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Alle foto's zijn genomen volgens de op dat
moment geldende coronamaatregelen.
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Vaccinatiecentrum Sint-Truiden –
Gingelom - Nieuwerkerken
Lees meer over de timing van de vaccinaties en de fabels over het coronavaccin
en maak kennis met vrijwilligers Gino
Liebens en Carine Vermoesen.

LAGO Sint-Truiden Bloesembad
Bijna twee jaar hebben we er op moeten wachten, maar nu is het zover. Het
nieuwe LAGO Sint-Truiden Bloesembad
heeft de deuren geopend.
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Sta jij af en toe je plaatsje af voor
een zorgverlener?

Tijdens de spannende crimitocht ‘de
Bomenbeul’ probeer je een mysterieus
fenomeen in onze stad op te lossen.

Om het dokters, thuisverplegers en andere
zorgverstrekkers gemakkelijker te maken
om een parkeerplaats dichtbij de woning
van hun patiënt te vinden, voert de stad
Sint-Truiden het systeem van zorgparkeren
in.

Trots op Sint-Truiden: Seprosa®
Dorp in de kijker: Brustem
Maak kennis met club K
Sint-Truiden werkt als eerste stad in Vlaanderen
samen met ED TV
Vraag van de maand: je belastingaangifte invullen?
De FOD Financiën maakt het je gemakkelijk
Verbondenheid centraal in nieuwe tentoonstelling
Hartistiek
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De laatste vrijdag van mei is intussen bij
iedereen meer dan bekend als De Dag
van de Buren. We roepen iedereen op om
zorg te dragen voor elkaar en moedigen
je aan om je buren te leren kennen.
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Voorwoord

VOORDEURBEZOEKJES BIJ
ALLEENSTAANDE 70- TOT
80-JARIGEN
Vorig jaar brachten heel wat vrijwilligers van buurtcomités en ouderenverenigingen een voordeurbezoekje
aan de 80-plussers van Sint-Truiden. Die actie was zo’n
succes, dat we hem de voorbije maand herhaald hebben.
De gezondheidscrisis duurt al heel lang en veel mensen
lopen het risico om stilletjes te vereenzamen. Daarom
organiseerden we een nieuwe reeks voordeurbezoekjes,
dit keer bij alleenwonenden tussen 70 en 80 jaar.
Dankzij de inzet van vrijwilligers van buurtcomités en
ouderenverenigingen werd er meer dan 1.000 keer op de
deurbel geduwd! Tijdens het babbeltje aan de voordeur
werd er gepolst naar hun welzijn en kregen de inwoners
een folder met nuttige informatie over onze stadsdiensten
en een handgemaakt kaarsje gemaakt door arbeidscentrum Het Heft en Artisjok van Wiric.
Misschien is er in jouw buurt geen comité of vereniging?
De medewerkers van de stadsdiensten staan steeds voor
je klaar. Blijf niet met je zorgen zitten, we zijn er voor jou.
Heb je hulp nodig, heb je vragen of gewoon even nood
aan een babbel? Je kan bij ons terecht. Samen komen we
deze moeilijke periode wel door.

Beste Truienaar
De bloesems hebben het startschot gegeven voor het voorjaar.
We kunnen terugblikken op een geslaagd bloesemseizoen én
de start van een bijzonder toeristisch seizoen.

Sinds 1 mei kan je zwemmen op afspraak in
het LAGO Sint-Truiden Bloesembad.
Het sportbad en de andere sportfaciliteiten zijn al geopend
volgens de coronamaatregelen, voor het subtropisch gedeelte en
de wellnessruimtes moeten we nog even geduld hebben. Vanaf
pagina 11 nemen we je mee naar het Sportpark en laten we je
kennismaken met de verschillende watersportclubs.
Ons vaccinatiecentrum draait op volle toeren, elke dag krijgen
er honderden inwoners hun vaccin dankzij de inzet van talloze
vrijwilligers die voor je zorgen tijdens je bezoek aan het centrum.
Op pagina 6 laten we vrijwilligers Gino en Carine aan het woord.

Heb je vragen over het vaccinatiecentrum?
Aarzel niet en bel naar 011 49 49 07.
Zorgen voor elkaar is het voorbije jaar belangrijker geweest
dan ooit. De laatste vrijdag van mei is traditiegetrouw de Dag
van de Buren. Goede buren kunnen goede vrienden worden,
vanaf pagina 23 geven wij je alvast tips om je buren beter te
leren kennen.
Zoals de coronaplannen er nu uitzien, zetten we deze maand
kleine stapjes terug naar elkaar en naar het ‘nieuwe normaal’.
Blijf de coronamaatregelen goed opvolgen, zorg voor jezelf en
elkaar. Dan gaan we een mooi voorjaar tegemoet.
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spelen
“ Alt-viool
is mijn passie. Ik

kijk ernaar uit om
mensen opnieuw
gelukkig te maken
met mijn muziek.

”
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Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten.
Om terug gewoon met vrienden je verjaardag te vieren, je (groot)ouders te knuffelen,
op café of restaurant te gaan, of naar een concert of het voetbalstadion. Vaccinatie
kan voorkomen dat je ernstig ziek wordt en levens redden. Heel belangrijk dus om
je te laten inenten. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. Zodat we stukje bij
beetje weer het gewone leven kunnen oppikken.

Voorlopige timing: wanneer
word ik gevaccineerd?

Onder voorbehoud van de vooropgestelde leveringen

Nevenstaand schema is gebaseerd op de
prognoses van vaccinleveringen en kan
dus nog wijzigen. De leveringen in het
eerste trimester van 2021 bijvoorbeeld
waren lager dan aangekondigd door de
fabrikanten.

Qvax.be: dankzij QVAX schrijf je je
vrijwillig in op een reservelijst om
sneller een Covid-19-vaccin te krijgen. Je steekt niemand voorbij, maar
wordt snel opgeroepen wanneer er
een plaats vrijkomt en je de volgende
persoon bent die volgens de huidige
prioriteitsregels wordt uitgenodigd.

Laatjevaccineren.be of
www.vaccinatiecentrumsinttruiden.be

myhealthviewer.be: er is een lijst met
aandoeningen tot stand gekomen
op basis van een advies van de Hoge
Gezondheidsraad voor het prioriteren van subgroepen van patiënten
jonger dan 65 jaar voor vaccinatie
tegen SARS-CoV-2. Je kan zelf op
www.myhealthviewer.be checken of
je op de lijst staat van personen die
wegens een aandoening prioritair
gevaccineerd zullen worden.

Minder mobiel? Vraag je taxirit minstens 2 dagen op voorhand aan via
het callcenter 011 49 49 07. Minder
mobiele inwoners van Sint-Truiden
betalen een vast tarief van 5 euro
voor de rit heen en terug.

Hoor jij tot de groep geboren tussen
1946 en 1950 en heb jij je uitnodiging
voor vaccinatie nog niet ontvangen?
Bel het callcenter 011 49 49 07.
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Ik zorg graag
voor anderen!
Gino Liebens en Carine Vermoesen, twee van de vele onmisbare
vrijwilligers van het Vaccinatiecentrum Sint-Truiden - Gingelom Nieuwerkerken. Beiden zeer gepassioneerd, want ook zij willen hun
steentje bijdragen in de weg naar het nieuwe normaal.
Het vaccinatiecentrum is samen met de
zorg momenteel een van de belangrijkste
instellingen van onze maatschappij. Toch
draait het vaccinatiecentrum niet zonder
de talloze vrijwilligers die elke dag instaan
voor diegenen die hun langverwachte vaccin komen halen.
Carine: “Je helpt de maatschappij net het
beste door vrijwilliger te zijn op de momenten dat het nodig is. Applaudisseren voor
de zorg is fijn, maar niet voldoende.”
Vrijwilliger zijn in het Vaccinatiecentrum
is niet alleen mensen de weg wijzen op
een veilige manier. Het is ook zoveel meer:
sociale contacten, voldoening, behulpzaamheid, een unieke ervaring… Zonder de
organisatie en vrijwilligers zou het vaccinatiecentrum niet lopen. Gino en Carine raden
het iedereen, zowel jong als oud, aan.
Gino: “Als vrijwilliger beleef je hier momenten om nooit te vergeten. Omdat veel
mensen in het begin gestresseerd zijn, kan
het wel eens voorkomen dat er een kleine
discussie ontstaat. Ik wil altijd dat ze hier
met een goed gevoel vertrekken en als ze
na een discussie een tas koffie aanbieden,
dat blijft me bij.”
Gino en Carine: “Als vrijwilligers zien we
hoe gelukkig de gevaccineerden zijn als ze
buiten komen uit het vaccinatiecentrum na
hun eerste prikje."
Gino en Carine raden iedereen aan om zich
ook te laten vaccineren, zodat we zo snel
mogelijk elkaar terug kunnen vastpakken.
“Een vaccin is de weg naar onze vrijheid”,
aldus Gino en Carine.
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Maak je (R)entree op
het podium of atelier van
Academie Haspengouw

Binnenkort mag het weer: spots aan,
verf aan je vingers, instrument gestemd,
tutu's aan. In de Academie Haspengouw
kijken we al hoopvol uit naar een nieuw
schooljaar.

