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Sfeer en magie tijdens SintTruiden by Lights

Hoe steun je iemand met kanker?

Ken jij de fietsbieb al?

Op de Dag tegen Kanker steken we met
z’n allen kankerpatiënten en hun naasten
een groot hart onder de riem, en tonen
we hen dat ze omringd zijn door mensen
die hen steunen.

Bij de fietsbieb kan je goedkoop tweedehands kinderfietsen lenen voor kinderen
tot 12 jaar.
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Give a Day

Heel wat te beleven voor ouderen

Om vraag en aanbod nog beter op elkaar
af te stemmen, lanceert de stad Sint-Truiden een gloednieuw online platform
voor vrijwilligers.

Van 15 tot en met 21 november is het de
officiële Week van de Senior. Niet alle
ouderen hebben dezelfde vrijetijdsbelevenis. Tijdens de Week van de Senior
kunnen ze ontdekken waar hun interesses liggen.

Handig, de stadsapp.
Nu met nog meer functionaliteiten
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De verlichte stad komt ook dit jaar weer
tot leven tijdens een nieuwe editie van
Sint-Truiden by Lights. Er zijn verschillende nieuwe projecties die je zeker niet
mag missen.
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Voorwoord

Beste Truienaar
We hebben kunnen genieten van een schitterende nazomermaand. Nu de herfst haar intrede doet, gaan wij er een fijne,
gezellige oktobermaand van maken.

Sint-Truiden by Lights is terug, en we
hebben ook weer wat speciale edities
voor jullie op het programma. Wanneer je
welk programma kan ontdekken, vind je
op pagina 4.
Hebben jouw kinderen altijd al zin gehad om eens een echte
robot te bouwen, een kortfilm te maken of aan de slag te gaan
met een figuurzaag? Wij helpen hen graag om hun passie te
ontwikkelen met gratis workshops! Je leest er meer over op
pagina 17.
In oktober vieren wij de ‘Week van de Senior’ een hele week
lang. We hebben vier halve dagen gevuld met allerlei leuke
activiteiten. Blader snel naar bladzijde 20, kies jouw moment
en schrijf je in!

Vlaanderen breekt uit!
We vervangen verharding door groene ruimte. Zo
zorgen we samen voor minder wateroverlast, koelere
steden, een grotere biodiversiteit, gezondere lucht en
een beter klimaat.

Doe mee met de stad en laat je stem horen
via het online participatieplatform:
sint-truiden.be/denk-mee

Heb jij de stadsapp al op je smartphone?
Sinds kort staan er heel wat
nieuwigheden op! Ontdek ze op bladzijde
28, en download daarna de app! Zo
heb je steeds het hele stadhuis binnen
handbereik.
Een mooie herfstwandeling doorheen de stadskern of de groene
zones, gevolgd door een tasje koffie in een gezellig cafeetje, dat
is de herfst in de Trudostad. Ik kom jou vast wel ergens tegen.

DEPARTEMENT
OMGEVING
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SFEER EN MAGIE TIJDENS
SINT-TRUIDEN BY LIGHTS
Van 23 oktober 2021 tot 6 maart 2022
De verlichte stad komt ook dit jaar weer tot leven tijdens een nieuwe editie van
Sint-Truiden by Lights. Er zijn verschillende nieuwe projecties die je zeker niet mag
missen. Ook hebben we dit jaar gezorgd voor vele extra’s en nieuwe arrangementen.

Iedereen welkom!
Bij de grote opening op zaterdag 23
oktober nodigen we iedereen uit om de
aftrap te geven van het nieuwe seizoen
van Sint-Truiden by Lights. Die avond
zorgen we voor heel wat extra beleving,
muziek, kleurrijke lichtanimaties en een
supergezellige sfeer op de wandelroute.
Wees er dus zeker bij!
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Videomapping
Dit jaar kom je verschillende nieuwe
projecties tegen op het parcours, één
ervan is videomapping. Met een immense
videoprojectie wordt weergegeven waar
Sint-Truiden voor staat. Mis het zeker
niet.
Voorstellingen: 19u, 19u30, 20u, 20u30,
21u, 21u30, 22u

Fonteinenshow
De kleurrijke fonteinen van de Groenmarkt
dansen iedere editie om 19u en om 21u.

Wandelplan

Iedere vrijdag-, zaterdag- en zondagavond na
zonsondergang kan je de wandeling afleggen
met het wandelplan. Je volgt op eigen tempo
de uitgestippelde route (+/- 5,5 km) waarbij je
van de ene verbazing in de andere valt.
Het wandelplan kan je gratis verkrijgen bij
Toerisme (stadhuis, Grote Markt). Buiten de
openingsuren is het wandelplan te verkrijgen
aan de ingang van Toerisme, de ingang van CC
de Bogaard en aan de ingang van de Festraetsstudio (Begijnhof).
Je kan het plannetje ook downloaden op sinttruidenbylights.be.

Hoofdstad van Haspengouw

Sint-Truiden by Lights & Music

Sint-Truiden by Lights XL

Zaterdag 20 november, 18 december,
22 januari en 19 februari

zaterdag 13 november, 11 december,
15 januari en 12 februari

Tijdens de edities van Sint-Truiden by
Lights & Music vind je op de route enkele
locaties met extra muzikale beleving. Van
pop tot klassieke muziek: lokale artiesten
zorgen voor een unieke sfeer in een origineel decor.

Ben je benieuwd naar het verhaal achter
deze mysterieuze verlichte monumenten? Wandel dit betoverend parcours
dan zeker eens met een gids. De gids
ontvangt je met een drankje en neemt je
mee tijdens een rondleiding. Onderweg
kan je nog genieten van een heerlijke
tas soep.

Toegang is gratis.
Kijk op sinttruidenbylights.be voor het
volledige programma of volg onze Facebookpagina.

Sint-Truiden by Lights met je
groep
Wens je de avondwandeling af te leggen met een groep? Ook dat is mogelijk.
Contacteer Toerisme via 011 70 18 18 of
info.toerisme@sint-truiden.be.
Prijs: 60 euro per gids (2u - maximum 25
personen)

Prijs: 12 euro per persoon (minimum 15
deelnemers)
Inschrijven via sinttruidenbylights.be.
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Hoofdstad van Haspengouw

Dorp in de kijker:

Groot-Gelmen
Elke maand fotograferen we een
typisch dorpszicht en vertellen jou
over enkele bezienswaardigheden.
Kom je in Groot-Gelmen ‘De Zwaan’,
de oudste herberg van Haspengouw
tegen, dan moet je zeker even halt
houden. In 1656 was ‘De Zwaan’ een
afspanning. Reizigers die te voet of
met de koets naar Tongeren, Luik of
Sint-Truiden gingen, hielden er even
halt.
Op de grens van Groot-Gelmen en
Hoepertingen kom je de kapel van
Helshoven tegen. De laatste kluizenaar overleed in 1908. De huidige
kapel dateert uit 1659.
Aan de picknickplaats ‘de Galg’
(fietsknooppunt 169) vind je een
uitkijkkunstwerk. Het kunstwerk is
gemaakt van het hout van hoogstamkersenbomen die gekapt werden in functie van de bestrijding van
het Little Cherry Virus.
Het kasteel Chateau de la Motte is
een eclectisch kasteel gebouwd in
de 14de eeuw op een plek waar
een mottetoren of burcht stond. Dé
plek om rustig van een drankje te
genieten.
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Hoofdstad van Haspengouw

Uittips
Kasteelverhalen
Elke 4de zondag van de maand kan je deelnemen aan
‘Kasteelverhalen’. Je kan dan een exclusief bezoek brengen
aan een van de vele kastelen in Sint-Truiden.
Een gids neemt je mee tijdens een luchtige rondleiding,
vertelt enkele leuke verhalen en toont je alle prachtige
en unieke vertrekken in het kasteel. Na het bezoek kan
je genieten van een glaasje wijn.

