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Vind onderdak bij OnderOns

Sporten of bewegen in de gezonde buitenlucht, dat kan op verschillende buitensportlocaties. Wij geven een overzicht.

Maak kennis met OnderOns, een vereniging
waar armen het woord nemen, en andere
verenigingen en organisaties waar je kan
delen wat jij te veel hebt.
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Winterwandelingen

Vitrine Tour in de binnenstad

Ieder seizoen heeft z’n charme, ook de winter.
Geniet van de frisse buitenlucht tijdens
één van onze mooie natuurwandelingen,
ontdek de wandeldomeinen of neem deel
aan de begeleide stadswandeling.

5 kunstenaars krijgen de kans om een
wandelparcours uit te stippelen gebruik
makend van een aantal leegstaande
vitrines.
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Jouw kerstboom gratis opgehaald
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Doe mee aan het
bevolkingsonderzoek tegen
baarmoederhalskanker
www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be
Het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker moedigt vrouwen van 25 tot en met
64 jaar ertoe aan om elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen. Het onderzoek is
gratis en snel. Geen excuses dus. Het bevolkingsonderzoek maakt het mogelijk om
baarmoederhalskanker te voorkomen of al in een vroeg stadium op te sporen.
Daardoor zullen minder mensen aan deze kanker overlijden.

Ontdek hoe ook jij kan deelnemen op

Vroegtijdige opsporing is de beste
bescherming tegen baarmoederhalskanker. Laat daarom van je 25ste tot en met
je 64ste elke 3 jaar een uitstrijkje nemen.

13

Wijziging samenstelling en
bevoegdheden schepencollege
Vanaf deze maand veranderen de
samenstelling van het schepencollege
en de bevoegdheden van de schepenen.

Kalender			
Vraag van de maand: hoe gebruik ik mijn eID online?
Zoveel te beleven voor jong en oud in
cultuurcentrum de Bogaard
Resultaten snelheidscontroles
College van burgemeester en schepenen
Wachtdiensten		

38
26
27
30
37
38
39

Voorwoord

Beste Truienaar
Eerst en vooral wens ik jou, je familie en vrienden een boeiend,
warm en gezellig nieuw jaar toe, namens mezelf, het schepencollege en de gemeenteraad.

Aan de start van het nieuwe jaar nemen
we nogal eens het voornemen om wat
meer te gaan sporten. Wij helpen je daar
graag mee!
Vanaf bladzijde 4 geven we je heel wat sporttips én zie je een
overzicht van heel wat toffe buitensportlocaties. Wil je liever
op een wat rustiger tempo beginnen? Dan stellen we je graag
een paar wandelingen in de prachtige Haspengouwse natuur
voor op pagina 19.
Heb jij thuis nog meubels, kledij of andere bruikbare spullen
in goede staat die je niet meer nodig hebt? Breng ze naar één
van onze sociale organisaties, die kunnen ze steeds gebruiken.

Heb je het zelf soms moeilijk om de
eindjes aan elkaar te knopen? Aarzel niet
om bij één van onze organisaties aan te
kloppen.
We zijn er om elkaar te helpen, vooral als het even niet goed
gaat. Je kan al hun contactgegevens terugvinden op pagina 10.
Er ligt een nieuw jaar voor ons klaar, 365 lege bladzijden waarvan
we er elke dag één gaan invullen. Maak er een mooi jaar van,
vol kleine en grote momenten van plezier en geluk. We zien
elkaar snel!
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Sporten
in de buitenlucht
Sporten of bewegen in de gezonde buitenlucht? In onze stad,
in het centrum en in de deelgemeentes, zijn er ruim 40 vrij toegankelijke speelpleinen. Op het skateparcours op de Veemarkt
kan je heel wat spectaculaire trucks leren.

Als fervente wandelaar of jogger kan je
terecht op de 2,5 km lange Finse piste
in ’t Speelhof. Maar natuurlijk zijn er
ook nog het stadspark en het provinciaal domein Nieuwenhoven. Ook
de natuurwandelingen van Toerisme
Sint-Truiden zijn een absolute aanrader. Meer info vind je vanaf pagina 19.
Natuurlijk kan je deze routes ook al
lopend afleggen.
Vind je het aantal kilometers met de
loop- of wandelschoenen te beperkt,
kruip dan op je fiets. Wil je Sint-Truiden
en omliggende gemeentes doorkruisen? Dan kan je gebruik maken van het
fietsroutenetwerk. Voor wie het graag
wat ruiger heeft, zijn er het mountainbikeroutenetwerk en mountainbikeparcours.
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Gooi je graag een balletje? Wist je dat er
in onze stad 20 petanqueterreinen zijn.

Creëer je eigen buitensportlocatie
Zo kan je heel wat sporten toepassen in
de buitenlucht: balsporten, frisbee, yoga,
spierversterkende oefeningen… Zorg
dat je over de juiste attributen beschikt
en zoek jezelf een geschikt plekje. Zo
beleef je jouw sport op een superleuke
buitensportlocatie.

De tweeling Maxim en Arthur Vanbrabant (7 jaar) willen graag minstens even
goed worden als hun idool Wout Van
Aert. Daarom brengen ze heel wat uurtjes door op het Moutainbikeparcours
van Bernissem, zowel als leden van de
Koninklijke Zuid-Limburgse Wielerclub
als in hun vrije tijd samen met hun papa
Gunter.

‘Wij willen minstens even goed
worden als Wout Van Aert’

Hoofdstad van Haspengouw

‘Niet alleen fysiek,
maar ook mentaal is
wandelen belangrijk
voor mij’
Overzicht
buitensportlocaties
Algemeen
Petanquevelden
(www.sint-truiden.be/
petanqueterreinen)
Speelpleinen
(www.sint-truiden.be/speelpleinen)
Skatepark Veemarkt
Bewegingstoestellen
(’t Speelhof/Meiland)

Wandelen en joggen

‘Ik hou van snelheid en vind het fijn om
buiten te sporten’, zegt Maxim enthousiast als we hem vragen wat er zo leuk is
aan fietsen. ‘En ik rij graag door de modder’, vult tweelingbroer Arthur meteen
aan. ‘Op het Mountainbikeparcours
liggen heel wat hindernissen. Heuvels,
singletracks, brugjes, een wip, bochten en
putten. We leerden al heel wat trucjes om
overal zo snel mogelijk te kunnen rijden.’

malen. Als vrijwilliger voor Senior Actief
probeer ik ook constant nieuwe trajecten
te ontdekken.

Als fervent wandelaar kent Richard
Mathijs alle wandelplekjes in Sint-Truiden als zijn broekzak.

In Sint-Truiden beschikken we zelfs in
het centrum van de stad over een groene
long waar je hele mooie wandelingen
kan maken. Een aanrader is zeker om via
het stadspark, ’t Speelhof, Guvelingen en
Duras richting de Fruitvallei te wandelen.
Wat mij betreft ontdek je zo de mooiste
plekjes in onze stad.’

Niet alleen fysiek, maar ook mentaal is
wandelen belangrijk voor mij. Tijdens het
wandelen kom ik helemaal tot rust. Als
het even kan, pikken we natuurlijk ook
een terrasje mee. Bovendien maak je tijdens wandelingen vaak nieuwe vrienden.'

10.000-stappenroute
(www.sint-truiden.be/
10-000-stappenroute)
Wandelingen Toerisme
(www.visitsinttruiden.be/aanbod/
wandelen)
’t Speelhof
Stadspark en vesten
Atletiekpiste Sportcentrum Tuinwijk
(tijdens openingsuren complex,
indien geen training club)
(www.sint-truiden.be/
sportcentrum-tuinwijknieuw-sint-truiden)
Provinciaal domein Nieuwenhoven
(www.limburg.be/Nieuwenhoven)

Fietsen

‘Na een rugoperatie wilde ik mijn fysieke
gezondheid terug opbouwen en op peil
houden. Op aanraden van leeftijdsgenoten ben ik dan kilometers beginnen

Fietsroutenetwerk (kaart verkrijgbaar bij Toerisme Sint-Truiden)
Mountainbikeroutenetwerk en
Mountainbikeparcours
(www.sint-truiden.be/
mountainbikenetwerk en
www.sport.vlaanderen/waarsporten/sporten-in-de-natuur/
mountainbikeroutes)
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Nieuwe initiatie Line-dance: doe jij
ook mee?
Line-dance is een dansvorm die gedanst wordt in rijen. Elke
dans heeft een eigen patroon en wordt op verschillende soorten muziek uitgevoerd. Verschillende muziekstijlen passeren de
revue. Line-dance is een leuke manier om op een laagdrempelige manier te bewegen.
Vanaf vrijdag 21 januari biedt de stad Sint-Truiden in samenwerking met Dansschool Split een initiatie Line-dance aan. Deze
initiatie bestaat uit een 10 lessenreeks en is geschikt voor alle
leeftijden.
Wanneer: vanaf vrijdag 21 januari, elke vrijdag van 14u tot 15u
Waar: dansschool Split, Luikersteenweg 388
Prijs: 4 euro per les
Info: Hugo Vanderstraeten, 0498 16 13 07 of
dienst Sport, 011 70 17 64

Multimove zet jonge kinderen in
beweging
Wil je jouw kind meer laten bewegen en zijn of haar motorische ontwikkeling stimuleren? Dan kan je terecht tijdens
de Multimovelessen in de Trudo Sporthal.
Tijdens Multimove prikkelen we de belangrijkste bewegingsvaardigheden op een speelse manier, dit voor kinderen van
3 tot en met 6 jaar. De lessen vinden plaats op woensdagnamiddag tijdens het schooljaar, verspreid over 3 trimesters.
Het 2de trimester start op woensdag 19 januari en nieuwe
kinderen kunnen mee aansluiten. Voor de lessen van de 5- en
6-jarigen zijn er nog vrije plaatsen beschikbaar. De groep van
de 3- en 4-jarigen is volzet, maar je kan je kinderen altijd
inschrijven op de wachtlijst zodat ze kunnen aansluiten tijdens een volgend trimester.
De lessen starten om 13u45 voor de 5- tot 6-jarigen en om
15u voor de 3- tot 4-jarigen en duren telkens 60 minuten.
Deelnemen kost 25 euro per trimester. Inschrijven kan via
reservering.sint-truiden.be.
info.sport@sint-truiden.be
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Dorp in de kijker:

Wilderen
Elke maand fotograferen we een typisch dorpszicht en vertellen jou over enkele
bezienswaardigheden.
Ben je in Wilderen ga dan zeker de kerk van Wilderen met bezoekerscentrum binnen. De rechthoekige, Romaanse toren zou teruggaan tot 1150. De kerktoren is
gerestaureerd en in de toren is er een nieuw bezoekerscentrum rond de geschiedenis
en het leven rond de kerktoren en ook de relatie met het kasteel van Duras.
Ben je een bierliefhebber, dan moet je zeker een bezoek brengen aan Brouwerij
Wilderen van Mike en Roniek. Na een grondige restauratie is deze imposante alcoholstokerij en de monumentale Haspengouwse vakwerkhoeve een authentiek industrieel
monument. Het gezellige terras en de hedendaagse brouwerij met authentieke distilleerderij zijn een wandeling en bezoek meer dan waard. TIP: de wandeling van de
fruitvallei komt hier voorbij.
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Vind Onderdak
bij OnderOns
Buiten valt de eerste sneeuw, maar binnen in de Stationsstraat 41 bij OnderOns is het
gezellig warm. De dame die aan het tafeltje bij Nathalie zit, ruimt haar papieren bij
elkaar. ‘Eindelijk! Nu ben ik met alles geholpen!’ zegt ze en staat opgewekt recht. Aan
een tafeltje langs de muur leest een oudere man de krant. De geur van verse soep
dampt vanuit de achterhoek. Aan de linkerkant breien twee dames aan wintersjaals.
‘Koffie?’ vraagt Samanta.