Je comeback of debuut?
Maak je voor het eerst je entree als
beeldend kunstenaar, danser, acteur of
muzikant?
Of maak je (na een corona-dip) graag je
rentree in je favoriete kunstvorm?
Vanaf 15 mei reserveer je jouw plekje
voor je podium of atelier.
Schrijf je in via
www.mijnacademie.be/ahpodium of
www.mijnacademie.be/ahbeeld.

Beeld, theater, dans of muziek? Wedden
dat jij je creatieve ei kwijt kan.

Waarom nu al?
Na een bewogen jaar vliegen we er hoopvol in. Maar uiteraard werken we niet
met overvolle klassen.
Wil je zeker zijn van jouw favoriete plekje?
Schrijf je dan online in vanaf 15 mei.

Benieuwd?
Meer info over de opleidingen, prijzen,
leslocaties en uurroosters vind je op
www.ahbeeld.be of www.ahpodium.be.

8

Hoofdstad van Haspengouw

De fruitreuzen
Sint-Truiden beschikt over 7 fruitreuzen. De oude fruitreuzen (Kraker,
Kernielse, Bigareau en Kapucientje)
staan definitief opgesteld in de
Festraetsstudio. Enkel de nieuwe
fruitreuzen (Conference, Jonagold
en Elsanta) komen bij gelegenheid
van de Bloesemfeesten en de Oogstfeesten nog naar buiten.

De reizende
Reuzenstoelen
De fruitreuzen zijn hun stoelen verloren!
Je hebt ongetwijfeld de 3 meter hoge
reuzenstoelen al opgemerkt tijdens je
wandeling of fietstocht in de streek.
De reuzenstoelen zijn geplaatst om de
traditie van de fruitreuzen nieuw leven
in te blazen. Ze zijn zeker een unieke
hotspot in de Truiense natuur en zorgen
voor leuke fotomomenten.

Gedurende het hele jaar vind je de stoelen in de velden en bossen van onze stad.
Kom je er eentje tegen?
• Neem dan zeker een foto op de stoel.
• Post de foto op instagram met
#reuzenleuksinttruiden.
• Misschien win jij de magische verrassing!
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LAGO Sint-Truiden
Bloesembad
Goed nieuws voor sportievelingen want sinds zaterdag 1 mei kunnen er baantjes
getrokken worden in LAGO Sint-Truiden Bloesembad. Bezoekers kunnen rekenen op
een veilige zwemomgeving dankzij de vele voorzorgsmaatregelen. Ook de andere
sportfaciliteiten op de sportsite openden volgens de maatregelen. Voor het subtropisch
zwembad en de wellness moeten we nog even geduld hebben.
Op 3 juni 2019 werd de eerste steen
gelegd van het subtropisch zwembad
LAGO Sint-Truiden Bloesembad en de
bijhorende sportfaciliteiten. Nog geen
2 jaar later hebben we de deuren geopend. Aan die opening gaan jarenlang
hard werk vooraf van de beleidsploeg, de
stadsadministratie, samen met de private
partner. Voorbereiding, studies, vergaderingen, het uitwerken van de plannen
en het concretiseren van de afspraken
als goede partners, zo een groot project
vraagt om een grondige en zorgvuldige
aanpak.
LAGO Sint-Truiden Bloesembad is een
samenwerking tussen de stad Sint-Truiden
en private partner LAGO zwemparadijzen. Het resultaat is een prachtig zwemparadijs van 4000 m² waterpret voor alle
Truienaren én mensen ver daarbuiten. Dit
alles ligt in een fantastisch sportpark met
uitgebreide sportfaciliteiten.

Tijdens de ontwerp- en bouwfase werd
er gekozen voor duurzame materialen
en ging alle aandacht naar veiligheid,
toegankelijkheid en quasi energie neutraal bouwen: de zwembaden worden ’s
nachts leeggelaten en het water wordt in
een buffer gezet om energieverlies tegen
te gaan om de dag nadien terug naar
het zwembad te stromen, warmte wordt
gerecupereerd uit lucht en water, zwembad- en regenwater wordt herwonnen,
elektriciteitsproductie verloopt via zonnepanelen… Alle inspanningen samen
zorgen ervoor dat er jaarlijks 500 ton CO2
meer bespaard wordt in vergelijking met
een gemiddeld zwembad. Het gebouw
heeft bovendien een groendak waarover
je kan wandelen om het zwemparadijs
van bovenaf te bewonderen en van een
prachtig panoramazicht over het groene
park te genieten.

Het sportbad is uitgerust met het hoogtechnologisch AngelEye-drenkelingen
detectiesysteem dat de redders alarmeert
wanneer een persoon te lang op de
bodem stil blijft liggen. Deze innovatie
biedt de redders extra ondersteuning,
maar vervangt hen zeker niet.
Omwille van de coronamaatregelen kan
er enkel gezwommen worden na reservatie via de webshop waar er tijdsloten
van 1,5 uur beschikbaar zijn. Reserveren
kan via lagosint-truiden.recreatex.be.
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SPORTCLUBS
Sint-Truiden is een sportstad. De stad telt tal van sportfaciliteiten die professioneel zijn
uitgerust. Met het Sportpark Haspengouw komt er een prachtige locatie bij. Sportclubs
kijken heel hard uit naar de opening, vooral de watersporters. Na één jaar geduld oefenen, kunnen ze nu terug hun spieren trainen. Zin om mee te sporten, maar weet je nog
niet wat? Lees hier meer over de erkende watersportclubs.

Jaws
Jaws biedt opleidingen duiken (met flessen) en vrijduiken (op één ademteug, dus
zonder flessen) aan voor iedereen van 16
tot 99 jaar. De club organiseert ook duik
uitstappen naar ‘beduikbare’ wateren in
binnen- en buitenland. Leden hebben
gratis toegang tot het zwembad tijdens
het wekelijkse trainingsuur en kunnen
gratis hun duikflessen vullen met lucht.
De club was in 1976 één van de eerste
sportclubs met een vast trainingsuur in
zwembad Sint-Pieter en is dan ook enorm
trots, om na 45 jaar, als één van de eersten het nieuwe zwembad te kunnen
induiken. De club is zeer gelukkig met het
nieuwe Bloesembad dat 8 volwaardige
25m banen en verstelbare bodem heeft.
Contact: Geert Hinoul, 0476 25 05 61,
Jaws@Nelos.be, www.jaws-sinttruiden.be

Neptunus divers vzw

Neptunus divers vzw
Neptunus divers biedt opleidingen en
trainingen aan tot volwaardig duiker
voor iedereen van 14 tot 77 jaar en dit
onder leiding van eigen gebrevetteerde
instructeurs en trainers. De duikschool
wordt geleid door gedreven mensen met
een open mind die hopen om de trainingen in het nieuwe sportpark een boost
te geven en nieuwe geïnteresseerde
sportieve mensen aan te trekken en op
te leiden in de duiksport. Geïnteresseerde
kandidaten kunnen vrijblijvend kennismaken met de club en de duiksport. De
club biedt alle geïnteresseerden 3 gratis

Sint-Truidense Reddingsclub (STRC)
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trainingen aan inclusief gebruik van een
volledige duikuitrusting.
Contact: Ludo Brepoels, 0475 23 31 92,
info@neptunus-divers.be,
www.neptunus-divers.be

Sint-Truidense Reddingsclub
(STRC)
Sint-Truidense Reddingsclub biedt reddend zwemmen en lifesaving aan op
recreatief en competitief niveau aan
jeugd, volwassenen en veteranen. Reddend zwemmen biedt veel variatie en
mogelijkheden. Na de sluiting van het
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recreatiezwembad Sint-Pieter trainde de
club elders. “Wat zijn we blij dat we terug
in eigen stad kunnen trainen.” Al meer
dan 25 jaar groeien eigen talenten van
STRC door naar de Vlaamse en nationale
top in het reddend zwemmen.

gevarieerde sport en dat in een leuke,
mooie en splinternieuwe infrastructuur.
Zwemschool Olympia
Contact: Tessa Coenen, info@stzc.be,
www.stzc.be

Zwemvervolmaking en verbetering van
je zwemtechnieken: hiervoor kunnen
alle leeftijden terecht in zwemschool
Olympia. Iedereen is welkom in deze
recreatieve zwemclub die erg uitkijkt
om terug op deze topsite op Sint-Pieter
te kunnen trainen.