Kasteel van Duras

Plukdagen

Zondag 24 oktober van 13u tot 15u of van 14u tot 16u
Prijs: 15 euro per persoon
Park 1, Duras

De afgelopen weken zijn onze fruittelers druk in de weer
geweest met de perenpluk. Nu zijn de appels aan de beurt.

Inschrijven via www.visitsinttruiden.be.

Wil jij ervaren hoe het eraan toegaat tijdens de pluk? Kom dan
je eigen appels plukken tijdens de jaarlijkse plukdagen.

Hasp’O Stadsrand
Plukdag en wijndegustatie
Zaterdag 9 oktober van 14u tot 17u
Vije toegang
Diestersteenweg 146

Gezond van bij Ons
Zaterdag 16 en zondag 17 oktober vanaf 13u
Vrije toegang
Geplukte appelen: prijs per kg
Heide 97, Kortenbos
www.gezondvanbijons.be

Ontbijtwandeling
Kom genieten van een deugddoende ochtendwandeling, gevolgd
door een heerlijk ontbijt met streekproducten. Groot-Gelmen
heeft veel verborgen plekjes en prachtige verzichten.

Chateau de la Motte
Zondag 10 oktober
Vertrek tussen 7u30 en 8u30. Ontbijten mogelijk tot 11u.
Prijs: 15 euro per persoon | kind <12j: 7,50 euro
(maximum 40 personen)
Mettekovenstraat 4, Groot-Gelmen
Inschrijven via www.visitsinttruiden.be.
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Levenskwaliteit

Hoe steun je iemand met kanker?
Op donderdag 21 oktober organiseert Kom op tegen Kanker de Dag tegen Kanker.
Dan steken we met z’n allen kankerpatiënten en hun naasten een groot hart onder de
riem, en tonen we hen dat ze omringd zijn door mensen die hen steunen.
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Levenskwaliteit

Maar hoe bieden we best steun? Heeft
een familielid, buur, geliefde, collega…
kanker? Dan zit je allicht ook met die
twijfel: hoe reageer ik het best? Wat kan
ik zeggen? Soms kan die twijfel een reden
zijn om het contact uit te stellen. Voor
mensen met kanker kan dit contact echter
net steun en troost bieden.
Sabien Cauwenberg (patiënte) en Caroline
Knapen (oncocoach) geven ons enkele
tips.

“Hoe is het?”
Een belangrijke tip die Sabien ons meegeeft is dat je er best aan denkt dat de
patiënt regelmatig hetzelfde verhaal moet
vertellen. “Telkens het verhaal wordt verteld, is dit een confrontatie met de ziekte.
Je kan aan de patiënt voorstellen om een
groep aan de maken via Facebook/Messenger/Whatsapp. Hij/zij voegt daar de
mensen toe die hij/zij op de hoogte wenst
te houden en schrijft daar neer wat hij/zij
wenst te delen. Iedereen kan reageren,
en de patiënt leest de reacties wanneer
dit goed uit komt. Een alternatief is om
alle info te centraliseren bij iemand van
de familie.”
Sabien: “Verwacht ook niet dadelijk een
antwoord als je een berichtje stuurt of
als je belt en de persoon neemt niet op.
Respecteer het ritme van de patiënt. Ik
blijf Sabien, de juf, de mama, de partner…
Zorg ervoor dat je er bent als de patiënt
jou nodig heeft, maar geef ook de nodige
ruimte om alleen te zijn. Minimaliseer de
klachten die de patiënt vertelt niet en
betrek het verhaal niet op jezelf.”

Caroline: “Kanker en de behandeling zie
je niet altijd aan de buitenkant. Het is niet
omdat iemand er goed uit ziet dat er geen
pijn of verdriet is.”
Sabien: “Humor is zeer belangrijk! Dit
geeft afleiding, maar vooral energie.”

“E kommeke soep of e fleske
rosé”
Sabien: “Bied hulp aan, maar blijf op de
achtergrond. Vraag wat de persoon graag
wil doen en zeg dat hij/zij laat weten
wanneer dit kan. Op voorhand plannen
is moeilijk.”
Caroline: “De patiënt wordt zo al voor een
groot stuk geleefd en moet veel overlaten
aan anderen. Probeer er dan ook rekening mee te houden dat de patiënt probeert om zijn gewoontes aan te houden.”
Sabien: “Breng een kommetje soep (klaargemaakte maaltijden) of een flesje rosé.
De klaargemaakte maaltijden kunnen
ingevroren worden voor de mindere
dagen. Het flesje rosé kan gedronken
worden op de betere dagen.”
Caroline: “Als je weet dat iemand alleen is,
bied hulp aan of bel op een vast moment,
bijvoorbeeld 1 keer per week. Dit hoeft
daarom geen uur te duren.”
Sabien: “In het ziekenhuis is een schat aan
ondersteuning, maar daarnaast heeft niet
iedereen het geluk om omringd te worden door familie en/of vrienden.”

Nog meer tips kan je terugvinden
op www.allesoverkanker.be/hoereageren-als-iemand-die-u-kentkanker-heeft.

9

Levenskwaliteit

KEN JIJ DE
FIETSBIEB AL?
Bij de fietsbieb kan je goedkoop tweedehands kinderfietsen
lenen voor kinderen tot 12 jaar. Voor 20 euro fietsgeld en een
waarborg van 20 euro kan je één jaar lang een kinderfiets
gebruiken.

Wil je per gezin meer dan één fietsje
gebruiken, dan kan dat: je betaalt per
fiets het fietsgeld en de waarborg.
Schenk je een eigen kinderfiets in goede
staat aan de fietsbieb? Dan ontvang je 1
jaar fietsgeld in ruil. De waarborg krijg
je terugbetaald wanneer je de fiets weer
in goede staat inlevert.
De fietsbieb wil meer kinderen aan het
fietsen krijgen op een budgetvriendelijke
en veilige manier. De fietsbieb promoot
‘delen’ in plaats van ‘hebben’. Hergebruik
is een goed idee!
Wij spraken met Monia, mama van de
3-jarige Idris.
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Levenskwaliteit

NIEUW:
bewaakte fietsenstalling
aan het station
Sinds kort vind je aan de linkerzijde
van het station, tussen het Fietspunt
en de parking een bewaakte fietsenstalling. De stalling is bereikbaar via
een lage trap met fietsgoot. Voor
de betalende fietsenstalling gelden
deze tarieven:
1 dag: 1 euro
1 week: 5 euro
1 maand: 10 euro
1 kwartaal: 25 euro
1 semester: 50 euro
1 jaar: 75 euro
1 jaar (studenten): 60 euro
Daarnaast betaal je een waarborg
van 20 euro voor de sleutel die toegang geeft tot de stalling.
Voor meer informatie of voor het
reserveren van een plaats kan je
terecht in het Fietspunt,
Stationsstraat 65, 011 69 64 29,
fietspuntsinttruiden@okazi.be.

Monia, hoe heb je de fietsbieb
leren kennen?
Ik heb de fietsbieb leren kennen via mijn
mama. Zij had erover gelezen. Mijn zoontje Idris werd toen 3 jaar en ik wilde net
zijn 1ste fietsje kopen.

Waarom koos je voor een fietsje
van de fietsbieb?
De aankoop van een nieuwe fiets voor
een 3-jarige is toch een grote investering
en ook wel zonde van het geld wanneer
je na 1 of 2 jaar een grotere fiets moet
kopen. Wij hadden ook 2 fietsjes nodig,
eentje voor thuis en eentje voor bij omi
en opi. Dat zou wel een dure grap worden.