Een warm welkom
‘Je hebt het net zelf gezien’, zegt Samanta,
vrijwilliger bij OnderOns. ‘Het is hier een
vrije inloop. OnderOns is een ontmoetingsplaats. Iedereen is welkom voor een babbel
of een warme kop koffie. ’s Maandags is er
taart, op donderdag is er soep. De volkstuintjes zorgen voor verse groenten. Daklozen kunnen hier terecht voor warmte.
Wij hebben open wifi, dus iedereen kan
hier op internet. Er zijn altijd minstens 2
van onze 4 opbouwwerkers aanwezig om
mensen met problemen te helpen.’
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Ze hebben moeilijkheden op verschillende
levensdomeinen tegelijk: wonen, werken,
leren of comfort. Daarom hebben wij een
netwerk rondom ons opgebouwd met
OCMW, het Cabrioteam van ACW, professionals in psychiatrische zorg, begeleid
wonen, straathoekwerkers, algemeen
maatschappelijk werk en woonbegeleiding. In ons netwerk zitten ook advocaten, een notaris en deurwaarders zodat
we mensen met specifieke vragen kunnen
verder helpen. De deurwaarder komt dan
naar hier zodat mensen hun brieven kunnen voorleggen.’

Een schakel met ‘rondom ons’
een groot netwerk

OnderDak

‘We werken volgens de basisschakelmethodiek’, legt Nathalie uit. ‘Gezinnen of
personen in armoede ervaren dikwijls
schaamte en minderwaardigheidsgevoelens. Daardoor durven ze zich moeilijk
te verbinden met anderen en met de
samenleving. Op eigen houtje slagen ze
er niet in om het kluwen te ontwarren
waarin ze verzeild raakten.

‘Ikzelf werk voor SAAMO, het vroegere
RIMO’, legt Nathalie uit. ‘In Sint-Truiden
staan meer dan 1250 mensen en gezinnen
op de wachtlijst voor een sociale woning.
Ondertussen huren ze een veel te dure
woning in een slechte toestand. Hier in
Sint-Truiden zijn ongeveer 110 dak- en
thuislozen volgens de recente KULeuven-studie.

Dat is een onderschat getal, want verborgen armoede achter de gevels zie je
niet. Door corona is dat nog verergerd.
OnderDak biedt advies en concrete hulp
aan mensen met een klein budget met
woonproblemen.’

Dit is mijn hemel en jullie zijn
mijn engeltjes
‘OnderDak biedt daklozen de diensten
van ‘De Frisse Wind’ aan. Thuislozen
kunnen bij OnderOns gebruik maken van
een badkamer en een wasruimte om hun
kleren te wassen en te drogen. Ze krijgen
sowieso een maaltijd en er zijn lockers
om hun waardevolle spullen op te bergen. Van de stad hebben we slaapzakken
gekregen en de kringloopwinkel OKAZI
heeft winterjassen gebracht. Een van
onze trouwe bezoekers zegt altijd: Dit is
mijn hemel en jullie zijn mijn engeltjes.
Dat betekent dat hij zich hier veilig en
op zijn gemak voelt’, glimlacht Samanta.

Levenskwaliteit

Van dakloze mama naar studente
orthopedagogiek
‘Dat klopt’, zegt Samanta. ‘Door omstandigheden werd ik 4 jaar geleden zelf thuisloos.
Ik had een dochtertje van anderhalf jaar
en was zwanger. Ik heb in de nachtopvang
geslapen, in jeugdherbergen, eigenlijk
overal zo’n beetje. Alleen mijn zus heeft
haar uiterste best gedaan om mij te helpen. Mijn zus kende OnderOns en heeft
mij doorverwezen. Na mijn bevalling raakte
ik zo verstrikt in de problemen dat ik in
een depressie terecht kwam. Uiteindelijk
belandde ik in Asster. Daarna ging ik met
mijn 2 dochtertjes in een tweekamerappartementje wonen en werd ik vrijwilliger
bij OnderOns. Nathalie heeft me onder
haar vleugels genomen. Ik werd haar
rechterhand. Ik leerde foutloos schrijven en
ontdekte mijn talenten. Ik kreeg opnieuw
zelfvertrouwen. Langzamerhand begon ik
opnieuw te studeren. Leerkrachten van
het Atheneum hebben mij lesmateriaal
gegeven en mij gesteund in mijn proces.

Uiteindelijk heb ik mijn diploma sociaal technische wetenschappen voor de
examencommissie afgelegd en ik was
geslaagd.’ Samantha lacht trots. ‘Binnenkort wil ik een huis kopen met een sociale
lening en ga ik studeren aan UCCL-Hasselt
om een graduaatopleiding orthopedagogiek te halen.’

Ik ben een grote Legofan
‘Daarom vind ik de term opbouwwerker
zo leuk’, lacht Nathalie. ‘Ik ben legofan.
Je bouwt mensen blokje voor blokje weer
op. Je geeft mensen de tools via workshops, taalcursussen, computercursussen
en vormingen om het zelf te kunnen. Je
ziet die mensen ook groeien. Samantha
bereidt tweedaagse vormingen voor de
woongroep voor, doet de administratie
en de boekhouding… Het is jammer
dat ze binnenkort vertrekt. Samanta
heeft een tijd gewerkt voor de federale
overheid als ervaringsdeskundige en nu
begint ze aan haar hogere studies.’

‘Alles wat ik hier geleerd heb, maakt mijn
studies gemakkelijker en dan kan ik na
mijn studies OnderOns met mijn kennis
versterken’, lacht Samanta.

Heerlijk Wijs
‘Nu in januari starten we met ‘Heerlijk
Wijs’. Een keer per maand op donderdag
komt een dienst zich voorstellen en mensen kunnen dan vragen stellen. Eerst komt
er een advocaat over collectieve schuldbemiddeling en bewindvoering praten. In
februari komt het huurderssyndicaat aan
bod en ga zo maar door… Als mensen een
gezicht aan een dienst kunnen koppelen,
wordt de drempel kleiner om de stap naar
die dienst te zetten.’
saamolimburg.be/project/onderons
saamolimburg.be/project/onderdak
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Sint-Truiden
solidair
OnderOns gezegd
‘Armoedebestrijding doe je niet alleen, dat
moet je met alle instanties samen doen’,
zegt Liza Gasparini. ‘Daarom doen we in
naam van alle sociale organisaties een
oproep voor jouw steun. Heb je thuis bruikbare spullen liggen en weet je niet goed
waar naartoe? Wil je graag een koffie trakteren aan iemand die er nood aan heeft?
Vooral in deze koude wintermaanden en
door het isolement omwille van corona
vragen we om jouw steun.’
Bij de volgende verenigingen en organisaties kan je delen wat jij te veel hebt.
Vooral tijdens de koude wintermaanden en
de gruwelijk isolerende coronaperiode kan
je solidair zijn met de meest kwetsbaren
onder ons. Zij verdienen goeie, degelijke
kledij, schoon linnengoed, stevige schoenen en tof speelgoed en meubels. Geen
versleten of kapotte spullen.

OnderOns
Stationsstraat 41
OnderOns is een erkende vereniging
waar armen het woord nemen.
Iedereen is welkom in het ontmoetingshuis. Bezoekers kunnen er gezellig samen een gratis kopje koffie of
thee drinken, hun gsm en ‘batterijen’
opladen en de krant lezen.
Je kan er terecht op maandag en
dinsdag van 9u tot 12u en van 13u tot
16u en op donderdag en vrijdag van
9u tot 15u.
Inzamelactie in de wintermaanden
OnderOns doet enkel in de wintermaanden een oproep om slaapzakken
en tenten in te zamelen.
Contact
saamolimburg.be/project/onderons
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‘Het overwinnen van armoede is geen taak van
liefdadigheid, het is een taak van gerechtigheid.’
Nelson Mandela

Team Hope

Sint-Vincentiusvereniging

Regielaan 4150
Team Hope is een voedselbank die
vooral functioneert door giften en
door de opbrengsten van allerhande
activiteiten. Behalve meubels, kan je
alle bruikbare en handige spullen in
goede staat binnen brengen. Ingezamelde goederen worden grotendeels (gratis) verdeeld aan mensen in
armoede via Team Hope. Indien andere
organisaties bepaalde noden ondervinden, kunnen zij er ook terecht.

Naamsevest 61
Sint-Vincentius helpt de meest behoeftigen in Sint-Truiden door ondersteuning in
voedsel, kledij, morele ondersteuning en
individuele bijstand.

Maandag en vrijdag is er altijd iemand
aanwezig van 10u tot 13u. Op andere
momenten kan je kleine spullen achterlaten in de 2 containers aan de
voorkant van het gebouw.
Contact: Team Hope (Krista):
011 74 47 23 of 0499 18 73 14

Opvangcentrum Fedasil
Montenakenweg 145
Fedasil is een opvangcentrum voor verzoekers om internationale bescherming.
Je kan 24u op 24u, 7 dagen op 7 in het
opvangcentrum terecht voor het doneren
van kledij.
Kledij is altijd welkom in het opvangcentrum. Andere schenkingen zijn niet toegelaten, tenzij er via facebook een specifieke
oproep werd gepubliceerd.
Contact:
www.facebook.com/FedasilSintTruiden

Je bent welkom op dinsdag tussen 9u en
11u30.
Bij Sint-Vincentius kan je linnengoed, draagbare kledij, babykledij, schoenen (voor
jeugd) in maten 37, 38, 39 en 40 en mannenschoenen binnenbrengen. (Geen knuffels,
keukengerei, speelgoed of meubels)
Contact: Hilde Morrhaye
everaertsmorrhaye@hotmail.com
0495 50 73 98

Enchanté
Je kan deelnemende handelaars herkennen door
een Enchanté logo op het
raam. Bij dit logo hangen
pictogrammen die tonen welke diensten de handelaars aanbieden.
Enchanté droomt van een stad vol
warme plekken waar iedereen welkom
is en zich thuis voelt. Enchanté is een
netwerk van hartelijke handelaars.
Ergens een babbeltje gaan slaan, een
kopje koffie gaan drinken, je rugzak
even achterlaten, je GSM opladen,
eventjes uitrusten en zoveel meer. Ook
jij als inwoner kan je steentje bijdragen
door bijvoorbeeld een extra consumptie (uitgestelde consumptie) te betalen
als jij iets gaat drinken bij één van de
deelnemende handelaars.