Contact: Peter Istas, 0497 43 41 28,
info@strc.be, www.strc.be

Sint-Truidense Zwemclub (STZC)
Kinderen vanaf 5 jaar tot masters (18+)
kunnen bij de Sint-Truidense Zwemclub
recreatief en competitief zwemmen. De
club telt al een jaar af om opnieuw in
Sint-Truiden te kunnen zwemmen. Het
voelt dan ook aan als ‘thuiskomen’ en
daar kijkt elk clublid enorm naar uit.
STZC is een leuke, familiale club met een
geweldig team aan lesgevers, trainers en
bestuursleden dat de afgelopen jaren
enorm heeft ingezet op kwaliteit. De
club motiveerde lesgevers om zich bij te
scholen, stelde duidelijke doelstellingen
per groep op en stampte zelf een competitiewerking uit de grond. Als kers op
de taart behaalde de club de afgelopen
twee jaar een kwaliteitslabel van de
Vlaamse zwemfederatie. Bij STZC ervaar
je het zwemmen als een leuke, toffe en

Sint-Truidense Zwemclub (STZC)

Zwemschool Olympia

Ten Men zwemclub Sint-Truiden

Contact: Rohnny Mathei, 0499 29 43 50,
rohnny.mathei@hotmail.com

Zwemclub De Haaien
Ten Men Zwemclub Sint-Truiden
Zwemvervolmaking in zwemclub A (1015 jaar), zwemclub B (7-10 jaar) en zwemclub C (5-7 jaar), het kan bij Ten Men
Zwemclub Sint-Truiden. Het programma-aanbod bestaat uit het verbeteren
van diverse zwemtechnieken, startduiken, duiktechnieken, keerpunten, brevetzwemmen en overlevingszwemmen.
Contact: Marnix Benaets, 0474 82 58 97,
marnix.benaets@telenet.be,
www.ten-men.be

Zwemvervolmaking en verbetering van je
zwemtechnieken? Dat kan al vanaf 6 jaar
bij Zwemclub De Haaien. De club vindt
het enorm spannend om naar het coole
sportpark te kunnen gaan. Zwemclub De
Haaien is meer dan enkel een sportclub,
hier zijn door de jaren heen heel wat
vriendschappen voor het leven ontstaan.
Contact: David Smolders, 0494 91 65 08,
david.smolders@telenet.be,
www.bloggen.be/de haaien

Zwemclub De Haaien
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Trots op Sint-Truiden: Seprosa®
Haspengouwse bubbels van Haspengouws fruit
Seprosa® is een Haspengouwse mousserende wijn, gevinifieerd en gebotteld van Haspengouws fruit. Vanuit een idee, een passie, een missie van Eddy Leclere en zijn vrouw
is Seprosa® ontstaan in samenwerking met prof. dr. Ghislain Houben van wijndomein
Hoenshof. Eddy vertelt ons meer.

Hoe kwam je op het idee om
Seprosa® te maken?
Er zijn 2 triggers die ons inspireerden om
een mousserende wijn van ‘ons fruit’ uit
Haspengouw of andere regio’s te maken.
Dus geen klassieke cider, maar een bubbelwijn die op dezelfde wijze en met hetzelfde resultaat als een champagne wordt
gemaakt.
Als leraar van de Tuinbouwschool hoorde
ik over de ciderproductie die vroeger in de
Tuinbouwschool floreerde en over de hilarische verhalen die hierdoor ontstonden.
Deze ciderbereiding stopte in de jaren ’50,
maar we hebben toch 2 flessen ‘Edelhalbi’
kunnen bemachtigen. Bovendien werken
we nog steeds samen met Hasp-O Stadsrand.
Daarnaast inspireerden de bezoeken aan
Normandië ons en stelden we ons de vraag
waarom cider bij ons niet meer zo in trek
was, want België is een bubbelland.
14

Vanwaar de naam Seprosa®?
De naam Seprosa® werd tijdens de Internationale Marketing projectweek van UCLL
in Leuven ontwikkeld en door een internationale jury verkozen. Seprosa® of 3 maal
gezondheid waarbij ‘se’ de afkorting is van
het Arabische ‘seha’ voor gezondheid, ‘pro’
van proost en ‘sa’ van santé.

Zijn er verschillende soorten
Seprosa®?
De ‘Haspengouwse bubbel’ of de huidige
Seprosa® ‘PomBulles’ was het lanceringsproject, gevolgd door de variëteiten ‘QTee’
op basis van de gelijknamige peer en ‘Pomrise’, een blend van appel met zoete kers,
voor de rosé-liefhebbers. Momenteel bieden we een nieuwe rosé aan, de Seprosa®
‘PomRouge’, op basis van de ‘Red Love’
appel met zijn typisch rood vruchtvlees.

Wat is het droomscenario?
In België worden jaarlijks meer dan 60
miljoen flessen met mousserende wijnen

ingevoerd. Als we deze markt beetje bij
beetje kunnen innemen met bubbels gevinifieerd van ‘ons fruit’, dan betekent dit dat
we een belangrijke alternatieve afzetmarkt
voor het fruit van hier creëren.
Mijn grootste wens is dat we binnenkort
op de vele terrassen en feestjes met een
glaasje Seprosa® iedereen terug een goede
gezondheid kunnen wensen. Niet met de
klassiekers zoals santé of proost, maar met
Seprosa®!
Seprosa kan bij verschillende lokale handelaars aangekocht worden, onder andere in
de streekproductenwinkel van Toerisme.

www.seprosa.be

Hoofdstad van Haspengouw

Dorp in de kijker:

Brustem

Brustem is gelegen op de grens van
Droog en Vochtig Haspengouw.
Eén van de bekendste stukjes geschiedenis is het voormalige vliegveld van
Brustem. Het werd in gebruik genomen
door de Belgische Luchtmacht in 1936
en speelde een belangrijke rol in de
Tweede Wereldoorlog. In 1996 werd
de site ontmanteld en werd de militaire
activiteit elders gehuisvest. Toch kan je
nog genieten van dit pareltje dankzij
DronePort en DronePort Cuisine.

Dankzij haar rijkheid aan bronnen
wordt er in Brustem ook waterkers
geteeld. Zo bevloeit de legendarische
Clovisbron een waterkerskwekerij, die
gelegen is aan de welbekende burchtruïne van Brustem.
De burchtruïne staat ook bekend als de
vroegere burchttoren. Wat vroeger als
verdediging diende, is nu een ideale

stopplaats voor een picknick of voor een
moment van rust in het mooie groen.
Brustem is een dorp om trots op te zijn.
Dit uiten de inwoners ieder jaar tijdens
hun groot dorpsfeest ‘Brustem Bruist’.
Het is een feest voor iedereen, georganiseerd door enkele ‘Brustemnaren’ ten
voordele van het lokale verenigingsleven.
15
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Maak kennis met Club K
Hallo, wij zijn club K. Tien Truiense
kids uit het vijfde leerjaar. Tien weken
beleven en doen we dingen in de stad.
Bedoeling is om de belangen van onze
leeftijdsgenoten bekend te maken bij het
stadsbestuur.
Als we op stap zijn, nemen we een
microfoon en een camera mee en stellen we mensen vragen over heel veel
verschillende dingen die gaan over het
jeugdbeleid en in het bijzonder ‘spelen
in Sint-Truiden’. Schrik dus zeker niet als
we ook jou aanspreken.
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Volg ons zeker op het YouTubekanaal van
de dienst Jeugd en bekijk de filmreportages, interviews en hippe vlogs. Je ziet
er ook onze voorstellen aan het stadsbestuur om spelen in Sint-Truiden nog
leuker te maken. Onze avonturen vind
je ook op Facebook, Instagram en Tiktok
van de dienst Jeugd (Jeugdsinttruiden).
Groetjes
Club K
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SINT-TRUIDEN WERKT ALS
EERSTE STAD IN VLAANDEREN
SAMEN MET ED TV
De stad Sint-Truiden stelt als eerste stad in Vlaanderen ED TV,
een educatief streamingplatform, ter beschikking voor haar
secundaire scholen. Door het gebruik van dit platform verlagen de scholen de drempel om te praten over maatschappelijke
onderwerpen die ED TV aansnijdt. Luisteren en praten helpt
jongeren om deze moeilijke periode door te komen.
De coronaperiode is voor iedereen een moeilijke tijd, niet in het
minst voor jongeren. Het verminderen of wegvallen van sociaal
contacten en vrijetijdsactiviteiten, afstandsonderwijs… het tast
de mentale gezondheid van heel wat jongeren aan. Uit een
bevraging van de Jeugdraad eind 2020 bleek dat jongeren die
nood hebben aan een gesprek, vaak niet weten waar ze terecht
kunnen. Het stadsbestuur wil hen een duwtje in de juiste richting
geven met verschillende initiatieven zoals de crisiskaart en de
lancering van ED TV.

ED TV is als het ware de ‘educatieve Netflix van de Vlaamse
schooltelevisie 2.0’. Het is een platform voor jongeren dat moeilijke thema's zoals pesten, sexting, drugs en alcohol, corona...
omzet in laagdrempelige en bespreekbare video's. De mini-series
van ED TV bieden de kans om moeilijke maatschappelijke thema’s om te zetten naar een open gesprek met een of meerdere
jongeren in de klas, in de jeugdbeweging of in een gesprek met
een vertrouwenspersoon. Om met de mini-series aan de slag te
gaan in de klas, biedt ED TV een bijhorend lessenpakket voor
leerkrachten in het secundair onderwijs.
Naast de mini-series en het lessenpakket vinden jongeren op de
website van ED TV ook een chat waar ze altijd terecht kunnen
wanneer ze met vragen zitten, met iemand willen praten of op
zoek zijn naar professionele hulp. Waar nodig, verwijst ED TV
de jongere door naar gespecialiseerde partners.

17
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MOET JE IN HET
STADSKANTOOR ZIJN?

DENK ER DAN AAN EEN AFSPRAAK TE MAKEN
De diensten in het stadskantoor
werken momenteel enkel op
afspraak.
Je kan voor heel wat dingen zelf een afspraak
maken via afspraken.sint-truiden.be. Lukt
het je niet? Of weet je niet goed welk
item je moet aanklikken? Bel naar het
contactcenter via 011 70 14 14 en onze
medewerkers helpen je verder.