Hoe werkt het precies?
Via fietsbieb.be kan je een uitleenpunt op
de kaart aanduiden en zo een afspraak
maken om de fietsen te gaan bekijken.

Je betaalt 20 euro fietsgeld en 20 euro
waarborg per fiets voor een volledig jaar.
Tijdens dat jaar mag je die fiets bovendien inruilen voor een groter exemplaar
of voor een ander model.

Kan iedereen gebruik maken van
de fietsbieb?
De fietsbieb is interessant voor iedereen
met kinderen of kleinkinderen. Er is een
ruim aanbod voor elke leeftijdscategorie
en de fietsen zijn prima in orde. Keuze
gemaakt? Betalen en inladen. Wij beleven alvast veel fietsplezier!

Fietsbieb
Sint-Trudostraat 32
0473 88 15 72 (Karel Lambeens)
www.fietsbieb.be
Open: elke 2de zaterdag van de maand
van 14u tot 16u. Voorlopig werkt de fietsbieb enkel op afspraak via fietsbieb.be/
aanbod/limburg/sint-truiden.
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Levenskwaliteit

DE SDG’S AL GEZIEN BIJ ELK ARTIKEL?
DIT BETEKENEN ZE!
De 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling, die in 2015 door alle lidstaten van
de Verenigde Naties is aangenomen,
biedt een gezamenlijke blauwdruk voor
vrede en welvaart voor mensen en de
planeet, nu en in de toekomst.
Centraal staan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's), die een
dringende oproep zijn tot actie door alle
landen - ontwikkelde en ontwikkelingslanden - in een wereldwijd partnerschap. Zij
erkennen dat het uitbannen van armoede
en andere ontberingen hand in hand moet
gaan met strategieën om de gezondheid en
het onderwijs te verbeteren, ongelijkheid
te verminderen en economische groei te
stimuleren - dit alles terwijl de klimaatverandering wordt aangepakt en wordt
gewerkt aan het behoud van onze oceanen
en bossen.

Een leven redden?
Sint-Truiden biedt een gratis opleiding reanimeren (REA) met de Automatische Externe Defibrillator (AED)
aan voor de inwoners van Sint-Truiden in de lokalen van het Rode Kruis,
Gorsemweg 41A.
Woensdag 27 oktober van 18u30 tot 21u30
Donderdag 28 oktober van 18u30 tot 21u30
Woensdag 17 november van 18u30 tot 21u30
Inschrijven kan tot maximum 1 week voor elke opleidingsdatum
via www.sint-truiden.be/hartveilig.
Nog vragen? Contacteer de dienst Welzijn via 011 70 15 59 of
info.welzijn@sint-truiden.be.
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SAMEN VOOR DE

Levenskwaliteit

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

geen armoede
beëindig armoede overal en in al haar
vormen
geen honger
beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en
promoot duurzame landbouw
goede gezondheid en welzijn
verzeker een goede gezondheid en
promoot welzijn voor alle leeftijden
kwaliteitsonderwijs
verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang
leren voor iedereen
gendergelijkheid
bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
schoon water en sanitair
verzeker toegang en duurzaam beheer
van water en sanitatie voor iedereen
betaalbare en duurzame energie
verzeker toegang tot betaalbare,
betrouwbare, duurzame en moderne
energie voor iedereen

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

waardig werk en economische groei
bevorder aanhoudende, inclusieve en
duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en
waardig werk voor iedereen
industrie, innovatie en infrastructuur
bouw veerkrachtige infrastructuur,
bevorder inclusieve en duurzame
industrialisering en stimuleer innovatie
ongelijkheid verminderen
dring ongelijkheid in en tussen landen
terug
duurzame steden en gemeenschappen
maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en
duurzaam
verantwoorde consumptie en productie
verzeker duurzame consumptie- en
productiepatronen
klimaatactie
neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden
leven in het water
behoud en maak duurzaam gebruik
van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen

15. leven op het land
bescherm, herstel en bevorder het
duurzaam gebruik van ecosystemen
op het vasteland, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop
landdegradatie en draai het terug en
roep het verlies aan biodiversiteit een
halt toe
16. vrede, veiligheid en sterke publieke
diensten
bevorder vreedzame en inclusieve
samenlevingen met het oog op
duurzame ontwikkeling, verzeker
toegang tot justitie voor iedereen en
bouw op alle niveaus doeltreffende,
verantwoordelijke en toegankelijke
instellingen uit
17. partnerschap om doelstellingen te
bereiken
versterk de implementatiemiddelen
en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling
Indien er 1 of meerdere SDG’s van toepassing zijn op een artikel, dan staan ze er
allemaal bij.

Week van de Fair Trade 2021
Ter gelegenheid van de Week van de Fair Trade organiseert Oxfam Wereldwinkel op
zaterdag 9 oktober om 11u, 13u30 en 15u een koffieproeverij met koffieklets.
Je krijgt een gratis tas (h)eerlijke koffie samen met iets lekkers. Ondertussen kun je
vertellen wat je eerlijk vindt en wat niet. Oxfam Wereldwinkel ijvert al 50 jaar voor
eerlijke handel. Koffie was hun eerste product.
Ga zeker langs en kies voor kwaliteitsproducten die het verschil maken voor de producenten in het Zuiden.

Oxfam Wereldwinkel
Meinstraat 11
T 011 68 09 81
www.oxfamwereldwinkels.be
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Archeologiedagen

Wil je graag weten wat er gebeurt met
archeologische vondsten na de opgraving? Kom dan zeker langs. De depotbeheerder leidt je persoonlijk rond.
Zaterdag 9 en zondag 10 oktober van 10u
tot 16u in het onroerenderfgoeddepot
GAZO, Gazometerstraat 3 (verdieping -2).
Stuur een mailtje naar

info.gazodepot@sint-truiden.be met
jouw voorkeur van datum en uur (10u,
11u, 12u, 14u of 15u). Er worden maximum 15 personen per groep toegelaten.
De rondleiding duurt ongeveer 1 uur.
www.archeologiedagen.be

BEZOEK HET NIEUWE
ONROEREND ERFGOEDDEPOT

GAZO TE SINT-TRUIDEN
Zaterdag 9 en zondag 10 oktober van 10u tot 16u

Enkel na inschrijving via info.gazodepot@sint-truiden.be

Info en programma:

www.archeologiedagen.be

Info en programma: www.archeologiedagen.be
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Vrijwilligers

Vind jouw ideale vrijwilligerswerk of burenhulp

Om vraag en aanbod nog beter op elkaar af te stemmen,
lanceert de stad Sint-Truiden een gloednieuw online platform voor vrijwilligers: www.giveaday.be/sint-truiden.
Stadsdiensten zullen er op bekend maken voor waar en
wanneer ze op zoek zijn naar vrijwilligers. De vrijwilliger
zelf krijgt er een volledig profiel waarop hij of zij zijn taken,
vergoedingen en alle nodige documenten tijdig kan raadplegen.

Wil je meer weten over
vrijwilligerswerk?
Maak een afspraak met Peter
Kinnaert, vrijwilligerscoördinator,
Clement Cartuyvelsstraat 12,
011 70 18 81,
vrijwilligerswerk@sint-truiden.be.

Ook andere organisaties en verenigingen van Sint-Truiden kunnen gratis gebruik
maken van dit platform, zodat ook zij gerichter op zoek kunnen gaan naar de juiste
vrijwilligers.
De vrijwilliger kan dan weer op zoek gaan naar interessante vacatures of aangeven
wanneer en voor welke taken hij beschikbaar is. Het platform gaat op die manier altijd
op zoek naar de juiste match tussen vraag en aanbod.
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Jeugd

WAT JONGEREN KUNNEN
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Jeugd

DOEN
STEM workshops

Bubbelpret filmkamp

Kom naar de reeks van 4 workshops op donderdag na school. De
workshops vinden plaats in de GAZO telkens van 16u tot 17u30.
Deelnemen is gratis. Voor jongeren van 8 tot 14 jaar.