Levenskwaliteit

Als je even niet goed in je vel zit,
contacteer Kruispunt Haspengouw
Heb je last van depressieve gevoelens, stress, angst, slaapproblemen? Voel je je niet goed in je vel? Maak jij of je omgeving
zich zorgen en zit je met vragen? Bij Kruispunt Haspengouw
kan je terecht met psychische problemen.
Kruispunt Haspengouw bestaat uit een team van hulpverleners
uit verschillende lokale organisaties geestelijke gezondheid,
welzijn en eerstelijnszorg.

Ze luisteren naar je verhaal en vragen. Ze helpen je verder en
leiden je waar nodig naar de meest gepaste hulp. Alle hulpverleners zijn gebonden door het beroepsgeheim. Enkel met
jouw toestemming overleggen ze met de huisarts of een andere
betrokkene.
Hulp nodig? Je kan iedere donderdag van 14u tot 15u terecht
op de zitdag in het Sociaal Huis.
Kruispunt Haspengouw
M 0490 66 86 70
kruispunthaspengouw@gmail.com
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Dyzo helpt zelfstandigen in
moeilijkheden

Heb jij recht op het verminderd
tarief voor kinderopvang?

Dyzo is een gespecialiseerde begeleidingsdienst voor zelfstandigen in moeilijkheden. De medewerkers leggen zich toe op
het adviseren en begeleiden van actieve ondernemers die met
situaties en vragen geconfronteerd worden waarvoor ze zelf
geen uitleg of antwoord vinden. Ook gefailleerden of personen
die nog moeilijkheden ondervinden omwille van een vroegere
zelfstandige activiteit kunnen hier terecht.

Ouders met een beperkt budget die gebruik maken van
een opvangvoorziening (behalve in een IBO of Initiatief
voor Buitenschoolse Kinderopvang, daar geldt een ander
prijssysteem) voor hun kind, kunnen in bepaalde situaties
recht hebben op een individueel verminderd tarief voor
de kinderopvang. De berekening van het inkomenstarief
doe je via de online-module op mijn.kindengezin.be. Je
kunt ook raad vragen bij je kinderopvang of via de Kind
en Gezin-lijn, 078 150 100.

Familie of vrienden die in hun omgeving een (ex-)ondernemer
kennen, die de stap niet durft te wagen, kunnen gerust contact
opnemen met Dyzo.
De hulpverlening van Dyzo is gratis.
Dyzo organiseert elke 3de maandag van de maand van 13u30
tot 15u30 een zitdag in het Sociaal Huis. Vooraf een afspraak
maken via info@dyzo.be of 0800 111 06.

Kan je het berekende tarief niet betalen? Breng dan het
attest inkomenstarief van Kind en Gezin mee naar het
Sociaal Huis. Maak wel vooraf een afspraak.
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. Dit
recht geldt dus niet voor ouders die gebruik maken van
een opvang waar ze een vrije prijs betalen.

OCMW - Sociaal Huis, Clement Cartuyvelsstraat 12, T 011 69 70 30, sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be
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Veel BLA BLA BLA.
Ik doe het volgende keer wel.

Nog geen tijd gehad
want ik moest eerst nog een
nieuw paar schoenen hebben?

BLA
BLA
BLA

Ik voel toch niks.
Ik ben nog te jong.
Ik maak wel eens een afspraak…
Geen excuses, laat een uitstrijkje
nemen!

DOE MEE AAN HET
BEVOLKINGSONDERZOEK
TEGEN
BAARMOEDERHALSKANKER
Elk jaar krijgen ongeveer 350 Vlaamse
vrouwen baarmoederhalskanker.
Vroegtijdige opsporing is de beste
bescherming tegen baarmoederhalskanker. Laat daarom van je 25ste tot en met
je 64ste elke 3 jaar een uitstrijkje nemen.
Het onderzoek is gratis (elke 3 jaar).
Vrouwen betalen enkel het remgeld voor
de consultatie bij de arts.
In Sint-Truiden was in 2020 de totale
dekkingsgraad 58 %. Dit betekent dat
42 % van de vrouwen in de doelgroep
voor wie vroege opsporing van baarmoederhalskanker aangewezen is, zich
niet preventief laat onderzoeken. Dit is
nochtans heel belangrijk.

GEEN EXCUSES. LAAT EEN UITSTRIJKJE NEMEN.
Het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker moedigt vrouwen van 25 tot en met
64 jaar ertoe aan om elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen. Het onderzoek is
gratis en snel. Geen excuses dus. Het bevolkingsonderzoek maakt het mogelijk om
baarmoederhalskanker te voorkomen of al in een vroeg stadium op te sporen.
Daardoor zullen minder mensen aan deze kanker overlijden.

Ontdek hoe ook jij kan deelnemen op

www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be

Je hebt dan nog geen kanker en een eenvoudige behandeling is vaak al genoeg
om te voorkomen dat je wel baarmoederhalskanker krijgt.

Centrum voor Kankeropsporting
0800 60 160
info@bevolkingsonderzoek.be
baarmoederhalskanker.
bevolkingsonderzoek.be

Als je tot de doelgroep behoort en het te
lang geleden is dat je een uitstrijkje hebt
laten nemen, krijg je van het centrum
voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief. Je maakt dan zelf een afspraak met
je huisarts of gynaecoloog op een dag
waarop je niet ongesteld bent.
Krijg je graag een herinnering in je
mailbox als het weer tijd is voor een uitstrijkje? Neem een kijkje op
baarmoederhalskanker.
bevolkingsonderzoek.be en schrijf je
hiervoor in.

Met een uitstrijkje is baarmoederhalskanker makkelijk op te sporen. Ook de
voorstadia ervan, waarin de ziekte nog
heel beperkt of nog niet ontwikkeld is,
worden via deze test opgespoord.
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Jouw kerstboom gratis opgehaald
In januari wordt het snoeiafval opgehaald. De juiste ophaaldatum
vind je in je afvalkalender.
Dan worden ook de afgedankte kerstdennen meegenomen, op voorwaarde
dat ze:
• ontdaan zijn van alle versieringen,
kruishout en plastic;
• maximaal 2 meter hoog zijn.
Vorig jaar merkten we op dat veel mensen hun kerstboom gewoon dumpten of
de versiering niet verwijderden. Doe dit
niet. Je riskeert hiervoor een GAS-boete.
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.

GFT-sticker 2021
geldig tot
31 maart 2022
Tot 31 maart mag je de GFT-container met de sticker van 2021 buitenzetten. Vanaf 1 april 2022 moet
er op de container een sticker van
2022 kleven.
De GFT-sticker van 2022 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.
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© Rajendra Rasaily

Sint-Truiden by Lights
Iedere vrijdag, zaterdag en zondag na
zonsondergang.

Samen studeren in de blokbar
Tot en met 3 februari kunnen Truiense jongeren in alle stilte voor
hun examens studeren in de blokbar in de GAZO, Gazometerstraat. De GAZO lounge wordt ingericht als veilige en rustige
studieruimte.
Studenten zijn er welkom tussen 8u en 17u.
Het aantal plaatsen is beperkt, dus graag vooraf inschrijven via
www.facebook.com/Blokruimte-in-de-Gazo-102552988933488.

Ook deze maand kan je nog komen wandelen langs verlichte
monumenten tijdens Sint-Truiden by Lights.

Sint-Truiden by Lights XL
Ben je benieuwd naar het verhaal achter alle mysterieus verlichte
monumenten? Wandel dit betoverend parcours dan zeker eens
met een gids.
Zaterdag 15 januari
Prijs: 12 euro per persoon, kind <3j gratis (minimum
15 deelnemers)
Inschrijven via www.sinttruidenbylights.be.

Sint-Truiden by Lights & Music
Zaterdag 22 januari van 19u tot 22u
Tijdens de edities van Sint-Truiden by Lights & Music vind je op
de route enkele locaties met extra muzikale beleving.
Programma op www.sinttruidenbylights.be of volg de Facebookpagina Toerisme Sint-Truiden.

Toerisme
T 011 70 18 18
info.toerisme@sint-truiden.be
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Koopzondag
Op zondag 9 januari zijn de winkels open
van 13u tot 18u. Geniet van de koopjes
en bind voor de laatste keer de schaatsen
aan of doe de kerstelfenzoektocht.
www.shopandthecity.be
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Brandweer waarschuwt voor
gevaren pelletkachels
De laatste jaren ziet de brandweer het aantal incidenten met pelletkachels flink stijgen.
Vaak is een gebrekkige installatie en/of onderhoud de oorzaak van zo een incident.
We geven graag enkele tips, zodat je ‘ongelukjes’ met je pelletkachel kunt vermijden.
Volgens erkende installateurs gebeuren
heel wat ongelukken door het ondeskundig plaatsen van zo een kachel. Mensen
installeren ze soms zelf terwijl ze daar
geen enkele kennis van hebben. Vooral
in het begin van de opmars van deze
kachels was er weinig regelgeving, pelletkachels werden zonder aanvullende
informatie als ‘onderhoudsvrij’ verkocht.

•

•

•

Een pelletkachel heeft, net
als alle kachels, wel degelijk
onderhoud nodig.
Je moet een pelletkachel dus regelmatig
proper maken. Neem daarom volgende
tips in acht.
•
•

Koop je kachel bij een erkend en
gerenommeerd bedrijf.
Laat hem door het bedrijf zelf installeren en tijdig controleren.

•

•

Bewaar de pellets op een droge plek.
Controleer of de zakken goed dicht
zijn (om broei te voorkomen).
Zorg ook voor gekoppelde rook- en
koolmonoxidemelders in de buurt
van de kachel, maar ook daar waar je
slaapt. Dan hoor je het brandalarm
op tijd en kan je via de vluchtweg
het huis snel verlaten.
Zorg voor regelmatig onderhoud:
maak de aslade elke week leeg.
Maak de afvoerpijp regelmatig
schoon. Vervuilde afvoerpijpen
kunnen erg warm worden en brand
veroorzaken.
Stel de kachel af op het soort pellets
dat je gebruikt. Elk merk of soort van
pellets heeft een andere verbrandingstijd. Check dit als je van pellets
verandert en stel je kachel hierop af.