Wist je dat…
… je heel wat documenten kan aanvragen via je computer?
Bevolkingsattesten en attesten burgerlijke stand
www.sint-truiden.be/papieren-enattesten

Adreswijziging
Mail naar
info.burgerzaken@sint-truiden.be.
Deze info is nodig: je naam, geboortedatum, telefoonnummer, je nieuwe adres,
een kopie van jouw identiteitskaart
(voor- en achterzijde). Zijn er gezinsleden
die mee verhuizen, stuur dan ook hun
namen en geboortedata mee.

Containerparkkaart
Mail naar info.stadsloket@sint-truiden.be.
Deze info is nodig: een kopie of foto van je identiteitskaart (voor- en achterzijde),
een kopie of foto van je kentekenbewijs (voor- en achterzijde), je adres.
Opgelet! Vraag je kaart tijdig aan, we versturen ze per post naar jouw thuisadres.

18
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Vraag van de maand

JE BELASTINGAANGIFTE INVULLEN?
DE FOD FINANCIËN MAAKT HET JE GEMAKKELIJK
Je aangifte via Tax-on-web
(MyMinfin): simpel en snel!

Je krijgt een voorstel van
vereenvoudigde aangifte

Je aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of je voorstel van vereenvoudigde
aangifte is beschikbaar in Tax-on-web
(MyMinfin) vanaf begin mei.

Je gegevens zijn juist en volledig? Je moet
niets doen. Je ontvangt automatisch je
aanslagbiljet (belastingberekening).

Hoe krijg je toegang tot je
aangifte of voorstel van
vereenvoudigde aangifte?
Ga naar MyMinfin (eservices.minfin.fgov.
be/myminfin-web/) en meld je aan met
itsme, of met je identiteitskaart, de pincode en een kaartlezer.
Ben je je pincode vergeten of verloren?
Surf naar www.ibz.rrn.fgov.be/nl/
identiteitsdocumenten/eid/
aanvraag-pincode/.

Je gegevens zijn onjuist of onvolledig? Je
moet ze corrigeren, hetzij in Tax-on-web
(via MyMinfin), hetzij via het papieren
antwoordformulier.

Meer informatie? Hulp nodig?
- Raadpleeg de website van FOD Financiën
(financien.belgium.be/nl/particulieren).
- Bel FOD Financiën via het nummer dat
op je aangifte vermeld wordt.

Om de veiligheid te garanderen in de huidige context van het coronavirus zijn de
kantoren van FOD Financiën momenteel
gesloten.

Ontvang je documenten van de
FOD Financiën digitaal via de
eBox
Maak het jezelf gemakkelijk en ontvang
je documenten van de FOD Financiën
digitaal via de eBox, de digitale en beveiligde ‘brievenbus’ van de overheid.
Activeer je eBox op doemaardigitaal.
be. Je krijgt dan een melding (bv. een
e-mail) zodra er een nieuw document
beschikbaar is.
financien.belgium.be

19

Levenskwaliteit

Jonas en zijn buren
Jonas woont in een straat waar de buren nauwelijks contact hebben met
elkaar. Maar dat is buiten Jonas gerekend. Hij slaagt erin om de buren
coronaproof te verenigen.
Word zelf een Jonas voor jouw straat en verbind je buren.
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DE BESTE BUREN
VIND JE IN
SINT-TRUIDEN
De laatste vrijdag van mei is intussen bij
iedereen meer dan bekend als De Dag
van de Buren. Buren spreken met elkaar
af om samen een pint te drinken of een
buurtactiviteit te organiseren. Goede
buren steunen en helpen elkaar, slaan
een praatje, gaan al eens naar de winkel
voor elkaar, of bezoeken die oudere of
minder mobiele buur. Sinds de start van
de coronapandemie vorig jaar, werd het
er niet makkelijker op om er voor elkaar
te zijn, maar dat hoeft ons in Sint-Truiden
niet uit ons lood te slaan. Dat bewijzen
alle acties die de stad, tal van vrijwilligers en buurtcomités blijven opzetten.
De beste buren vind je in Sint-Truiden!

"Leer je buren terug
kennen! Kijk eens wie
boven onder of naast
je woont!"
In mei roepen we iedereen op om
zorg te dragen voor elkaar. We moedigen je aan om je buren te leren
kennen. Een glimlach, een goeiedag,
het is een goed begin. Misschien ben
jij wel het hart van je straat en kan je
mensen die wat eenzamer zijn ook
met elkaar verbinden.

Vrijdag 28 mei:
DAG VAN DE BUREN
Het concept van de Dag van de Buren moeten we je eigenlijk niet meer uitleggen,
toch? Hoewel we nog altijd geen echte activiteiten mogen of kunnen organiseren,
willen we iedereen oproepen om massaal deel te nemen aan deze gezellige dag in je
straat of je buurt.
Spreek dus met je buren af en zet je stoel buiten in je voortuin of op je terras, neem
je favoriete drankje uit de frigo, haal hapjes uit de kast, zet een muziekje op en maak
er van op afstand een gezellige avond van!
Volgens de huidige coronamaatregelen mag je buiten maximum met 10 personen
tegelijk afspreken. Kies je voor deze formule? Hou er dan rekening mee dat je de fysieke
afstand bewaart en draag uit voorzorg altijd een mondmasker.
Laat weten dat je meedoet en deel jouw dag van de Buren op sociale media met
#dagvandeburen #sinttrruiden.
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ZORGZAME BUURTEN:

IEDEREEN MEE IN EEN WARME BUURT OF WIJK
Samen met Samenlevingsopbouw RIMO Limburg willen we als lokaal bestuur de
komende jaren nog meer inzetten op onze wijken en dorpen. Met het project ‘Zorgzame buurten’ proberen we ervoor te zorgen dat iedereen in elke buurt of wijk van
Sint-Truiden in de toekomst mee is, kan genieten van sociaal contact en terecht kan
bij de juiste instanties en diensten met zijn of haar hulpvragen.
Elk jaar komen andere wijken of dorpen
aan bod. We starten dit jaar in Gorsem,
Duras en Runkelen.
Meer tekst en duiding rond dit project
geven Dirk Benaets (coördinator buurtwerking), Klara Delwiche (buurtzorgregisseur dienst Welzijn) en Lindsay Hermans (opbouwwerker RIMO Limburg).

Hoe pakken jullie het project
aan?
Lindsay Hermans: In de eerste fase praten
we met de bewoners van Gorsem, Duras
en Runkelen. Zo willen we een goed
beeld krijgen van wat er leeft op het
gebied van welzijn en zorg. Dit brengen
we in kaart en samen met bewoners, welzijnsorganisaties en verenigingen onderzoeken we wat er voor de dorpsbewoners
kan verbeterd worden. Uiteraard zal dit
voor elk dorp of wijk anders zijn.
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Wat kunnen buurtbewoners zelf
betekenen?

Waarom start het project net in
deze dorpen?

Dirk Benaets: We gaan inderdaad uit van
de kracht van de bewoners zelf. Met dit
project willen we buren oproepen om
een aanspreekpunt te zijn voor dorpsgenoten in kwetsbare situaties. Zij weten
immers het best wat er leeft in hun straat
of wijk. Zorgzame buren kunnen telkens
andere rollen opnemen. Sommigen organiseren groepsactiviteiten, anderen kunnen een luisterend oor zijn, nog anderen
kunnen kleine klusjes in de buurt voor
hun rekening nemen zoals bijvoorbeeld
zwerfvuil ruimen of doorverwijzen naar
onze buurtzorgregisseur. We kijken dan
samen met al onze partners (buurtcomités, vrijwilligers, welzijnsorganisaties) wie
de beste hulp kan bieden.

Klara Delwiche: In Gorsem, Duras en
Runkelen wonen heel wat 70-plussers.
Vandaar dat we dan ook gekozen hebben om hier te starten. We zijn er ons
van bewust dat in elk dorp of elke wijk
andere uitdagingen liggen en willen
graag de tijd nemen om dit te ontdekken.

Woon je, werk je (huisarts, verpleegkundige, poetshulp, klusjesman,
It’er…) of ben jij actief in Gorsem,
Duras of Runkelen en werk je graag
mee aan een zorgzame buurt? Geef
dan een seintje aan de dienst Welzijn
op het nummer 011 70 15 56 of via
info.welzijn@sint-truiden.be.
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WIL JIJ OOK IN EEN
LEEFBARE EN AANGENAME
OMGEVING WONEN?
Als stad vinden we het belangrijk dat
iedere inwoner in een leefbare en aangename omgeving kan wonen. Om ervoor
te zorgen dat dit mogelijk is, zijn er een
aantal regels en afspraken opgenomen
in het nieuwe GAS-reglement. Hierdoor
voorkomen we ergernissen en overlast
bij buren of op het openbaar domein.