Je maakt samen een kortfilm. Je denkt na over de personages
en werkt een spannend verhaal uit. Je gaat aan de slag met
special effects en leert stopmotions maken. Regisseren, acteren,
monteren… je leert alle tricks van het videogenre kennen.

Bibberspel
Donderdag 7 oktober
Laat je zenuwen op de proef stellen met dit zelfgemaakte
zenuwslopende spel. Ervaar hoe je geluid kan maken met een
stroomkring en ontdek hoe je het nog moeilijker kan maken
voor je tegenstander.

Lego Spike
Donderdag 14 oktober
De Lego Spike is de nieuwste Lego robot. Via enkele doelgerichte
opdrachten bouw je verschillende robots die je nadien moet
programmeren.

Wanneer: van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 november van 9u
tot 16u
Waar: schouwburg cultuurcentrum de Bogaard
Voor wie: jongeren van 8 tot 12 jaar
Prijs: 96 euro

Artie Fartie streetart kamp
Je leert elke dag een andere stijl van street art kennen, zodat
je op het einde een echte streetartist bent die alle technieken
beheerst. Tijdens de pauzes en tijdens de opvang zijn er leuke
spelletjes.

Figuurzagen en pyrograveren
Donderdag 21 oktober
Breng je eigen figuurtje over op het hout en zaag dit uit met
een figuurzaag. Versier je figuur door te pyrograveren.

Lego Mindstorms
Donderdag 28 oktober
Met Lego Mindstorms EV3 ga je steeds dieper in de wereld van
het programmeren: motoren, sensoren, herhalingen. Via leuke
opdrachten doet jouw robot precies wat jij hem opdraagt.

Wanneer: van woensdag 3 tot en met vrijdag 5 november van
9u tot 16u
Waar: schouwburg cultuurcentrum de Bogaard
Voor wie: jongeren van 8 tot 12 jaar
Prijs: 60 euro
Inschrijven via reservering.sint-truiden.be.
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Jeugd

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Vrijdag 22 oktober vanaf 7u30 in het stadspark

Meer dan 250.000 jongeren gaan elke week naar de jeugdbeweging. Ze brengen er
hun vrije tijd door en maken er vrienden voor het leven. Dat vieren ze op de dag van
de Jeugdbeweging. Jeugdbewegingen tonen zich die dag aan de buitenwereld om
ook kinderen en jongeren die nog niet aangesloten zijn bij een jeugdbeweging warm
te maken.
Trek dus zeker op vrijdag 22 oktober jouw favoriete jeugdbewegingskledij aan en kom
genieten van een lekker fairtrade ontbijt in het stadspark.
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Ben je op zoek naar een leuke
hobby? Sint-Truiden heeft heel
wat jeugdverenigingen waar je
kan zingen, vrienden maken,
leert tappen, ravotten in de
natuur, een feestje bouwen,
sjorren, spelletjes spelen… Ontdek ze op www.sint-truiden.be/
jeugdverenigingen-sint-truiden.
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Dossier

Heel wat te
beleven voor
ouderen

Van 15 tot en met 21 november is het de
officiële Week van de Senior. Niet alle
ouderen hebben dezelfde vrijetijdsbelevenis. Tijdens de Week van de Senior
kunnen ze ontdekken waar hun interesses liggen. Traditiegetrouw organiseert
de dienst Welzijn samen met de seniorenraad en andere stadsdiensten een
aantal activiteiten voor senioren.
Het is op dit ogenblik nog steeds niet evident om een programma aan een grote
groep senioren aan te bieden. Wij willen
vooral oog hebben voor de veiligheid en
gezondheid van de deelnemers. Daarom
hebben wij gekozen om in plaats van
één volledige dag, 4 halve dagen aan
te bieden. Je maakt dus een keuze uit 1
van de 4 halve dagen. Gezamenlijk koffie
drinken en lunchen zit er voorlopig nog
niet in, we voorzien bij iedere activiteit
een drankje ter plaatse.
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Bewaar deze pagina. Hier kan je aanduiden aan welke activiteit je deelneemt en
vind je de praktische informatie.

Programma

Praktische informatie

Maandag 15 november

Alle activiteiten zijn gratis. Inschrijven is verplicht voor
5 november. Gelieve 15 minuten voor het aanvangsuur
aanwezig te zijn op de plaats van afspraak:
• sportieve wandeling: parkeerterrein Veemarkt
• kasteel van Ordingen, Ordingen-Dorp 50
• Cameo, Naamsevest 45
• Gurdwara tempel, Diestersteenweg (naast Villa Rosa)
• Samen Gelukkig, cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessentraat 8
• Beta Bowling, Tiensesteenweg 121
• architectuurwandeling: stationsplein
• PC Fruit, Fruittuinweg 1, Kerkom

Voormiddag (10u-12u)
Sportieve wandeling senior actief (+/- 6 km)
Begeleid bezoek aan het kasteel van Ordingen
Filmvoorstelling Cameo
Begeleid bezoek aan de Gurdwara tempel
Begeleid bezoek aan PC Fruit
Namiddag (13u30-15u30)
Sportieve wandeling senior actief (+/- 6 km)
Begeleid bezoek aan het kasteel van Ordingen
Filmvoorstelling Cameo
Begeleid bezoek aan de Gurdwara tempel
Architectuurwandeling fotozoektocht stationswijk
Begeleid bezoek aan PC Fruit

Donderdag 18 november
Voormiddag (10u-12u)
Sportieve wandeling senior actief (+/- 6 km)
Kortfilm Samen Gelukkig: een verhaal over vluchten en
samenleven. Een kortfilm door en met Mohanad Mukhtar,
een bekende acteur, schrijver en theatermaker in Irak.
Filmvoorstelling Cameo
Begeleid bezoek aan de Gurdwara tempel
Begeleid bezoek aan PC Fruit
Namiddag (13u30-15u30)
Sportieve wandeling senior actief (+/- 6 km)
Bowlen
Filmvoorstelling Cameo
Begeleid bezoek aan de Gurdwara tempel
Architectuurwandeling fotozoektocht stationswijk
Begeleid bezoek aan PC Fruit
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✁

Dossier

Inschrijfstrook
Voornaam, naam: ..........................................................................
........................................................................................................
Adres: .............................................................................................
........................................................................................................
Telefoonnummer: ..........................................................................
........................................................................................................
E-mailadres:....................................................................................
........................................................................................................

Schrijft zich in met ………… personen voor volgende activiteit

Programma
Maandag 15 november
Voormiddag (10u-12u)
Sportieve wandeling senior actief (+/- 6 km)
Begeleid bezoek aan het kasteel van Ordingen
Filmvoorstelling Cameo
Begeleid bezoek aan de Gurdwara tempel
Begeleid bezoek aan PC Fruit
Namiddag (13u30-15u30)
Sportieve wandeling senior actief (+/- 6 km)
Begeleid bezoek aan het kasteel van Ordingen
Filmvoorstelling Cameo
Begeleid bezoek aan de Gurdwara tempel
Architectuurwandeling fotozoektocht stationswijk
Begeleid bezoek aan PC Fruit

Donderdag 18 november

Inschrijven kan door de ingevulde inschrijfstrook af te
geven in of op te sturen naar het Stadskantoor,
Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden of te mailen naar
info.welzijn@sint-truiden.be.
Voor vragen kan je terecht bij Inez Londoz, 011 70 15 57,
inez.londoz@sint-truiden.be of bij Marina Beckers,
0496 55 43 93.