•

•

Is er sprake van een storing? Zet
de kachel uit, maar trek nooit de
stekker uit! Als je de stekker uit
het stopcontact trekt, zet je ook de
ventilatie uit. Als de brandende pellets nog warmte afgeven, kan een
gebrek aan ventilatie zorgen voor
rookvorming of koolmonoxide.
Bevestig de afvoerpijp nooit horizontaal op de muur. Als de wind er
op staat, wordt de rook terug de
kachel ingeslagen en kan je huis vol
met rook komen te staan.

Gaat het ondanks al deze tips toch
grondig mis? Bel 112 en verlaat zo snel
mogelijk de woning.
www.zuidwestlimburg.be
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Foto van de maand

Sint-Truiden door de ogen van
Rajendra Rasaily
Elke maand bekijken we onze mooie stad door de ogen van
fotografen. Ben jij een professionele of amateurfotograaf en heb
jij een foto gemaakt die we mogen gebruiken? Stuur hem naar
info@sint-truiden.be. Als hij voldoet aan de kwaliteitseisen en hij
is origineel, dan is er een grote kans dat wij hem publiceren in
onze communicatiekanalen. Wij vermelden uiteraard jouw naam.
De foto van deze maand werd op 21 november gemaakt door de
52-jarige Rajendra Rasaily. Hij is begonnen als hobbyfotograaf,
maar is ondertussen ook professioneel bezig.
Je kan hem volgen op de Facebook- en Instagrampagina:
Rajendra Rasaily.
© Rajendra Rasaily
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Winterwandelingen

Ieder seizoen heeft z’n charme, ook de winter. Geniet van de
frisse buitenlucht tijdens één van onze mooie natuurwandelingen, ontdek de wandeldomeinen waar de kinderen naar
hartenlust kunnen ravotten of neem deel aan de begeleide
stadswandeling.

Natuurwandelingen
Voor de natuurliefhebber hebben we 8 wandelingen uitgestippeld langs de mooiste dorpjes en de meest rustieke plekjes in
onze fruitstreek.
De kaarten van deze natuurwandelingen zijn te koop aan 1
euro bij Toerisme Sint-Truiden, Grote Markt of je kan ze downloaden via www.visitsinttruiden.be. Alle wandelplannen zijn
bewegwijzerd en tonen leuke stopplaatsen, picknickplaatsen
en bezienswaardigheden op de route.
19
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Fruitvalleiwandeling
De fruitvalleiwandeling (3 lussen van 2
tot 10 km) voert je langs oude hoogstamboomgaarden. Je komt voorbij de Stayenmolen, de beekvallei van de Molenbeek,
de brouwerij en stokerij van Wilderen en
het wachtbekken Maasrode.

Speelvogelqueeste
Speciaal voor kinderen is er de korte
wandeling. Zij kunnen naar hartenlust
ravotten en dankzij een zoektocht, de
speelvogelqueeste, alles ontdekken over
bijen en fruit.
Hier bevindt zich eveneens de gigantische
glijbaan die over de Molenbeek glijdt.
Kinderen zoeven er na een klim door een
nettentunnel naar beneden via een buis
van 15 meter lang. Het speeltoestel is
overigens volledig opgetrokken uit duurzame, kwalitatieve en veilige materialen.
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Je vindt de fruitvallei achter het station
van Sint-Truiden, bereikbaar via de
Fabrieksstraat (parking achterkant station of in de Fabrieksstraat). Volg dan de
Volmolenweg.

Perenboomgaardwandeling

De wandeling (8,5 km) vertrekt aan
de Sint-Genovevakerk in Zepperen en
brengt je via de boomgaarden richting
Hoepertingen naar Kasteel Mariagaarde
en terug.

Wandeling Groot Genot
Groot-Gelmen
Holle wegen, boomgaarden, geologische
sites, Romeinse geschiedenis, de kapel
van Helshoven, kasteel de la Motte,
prachtige vierkanthoeves… Een uniek
wandelgebied (2 lussen van 6 tot 9 km)
met als trekpleister ‘de Zwaan’, de oudste
herberg van Limburg.

Wandelgebied Kerkom
en Muizen

Tijdens de wandeling van 5 km in de
kerkdorpen Kerkom en Muizen staan
de holle wegen, de weidse velden, de
laagstamboomgaarden en de kastelen
centraal.

Wandel in de
Cicindriavallei langs
Romeinse wegen
Sint-Truiden ontstond aan de oevers van
de Cicindria. Langs de kronkelende beek
kies je uit diverse wandellussen. Geniet
van pas gerenoveerde holle wegen, vergezichten en boomgaarden, kastelen en
kapelletjes en dorpscafés. Je kiest voor
de route van 2,9 km of 5,7 km.

Dossier

Fruitqueeste
Met de kinderen kan je tijdens een korte
wandeling van 2,9 km op zoek gaan naar
gekke vogelkistjes. Onder elk kistje staat
een letter, geef een antwoord op de
vraagjes, vul het ‘gezonde’ woord in dat
we zoeken, en haal je beloning af op de
dienst Toerisme.

De bottenwandeling
langs natuurreservaten
Overbroek en Egoven

Wandeling Gelinden,
natuurreservaat
Overbroek
Deze wandeling (3 of 9 km) brengt je langs
typische Haspengouwse landschappen en
het natuurreservaat Overbroek. De fleurige boomgaarden staan er alom. Je komt
langs de vallei van de Steenbornbeek,
een gemeentelijk natuurgebied. Voor
de fervente natuurwandelaars kan deze
wandeling in 1 lus gecombineerd worden
met de bottenwandeling. (+/- 13 km).

Waterburchtwandeling
Ordingen

Wanneer je door het mooie landschap
van Haspengouw rijdt, merk je al snel
dat prachtige kasteeldomeinen jouw pad
kruisen. Tijdens deze korte wandeling
van ongeveer 3 km kom je in de schaduw
van het machtige kasteel van Ordingen
het gewone leven tegen.

Wandel 3 km of 5 km langs 2 natuurreservaten en het land van Zuyl, een kalkrijk
grasland dat jou bekoort met kalkminnende planten zoals kattendoorn, wilde
narcis, rapunselklokjes… Je start aan
Natuurhuis Haspengouw (Kleinveldstraat
54, Gelinden) waar je alles te weten komt
over de Mergels van Gelinden.
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© Rajendra Rasaily

Wandeldomeinen
Domein ’t Speelhof
Langs het begijnhof werd in de 16de
eeuw het Speelhof ingericht als ’speelhuis‘ voor de abdij. Je kan er wandelen,
er is een prachtige rozentuin en mooi
onderhouden, ingerichte volkstuinen. In
de speeltuin kunnen de kinderen naar
hartenlust ravotten. Breng zeker ook een
bezoekje aan het dierenpark.

Provinciaal domein
Nieuwenhoven
Het kasteel van Nieuwenhoven deed van
de 10de tot de 18de eeuw dienst als buitenverblijf voor de abten. Het domein omvat
een rijke flora en fauna, een mooie visvijver, een educatieve vijver en een ecologische waterzuiveringsinstallatie. Het bos
heeft zijn charmes in ieder seizoen. Gezinnen zijn welkom in de ruime speeltuin.

Aan de ingang van het domein, vlakbij de
parking, ligt een grote hondenweide en
een hondenlooppiste. In het bezoekerscentrum maken kinderen kennis met alle
facetten van het bos en voor scholen zijn
er educatieve projecten. Er zijn diverse
bewegwijzerde wandelingen.

Stadspark en
stadsvesten
In 1876 werd het groene stadspark aangelegd op de vervallen stadsomwalling.
Schilderachtige vijvers, rustieke bruggetjes, een mooie kiosk en de wandelpaden
brengen je tot rust op een boogscheut
van het historisch stadscentrum. Volg de
mooie wandeling van 4 km op het tracé
van de stadsomwalling.

Stadswandeling
Elke 3de zondag van de maand van 14u
tot 16u.
De volgende wandeling vindt plaats op
zondag 16 januari.
Kom een leuke zondagnamiddag
doorbrengen in Sint-Truiden. Laat je
meevoeren door een gids die je bij de
monumenten leuke verhalen vertelt over
straffe madammen of vrome heiligen. Je
ontdekt de leukste plekjes en het verborgen moois van de stad. In het stadhuis
krijg je een zoet cadeau om mee naar
huis te nemen.
Vertrek om 14u aan het stadhuis, Grote
Markt.
Inschrijven via www.visitsinttruiden.be
of 011 70 18 18.
Prijs: 5 euro per persoon
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Kunst in de kijker!
De Academie Haspengouw presenteert jou een
kunstig 2022! Vanaf nu nemen we je
maandelijks mee in de wereld van beeldende
kunst, muziek, theater en dans. In deze rubriek
laten onze kunstenaars je meegenieten van hun
werk.

Truiense Nostalgie
Scan de QR codes om de werking, de uitvoering
of inspiratie te bekijken. Wedden dat op deze
manier de vonk overslaat? Want ook jij bent
welkom om je artistieke kriebels bot te vieren.
Van (jonge) absolute beginner tot wat meer
matuur in leeftijd en kunde: voor iedereen wat
wils in de Academie Haspengouw!
www.academiehaspengouw.be

De schoonheid
in vogelpoep.
Yvette Adriaens, leerling
specialisatie schilderkunst:
'Ik wil mensen de schoonheid laten
zien van dingen die afwijkend zijn,
dat fascineert me.'
Ontdek mijn
verhaal via
de QR-code

acrylverf op doek, 90cm x 120cm, Yvette Adriaens 2021
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Warme
winterverhalen
uit de wereld
Sint-Truiden is een multiculturele stad waarin mensen elkaar
dagelijks ontmoeten. Maar wat weten we over elkaar? En welke
universele menselijke waarden kennen we van elkaar, over
grenzen heen? Een jaar lang delen Nafisa, Gurnam en Abeer
hun verhalen en vertellen over wat ons verbindt. Elke maand
heeft een eigen thema en deze maand is het thema: winter.