Oeps!
Op jouw terrein …

Wist je dat je als eigenaar, huurder of
beheerder van een terrein verantwoordelijk bent om bepaalde ergernissen
te voorkomen? Zo zijn onkruid, overhangende takken en struiken die een
verkeersbord bedekken of een fiets- en
voetpad belemmeren oorzaken die ergernissen of overlast met zich meebrengen.
Je bent dus verplicht om jouw terrein te
onderhouden.
Indien jouw terrein niet voldoet aan de
verwachtingen, zal je deze flyer in je brievenbus vinden. Op de flyer staat aangeduid wat het probleem is op jouw terrein.
Je krijgt dan een bepaalde termijn om
dit in orde te brengen. Alleen zo verzorgen we de netheid en veiligheid van de
hele buurt. Bovendien kan niet-naleving
van de verwachtingen leiden tot een
gemeentelijke administratieve sanctie,
oftewel GAS-boete.

… staat onkruid dat mogelijk
hinder kan veroorzaken voor
omwonenden.
… staan planten/bomen
die mogelijk hinder
kunnen veroorzaken voor
omwonenden.
… staat afval dat mogelijk
hinder kan veroorzaken voor
omwonenden.

www.sint-truiden.be/gas

Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken
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Fiets jij mee?
Iedereen 1000!

Kom op Tegen Kanker

Verbondenheid centraal in nieuwe
Tentoonstelling Hartistiek
TreAde, centrum waar vorming, ontmoeting en vrije tijd centraal
staan, stelt met veel trots de vierde editie van Hartistiek voor.
Hartistiek, het kunstatelier van Treade voor en door mensen
met een psychische kwetsbaarheid stelt opnieuw prachtige
kunstwerken tentoon. Meer dan ooit hebben we in deze tijden
nood aan verbondenheid. De deelnemers laten je zien dat je
overal verbondenheid in kunt terug vinden: in de natuur, in
voorwerpen, mensen en gevoelens.
Tentoonstellingsruimte cultuurcentrum de Bogaard
van woensdag 19 mei tot en met vrijdag 28 mei

Enkele kunstenaars aan het woord
Wat vinden jullie ervan dat deze werken
worden tentoongesteld?
“Fantastisch, wauw. We zijn super fier op onze tentoonstelling! We hopen dat anderen hiervan kunnen genieten.
Ook de reacties die in ons gastenboek worden vermeld,
geven aan dat wij iets kunnen delen met anderen.”
“In sommige van onze werken is verbondenheid visueel
aanwezig. Bij andere kunstwerken is dit thema onderliggend ook aanwezig. Zoals het werk en de vriendschap die
de vissers bindt. De verbondenheid van de natuur. Maar
ook de vriendschap, beleving, interesse en de clubs van
TreAde zijn verbondenheid.”
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Iedereen 1000. Dat is het nieuwe concept van Kom op
Tegen Kanker. Het doel is om samen 2 miljoen euro in te
zamelen door zoveel mogelijk kilometers te fietsen tegen
kanker en voor het kankeronderzoek. Tussen maandag
10 en zondag 16 mei kan ook jij deelnemen op één van
de 8 gemarkeerde fietsroutes in heel Vlaanderen. Elke
fietsroute heeft een afstand van 125 km, waarbij één
gedeeltelijk op het grondgebied van Sint-Truiden loopt.
Geen paniek, 125 km is niet verplicht: je kan je eigen traject
uitstippelen en je kilometers behalen in je eigen streek of
elders. Elke kilometer telt en je toont op die manier dat
kankerpatiënten er niet alleen voor staan.
www.komoptegenkanker.be/iedereen1000
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Expo

Zorgen zit in ons verhaal
In museum DE MINDERE loopt er tijdens de vaccinatiecampagne
de kleine expo 'Zorgen zit in ons verhaal'. De tentoonstelling
geeft een beeld van de activiteiten van de Minderbroeders ten
dienste van de mensen. Zo werden onze voorouders regelmatig door besmettelijke ziektes getroffen. In die periode van
‘fataletijten van peste, loop en andere contagieuse siektens’
stonden de minderbroeders van Sint-Truiden altijd klaar om
de mensen van de stad en omliggende dorpen bij te staan. Op
de minderbroederssite stond er zelfs een pesthuisje, een kleine
woning met twee kamers. Het lag helemaal achteraan in de tuin
en had een speciaal uitgangspoortje. Daar verbleven een pater
en een broeder die rondtrokken om de pestlijders bij te staan.
DE MINDERE is elke dag open, behalve op maandag.
De toegang is gratis.

De Bomenbeul:

een spannende crimitocht voor
jongeren in Sint-Truiden
Tijdens de spannende crimitocht ‘de Bomenbeul’ probeer je een
mysterieus fenomeen in onze stad op te lossen. Een vandaal
('de bomenbeul') gaat om een onbekende reden fruitbomen
te lijf met een hakbijl. Tal van Fruittelers hebben al omgehakte
bomen gemeld. De politie is op zoek naar deze bomenbeul en
zijn motief. De politie doet een beroep op de Truiense jongeren
om de bomenbeul te stoppen. Verzamel een team en neem
contact op met commissaris Dedecker via Facebook Messenger.
Hij staat de teams bij in hun zoektocht.
De crimitocht leidt je langs heel wat plaatsen met verborgen tips
in het centrum van de stad. Onderweg zoek je naar raadselachtige sporen die de dader heeft achtergelaten. Je komt op een
aantal locaties die speciaal zijn ingericht voor dit spel. Het heeft
veel weg van een escape game, maar dan buiten, in de stad.
Het spel is gericht op spelers ouder dan 14 jaar. Jongere kinderen
kunnen ook deelnemen onder begeleiding van een volwassene.
Je kan het spel spelen van 15 mei tot 15 augustus. Het spel duurt
ongeveer 2 uur en is gratis.
Zin om te spelen? Alle andere info vind je op
www.sint-truiden.be/bomenbeul.
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JEZELF ZIJN, DAT KAN IN SINT-TRUIDEN

INTERNATIONALE DAG TEGEN
HOMOFOBIE, TRANSFOBIE EN BIFOBIE

Sint-Truiden is een warme en gastvrije stad waar iedereen zichzelf kan zijn. Hier is
geen plaats voor holebi- en transfoob geweld. In 2019 ondertekende het stadsbestuur
ook het charter van Regenbooghuis Limburg vzw.
17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie (IDAHOT), laten
we niet zomaar voorbijgaan.
“De suïcidecijfers in ons land zijn erg
hoog, en een groot deel daarvan is
afkomstig uit onze doelgroep, de
regenbooggemeenschap. De angst om
uit de kast te komen, om aan te geven
‘anders’ te zijn, is nog steeds groot. Die
angst en onzekerheid, in combinatie met
pestgedrag en grappen over holebi’s en
transgenders, kan tot afzondering en
uitsluiting leiden. Met alle mogelijke
negatieve gevolgen van dien.”
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holebi’s en transgenders gaat. Pesten,
uitsluiting en inderdaad zelfmoord, het
gebeurt nog te vaak. Als Regenbooghuis
Limburg willen we er voor iedereen zijn.
We zetten ook volop in op vormingen aan
de brede samenleving. Dit is ook anno
2021 nog steeds zo ontzettend belangrijk.

Waar staat Regenbooghuis
Limburg voor?

Tijd voor een gesprek met Leopold Lindelauff, voorzitter van Regenbooghuis
Limburg vzw en Manon van Engelen,
coördinator gelijke kansen Regenbooghuis
Limburg vzw over sensibilisering en de rol
van Regenbooghuis Limburg vzw.

Leopold: Wij zijn een ontmoetingsplek
voor holebi- en transpersonen, het Limburgse aanspreekpunt rond onderwerpen als seksuele- en genderdiversiteit én
een vereniging die de Limburgse samenleving sensibiliseert en informeert. In ons
huis is iedereen welkom, het is dé plek
om samen te komen.

Een zorgwekkende stelling “ De suïcidecijfers in ons land zijn erg hoog, en een
groot deel daarvan is afkomstig uit onze
doelgroep, de regenbooggemeenschap.”
Leopold: Helaas wel. We horen nog te
veel negatieve reacties wanneer het over

11 verenigingen die zijn aangesloten bij
het Regenbooghuis hebben elk hun vast
moment in de maand waarop zij allerlei
activiteiten organiseren. Natuurlijk kan
je ook bij ons terecht voor een één op
één gesprek.

Hoe informeren en sensibiliseren
jullie?
Leopold: We reageren, indien nodig, op
berichten in de media. We organiseren
verschillende acties tijdens de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie
en Bifobie op 17 mei. Daarnaast geven
we vormingen in secundaire scholen
omdat we het zeer belangrijk vinden om
met jongeren in gesprek te gaan.
Manon: We bezoeken steden en gemeenten in Limburg om samen met hen te kijken hoe zij een lokaal regenboogbeleid
kunnen realiseren of optimaliseren. Ook
in Sint-Truiden hebben we regelmatig
overleg met de schepen van Gelijke kansen en met de dienst Welzijn. Sint-Truiden
is een warme gastvrije stad waar levenskwaliteit voor iedereen belangrijk is.
regenbooghuislimburg.be
www.sint-truiden.be/lgbt
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Sta jij af en toe je plaatsje af voor
een zorgverlener?
Stad voert systeem van zorgparkeren in
Om het dokters, thuisverplegers en andere zorgverstrekkers gemakkelijker te maken
om een parkeerplaats dichtbij de woning van hun patiënt te vinden, voert de stad
Sint-Truiden het systeem van zorgparkeren in. Dit systeem is een aanvulling op de
bestaande parkeerkaart voor paramedische beroepen.
Via het systeem van zorgparkeren kunnen zorgverstrekkers tussen 8u en 20u
gebruik maken van zones op het openbaar domein of een gedeelte van een
privédomein, zoals een oprit of ruimte
voor een garagepoort als parkeerplaats.