Voormiddag (10u-12u)
Sportieve wandeling senior actief (+/- 6 km)
Kortfilm Samen Gelukkig: een verhaal over vluchten
en samenleven. Een kortfilm door en met Mohanad
Mukhtar, een bekende acteur, schrijver en theatermaker
in Irak.
Filmvoorstelling Cameo
Begeleid bezoek aan de Gurdwara tempel
Begeleid bezoek aan PC Fruit
Namiddag (13u30-15u30)
Sportieve wandeling senior actief (+/- 6 km)
Bowlen
Filmvoorstelling Cameo
Begeleid bezoek aan de Gurdwara tempel
Architectuurwandeling fotozoektocht stationswijk
Begeleid bezoek aan PC Fruit
23
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Op zoek naar een
woning of appartement?

Een vraag over jouw pensioen?
Als je vragen hebt over jouw pensioen, kijk je best eerst op mypension.be. Je vindt er
veel nuttige informatie (pensioendatum, raming van het bedrag, de betaaldata…).
Heb je geen toegang tot mypension.be of vind je niet wat je nodig hebt? Bel dan de
gratis Pensioenlijn 1765. De pensioenexperten beantwoorden al je vragen.

Wil je toch liever een pensioenexpert ontmoeten?
De zitdag vindt plaats in het Sociaal Huis elke eerste dinsdag van de maand van 9u tot
11u30 en van 13u30 tot 15u30.
Opgelet: je moet hiervoor een afspraak maken. Bel naar de gratis Pensioenlijn 1765. De
medewerker bekijkt dan eerst of hij je telefonisch verder kan helpen om te vermijden
dat je je onnodig moet verplaatsen.

Het Sociaal
Verhuurkantoor helpt
personen met een
beperkt inkomen
Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Land
van Loon huurt kwaliteitsvolle
woningen en appartementen op de
private huurmarkt en verhuurt die
vervolgens voor een redelijke huurprijs verder aan personen met een
beperkt inkomen.
Voor informatie en inschrijvingen
kan je er elke eerste en derde woensdag van de maand tussen 13u en
15u30 na afspraak terecht.

SVK Land van Loon
OCMW - Sociaal Huis
Clement Cartuyvelsstraat 12
T 011 69 70 30
sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be
www.sociaalhuissinttruiden.be
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Joke Vanroye
Diesterstraat 61
M 0491 61 07 80
joke.vanroye@svklandvanloon.be
www.svklandvanloon.be

Vraag van de maand

WAT MOET IK DOEN VOOR DE
ONDERHOUDSBEURT VAN EEN GRAF?
Allerheiligen nadert. Ook dit jaar kan je
via het stadsbestuur de graven van je
overleden familieleden een onderhoudsbeurt laten geven.

Rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming inzake ziekteverzekering
krijgen een vermindering van 1 euro per
m².

Iedereen kan een beroep doen op deze
dienstverlening, ook mensen die niet in
Sint-Truiden wonen. Enige voorwaarde
is dat het graf zich op het grondgebied
van Sint-Truiden bevindt.

Als je een grafonderhoud voor Allerheiligen 2021 wil, moet de aanvraag uiterlijk
op donderdag 21 oktober gebeuren. Je
kan hiervoor terecht zonder afspraak bij
de dienst Burgerlijke stand. Meld je even
aan aan het onthaal en de medewerkers
verwijzen je door naar het juiste loket.

Voor een onderhoudsbeurt wordt een
kleine vergoeding gevraagd van 5,50 euro
per m², met een minimum van 11 euro
per graf.

Burgerlijke stand
T 011 70 14 14
info.burgerzaken@sint-truiden.be

OPRUIMING GRAVEN
Vanaf 1 december 2022 wordt gestart met
de opruiming van:
• de niet-geconcedeerde graven van
2000, 2001, 2010 en 2011;
• de niet-hernieuwde geconcedeerde
graven en urnegraven (termijn 20 jaar)
van 2000 en 2001;
• de niet-hernieuwde geconcedeerde
graven (termijn 10 jaar) van 2010 en
2011;
• de niet-concessienissen van 2000, 2001,
2010 en 2011.
Familieleden kunnen mits bijbetaling een
concessie hernieuwen voor 10 of 20 jaar.
Dit kan in het stadskantoor bij de dienst
Burgerlijke stand, Kazernestraat 13.
Hiervoor maak je een afspraak via
afspraken.sint-truiden.be of telefonisch
via het ContactCenter op 011 70 14 14.
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Tip

Niet nieuw, wel bruikbaar!

Het Repair Café herstelt kapotte toestellen
Vanaf 20 oktober kan je elke 3de woensdag van de maand van 14u tot 17u
opnieuw terecht in het Repair Café,
basisschool Momentum, Grevensmolenweg 21.
Romain, één van de ervaren herstellers
van het Repair Café: “Het voorbije jaar
werkten we enkel op afspraak. Mensen
konden spullen brengen en na herstelling terug komen ophalen. Vanaf nu
kan iedereen terug aanwezig zijn bij de
herstelling, meehelpen en zelf iets leren
herstellen.”
Nafisa, vroeger leerkracht wiskunde in
Afghanistan, nu medewerkster bij LIGO
(vroeger Open School): “Je laat in het
Repair Café niet enkel spullen herstellen,
je ontmoet er ook veel mensen. Tijd voor
een babbel bij een koffie.”
Romain: “Nafisa zorgt niet alleen voor de
koffie, maar ook voor een overheerlijk
gebakje erbij.”
Nafisa: “In het Repair Café herstellen
ervaren reparateurs echt alles: huishoudtoestellen, computers, fietsen, kleding
en nog veel meer. Spullen die je anders
misschien zou weggooien, krijgen hier
een tweede leven. Bovendien help je zelf
mee: gezellig en je leert er nog iets van!”

Vragen?
repaircafesinttruiden@gmail.com
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Tip

A+++ wat?
Als je op zoek bent naar een nieuw
huishoudtoestel hoef je niet meer te
zoeken naar toestellen die een label
A++ of A+++ dragen. Het energielabel
krijgt een nieuwe schaal, van A tot G.
Door deze aanpassing kan een product dat voordien A+++ kreeg, op het
nieuwe label plots een B of C krijgen.
In het begin zal er zelfs geen enkel
apparaat meer zijn dat een A krijgt.
A is voorbehouden aan apparaten die
nóg efficiënter zijn dan de huidige
producten, en die pas in de toekomst
op de markt zullen komen.

Kortingsbon Fluvius
Ben je op zoek naar een nieuwe
koelkast of wasmachine en heb je
recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas? Misschien kom je
in aanmerking voor de kortingsbon
van Fluvius ter waarde van 150 euro.
Met de nieuwe energielabels kan je
de kortingsbon gebruiken voor een
wasmachine met minstens energielabel C of een koelkast (met of zonder
vriesvak) met minstens energielabel D.
Je kan de kortingsbon aanvragen via
www.fluvius.be/premies of contact
opnemen met het Sociaal Huis.

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

Handig, de
stadsapp. Nu
met nog meer
functionaliteiten
Sint-Truiden, bereikbaar in een klik en een swipe
Sint-Truiden is een prachtige stad. Het is hier fijn leven, in het mooie stadscentrum of
tussen het groen op het uitgestrekte platteland. Maar wist je dat je alles wat de stad
Sint-Truiden te bieden heeft, ook kan terugvinden op je smartphone? Maak je nog
geen gebruik van de app? Download deze dan nu op je smartphone.
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Alle documenten en attesten die je via de
website kan aanvragen, zijn ook beschikbaar op de app. Moet je toch nog naar
het stadskantoor komen? Maak dan via
de app een afspraak met één van onze
diensten! Ook voor je bezoek aan het
containerpark kan je nu eenvoudig en
snel een afspraak maken. Handig toch?
En dat is niet alles. Ook de lay-out werd
aangepast, zodat de app nog gebruiksvriendelijker wordt.
Kapotte straatsteen opgemerkt? Is er een
straatlamp defect in jouw straat? Of heb
je een ander probleem vastgesteld? Meld
het via de app. Op die manier kunnen
we het probleem nog sneller voor je
oplossen.