Naam: Rahimi
Voornaam: Nafisa
Geboortedatum: 06-07-1966
Land van herkomst: Afghanistan
In België sinds 2000.
Ik ben mama van 3 kinderen.
Ik ben oma van 2 kleinkinderen, 8 en 5 jaar.
Ik werk als onthaalmedewerker bij LIGO, centra voor basiseducatie.
Ik hou van les geven, dat is mijn passie. Ik was lerares wiskunde,
nu geef ik kookles, borduren, en Farsi voor kinderen. Ik ben een
geboren lerares!
Ik spreek Farsi, Pasjtoe, Oezbeeks, Russisch en Nederlands.
Mijn levensmotto: Problemen los je samen op.
‘De winters in Afghanistan waren heel streng in de streek van
Mazar-e Sharif. Als kind gebruikten we houten planken om
door de sneeuw van de bergen naar beneden te glijden. Ik
herinner me het gehuil van de wind uit Siberië die door de
dorpen stormde. De witte boeran (harde noordoostenwind in
Rusland), die blizzard bracht sneeuw en stof mee en daarna
moest je het stof van de vloer en de ramen poetsen. De scholen
waren 2 maanden dicht. ’s Winters dronken we zwarte thee, in
de zomer groene.
Dat was vroeger, maar nu hou ik mijn hart vast voor de mensen in
de winter in Afghanistan. Nu de Taliban de leiding heeft, zitten
de mensen in hun eigen land gevangen, in een vorige eeuw. De
vluchtelingen zitten vast in tentenkampen, zonder elektriciteit
of licht. De meisjes en vrouwen kunnen niet meer naar buiten
of naar school. Mijn nichtje wil er naar de unief om dokter te
worden, maar durft niet omdat meisjes gevaar lopen. Dokters,
apothekers, journalisten, professoren en ingenieurs zijn naar
het buitenland gevlucht, toen ze nog konden. Mijn hart bloedt
voor de kinderen. Ik zag een foto van een kind van 3, dood op
straat, gestorven van de honger.

Gezocht: vrijwilligers voor vriendENtaal
• Ben jij een gemotiveerde gesprekspartner?
• Wil je graag anderstaligen helpen om Nederlands te
oefenen?
• Ben je vrij op dinsdag- en/of donderdagnamiddag
tussen 13u en 15u?
• Neem contact op met Riets Leurs, 0498 93 90 11,
riet.leurs@sint-truiden.be.

En dat terwijl wij hier in luxe leven. We leggen cadeautjes onder
de kerstboom, maken een sneeuwman in de tuin of wandelen
naar de kerstmarkt. Mijn kleinkinderen houden van de kinderboerderij in het Speelhof. Ik vind troost om voor mijn kinderen
en kleinkinderen te koken en gezellig bij elkaar te zijn. Ik maak
Kabuli-palaw (feestelijk en belangrijk gerecht) of we maken zelf
popcorn van mais. Natuurlijk mag noqul, gesuikerde amandelen,
niet ontbreken, dat is een lekkernij.
En ik hou van de lichtjes in de winter. Lichtjes van hoop.’

24

Integratie

Naam: Elkahlout
Voornaam: Abeer
Geboortedatum: 24-02-1967
Land van herkomst: Palestina
In België sinds 2017.
Ik ben mama van 4 kinderen.
Ik werkte als advocaat, maar wil nu zelfstandig een traiteurdienst
opstarten.
Ik spreek Arabisch, Engels en Nederlands.
Ik hou van mijn kinderen, muziek, dansen, zingen en lekker
eten koken.
Mijn levensmotto: Gelijkheid voor alle mensen zonder discriminatie.
‘Het leven in Palestina was makkelijk en simpel. In de wintermaanden stookte mama de houtkachel op en daar zaten
we allemaal rond. Dan zette mama een grote pan met zoete
aardappels op de kachel. In de winter hadden we ook gepofte
kastanjes. Als dessert kregen we chocoladepudding. Ik heb 5
broers en 5 zussen, dus we zaten met 11 kinderen rond die
houtkachel. ’s Avonds vertelde mijn nicht verhalen over het
vrije Palestina voor 1948, voor de Israëli’s ons land ingenomen
hebben. Rond diezelfde houtkachel vertelden we de verhalen
van 1000 en één nacht, Ali Baba en de 40 rovers, Sheherazade,
Alladin… Dat was in de tijd toen mijn vader 7 jaren lang in een
Israëlische gevangenis zat. Na mijn huwelijk veranderde dat.
In de winter gingen Walid en ik in de auto rijden om naar de
regen te kijken. Of we gingen naar zijn familie om nieuwjaar
te vieren. We kookten op elektrische vuren en de tv vertelde
verhalen. Ik hou van de winter.
Jammer genoeg konden we dit jaar geen kerstboom zetten
omwille van onze 2 gekke katten. Maar we kruipen gezellig bij
elkaar op de bank en kijken naar series of films. Natuurlijk met
popcorn en de geroosterde noten die mijn man Walid klaarmaakt. Mijn man is de chef-kok in huis. Hij bakt de lekkerste
taarten en desserts die je kan bedenken. In de winter eten we uitgebreider dan in de zomer. Warme gerechten zoals linzensoep,
maftoul, de Palestijnse couscous, en Aish El Saraya als dessert. Dat
moet je echt opzoeken op YouTube, zo lekker. Of kokosballetjes
met noten en chocolade. De winter is pure verwennerij!’

Naam: Singh
Voornaam: Gurnam
Geboortedatum: 22-02-1972
Land van herkomst: Punjab, India.
Ik ben papa van 3 zonen.
Ik werk als arbeider bij Kim’s Chocolates - Uitgelezen Belgische
pralines - in Tienen.
Ik spreek Punjabi, Engels en Nederlands.
Ik hou van lange reizen met de auto binnen alle landen van
Europa en van verre reizen naar Canada, India, Engeland. Ik hou
ervan om er de natuur te ontdekken.
Mijn levensmotto: Door elke dag te mediteren, kom ik tot rust.
‘Ik was 19 toen ik vluchtte voor anti-sikh-rellen en de genocide
van sikhs in 1984. Voor de problemen begonnen, was er een soort
‘avondklok’ in de koude winters. Na 6 uur durfden we niet meer
buiten, want dan konden we opgepakt worden en verdwijnen.
Ondanks de angst kwamen we toch met familie en vrienden
uit de dorpen bij elkaar. We verzamelden hout en maakten een
groot vuur om ons te warmen en Pepsi of thee te drinken. Ik
herinner me ook dat we op 25 december naar een ander dorp
gingen om samen met christenen het kerstfeest te vieren.
Onze grootse feestdag vieren we al op 5 januari: de geboortedag
van goeroe Gobind Singh, de tiende en laatste goeroe van de
sikhs. Voor het eerst kunnen we samen vieren in ons nieuwe
gebedshuis, de gurdwara aan de Diestersteenweg. Je kan die
tempel met de goudkleurige koepels niet missen. Net als de
tempel in Amritsar heeft onze gurdwara 4 grote poorten die
aanduiden dat mensen uit de 4 windstreken, ongeacht hun ras
of religie, welkom zijn. Op 5 januari delen we onze gevulde
tafels met iedereen. Je kan proeven van dahl, een linzenschotel,
of sabji, een groenteschotel en met chapati’s. En dan kan ik ook
jou ontmoeten met warme chai. Welkom!’

www.facebook.com/dienstintegratiesinttruiden
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Kalender

Wil jij dat de activiteit van jouw vereniging ook in de kalender opgenomen wordt?
Voer je activiteit dan in in de UiTdatabank via www.uitdatabank.be. Gelieve alle gegevens zo volledig mogelijk in te vullen.
De vermelde activiteiten vinden plaats onder voorbehoud van de coronarichtlijnen
van de overheid.

Cultuur

Ontspanning

Lezing door Frank Decat: Limburg
in de kering 1789-1839
Davidsfonds Sint-Truiden

Nieuwjaarsconcert
Lions Club Alken

Winters wandelen door het waterbronnengebied van de stad Sint-Truiden.

Lions Club Alken organiseert een tweede
editie van hun Nieuwjaarsconcert. Het
Limburgs Orkest Jeugd en Muziek en het
Amarylliskoor Alken brengen verrassende
en ontspannende muzikale parels. Na het
concert wordt een uitgebreide nieuwjaarsreceptie aangeboden. De integrale
opbrengst van dit concert gaat naar de
sociale doelen van de Lions Club Alken.

Wanneer: maandag 24 januari
20-22 km tot 13u, 11-15 km tot 14u
Waar: parochiezaal Sint-Martinus,
Sint-Martinusstraat
Prijs: basistarief: 3 euro - inschrijfgeld
leden: 1,50 euro
Info: 0495 20 34 63
info@aviatsinttruiden.be

In deze lezing neemt Frank Decat ons
mee naar de turbulente jaren na de
Franse revolutie. We starten met een
toast op het nieuwe jaar. Na de lezing
blijven we gezellig nakaarten met koffie
en taart.
Wanneer: zondag 23 januari • 14u-17u
Waar: Triamant Haspengouw, Halingenstraat 76
Prijs: 20 / 15 (leden Davidsfonds) euro
(inschrijven voor 19 januari)
Info: 011 68 02 47
st-truiden@davidsfonds.net

De verborgen geometrie van
Gioacchino Da Fiore
Kunstenaar Jaak Geerits geeft ons een
inzicht in de met symbolisme doordrongen mystieke wereld van Gioacchino da
Fiore.
Wanneer: donderdag 3 februari 2022
18u30
Waar: Academiezaal
Prijs: 5 euro (gratis voor studenten
Academie Haspengouw Beeld)
Info: ahbeeld.be/evenementen

Wanneer: zondag 9 januari • 11u
Waar: cultuurcentrum de Bogaard, Capucienessenstraat 8
Prijs: 20 euro
Info: events@lionsalken.com
www.lionsalken.com

Repair Café
Repair Café Sint-Truiden
Een tweede leven voor je kapotte spullen.
De herstellers geven advies en helpen je
gratis bij de reparatie van elektro, fietsen,
kleding, meubels en meer.
Wanneer: woensdag 19 januari
14u-17u
Waar: basisschool Momentum
Grevensmolenweg 21
Prijs: gratis
Info: repaircafesinttruiden@gmail.com

Waterbronnentocht
W.C. Aviat Sint-Truiden vzw

60+
Senior Actief: wandelen 60+
Dienst Sport
Maandelijkse wandeltochten van Senior
Actief. 5 of 10 kilometer.
Wanneer: donderdag 3 februari • 13u30
Waar: Trudo sporthal, Sint-Jansstraat 26
Prijs: gratis
Info: 011 70 17 70, info.sport@sint-truiden.
be, www.sint-truiden.be/sport

Welzijn
Eerste hulp bij emoties van tieners
Opvoedingswinkel Haspengouw
In 3 online bijeenkomsten krijg je meer
inzicht in de emotionele ontwikkeling van
kinderen op de drempel naar adolescentie.
Samen met andere ouders wissel je ervaringen uit en oefen je op gevoelens erkennen en benoemen, omgaan met verzet en
stilzwijgen van je tiener, in gesprek blijven
gaan bij emotionele situaties...
Wanneer: dinsdag 8, 15 en 22 februari
19u30-21u30
Prijs: gratis
Info: ilse.veraa.ckg@hummeltjes.be
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Vraag van de maand

Gebruikt u uw eID
online ?