Ruimte ter beschikking stellen
Burgers die zelf ruimte ter beschikking
wensen te stellen als parkeerplaats kunnen zich registreren via www.sint-truiden.
be/zorgparking. Tijdens huisbezoeken
kunnen zorgverstrekkers hier gedurende
de ganse week gratis parkeren op de tijdstippen die de bewoner zelf aangeeft. Na
de registratie op de website ontvangt hij
een sticker die hij bijvoorbeeld op zijn
brievenbus of garagepoort moet kleven.
Zo kunnen zorgverstrekkers die houder
zijn van een zorgparkingkaart gebruik
maken van deze inrit of parkeren voor de
poort van deze burger die zijn ingang ter
beschikking stelt voor zorgverstrekkers.

Zorgparkeerkaart
Om gebruik te kunnen maken van deze
‘zorgparkings’ moeten zorgverleners
een zorgparkeerkaart aanvragen bij de
Parkeerwinkel. Deze kaart is gratis en
één jaar geldig. Enkel zorgverleners die
beschikken over een RIZIV-nummer of
een inschrijvingsbewijs uitgereikt door de
Vlaamse Gemeenschap komen in aanmerking. Bij het parkeren wordt de zorgparkingkaart zichtbaar voorgelegd achter
de voorruit van de wagen samen met de
blauwe parkeerschijf voor maximum 45
minuten na elkaar. Op de parkeerkaart
wordt naast de naam van de zorgverlener
ook het gsm-nummer weergegeven. Zo is
de gebruiker tijdens het gebruik van de
inrit altijd bereikbaar voor de aanbieder.
Parkeerwinkel
Minderbroedersstraat 29
011 87 28 82
parkeerwinkel@sint-truiden.be

ZORGPARKEREN
KORT TOEGESTAAN

Zorgparkeren sticker.indd 1

8/03/2021 13:26
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DOMO ZOEKT VRIJWILLIGERS

“Een hele familie bloeit
open en jijzelf ook!”
Het was het CLB dat belde. Ze maakten zich zorgen over Tom. Tom deed het niet
zo goed in het vijfde leerjaar. Hij was gebuisd op Frans en kwam elke dag onverzorgd op school. De andere kinderen pestten hem: Tom stinkt! Tom zakte iedere
dag nog een beetje dieper in elkaar. Of DOMO iets kon betekenen voor Tom?
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Tom stonk niet meer, hij blonk
“Via het CLB nam ik contact op met de
mama van Tom”, vertelt Agnes, voorzitter
van DOMO vzw. “Ze was blij dat iemand
Tom kon helpen. Ik ging op bezoek. Toms
mama werkte fulltime en kwam ’s avonds
stik kapot thuis. Zijn papa was werkloos
en wist niet hoe hij zijn bijdrage kon
leveren in het gezin.”
“Ik nam Tom 3 keer per week mee naar
DOMO. Daar konden we samen in een
rustige omgeving aan zijn Frans werken.
Bij de examens voor de paasvakantie had
Tom 80% op Frans. Tom straalde en zijn
mama gaf een complimentje over zijn
opgeruimde boekentas. Zo gingen we
stapje voor stapje samen op weg. Twee
jaar lang. Daarna koos Tom voor het middelbaar onderwijs op internaat. Hij deed
het er uitstekend”, vertelt Agnes verder.
“Dan besef je dat je enorm veel voldoening en dankbaarheid vindt bij DOMO.”

Levenskwaliteit

Alle kinderen hebben recht op
een zorgeloze jeugd
“Zoals Tom zijn er veel kinderen die
opgroeien in kwetsbare gezinnen die
lijden onder armoede, werkloosheid,
slechte huisvesting, sociale uitsluiting,
achterstelling en isolement”, zegt Manon,
pedagogisch medewerker. “DOMO staat
voor: Door Ondersteunen Mee Opvoeden.
Wij zijn een erkende vrijwilligersorganisatie die laagdrempelige, preventieve
gezins- en opvoedingsondersteuning aan
huis biedt bij gezinnen in een kwetsbare
situatie van bij de zwangerschap tot 12
jaar. Wij vinden dat álle kinderen, ook de
meest kwetsbare, recht hebben op een
mooie, volwaardige jeugd.”

We zoeken vrijwilligers die willen
delen waar ze goed in zijn
“Naast Hasselt, start ook Sint-Truiden
een DOMO-werking op”, zegt Milena
Epis, de coördinatrice van DOMO Has-

pengouw. “Daarom zijn we op zoek naar
vrijwilligers die zich onvoorwaardelijk en
gemotiveerd willen inzetten. Vrijwilligers
nemen een niet vrijblijvend engagement:
één vrijwilliger voor één gezin, één keer
per week gedurende één jaar. We willen op die manier op tijd ingrijpen voor
het te laat is. Via onze partners, Kind en
Gezin, CLB, dienst Integratie, Huis van het
Kind en andere instanties krijgen we een
signaal. DOMO zoekt, in overleg met het
gezin naar de juiste match. Een vrijwilliger kan zelf beslissen met welk gezin hij
of zij samen op pad gaat.”
“Als vrijwilliger maak je het verschil in de
kleine dingen: de kinderen meenemen
naar een sportclub of naar de bibliotheek. Samen studeren en daarna een
spelletje spelen. Met het hele gezin deelnemen aan een activiteit in Sint-Truiden.
Of als het gezin niet zo goed Nederlands
spreekt, ga je met hen mee op afspraak.”

DOMO ondersteunt ook de
vrijwilligers
“Als vrijwilliger sta je er ook niet alleen
voor”, zegt Milena. “DOMO biedt vormingen, workshops en activiteiten aan.
Maandelijks zijn er ook teamvergaderingen of intervisies. Wil jij graag onzichtbare kinderen een gezicht en een stem
geven? Stuur me gerust een enthousiast
mailtje (milena@domohaspengouw.
be) en ik nodig je uit voor een warm
gesprek!”
Domo Haspengouw
0475 31 04 49
info@domohaspengouw.be
www.domohaspengouw.be
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BRANDWEER SINT-TRUIDEN ZOEKT
VRIJWILLIGERS

“De eerste keer dat die
bieper afgaat, geeft een
speciaal gevoel”
De brandweer in Sint-Truiden zoekt nieuwe brandweervrijwilligers. Misschien iets voor jou? Truienaar Kevin (30) maakte die
keuze een paar jaar geleden al: “Ze zeggen van de brandweer
wel eens dat het de ‘grootste familie’ van het land is… En dat
klopt!” Kevin werkt als software engineer in het UZ Gasthuisberg, maar ook als brandweervrijwilliger. Daar vertelt hij graag
- en vol trots - meer over.
“Op mijn 12de ging ik bij de jeugdbrandweer in Sint-Truiden. Het trok me heel
hard aan en heeft me nooit nog losgelaten. Ik behaalde al heel jong mijn
federaal geschiktheidsattest aan de
brandweerschool en volgde daarna de
brandweeropleiding in avondonderwijs.”
“In de helft van je brandweeropleiding
mag je al starten met interventies. De
allereerste keer dat die bieper afgaat,
treedt er meteen gezonde stress op”,
aldus Kevin. “Een speciaal gevoel!
We moesten naar een brand, midden
in de nacht. Je ziet in de kazerne dan
iedereen zo snel mogelijk zijn interventiepak aandoen, zo snel mogelijk naar
de brandweerwagens en dan zo snel
mogelijk naar de interventie. Indrukwek-
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kend, al die blauwe zwaailichten en die
colonne vrachtwagens. De spanning van
het moment ontaardde snel in ontnuchtering toen later die dag bleek dat tijdens
de interventie 2 collega’s omgekomen
waren. Een slag in mijn gezicht. Maar
angst laat ik niet toe, wel waakzaamheid en het besef dat in elke interventie
gevaar schuilt.
Het zal me nooit tegenhouden om brandweervrijwilliger te zijn. Het gevoel dat je
iets kan betekenen voor de samenleving
is erg aangenaam. Een brand is natuurlijk nooit leuk, maar als je bijvoorbeeld
bij stormschade het kapotte raam kunt
dichtmaken of een slachtoffer levend en
wel uit een autowrak kunt halen, is de
dankbaarheid achteraf erg fijn.”

Interesse om bij de brandweer te
komen als vrijwilliger? Wij zien je
in elk geval graag komen!
Info over de FGA-proeven, het leven als
vrijwilliger en de vacatures:
www.brandweer.be.
Info over post Sint-Truiden en de
hulpverleningszone:
www.zuidwestlimburg.be.
Info- en oefensessie, kazerne post
Sint-Truiden: zaterdag 19 juni (uur
wordt later meegedeeld) – inschrijven
via http://bit.do/oefensessie.
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GENIET MEE VAN DE WEEK
VAN DE KORTE KETEN
Zaterdag 8 mei is het

World Fair Trade Day
Oxfam Wereldwinkels vieren dit jaar hun 50ste verjaardag. Daarom
nodigt Oxfam Wereldwinkel Sint-Truiden iedereen uit om die dag
tussen 10u en 17u een kopje zwart goud te komen drinken met
als slogan ‘Kom op de koffie bij Oxfam, en ontdek de wereld achter de winkel’.
Koffie was (naast rietsuiker) het eerste product dat 50 jaar geleden via de wereldwinkels verkocht werd. Het is bovendien naast
chocolade hun ‘sterproduct’. Oxfam Wereldwinkel was de eerste
in België die aan de slag ging met eerlijke koffie.
Ter gelegenheid van hun 50ste verjaardag zijn er bij een aankoop in
mei 50 koffieverwenpakketten te winnen ter waarde van 50 euro.
Ga dus zeker eens langs in de Wereldwinkel, Meinstraat 11.

