137

23%

N80

70

251

57

23%

N3

70

493

177

36%

N80

70

762

123

16%

N3

70

749

360

48%

Luikersteenweg

70

601

125

21%

Hasseltsesteenweg

70

375

18

5%

Tongersesteenweg

70

450

13

3%

Naamsesteenweg

50

263

21

8%

Melveren-Centrum

70

388

2

1%

Galgestraat

50

82

14

17%

Schurhoven

50

Locatie

%

357

18

5%

9163

1569

17%

Info

Wijziging samenstelling
schepencollege
Vanaf deze maand verandert de samenstelling van het schepencollege.
Jos Pierard (Open VLD), bevoegd voor
onder meer Lokale Handel, Middenstand,
Personeel en Internationale Samenwerking, beëindigde op 31 december zijn
ambt van schepen en gaat met welverdiend pensioen. Hilde Vautmans (Open
VLD) wordt, na een jaartje van afwezigheid, opnieuw schepen. Zij wordt als
tweede schepen onder meer bevoegd
voor Toerisme en Onderwijs. Johan Mas
(Open VLD) volgt Jos Pierard op als vijfde
schepen en wordt bevoegd voor onder
andere Evenementenbeleid, Lokale Handel en Citymarketing.

Gemeenteraad en raad
voor maatschappelijk
welzijn: ook live op
www.sint-truiden.be
De volgende gemeenteraadsvergadering
vindt plaats op maandag 25 januari. 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.

Vandaag besteld, vandaag in huis
De stad Sint-Truiden en bpost installeerden op twee locaties in het centrum,
het Europaplein en het stadskantoor,
pakjesautomaten met 70 lockers.
Dankzij de pakjesautomaten heb je de
mogelijkheid de klok rond pakjes op te
halen én te versturen. Ook voor de handelaars bieden deze automaten heel
wat voordelen. Zij kunnen bestellingen
sneller beschikbaar maken voor én na
de reguliere openingsuren.

Zo wordt er nieuwe software ontwikkeld waarmee Truiense handelaars
rechtstreeks toegang krijgen tot de
automaat. Van zodra de bestelling
klaar ligt voor afhaling ontvangt de
eindklant een unieke toegangscode.
Het afhalen van pakjes is eenvoudig: je
scant aan de automaat de QR-code die
je ontvangt van zodra je pakje geleverd is en de locker met jouw zending
opent. Naast het afhalen van pakjes is
ook verzenden mogelijk.

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, Noord-Zuid integratie,
Feestelijkheden en carnaval, Personeelsbeleid,
Bevolking

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, Citymarketing,
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 9 en zondag 10 januari
Dierenarts Geyskens
Gelinden-Dorp 7, 3800 Sint-Truiden
T 011 48 19 91

Apothekers
De wachtdienst van de apothekers wordt
dagelijks gewisseld.

Zaterdag 16 en zondag 17 januari
Dierenarts Bergen
Zepperen-Dorp 33, 3800 Sint-Truiden
T 011 76 77 27

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 23 en zondag 24 januari
Dierenarts Jacobs
Ossenwegstraat 30, 3440 Zoutleeuw
T 011 78 09 32
Zaterdag 30 en zondag 31 januari
Dierenarts Vandersteegen
Luikersteenweg 135A, 3800 Sint-Truiden
M 0475 67 84 37
Zaterdag 6 en zondag 7 februari
Dierenarts Van Crombruggen
Kabei 26, 3800 Sint-Truiden
T 011 67 17 00

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

✃

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

Hierbij meld ik:

Datum

Voornaam en naam
Adres
Tel. & E-mail

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

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

Allerhande suggesties, reacties, klachten en meldingen, in verband met het milieu, verkeer, sport, jeugd, cultuur, ...
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Verantwoordelijke uitgever
burgemeester Veerle Heeren
Stadskantoor
Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden
Samenstelling en redactie
Dienst Communicatie
Vormgeving
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
Lotte Dodion
Ik ben geboren op 28 augustus 1987 in Sint-Truiden tijdens het jaarlijkse vuurwerk ter gelegenheid van de
kermis! Nu woon ik in Antwerpen, maar ik kom nog graag naar het mooie Sint-Truiden. De poëzie brengt
mij trouwens geregeld naar Haspengouw. Vorig jaar schreef ik een gedicht voor de bib, dat je kan lezen
op de deur aan de Minderbroedersstraat. Verder schreef ik ook het gedicht voor de stilteplek in het Speelhof en het nieuwjaarsgedicht ‘Instructies voor het nieuwe jaar’, dat je kan lezen op pagina 3.

www.sint-truiden.be