NIEUWE TARIEVEN BURGERZAKEN 2022

Naar aanleiding van een indexverhoging door de FOD Binnenlandse Zaken voor
bepaalde producten werd het belastingreglement op de afgifte van de administratieve stukken gereviseerd en aangepast. Vanaf januari 2022 gelden onderstaande
tarieven voor de producten van Burgerzaken.

Download de laatste versie
van de eID software op
eid.belgium.be

Hoe gebruik ik mijn
eID online?
Als je jouw elektronische identiteitskaart
(eID) gebruikt voor online toepassingen,
werk je de software om de kaart te lezen
best regelmatig bij.
Slaag je er niet (meer) in om met je kaartlezer aan te melden bij online toepassingen
zoals bijvoorbeeld MyMinFin, Mijn Dossier
of mijngezondheid.be, dan is de kans groot
dat de software van je kaartlezer toe is aan
een update. Ook als je een nieuwe eID ontvangen hebt, installeer je best de laatste
versie van de eID-software. Deze software
kan je downloaden via eid.belgium.be.
Ook de toepassing eID Viewer kan je via
deze website installeren. Hiermee kan je
je PIN-code veranderen en de geldigheid
van de certificaten op je identiteitskaart
nakijken. Het certificaat Authentificatie
heb je nodig om je aan te melden bij een
online overheidsdienst. Met het certificaat
Handtekening kan je documenten elektronisch ondertekenen.

Identiteitskaarten en verblijfsdocumenten
Kids-ID voor Belgen <12 jaar
Elektronische identiteitskaart (eID) voor Belgen >12 jaar
Elektronische verblijfsdocumenten niet-Belgen >12 jaar
Spoedprocedure Kids-ID voor Belgen - afhaling Sint-Truiden <12 jaar
Spoedprocedure eID voor Belgen - afhaling Sint-Truiden >12 jaar
Spoedprocedure elektronische verblijfsdocumenten niet-Belgen afhaling Sint-Truiden >12 jaar
Superspoedprocedure Kid-ID voor Belgen - afhaling Brussel <12 jaar
Superspoedprocedure eID voor Belgen - afhaling Brussel >12 jaar
Attest van immatriculatie

7 euro
21 euro
21 euro
96 euro
106 euro
106 euro
128 euro
138 euro
13 euro

Rijbewijzen
Voorlopig rijbewijs		
Rijbewijs			
Internationaal rijbewijs

25 euro
25 euro
21 euro

Paspoorten (reispassen)
Paspoort voor Belgen <18 jaar
Paspoort niet-Belgen <18 jaar
Paspoort (reispas) voor Belgen >18 jaar
Paspoort (reispas) niet-Belgen >18 jaar
Spoedprocedure paspoort voor Belgen - afhaling Sint-Truiden <18 jaar
Spoedprocedure paspoort niet-Belgen afhaling Sint-Truiden <18 jaar
Spoedprocedure paspoort voor Belgen - afhaling Sint-Truiden >18 jaar
Spoedprocedure paspoort niet-Belgen - afhaling Sint-Truiden >18 jaar
Superspoed paspoort voor Belgen - afhaling Brussel <18 jaar
Superspoed paspoort niet-Belgen - afhaling Brussel <18 jaar
Superspoed paspoort voor Belgen - afhaling Brussel >18 jaar
Superspoed paspoort niet-Belgen - afhaling Brussel >18 jaar

45 euro
51 euro
85 euro
81 euro
220 euro
220 euro
260 euro
250 euro
280 euro
280 euro
320 euro
310 euro

Codes
Let op! Als je nog geen 18 jaar was op
het moment van de aflevering van je
nieuwe identiteitskaart, dan is het certificaat Handtekening bij jou nog niet
actief. Om dit te activeren kom je, nadat
je 18 bent geworden, langs bij de dienst
Burgerzaken. Je brengt hiervoor je PINcode mee. Je kan een afspraak maken via
afspraken.sint-truiden.be of telefonisch via
011 70 14 14. Ook zonder afspraak kan je
terecht bij het loket vrije inloop (dinsdag
van 8u tot 18u30, woensdag tot vrijdag
van 8u tot 15u30 en zaterdag van 8u tot
11u30). Hou er dan wel rekening mee dat
je mogelijk moet wachten op je beurt.

Heraanvraag PIN/PUK-code
Activatiecodes		

5 euro
5 euro

Samenstelling dossiers
Samenstellen dossier voornaamswijziging
Samenstellen dossier voornaamswijziging transgender
Samenstelling dossier Belgische nationaliteit
Genealogische opzoekingen per begonnen half uur

150 euro
15 euro
20 euro
10 euro

Ook voor het team Omgeving en Wonen zijn er een aantal aanpassingen gebeurd. Zo zal er voortaan
een retributie van 30 euro gevraagd worden voor het aanvragen van een splitsing/verdeling en een
opname in het vergunningenregister.
Het volledige reglement kan je steeds raadplegen via www.sint-truiden.be.
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Nieuw in de bib
The Animals in That Country - Laura Jean McKay (boek
volwassenen)
Jean is niet je typische oma. Ze drinkt veel, vloekt en is allergisch voor
gedoe. Ze is nooit goed geweest in het omgaan met andere mensen,
behalve met haar geliefde kleindochter, Kimberly. Ze omringt zich
met dieren en werkt als gids in een wildpark in de outback.
Als er verontrustend nieuws komt over een pandemie die het land
overspoelt, realiseert Jean zich dat dit geen gewone griep is: het
belangrijkste symptoom is dat de slachtoffers de taal van dieren
beginnen te begrijpen. Naarmate de griep vordert, worden de
onstuitbare stemmen overweldigend en beginnen veel mensen
hun verstand te verliezen, waaronder Jeans geïnfecteerde zoon
Lee. Als hij met Kimberly op weg gaat naar het zuiden, voelt Jean
de drang om hen te volgen.

Het huis van Ebbe en Olle - Hilleke (jeugdboek)
Ebbe en Olle zijn 2 ondeugende kinderen. Vooral het avontuur
lokt hen. Ebbe vindt het heerlijk om met verf te kliederen. Olle
probeert met een lange hengel visjes in de viskom te vangen en
de gekke hond Knoezel, hun beste vriend, loopt overal met hen
mee. Ze spelen graag toneeltje. Je leert de familie van Ebbe en Olle
kennen. Bij opa en oma bakken ze lekkere snoeptaarten en rijden
ze met een open klapdakauto naar de zee. Hun haren wapperen
dan lekker in de wind.
Ze wonen in een vrolijk huis met veel trappen. Ebbe en Olle vinden
niets leuker dan zo snel als ze kunnen door de gangen te hollen.
In het bovenste torenkamertje vinden ze een bijzonder briefje.
Ben je benieuwd?
Dit verhaal en de tekeningen zijn van een Truiens auteur.

Terwijl ze op pad gaat met haar dieren, bevinden ze zich in een
grimmige, vreemde wereld waarin de dierenapocalyps mensen
alleen maar verder heeft geïsoleerd van andere soorten. Gedurfd,
opwindend en geheel origineel, The Animals in That Country vraagt
wat er zou gebeuren, ten goede of ten kwade, als we eindelijk
begrepen wat dieren zeiden.
Dit Engelstalig boek won onder andere de Arthur C. Clarke prize.
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Vrijwilligers gezocht voor de
bibliotheek
Heb jij een passie voor boeken en mensen? Heb je nog een paar
uurtjes vrij in de maand? Dan is deze oproep zeker iets voor jou!
Bibliotheek Toni Coppers is op zoek naar enkele enthousiaste
vrijwilligers.

Jouw taken
• Orde in de rekken verzorgen (boeken en dvd’s terugplaatsen).
• Bezoekers wegwijs maken in de bib, helpen met zoeken van
de gewenste materialen.
• Assisteren bij de zelfbediening (boeken uitlenen).

Wij bieden
• Een fijn engagement dat bij jou past.
• Fijne collega’s om mee samen te werken.
• Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen tijdens je werkzaamheden.

Lijkt dit iets voor jou?

Lerarenkaart 2022
Met de lerarenkaart geniet je als leerkracht een heel jaar van
korting en voordelen. Als je in Sint-Truiden woont, dan kan je
je kaart nu afhalen aan de balie in de bib.
Vergeet bij het afhalen je identiteitskaart of je lerarenkaart
van 2021 niet.
Wil je graag de kaarten van je collega’s meenemen, breng dan
ook zeker hun identiteitskaart of vorige lerarenkaart mee.
Twijfel je waar je je lerarenkaart moet afhalen? Ga naar
klasse.be/waarismijnlerarenkaart. Hier vind je ook alle voordelen.

Stel je kandidaat voor 31 januari via UiTbalie@sint-truiden.be.

Kostenvergoeding vrijwilligers 2022
Elk jaar wordt de maximale forfaitaire kostenvergoeding
voor vrijwilligers geïndexeerd.
De maximum bedragen zijn vanaf 1 januari 2022 vastgesteld
op respectievelijk 36,11 euro per dag en 1.444,52 euro per
jaar.
Alle info over kostenvergoedingen vind je op
vlaanderenvrijwilligt.be.
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ZOVEEL TE BELEVEN VOOR JONG EN OUD
IN CULTUURCENTRUM DE BOGAARD

Slok

Cursus Poëzie schrijven (16+)

De Kolonie MT (i.s.m. Milieuraad)
(4-7 jaar)
Licht verteerbaar theaterconcert voor
veelvraten.
In ’n dichtbegroeid oerwoud van vintage-instrumenten gaan muziekmakers
Jan De Smet (o.a. De Nieuwe Snaar) &
Bo Spaenc (Muziektheater De Kolonie)
op schok - pardon - op slok. Wonderschoon schaduwspel en livemuziek zijn
de motor van dit nieuwe muziektheaterfeest.
Wanneer: zondag 16 januari • 11u en
15u
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 10 / 7 (- 26) euro

Herman Rohaert

Je schrijft gedichten in allerlei vormen,
kleuren en geuren. Geen enkele voorkennis is vereist, wel goesting, nieuwsgierigheid, passie en de bereidheid om
valse zekerheden te verlaten en met de
ogen van een pasgeborene de wereld
te bekijken en te verwoorden.