Ontdek de troeven van de korte keten tijdens de Week van
de Korte Keten van 15 tot 23 mei. Landbouwers nodigen
je uit om actief kennis te maken met hun producten en
hun bedrijf. Je vindt ze op www.weekvandekorteketen.be.

Wat is korte keten ?
Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een
rechtstreekse band is tussen producent en consument.
Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en het aanbod zelf bepalen. Als consument
krijg je in ruil verse en kwaliteitsvolle producten recht van
bij de boer. Je beperkt je voedselkilometers, voorkomt
verpakkingsafval en je steunt de lokale economie.
Korte keten bestaat in veel vormen: hoevewinkels, boerenmarkten, automaten op de hoeve, Buurderijen (Boeren &
Buren), groenteabonnementen, zelfpluktuinen, Community Supported Agriculture-initiatieven en Voedselteams.
Meer info hierover vind je op www.rechtvanbijdeboer.be.

Fair Trade bladwijzers in de bib
Ook in bibliotheek Toni Coppers vieren ze Wereld Fair Trade
Dag, samen met de werkgroep Eerlijke Handel. Tussen 8 en 15
mei verstoppen de bib-medewerkers 10 Fair Trade bladwijzers in
de boekencollectie. Wie een boek leent, een bladwijzer vindt en
deze binnenbrengt in de wereldwinkel, ontvangt een Fair Trade
goodiebag in de plaats. Deze goodiebag is gevuld met gezonde,
lekkere én verantwoorde producten.

DAG VAN DE FAIR TRADE
8 mei 2021

Gefeliciteerd!

Jij wint een verrassingspakket boordevol
(h)eerlijke fairtradeproducten!

WIJZER IN DE BIB
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BOEKSTART-DAG
Boekstart wil ouders samen met hun kleine kinderen laten
genieten van boeken. De woordenschat van baby’s en peuters
die veel woorden horen, groeit razendsnel. Bovendien leert je
kind niet alleen meer, maar ook andere woorden wanneer er
boeken aan te pas komen.

Nieuw in de bib
The mermaid of Black Conch - Monique Rofley (boek
volwassenen)
Costa Book Award Winner 2020.
David, een visser, trekt onverwachts de aandacht van Aycayia,
een zeemeermin die aangetrokken wordt tot zijn gezang. Als ze
tijdens een jaarlijkse viswedstrijd uit zee wordt gevangen, doet
hij er alles aan om haar te redden, met dramatische gevolgen.

De waanzinnige boomhut van 130 verdiepingen Andy Griffiths (jeugdboek)
Andy en Terry hebben weer 13 verdiepingen toegevoegd aan
hun boomhut en die is nu nog waanzinniger. Er is een zeepbellenblazer, een grijpinator, een tijdverspilverdieping en een
wc-papierfabriek.

En er is meer: als je al vanaf heel jong met je kind praat en samen
in boekjes kijkt, heeft het kindje het later makkelijker op school.
Sint-Truiden is al een tijdje een Boekstartgemeente en brengt zo
op 2 momenten boeken en informatie over voorlezen bij jonge
gezinnen. Wanneer ouders met hun kindje van 6 maanden het
consultatiebureau van Kind en Gezin bezoeken, krijgen ze een
gratis babypakket. Wanneer diezelfde kinderen op 15 maanden
naar het consultatiebureau gaan, krijgen ze een uitnodiging om
in de bib een peuterpakket af te halen.
Op zaterdag 22 mei organiseert de bib een Boekstartdag. Door
de coronamaatregelen is er geen activiteit dit jaar, maar we
zetten de boekstartboekjes extra in de kijker die dag.

Andy en Terry worden naar de ruimte ontvoerd door een gigantische vliegende oogbol. Daar moeten ze een planeet redden
van een modderslurpende moeraspad. Dus waar wacht je op?
Kom naar boven!

The racer (dvd)
Zomer 1998 - De openingsritten van de Tour de France zijn verhuisd naar Ierland. De Belgische wielrenner Dom Chabol, bijna
aan het einde van zijn carrière, is één van de beste ‘Domestiques’
(meesterknechten) van de afgelopen 20 jaar in de Tour. Het is een
zware, opofferende rol - tempo instellen, wind tegenhouden en
ondersteuning bieden zodat de sprinter van het team als eerste
over de meet komt - en zelf voor de overwinning gaan is geen
optie. Maar Dom koestert in het geheim een verlangen om de gele
trui te dragen, slechts één keer voor het einde van zijn carrière.

Julie is verzot op boekjes. Ze begon al vrij vroeg in boekjes te
bladeren met haar ouders en kijkt nu al heel aandachtig naar de
prentjes en verhalen.
Wil je je kindje net als Julie laten genieten van boekjes? Kom dan
zeker langs in de bib en laat je kindje gratis inschrijven of kom met
de bon van Kind en Gezin en ontvang je gratis Boekstartpakket.
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AFVALVRIJ
MEI 2021

ONTDEK DE TIPS VAN ONZE VERPAKKINGSEXPERT OP AFVALVRIJMEI.BE

DOE MEE MET AFVALVRIJ MEI EN LAAT JE NIET INPAKKEN
Het is weer zover, Afvalvrij mei staat voor de deur. Zoals
gewoonlijk moedigt Limburg.net in mei iedereen aan om zoveel
mogelijk afval te vermijden. Op het werk, bij je thuis, in de winkel en onderweg. Want wij laten ons niet inpakken. Al zeker niet
door onnodige, nutteloze verpakkingen. Je doet toch ook mee?

Ga afvalvrij picknicken in mei
Organiseer in mei een gezellige picknick met jouw bubbel. De
uitdaging? Zorg ervoor dat je achteraf geen (of toch zo weinig
mogelijk) afval hebt. Stuur een foto van jouw picknick naar
Limburg.net en maak kans op leuke prijzen. De wedstrijd loopt
tot 31 mei.

Elke kleine aanpassing is een goed begin
Afvalvrij leven, het is een uitdaging om u tegen te zeggen. Maar
perfectie is gelukkig niet nodig. Een paar kleine aanpassingen
zijn vaak al genoeg om de hoeveelheid afval drastisch te doen
dalen. Ga met eigen verpakkingen naar de winkel, vervang
plastic flesjes door een drinkbus en kies voor herbruikbaar boven
wegwerp. Maar bovenal, gebruik jouw gezond verstand en denk
twee keer na voor je verpakkingen koopt.

Deel gekke verpakkingen met
#iklaatmenietinpakken.
Je kent het vast wel: je gaat naar de winkel en jouw kar is voor
de helft gevuld met verpakkingen. Kom je in de winkel producten tegen die onnodig dubbel of zelfs driedubbel verpakt
zijn? Maak er een foto van en deel deze op sociale media met
#iklaatmenietinpakken. Zo stellen we onnodige verpakkingen
aan de kaak.

Bekijk de filmpjes met de afvalexpert
Over afval bestaan er heel wat vragen. Welke verpakkingen
kunnen gemakkelijk gerecycleerd worden en welke niet? Wat
is bioplastic en wat zijn de voordelen? Het zijn vragen die niet
zo eenvoudig te beantwoorden zijn. Joke stelde de vragen aan
afvalexperte Loes Weemaels, die de voor- en nadelen van verschillende verpakkingen op een rijtje zet. Bekijk de filmpjes op
de sociale media van Limburg.net.

Surf naar www.afvalvrijmei.be voor alle acties en tips.
GFT-sticker en tegoedzakken kan je nog altijd bij een aantal
handelaars kopen/afhalen. Is de voorraad bij je handelaar
uitgeput of kan je je moeilijk verplaatsen, dan kan je een
afspraak maken om langs te komen in het stadskantoor.
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Futureproofed Cities
Sint-Truiden maakt zich klaar voor een duurzame toekomst en wil de CO2-uitstoot
tegen 2030 met 40% terugdringen ten opzichte van 2011. Laat je inspireren en ontdek
hoe ook jij een steentje kan bijdragen op Futureproofed Cities.
De stad Sint-Truiden heeft de ambitie
om een klimaatneutrale stad te worden. Hiervoor stelden we een ambitieus
klimaatplan op. De voorbije jaren zijn
al verschillende acties van dit plan tot
uitvoering gebracht, zoals het plaatsen
van zonnepanelen op gebouwen van
het lokaal bestuur, de vergroening van
het wagenpark, de verdere digitalisering
van onze dienstverlening… En we werken
volop verder!
Enkele projecten die momenteel in uitvoering zijn of in de steigers staan:
* In het stadscentrum en in de dorpen
worden de klassieke straatlampen
volop vervangen door ultrazuinige
ledverlichting.
* We zorgen stapsgewijs voor ontharding
en meer groen in onze stad. Op meer
dan 40 locaties in Sint-Truiden maken
verhardingen aan gele plooibakens
plaats voor een stukje groen waardoor
het hemelwater nog beter de bodem
kan infiltreren.
* De strategische studie om de Veemarkt
te ontharden en de Cicindria open te
leggen doorheen de binnenstad wordt
in gang gezet. De blauwgroene ader
die door de stad zou lopen dankzij dit
project, zal een belangrijke bijdrage
leveren in het bereiken van de klimaatdoelstellingen en zal de levenskwaliteit
van onze inwoners verhogen.