Innovatie

Een overzicht
Nieuws

Nieuw: je buurt in kaart

Via de app ben je helemaal
Nieuws
mee met wat er in Sint-Truiden gebeurt en blijft je op de hoogte
van het belangrijkste nieuws over de
stad Sint-Truiden. Telkens er een nieuwsbericht verschijnt, krijg je hiervan een
seintje.

Handelaars, verenigingen,
Je buurt in
kaart
zorgverstrekkers… zijn vanaf
nu terug te vinden via een handig kaartje.
Tip: ga je naar een andere gemeente of
stad die ook de stadsapp gebruikt, dan
kan je deze toepassing gebruiken om
daar handelaars en horecazaken terug
te vinden.

Digimelding
Een defecte straatlamp of losDigimelding
liggende stoeptegel? Via de
app meld je het aan de stadsdiensten en
blijf je op de hoogte van de afhandeling
ervan.

Evenementen

Afvalkalender

Shop & The City

Wanneer komen de vuilnisAfvalkalender
diensten in jouw straat langs?
Via de app kom je het snel te weten en
krijg je ook een melding zodat je het
afval niet vergeet buiten te zetten.

Heb je een Shop&TheCitykaart? Laad deze dan op en
spaar punten via de app.

Nieuw: Afspraken!

Voor een aantal toepassingen
op de Stadsapp en daarbuiten (bijvoorbeeld tax-on-web) moet je je aanmelden
met je eID (elektronische identiteitskaart). Hiervoor kan je je registeren via
de app van itsme.

Vind je via de app niet wat je
Afspraken
zocht en moet je toch langskomen in het stadskantoor? Heb je extra
vragen, of heb je advies nodig bij het
indienen van je omgevingsvergunning?
Maak dan via de app een afspraak. Ook
voor je bezoek aan het containerpark kan
je een afspraak boeken via de app.

Stadsdiensten

Op zoek naar een leuke activi- Evenementen
teit, voorstelling of workshop?
Hier vind je wat er allemaal in Sint-Truiden te beleven valt.

Registreer met je eID via
It’s Me

Voordelen
+

Hier vind je alle praktische
Stadsdiensten
informatie over de verschillende stadsdiensten en waarvoor je bij
hen terechtkunt.

Documenten en attesten
Vraag hier een attest van Documenten
en attesten
woonst, gezinssamenstelling,
nationaliteit en leven aan. Vanaf nu
zijn al onze documenten en attesten
die je via de website kan opvragen, ook
beschikbaar in de app. Je hoeft voor
deze documenten dus niet meer naar
het stadskantoor te komen.

Shop & the
City

+
+
+

Je hoeft je nog maar 1 keer op je pc of
laptop in te loggen (met je kaartlezer
en pincode van je eID) om je te registreren. Daarna heb je geen kaartlezer
meer nodig. Je kan dan ook eenvoudig aanmelden via je smartphone.
Je bent veilig verbonden.
Je kan veilig aanmelden op tal van
andere websites van overheidsdiensten.
Je kan diverse officiële documenten
aanvragen bij de stad Sint-Truiden via
je smartphone.

De nieuwe lay-out en aanpassingen
zijn ten laatste vanaf 15 oktober
beschikbaar voor elke app-gebruiker.
De upgrade naar de nieuwe lay-out
gebeurt wanneer je je smartphone
controleert op beschikbare updates.
In sommige gevallen gebeurt dat
automatisch, of je krijgt een melding
dat er voor de Sint-Truiden app een
nieuwe update beschikbaar is. Je kan
de app best manueel updaten, je
hoeft de app dus niet te verwijderen
en opnieuw te installeren.

Digipunt voor
digitaal advies en
hulp in Sint-Truiden
De stad Sint-Truiden richt in het stadhuis, Grote Markt (dienst Toerisme)
een digipunt in voor burgers die
digitaal advies wensen. Het digipunt
is elke zaterdagvoormiddag in oktober geopend tussen 9u en 13u en dit
zonder afspraak.
Het tijdelijk digipunt helpt burgers
met:
• het digitaal aanvragen van hun
COVID-19 certificaat;
• het installeren van itsme op hun
smartphone;
• het digitaal aanmelden met eID in
het algemeen;
• het activeren digitale sleutel;
• het installeren van aps in het algemeen met als voorbeeld BE-Alert,
de stadsapp en informatie over de
mogelijkheden van deze app;
• het aanvragen van digitale documenten/producten bij ons lokaal
bestuur;
• het gebruik van onze online
afsprakenmodule.
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Muziek, toneel,
culinair genot, tentoonstellingen
en optredens langs een verlicht parcours.

Beleving

DANIËLLE DOET
LEZEN
Maandag 18 oktober van 20u
tot 22u in de bibliotheek.
Je zoon of dochter zit nu in het eerste leerjaar. Er verandert veel, want
je kind leert lezen. Dit is een leuke
ervaring. Er gaat immers een hele
wereld open. Maar het kan ook een
bron van frustratie zijn als het niet
zo vlotjes loopt…
Daarom nodigen we ouders van
beginnende lezertjes en leerkrachten 1ste leerjaar uit op een infoavond over lezen en voorlezen. Want
lezen moet plezant blijven!

Nieuw in de bib
C.B. Strike Lethal white (dvd
volwassenen)

Souvenir - Suzanne Vermeer
(grootletterboek)

Privédetective Cormoran Strike en zijn
vertrouwde partner Robin Ellacott moeten zo snel mogelijk zien te achterhalen
wat het verband is tussen 2 verbijsterende zaken.

Nienke Dijkstra en haar moeder Carolien
zijn op vakantie in Umbrië, waar ze een
meerdaagse kookcursus willen combineren met wandelen, wijnproeven en uitstapjes naar de mooie stadjes in de regio.
Op een ochtend is Carolien echter ineens
verdwenen. Ze blijkt een taxi naar Florence te hebben genomen, de stad waar
ze als tiener enkele jaren heeft gewoond,
maar daar loopt het spoor dood. Nienke
is ten einde raad. Haar moeder lijdt sinds
twee jaar aan de ziekte van Alzheimer en
lijkt niet te weten wat ze doet. Met niets
anders dan een medaillon als aanwijzing
gaat ze op onderzoek uit, maar intussen ontspint zich thuis nog een ander
drama…

In 4 bloedstollende afleveringen komt
hun privéleven steeds meer onder druk te
staan en neemt het onderzoek een fatale
wending.
C.B. Strike is een Britse televisieserie van
de BBC, gebaseerd op de detectiveromans
van Robert Galbraith, het pseudoniem
van J.K. Rowling.

Tractor, vliegtuig, brandweer en
ander werkverkeer (peuterboek)
Het leukste zoekboek voor kleine liefhebbers van grote voertuigen: tractors,
graafmachines, brandweerauto’s, vliegtuigen en heel veel ander werkverkeer.

Daniëlle Daniëls kan als geen ander
ouders op weg helpen in deze toch
wel nieuwe wereld waarin ze samen
met hun kind terechtkomen. In klare
en duidelijke taal maakt ze ons
wegwijs in het proces van het leren
lezen. Talrijke voorbeelden moeten
alles duidelijk maken en tonen dat
je kind helpen en motiveren om te
lezen helemaal niet zo moeilijk is.
Iedere ouder kan dit!
Inschrijven voor 10 oktober via
011 70 17 80 of
info.bibliotheek@sint-truiden.be.