De Reuzendoder van Ernest
Hemingway
Thomas Janssens

Thomas Janssens schrijft een nieuwe
tekst voor vijf topacteurs: Lois Brochez,
Ikram Alouad, Mieke De Grootte,
Dahlia Pessemiers-Benamar en Geert
Van Rampelberg. Samen brengen ze
de kroniek van een morbide verslaving
verteld door de belangrijkste getuigen:
Hemingway’s vrouwen.
Wanneer: maandag 17 januari • 20u15
Gratis inleiding om 19u30.
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 19 / 10 (-26) euro
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Wanneer: donderdag 20 en 27 januari
en 3 en 10 februari • 19u
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 48 euro

Werken met hart en ziel:
bouwstenen voor een great
place to work
Wouter Torfs (i.s.m. Asster)

CEO Wouter Torfs staat stil bij welke
de fundamentele bouwstenen van een
‘great place to work’ zijn: authenticiteit, kwetsbaarheid, fun en verbinding.
Hij focust in het bijzonder op de rol van
een ‘nieuw’ leiderschap.
Wanneer: donderdag 20 januari • 20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 11 / 8 (-26) euro

Beleving

Lucht: een gezond 2022

Casco

Drie boeiende gesprekken, vleugjes
jeugdige live muziek en een gezellige
koffiepauze met vlaai. LUCHT: een
gezond 2022. Noël Wathion, apotheker,
erevice-directeur Europees Geneesmiddelen Agentschap, de Europese
medicijnwaakhond die het gebruik van
covidvaccinaties moest goedkeuren.
Prof.dr. Michelle Plusquin: milieuonderzoek en geneeskunde en Blind date van
piano en trompet.

Brihang, de rapper, begeestert van het
eerste woord tot de allerlaatste noot
met een show die hier en daar zelfs de
grenzen van de artistieke performance
opzoekt.

Wanneer: zondag 23 januari • 14u30
Waar: Academiezaal
Prijs: 11 / 8 (-26) euro

Rode Boom

Haspengouwse Zondaggasten

Brihang

Wanneer: donderdag 27 januari
20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 24 / 21 (-26) euro

Je wordt meegevoerd in een wereld
vol ontroering, glimlachjes en schaterbuien.
Wanneer: woensdag 26 januari • 20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 26 / 23 (-26) euro

Wanneer: vrijdag 28 januari • 19u
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 9 / 6 (-26) euro

Els De Schepper

Trio Portici

Trio Portici speelt op prachtige instrumenten van Italiaanse meesters. Zij
brengen 3 werken die tot het meest
geliefde kamermuziekrepertoire
behoren.
Wanneer: zondag 29 januari • 20u15
Waar: Academiezaal
Prijs: 16 / 10 (-26) euro

Ongekende evidenties
Kurt Demey, Joris Vanvinckenroye en
Frederica Del Nero proberen in Ongekende Evidenties het 'toeval' uit te
dagen om een glimp van zijn bestaan
te vangen. Het publiek komt terecht in
een cross-over van theater, muziek en
mentalisme waar toevalligheden zich
ophopen tot magische ervaringen.

EDS ziet ze vliegen

Dvorák, Chopin en
Rachmaninov
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plastiekBERTRAND

De Maan, Kopergietery & Kgbe
Bertrand kijkt droevig toe hoe de
mensheid in al hun plezier en met veel
goede bedoelingen, de wereld langzaam lijkt om zeep te helpen. In een
massa aan rommel en afgewezen voorwerpen wordt in plastiekBERTRAND op
zoek gegaan naar de schoonheid in dit
zogenaamde ‘niets’.
Wanneer: zondag 30 januari • 15u
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 9 / 6 (-26) euro

Infidèles

tg Stan & De Roover
In Infidèles gaat Bergman ook zelf in
dialoog met zijn personages en wordt
de ik-figuur van de schrijver in de
voorstelling verwerkt. Deze zoektocht
naar de autobiografische dimensie
van zijn werk toont aan hoe subtiel en
meedogenloos Bergman menselijke
verhoudingen blootlegde, waarbij hij
zichzelf niet buiten schot hield.
Wanneer: maandag 31 januari • 20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 18 / 15 (-26) euro

Nathan Bell
Nathan Bell brengt met een doorleefde
stem pure songs die je tot op het bot
raken.
Wanneer: dinsdag 1 februari • 20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 12 / 9 (-26) euro

Wat als de aardolie op is?
Filip Van den Abeele (i.s.m.
Milieuraad)

Wat als binnen 40 à 50 jaar de aardolie
op is? Hoe gaan we ons dan verwarmen, hoe gaan onze auto’s rijden, hoe
gaan onze vliegtuigen vliegen? Welke
energievorm gaat ons leven redden?
En wat met het klimaat? In deze lezing
stelt én beantwoordt Filip Van den
Abeele de vragen, en levert de feiten.

Mankracht

Steven Goegebeur
Het leven heeft Steven niet gespaard.
En net niet uitgeteld gebeurde het
wonder; ergens vond hij de kracht. Om
weer recht te krabbelen, op te staan,
de rug te rechten. Mankracht. Waar hij
die kracht vond, wie hem die kracht
gaf, hoe die kracht te gebruiken...?
Steven vertelt het je allemaal in zijn
4de show.
Wanneer: donderdag 3 februari • 20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 18 / 15 (-26) euro

Wanneer: woensdag 2 februari • 20u15
Waar: Academiezaal
Prijs: 9 / 6 (-26) euro

Zebracinema
Elke dinsdag om 20u15 in Cinema
Cameo, Naamsevest 45
Prijs: 7 euro
Dinsdag 11 januari: Les intranquilles
Dinsdag 18 januari: Madres paralelas
Dinsdag 25 januari: Dealer
Dinsdag 1 februari: The Worst Person in
The World

UiTbalie
T 011 70 17 00
uitbalie@sint-truiden.be
www.debogaard.be
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Fotografe Joëlle Janssens,
dichter/auteur Herman Rohaert,
vormgever Jo Klaps
nodigen je van harte uit op 14 Januari 2022, stipt om 20 uur voor
Vernissage fotografie-, poëzie- en verhalententoonstelling
én bijhorende BOEKVOORSTELLING.

Joëlle Janssens, Herman Rohaert en Jo Klaps,
De
vindt tot
plaats
in de
grote4 zaal
Vanvernissage
vrijdag 14 januari
en met
vrijdag
maartvan het cultuurcentrum DE BOGAARD, Sint-Truiden,
in kunstgalerij
Bogaard
en
bestaat uitde
een
introductie door architect, fotograaf Iwert Bernakiewicz, een causerie
met de betrokken artiesten o.l.v. Luc Vanhelmont, een unieke performance met livemuziek
en voordracht door Jo Klaps, Veerle Huyghe en Luc Vanhelmont. Na de uitreiking van de
Fotografe Joëlle Janssens, dichter-auteur Herman Rohaert,
eerste exemplaren van het kunstboek wordt de tentoonstelling plechtig geopend door de
scenograaf/vormgever Jo Klaps, deze gebonden, ongebonden
burgemeester
engloeiend
de schepen
van
die tevens
een
receptie aanbieden.
Tip
ménage
à trois, houdt
van trots
zijncultuur
drieling tegen
de
lucht: een tentoonstelling van kunstfoto’s en teksten (gedichten,
zkv’s, kortverhalen)
en januari
daaraan gekoppeld
een 2022.
dubbele
De expo
loopt van 14
tot 4 maart
publicatie: het fototekstboek Zonder LEIband en, exclusiever,
de gelimiteerde, genummerde houten kunstbox Met LEIband.
Deze heeft een deksel dat bestaat uit een natuurlijke lei die met
tekst belaserd is, een hoogstand inzake technologie en design.

Wil je graag zelf aan de slag met poëzie? Schrijf je
dan in voor de workshopreeks poëzie schrijven, een
cursus gegeven door Herman Rohaert, op donderdag
20 en 27 januari en 3 en 10 februari van 19u tot 21u.
www.debogaard.be

Vernissage met Performance
De spetterende vernissage/babyborrel, een geketende/ontketende performance met voordracht en muziek, vindt plaats op
vrijdag 14 januari om 20 u in de schouwburg van CC de Bogaard.
Schrijf gratis in via UiTbalie@sint-truiden.be.

33

Beleving

TOUR

TOUR

VITRINE TOUR IN
DE BINNENSTAD
5 kunstenaars krijgen de kans om in Sint Truiden een wandelparcours uit te stippelen gebruik makend van een aantal leegstaande vitrines waar de wandelaars hun oog kunnen laten
rusten op een aantal kunstwerken en raamtekeningen.
TOUR
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Wim De Mulder, Nadine Debusscher,
Etienne Jammaers, Myriam Storms en
Steven Vandervelpen hebben allen al
hun eigen ervaringen in de kunstwereld
en wagen nu hun kans in de vitrines van
Sint-Truiden. Van figuratie en natuurliefde tot abstractie en kleurrijke papegaaien, er is voor ieder wat wils om te
bezichtigen.

De werken zijn van 9 tot en met 31 januari te bezichtigen in het centrum van
Sint-Truiden. Van 1 tot en met 9 januari
worden de vitrines aangekleed.
vitrinetour2022.wixsite.com/home of op
de Facebookpagina Vitrine Tour 2022

UiTbalie
T 011 70 17 00
uitbalie@sint-truiden.be
www.debogaard.be

Bezoekers kunnen het parcours afwandelen vertrekkende vanuit cultuurcafe
de Fwajee, Capucienessenstraat of een
ander punt op het parcours.
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Info
GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN: OOK LIVE OP WWW.SINT-TRUIDEN.BE
Sociale Zaken

Gazometersite

Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW
Sint-Truiden en DAGG ter bevordering van
het psychologisch welzijn bij kinderen en
jongeren - Goedkeuring
Aan het OCMW Sint-Truiden werd 18.659
euro toegekend voor het treffen van maatregelen ter bevordering van het psychologisch
welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW’s en ter verbetering van
de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen. Deze middelen zullen van
1 december 2021 tot en met 31 december
2022 worden aangewend om een master in
de psychologie in te schakelen in het Overkophuis gedurende 2 halve dagen per week.

TRUPARK: aanpassing retributiereglement
parkeergarage Gazometer - Goedkeuring
Het retributiereglement van parkeergarage
Gazometer werd aangepast zodat er voorbehouden parkeerplaatsen kunnen worden
aangeboden aan de bewoners van de Gazometersite. Het standaardtarief van de abonnementen voor bewoners wordt bijgevolg
verdubbeld.