* Het hypermoderne LAGO Sint-Truiden
Bloesembad, een samenwerking tussen
de stad en LAGO, maakt gebruik van de
nieuwste energiebesparende technieken. Zo liggen er 986 zonnepanelen op
het dak en zorgt een warmtekrachtkoppeling voor warmte- en elektriciteits
productie en een lagere CO2-uitstoot.
Bovendien is het gebouw uitgerust met
een intensief groendak. In Sportpark
Haspengouw worden sport en spel
maximaal aangeboden in de gezonde
en rustgevende groene omgeving van
de Cicindriabeek.
* Met de realisatie van een fietsring rond
de binnenstad met veilige oversteekplaatsen willen we meer mensen op de
fiets krijgen en inzetten op duurzaam
en veilig verplaatsingsgedrag.

Ook jij kan meehelpen!
Ben je zelf benieuwd geworden
hoe ook jij een steentje kan bijdragen? Super! Want om te bouwen aan de stad van de toekomst
hebben we ook jouw hulp nodig.
Op sint-truiden.futureproofed.com
ontdek je hoe jij kan meewerken
aan een gezonde en klimaatneutrale stad en hoe je bovendien heel
wat kan besparen op je energiefactuur. Mooi meegenomen toch?
Zo kan je zelf besparen én meebouwen aan een Sint-Truiden van de
toekomst waar het goed is om te
wonen en te leven. Je eigen portefeuille en het klimaat zullen je
dankbaar zijn!

De stad voorziet hiervoor tegen 2025 een
budget van in totaal 74,5 miljoen euro.
De krijtlijnen van deze ambitie werden
vastgelegd in het klimaatactieplan. Eén
klimaatactieplan, 133 maatregelen, meer
dan 400 acties en oneindig veel ambities
zullen ons leiden naar een Sint-Truiden
van de toekomst waar het goed is om
klimaatbewust te wonen en te leven.

Meer info
sint-truiden.futureproofed.com
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Truiense Portretten

Afgelopen maanden hadden heel wat inwoners wat te vieren.

100 jaar

Briljanten bruiloft

Elza Bers

Antoine Fréson en Lisette Coune

Marie Cornelis

Diamanten bruiloft

60

Gouden bruiloften

50
Liliane Pulinx en Daniel Decouche

John Lefèvre en Gerardine Hoebregts

36

Marie-Thérèse Meys en
Jean-Pierre Conard

Lucienne Van Den Brande en
Lucien Thierie

65

Info

Vacature
Voor de aanleg van een wervingsreserve
is het stadsbestuur van Sint-Truiden op
zoek naar een:

TECHNISCH ASSISTENT
POETSPOOL
D1-D3 - contractueel - voltijdse
betrekking (38u op weekbasis)
Hou je van orde en netheid en geniet je
ervan om alles fris en schoon te maken?
Dan is de functie van technisch assistent
poetspool misschien iets voor jou.

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

Gecontroleerde
voertuigen

Aantal
overtredingen

%

Stippelstraat

50

143

48

34%

Luikersteenweg

70

347

88

25%

Naamsevest

30

354

157

44%

Tongersesteenweg

70

703

75

11%

Naamsesteenweg

50

560

58

10%

Luikersteenweg

50

270

28

10%

Rellestraat

70

283

36

13%

Luikersteenweg

70

150

52

35%

Halmaalweg

50

65

16

25%

Lichtenberglaan

50

145

34

23%

Tongersesteenweg

70

431

31

7%

Speelhoflaan

30

464

92

20%

Hasseltsesteenweg

70

180

11

6%

Fabriekstraat

50

162

8

5%

Zepperen-Dorp

50

364

109

30%

N80

70

395

61

15

Stippelstraat

50

122

48

39%

Hasseltsesteenweg

70

228

11

5%

Luikersteenweg

70

200

56

28%

Halmaalweg

50

101

41

41%

Naamsevest

30

458

138

30%

Luikersteenweg

70

354

87

25%

Hasseltsesteenweg

70

261

15

6%

Zoutleeuwsesteenweg

50

231

40

17%

Tiensesteenweg

70

570

47

8%

Runkelen-Dorp

50

82

21

26%

Stippelstraat

50

160

50

31%

7783

1458

19%

Locatie

Hoe deze functie eruit ziet, waaraan
je moet voldoen, wat we je hiervoor
te bieden hebben en hoe je kan solliciteren, lees je op
www.sint-truiden.be/vacatures.
Solliciteren kan tot en met 21 mei 2021.

Gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn: ook live
op www.sint-truiden.be
De volgende gemeenteraadsvergadering
vindt plaats op maandag 31 mei. Om 20u
start de vergadering van de raad voor
maatschappelijk welzijn en aansluitend de
gemeenteraadsvergadering.
De week vóór de vergadering wordt de
agenda bekendgemaakt via
www.sint-truiden.be.
Opgelet! Het zou kunnen dat de gemeenteraad enkel online gestreamd wordt. Zo vermijden we dat er veel mensen samenkomen.
De notulen van de gemeenteraadsvergaderingen kan je tijdens de kantooruren
inkijken in het stadskantoor (secretariaat).
Je kan de vergaderingen ook opnieuw bekijken via www.sint-truiden.be/gemeenteraad.

Stads- en OCMW-diensten gesloten
Op donderdag 13 mei (OLH-Hemelvaart),
zondag 23 mei (Pinksteren) en maandag
24 mei (pinkstermaandag) zijn alle stads- en
OCMW-diensten gesloten, behalve Toerisme
Sint-Truiden.
Buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti is
gesloten op donderdag 13 mei (OLH-Hemelvaart), vrijdag 14 mei en maandag 24 mei
(pinkstermaandag).
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College van burgemeester en schepenen

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

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

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

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

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

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

Landbouw en fruitteelt, Jeugdbeleid, Flankerend onderwijsbeleid, Kinderopvang en
opvoedingswinkel, Toerisme, Diversiteit en
gelijke kansen, Feestelijkheden en carnaval,
Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling,
Bevolking, Citymarketing

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

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

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

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

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

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

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

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

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

Kathleen Bergoets
algemeen directeur
stad Sint-Truiden
algemeendirecteur@sint-truiden.be

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

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

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

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

Wachtdiensten

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

Zaterdag 8 en zondag 9 mei
Dierenarts Deracourt
Schurhoven 10, 3800 Sint-Truiden
T 011 68 02 80

Zaterdag 29 en zondag 30 mei
Dierenarts Leers
Kazelstraat 29, 3800 Sint-Truiden
T 011 70 79 09

Donderdag 13 mei (OLH-Hemelvaart)
Dierenarts Jacobs
Ossenwegstraat 30, 3440 Zoutleeuw
T 011 78 09 32

Zaterdag 5 en zondag 6 juni
Dierenarts Vorstermans-Rijke
Tiensesteenweg 209, 3800 Sint-Truiden
T 011 68 24 42

Zaterdag 15 en zondag 16 mei
Dierenarts Van Crombruggen
Kabei 26, 3800 Sint-Truiden
T 011 67 17 00
Zaterdag 22 en zondag 23 mei
Dierenarts Geyskens
Gelinden-Dorp 7, 3800 Sint-Truiden
T 011 48 19 91

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

Maandag 24 mei (pinkstermaandag)
Dierenarts Vandersmissen
Windmolenstraat 1, 3800 Sint-Truiden
M 0496 86 46 39

✃

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

Hierbij meld ik:

Datum

Voornaam en naam
Adres
Tel. & E-mail

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

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

Allerhande suggesties, reacties, klachten en meldingen, in verband met het milieu, verkeer, sport, jeugd, cultuur, ...
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Verantwoordelijke uitgever
burgemeester Veerle Heeren
Stadskantoor
Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden
Samenstelling en redactie
Dienst Communicatie
Vormgeving
Dienst Communicatie
Fotografie
Tijs Posen
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
Bert Thijs
Centrummanager LAGO Sint-Truiden Bloesembad
Sportstad Sint-Truiden heeft heel wat te bieden voor sporters en recreanten van alle niveaus. We zijn trots dat we met
LAGO zwemparadijzen in samenwerking met de stad Sint-Truiden en Sport Vlaanderen een extra troef hebben kunnen
realiseren. LAGO Sint-Truiden Bloesembad biedt 4000 m² waterpret voor jong en oud. Op een opening van het subtropisch zwemparadijs met wildwaterbaan, glijbanen, kinderbaden, warme lagune, … is het nog ongeduldig wachten.
We hopen dan ook dat de coronacrisis snel achter de rug is, zodat iedereen snel van nog meer waterpret in het mooie
Bloesembad kan genieten.

www.sint-truiden.be