Voor wie het moeilijk heeft met het
lezen van gewone, klein gedrukte letters,
beschikt de bib over een ruime collectie
grootletterboeken. Je vindt deze boeken
op de 2de verdieping in de bib.
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Beleving

ZOVEEL TE BELEVEN VOOR JONG EN OUD
IN CULTUURCENTRUM DE BOGAARD
Tentoonstelling Bedrijvigheid in
het landschap van Jos Tysmans
Vzw Stichting Jos Tysmans,
kunstschilder in samenwerking
met de provincie Limburg,
de stad Sint-Truiden, Erfgoed
Haspengouw, MijnErfgoed en
Emile Van Doren Museum

Wanneer: tot 31 oktober • weekdagen
10u-12u30 en 13u30-17u en zaterdagen, zon- en feestdagen 13u30-17u
Waar: Provinciaal Museum Begijnhofkerk
Prijs: gratis

Expositie Het Zonnelied Verbeeld
Zin in Zomer

De Kolonie MT

Een stomende en stampvoetende muziektheaterwestern starring Lucas Van den
Eynde, Bo Spaenc en Bart Van Huyck in
een oervlaams cowboyverhaal van Hugo
Matthyssen.
Wanneer: maandag 11 oktober • 20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 17 / 14 (-26) euro - groepen vanaf
10 personen: 15 euro

Waarom Straffen Wij?

Lezing door Peter Hoet,
raadsheer in het Hof van Cassatie

Ensemble Concerto Imperiale

Willemsfonds Sint-Truiden
Wat is een straf en hoe onderscheidt een
straf zich van andere sancties? En wat
kan of moet met een straf worden nagestreefd en wat willen we ermee bereiken? Het resultaat van de bestraffing
houdt natuurlijk nauw verband met de
uitvoering ervan: kan en mag tijdens de
uitvoering van de straf, de straf worden
verminderd of afgezwakt? Welke plaats
neemt tenslotte het slachtoffer in het
straftoemetings- en strafuitvoeringsproces in?

Wanneer: zaterdag 9 oktober • 12u
Waar: O.L.V.-kerk, Grote Markt
Prijs: gratis

Wanneer: woensdag 13 oktober • 20u
Waar: Academiezaal
Prijs: 7 (niet-leden) / 5 euro

Laat je overdonderden door de laureaten
van de nieuwe kunstwedstrijd ‘Het Zonnelied Verbeeld’.
Wanneer: tot 23 november (dinsdag
t.e.m. zaterdag • 10u tot 12u30 en zondag • 14u tot 17u)
Waar: museum DE MINDERE
Prijs: gratis

Marktconcert: orgelbespelingen
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Onheil in Black Creek

Pianotune 2021

Joanna Trzeciak & pianoduo
Anna en Ines Walachowski.
Wanneer: donderdag 14 oktober
20u15: Joanna Trzeciak
21u15: Anna en Ines Walachowski
Waar: Academiezaal
Prijs: 16 / 10 (-26) euro voor de 2 concerten

John & Jane

De Mannschaft
Wanneer: vrijdag 15 oktober • 20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 9 / 6 (-26) euro

Aarde!

Haspengouwse Zondaggasten
3 boeiende gesprekken, vleugjes jeugdige live muziek en een gezellige koffiepauze met vlaai. Michel Moiës, landbouwingenieur, over precisielandbouw.
Gert Robijns, beeldend kunstenaar, in het
landschap. Muziek van Debby Termonia
& de band Ernst.
Wanneer: zondag 17 oktober • 14u30
Waar: Academiezaal
Prijs: 11 / 8 (-26) euro

Events in de kijker

Gratis Chips! (5-8 jaar)
Compagnie Barbarie

In ‘Gratis Chips!’ gaan we stevig rammelen met de bestaande gender-stereotypen. Want al draagt An al lang de broek,
Jan draagt nog steeds geen rok. En wat
dit alles met chips te maken heeft? Daarvoor zal je moeten komen kijken.
Wanneer: zondag 17 oktober • 15u
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 9 / 6 (-26) euro

Aperitiefgesprek
Geestelijk Gezond in Sint-Truiden
Davidsfonds Sint-Truiden
Hoe waken we over onze geestelijke
gezondheid? Met wie praten we hier
beter over dan met Jaak Poncelet, gepokt
en gemazeld door én architect van Asster
en sinds kort ere-directeur. Hij gaat in
gesprek met Luc Renson. Ze hebben het
over geestelijke gezondheidszorg in
Sint-Truiden, hoe deze evolueerde, over
de recente impact van corona, over de
fragiele heropstartfase...

Inschrijven via st-truiden@davidsfonds.net
kan tot 20 oktober met vermelding van
naam en voornaam, telefoonnummer en
aantal deelnemers.
Wanneer: zondag 24 oktober • 10u30
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 12 / 10 (leden Davidsfonds, Markant en oud-leerlingenvereniging Klein
Seminarie en Aangenomen College)
euro. Betalen voor 20 oktober op rekeningnummer BE96 4536 0379 7105 met
vermelding van naam en voornaam.

Gie Goris (i.s.m. 11.11.11.)
Tijdens zijn lezing in Sint-Truiden gaat
Gie Goris dieper in op de vraag hoe we
af raken van het onrecht dat diep in de
samenleving en de wereldstructuren
verankerd is.
Wanneer: woensdag 20 oktober • 20u15
Waar: Academiezaal
Prijs: 9 / 6 (-26) euro

B30VA

William Boeva
Wanneer: donderdag 21 oktober • 20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 20 / 17 (-26) euro
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Beleving

Wiener mélange

Wigbert, Riet Muylaert en
Stefan Dixon

Swing

Opera Avanti wil je dit seizoen weer meevoeren naar Wenen met een keuze uit
bekende Weense operette-componisten
zoals Robert Stolz, de familie Strauss,
Franz Lehár en de Hongaar Emmerich
Kálmán. De 4 solisten worden begeleid
met piano en 2 violen. Om je helemaal
onder te dompelen word je voor de voorstelling koffie met Apfelstrudel aangeboden en tijdens de pauze is er ook nog een
glas Rieslingwijn (inbegrepen in je ticket).

Een sfeervolle avond in de club met 3
klasse singersongwriters. Ze spelen elk
een set van 35 minuten en brengen zo
samen een avondvullend programma.

De aanstekelijke speelsheid, de heerlijke
dynamiek en de blije opgewektheid van
Circus Ronaldo’s jonge garde laat je verliefd worden op circus zoals je het al lang
niet meer zag.

Opera Avanti

Wanneer: zondag 24 oktober • 14u30
Waar: Academiezaal
Prijs: 22 / 10 (-26) euro

Afscheid van een auto

Het nieuwstedelijk/Adriaan Van
Aken
Een verhaal van afscheid. Van autobezit
in het algemeen. En van één geliefde
auto in het bijzonder.
Wanneer: maandag 25 oktober • 20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 12 / 9 (-26) euro

Wanneer: donderdag 28 oktober • 20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 17 / 14 (-26) euro

Duitse Nachtjacht in Brustem Tweede Wereldoorlog

Circus Ronaldo

Wanneer: vrijdag 5 november • 20u15 en
zaterdag 6 november • 19u
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 17 / 14 (-26) euro

De tentoonstelling brengt hulde aan alle
slachtoffers, weerstanders en oud-strijders van WO2. De Duitse Nachtjacht in
Brustem, de uitbouw van het vliegveld
en de bombardementen worden uitdrukkelijke in beeld gebracht met exclusieve
foto’s.