Aanpassing samenwerkingsovereenkomst
OnderOns: verhoging subsidiebedrag - Goedkeuring
OnderOns is een erkende vereniging waar
een warm onthaal wordt geboden aan
mensen in armoede en dit zonder drempels.
Stad Sint-Truiden heeft in dit kader sinds
2015 een samenwerkingsovereenkomst met
SAAMO Limburg en voorziet binnen deze
overeenkomst een jaarlijkse subsidiëring. In
2020 werd de samenwerkingsovereenkomst
vernieuwd voor een periode van 5 jaar en
werd het subsidiebedrag vastgelegd op
40.000 euro per jaar. De huurprijs van het
pand waar OnderOns momenteel gehuisvest
is, zal worden verhoogd met ingang van 1
december 2021. Op jaarbasis betekent dit een
meerkost van 3.888 euro. De gemeenteraad
keurde een addendum goed waarbij het jaarlijkse subsidiebedrag van 40.000 euro wordt
verhoogd met deze meerkost.

Mobiliteit
Ondertekening charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’ - Goedkeuring
Het Vlaams regeerakkoord voorziet in een
actieplan ‘Masterplan Toegankelijkheid’ om
de halte-infrastructuur van het openbaar
vervoer tegen 2030 meer toegankelijk te
maken. Gemeentes kunnen intekenen op het
‘Charter masterplan toegankelijke haltes’, dat
is opgesteld in samenwerking met VVSG. De
gemeente engageert zich dan om mee de
doelstelling van het Masterplan Toegankelijkheid te realiseren, om een toegankelijkheids
toets uit te voeren bij elke investering in het
openbaar domein en om de communicatie
over dit initiatief met haar inwoners te verzorgen via de gemeentelijke kanalen.
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met prijssubsidie terwijl de vaste kosten
verder lopen. Daarom heeft de minister
beslist dat de gemeenten een corona-toelage kunnen toekennen aan hun AGB voor
het corona-verlies van de eerste 3 kwartalen
van 2021, die vrijgesteld is van BTW. Het
autonoom gemeentebedrijf Patri heeft haar
corona-toelage voor het huidig kalenderjaar
per 30.09.2021 bepaald op 431.177,00 euro.

Renovatie
Personeel
Definitieve goedkeuring raamkader m.b.t.
uitzendarbeid (of interim-arbeid) binnen
lokaal bestuur Sint-Truiden - Goedkeuring
De gemeenteraad heeft het raamkader
goedgekeurd voor het inschakelen van uitzendarbeid binnen de stad Sint-Truiden voor
receptiepersoneel enerzijds en het werken
met modellen in de academie anderzijds.
Daarnaast zal ook worden bekeken of interim-werkkrachten kunnen worden ingezet
ter vervanging van een zieke in situaties
waarbij de dienstverlening aan de burger
direct lijdt onder diens afwezigheid.

Veemarkt
Strategisch dossier: aanstellen studiebureau
‘Veemarkt als groenblauwe schakel – fase
1’ - Lastvoorwaarden en gunningswijze Goedkeuring
In het kader van de projectoproep 2019
‘2de oproep voor proeftuinen ontharding’
bekwam de stad voor het dossier ‘Veemarkt
als groenblauwe schakel’ een subsidie van
250.000 euro. Het Masterplan ‘Veemarkt
als groenblauwe schakel’ wil enerzijds de
herontwikkeling van de Veemarktsite na
de sloop van het slachthuis vastleggen en
anderzijds de haalbaarheid nagaan voor het
openleggen van de Cicindria doorheen de
historische binnenstad tussen het Speelhof
en Rochendaal. De gemeenteraad keurde
het bestek goed voor de studieopdracht van
fase 1 m.b.t. het ontharden van 13.100 m²,
het openleggen van de Trudobronbeek en
de aanleg van een skatepark.

Corona
Corona-toelage diensten Vrije Tijd 2021 Goedkeuring
Veel autonome gemeentebedrijven die vrijetijdsinfrastructuur exploiteren lijden onder
de verplichte sluiting want gedurende deze
periode is er geen omzet gerealiseerd en is
er ook geen tussenkomst van de gemeente

Renovatie feestzaal Aalst - Lastvoorwaarden
en gunningswijze - Goedkeuring
Het bestek voor de renovatie van de feestzaal
van Aalst werd goedgekeurd. Het betreft
een totaalrenovatie omvattende de renovatie van het dak en het buitenschrijnwerk,
de buitenaanleg, het sanitair, de HAVC en
de elektriciteitswerken. Er zullen tevens 2
oplaadpunten voor elektrische voertuigen
en fietsers voorzien worden en bovendien
zal ook de riolering gescheiden worden met
hergebruik van het regenwater in het kader
van de doelstellingen van het klimaatplan.
Dit is een beknopt overzicht van de belangrijkste agendapunten van de gemeenteraadsvergadering van maandag 29 november
2021. De notulen van de gemeenteraadsvergaderingen kan je tijdens de kantooruren
inkijken in het stadskantoor (secretariaat). Je
kan de vergaderingen ook opnieuw bekijken
via www.sint-truiden.be/gemeenteraad.
De volgende gemeenteraadsvergadering vindt plaats op maandag 31 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.
Opgelet! Het zou kunnen dat de
gemeenteraad enkel online gestreamd
wordt. Zo vermijden we dat er veel
mensen samenkomen.

Info

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

Maximum
toegelaten snelheid

Gecontroleerde
voertuigen

Aantal
overtredingen

%

Stippelstraat

50

170

44

26

Galgestraat

50

173

49

28

Zoutleeuwsesteenweg

50

258

33

13

Luikersteenweg

70

632

136

22

Lichtenberglaan

50

138

32

23

Borgwormsesteenweg

70

191

26

14

Galgestraat

50

160

41

26

Stippelstraat

50

195

66

34

Tiensesteenweg

70

217

9

4

Luikersteenweg

70

421

98

23

N80

70

439

78

18

Luikersteenweg

70

490

72

15

Rellestraat

70

272

8

3

Zepperenweg

30

72

45

63

Hasseltsesteenweg

70

297

18

6

Halmaalweg

50

86

20

23

Lichtenberglaan

50

93

24

26

Naamsesteenweg

50

477

20

4

Zoutleeuwsesteenweg

50

221

8

4

Locatie

Luikersteenweg

70

439

29

7

Zepperen-Dorp

50

278

85

31

Galgestraat

50

106

38

36

Luikersteenweg

50

354

19

5

Rellestraat

70

303

29

10

Hasseltsesteenweg

70

220

21

10

Tiensesteenweg

70

248

4

2

N80

70

39

39

100

Herestraat

50

126

39

31

Halmaalweg

50

92

30

33

Zoutleeuwsesteenweg

50

284

51

18

Hasseltsesteenweg

70

149

16

11

Luikersteenweg

70

391

21

5

Attenhovenstraat

50

71

15

21

N80

70

343

4

1

8445

1267

15%
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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:

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

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

landbouw en fruitteelt, feestelijkheden en
carnaval, personeelsbeleid en organisatieontwikkeling, bevolking, citymarketing, militaire
zaken en vaderlandslievende verenigingen,
middenstand en handel, vzw Trud’Or, evenementenbeleid, administratieve vereenvoudiging, markten en kermissen

Johan Mas (Open VLD)
derde schepen
johan.mas@sint-truiden.be

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

Nina Kvikvinia (N-VA)
vijfde schepen
nina.kvikvinia@sint-truiden.be

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

openbare werken, nutsleidingen en riolering,
facility management, duurzaamheid en energie,
huisvuil, intercommunales, begraafplaatsen,
gebouwinfrastructuur

lokale economie, infrastructurele ontwikkeling
terreinen, tewerkstelling, juridische zaken
en verzekeringen, overheidsopdrachten,
kerkraden, financiën

jeugdbeleid, flankerend onderwijsbeleid,
kinderopvang en opvoedingswinkel, toerisme,
diversiteit en gelijke kansen, leefmilieu en
natuur, internationale samenwerking en
jumelages, Noord-Zuid integratie

Stijn Vanoirbeek (CD&V)
zesde schepen
stijn.vanoirbeek@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, erfgoed en archief, musea, wijk- en
dorpszaken, senioren

zorgbedrijf, sociaal huis, maatschappelijke
dienstverlening, lokaal sociaal beleidsplan,
sociale tewerkstelling, ouderenzorgbeleid,
armoede, eenzaamheid

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

Wachtdiensten

Huisartsenwachtpost Sint-Truiden,
Nieuwerkerken, Gingelom, Heers
en Borgloon
Diestersteenweg 106
T 089 59 00 59
Apothekers
De wachtdienst van de apothekers wordt
dagelijks gewisseld.
Om de apotheker van wacht te kennen:
• kan je tussen 9u en 22u terecht op
www.apotheeklimburg.be
• ’s avonds en ’s nachts (tussen 22u en
9u) kan je bellen naar het nummer
078 05 17 33 (zonaal tarief)
Opgelet! Om na 22u bij de apotheek van
wacht langs te gaan, moet je je eerst aanmelden bij de lokale politie Sint-Truiden
- Gingelom - Nieuwerkerken, Sluisberg 1.
Tandartsen
Centraal oproepnummer: 0903 399 69
De wachtdienst is bereikbaar op zaterdag, zon- en feestdagen van 9u tot 18u.

Dierenartsen
Zaterdag 8 en zondag 9 januari
Dierenarts Vandersteegen
Luikersteenweg 135A
3800 Sint-Truiden
M 0475 67 84 37
Zaterdag 15 en zondag 16 januari
Dierenarts Beckers
Tongersesteenweg 28,
3800 Sint-Truiden
M 0474 75 83 34

Zaterdag 5 en zondag 6 februari
Dierenarts Leers
Kazelstraat 29
3800 Sint-Truiden
T 011 70 79 09

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

Zaterdag 22 en zondag 23 januari
Dierenarts Deracourt
Schurhoven 10
3800 Sint-Truiden
T 011 68 02 80
Zaterdag 29 en zondag 30 januari
Dierenarts Jacobs
Ossenwegstraat 30
3440 Zoutleeuw
T 011 78 09 32

✃

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
Johny Vanderheyden
schoenhersteller
Sinds 1975 ben ik als schoenhersteller gevestigd in de gezellige Hamelstraat. Met een groot hart voor schoenen en
mensen herstel ik dagelijks vakkundig hun schoenen en los ik andere problemen op. Ook in mijn vrije tijd ben ik graag
actief. Als lid van de middenstandsorganisatie organiseerde ik de straatbraderie, bij het Feestcomité startte ik mee de
meiboomplanting op en nu met de Keizerlijke Commanderie promoten we het Haspengouws fruit. 10 jaar lang organiseerde ik de Fruitcartoonale en jaarlijks overhandigen we een fruitmand aan het Koninklijk Paleis. Ik ben fier om in
deze bloeiende stad te wonen!

www.sint-truiden.be