Amai

Wanneer: zaterdag 30 oktober, zondag
31 oktober, maandag 1 november en
dinsdag 2 november • 12u-17u
Waar: zaal Burchtheem, Burggracht 5
Prijs: gratis

Wanneer: dinsdag 9 november • 20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 17 / 14 (-26) euro

Pieter Verelst
Deze voorstelling zit opnieuw vol met
zijn typische humor en muzikale vondsten. Hij zoomt in op zijn generatie,
materialisme, liefde, relaties, angst en
wandelende takken.

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

Afgelopen maanden hadden heel wat inwoners wat te vieren.

100-jarigen

Briljanten bruiloft

Rik Royackers

65

Marie-Elise Radoes

Remi Martens en Joanna Paulissen

Gaston Stippelmans en Marie Degraef

Jeannine Moons en Joseph Masset

Lutgarde Raskin en Jozef Leplea

Maurice Kempeneers en
Christiane Debrier

Joseph Brans en Maria Schroyen

Betty Vanstraelen en Joseph Claes

Diamanten bruiloften
60

Gouden bruiloften
50
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Info

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

Ondersteuningsbeleid
verenigingen:
fundamentreglement Goedkeuring

Definitieve toekenning straatnaam aan
weg binnen verkaveling Kortenbosstraat
- Goedkeuring
Binnen de verkaveling van de nv Moors
Fruit langs de Kortenbosstraat werd een
weg aangelegd waaraan definitief de
straatnaam ‘Capuintjesbos’ wordt toegekend.

In functie van de veiligheid en de aanpak van de fileproblematiek wordt de
rotonde Stayen omgevormd tot een turbo-rotonde. De uitvoering van de werken
is voorzien in de periode 2021-2022.

Een fundamentreglement wordt goedgekeurd zodat erkende Sint-Truidense
verenigingen en lokale, op het grondgebied, gevestigde organisaties die een
recreatief of maatschappelijk aanbod in
onze stad voorzien en die onder meer
niet-commerciële activiteiten ontplooien
en die zonder tijdelijke financiële steun
hun reguliere werking niet opnieuw kunnen opstarten en/of verderzetten in aanmerking komen voor fundamentsteun.

Ereburger

Sportpark Haspengouw

De toekenningsvoorwaarden in het
besluit van de gemeenteraad van 21
september 1998 werden aangepast zodat
naast niet-inwoners ook inwoners van de
stad Sint-Truiden de titel van ‘Ereburger
van de stad Sint-Truiden’ kan worden
toegekend.

LAGO en UiTPAS Haspengouw - Goedkeuring
UiTPAS is een spaar- en voordeelprogramma voor het brede publiek dat deelneemt aan het publieke vrijetijdsleven in
Vlaanderen. Tussen UiTPAS Haspengouw
en LAGO werd een overeenkomst afgesloten waarbij houders van een UiTPas
deze kunnen gebruiken als spaarkaart,
voordelenkaart bij LAGO Bloesembad en
aan een kansentarief kunnen deelnemen
aan activiteiten.

Reglement op de handcarwashes - Goedkeuring
In het kader van de vrijwaring en handhaving van de openbare orde keurt de
gemeenteraad het reglement op de
handcarwashes goed.

Mobiliteit

De gemeenteraad gaat principieel
akkoord met de toekenning van de titel
aan Nina Derwael en Lon Polleunis.

Corona
Verlaging belasting nachtwinkels en
shops bij tankstations naar aanleiding
van de coronacrisis - Goedkeuring
Aangezien ook nachtwinkels en shops bij
tankstations hard getroffen zijn door de
coronapandemie wordt een éénmalige
vermindering van de jaarlijkse belasting
inzake nachtwinkels en shops bij tankstations van 50% toegestaan voor het
jaar 2021.
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Wonen
Definitieve toekenning straatnaam aan
wegen binnen woonproject Liburni Project ‘Gulden Bodem’ - Goedkeuring
Binnen het gerealiseerde woonproject
‘Gulden Bodem’ tussen de Luikersteenweg en de Oude Tongersebaan wordt aan
twee straten definitief de straatnamen
‘Slagveldstraat’ en ‘Bourgondiërsstraat’
toegekend.

Dit is een beknopt overzicht van de
belangrijkste agendapunten van de
gemeenteraadsvergadering van maandag 30 augustus 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 25
oktober. 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 augustus.
Maximum
toegelaten
snelheid

Gecontroleerde
voertuigen

Aantal
overtredingen

%

Galgestraat

50

113

21

19

Hasseltsesteenweg

70

209

15

7

Luikersteenweg

70

400

46

12

N80

70

380

47

12

Stippelstraat

50

95

38

40

Lichtenberglaan

50

91

21

23

Langstraat

50

6

0

0

Naamsesteenweg

70

630

18

3

Zoutleeuwsesteenweg

50

278

64

23

Zepperenweg

50

50

17

34

N80

70

447

85

19

Galgestraat

50

153

10

7

Naamsesteenweg

70

431

14

3

Hasseltsesteenweg

70

234

16

7

Tiensesteenweg

70

576

23

4

Herestraat

50

121

28

23

Zoutleeuwsesteenweg

50

268

26

10

Luikersteenweg

70

480

99

21

N80

70

293

52

18

Herestraat

50

139

35

25

Lichtenberglaan

50

68

19

28

Luikersteenweg

70

372

15

4

Borgwormsesteenweg

70

126

16

13

Luikersteenweg

50

321

19

6

Fabriekstraat

50

200

4

2

Rellestraat

70

254

21

8

Halmaalweg

50

96

36

38

Hasseltsesteenweg

70

356

37

10

Hasseltsesteenweg

70

Locatie

213

16

8

7400

858

12%

GEEF JE OUDE KLEREN EN
SCHOENEN EEN TWEEDE LEVEN
Op donderdag 11 november (Wapenstilstand) organiseert de Lions Club een
inzameling van huishoudelijk textiel ten
voordele van goede doelen.
Het gaat om kledij, schoenen, handtassen, beddengoed en gordijnen.
Vanaf 9u worden de zakken opgehaald
door Lionsleden en jeugdverenigingen.
luc.nysten@skynet.be

STADS- EN OCMW-DIENSTEN
GESLOTEN

Op maandag 1 november (Allerheiligen) en dinsdag 2 november
(Allerzielen) zijn alle stads- en
OCMW-diensten gesloten, behalve
Toerisme Sint-Truiden.
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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,
armoedebestrijding

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

Wachtdiensten

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

Dierenartsen
Zaterdag 9 en zondag 10 oktober
Dierenarts Vorstermans-Rijke
Tiensesteenweg 209, 3800 Sint-Truiden
T 011 68 24 42

Apothekers
De wachtdienst van de apothekers wordt
dagelijks gewisseld.

Zaterdag 16 en zondag 17 oktober
Dierenarts Van Crombruggen
Kabei 26, 3800 Sint-Truiden
T 011 67 17 00

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.

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

Zaterdag 23 en zondag 24 oktober
Dierenarts Beckers
Tongersesteenweg 28, 3800 Sint-Truiden
M 0474 75 83 34
Zaterdag 30 en zondag 31 oktober
Dierenarts Vandersmissen
Windmolenstraat 1, 3800 Sint-Truiden
M 0496 86 46 39
Maandag 1 november
Dierenarts Jacbos
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
Willy Motmans
Mijn grote liefde is de fiets. Van 1948 tot 1960 was ik fietsenhersteller bij Paris Sport in de Luikerstraat. Daarna bleef ik
fietsen herstellen voor mensen uit de buurt. In mijn fietsmuseum vind je een unieke verzameling van rijwiel-, taks- en
merkplaten, oude fietslampen en oldtimer fietsen. In 2002 kreeg ik voor mijn fietsmerkplaatjes een vermelding in het
Guinness Book of Records. Ik hou ervan om elke dag met één van mijn oldtimer fietsen een ritje door de mooie straten
van Sint-Truiden te maken.

www.sint-truiden.be

