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WIJ
LIMBURGERS

7 fotografen maken 20 portretten van Limburgers uit alle
uithoeken van de wereld. Maak kennis met hun verhalen.

5 t.e.m. 20 december

Vakantiewerking Jeugd, sport
en spel in de kerstvakantie

Nina Derwael is de nieuwe wereldkampioen aan de brug met ongelijke
leggers en de eerste Belgische ooit die
goud pakt op een WK artistieke
gymnastiek.

De kerstvakantie nadert en dus is het
weer tijd voor de vakantiewerking
Jeugd, sport en spel! De dienst Jeugd
zorgt er ook dit jaar weer voor dat je
samen met je leeftijdsgenoten vele
plezante uren kan beleven.
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Tentoonstelling
Wij Limburgers
cultuurcentrum de Bogaard

7

VU: Jurgen Reniers, schepen van Integratie, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

Maak kennis met
wereldkampioen Nina Derwael

(open ma t.e.m.
vr: 12u-18u
& za: 10u-16u) van
7 fotografen
maken
20 portretten
GRATIS uit alle uithoeken van de
Limburgers
wereld. In 20 portretten maak jeHerboren
kennis
| lezing
ONTDEK OOK
Majd Kalifeh (vrt-journalist) ver
zoektocht: van nieuwkomer tot
metCthruWALLS
20 heel
verschillende Limburgers.
| tentoonstelling
Vluchtelingen, migratie en erfgoed
doorheen de tijd.
5 t.e.m. 20 december
cultuurcentrum de Bogaard | GRATIS

5 december | 20u - 22u
cultuurcentrum de Bogaard
6 euro (< 26 j.) | 8 euro | 7 euro

Een interactieve workshop volgen op maandag 10 december?
Schrijf dan in via info@erfgoedhaspengouw.be of 011 70 18 30.

Voor jou gelezen: Hallo witte
Voor ‘witte mensen’ gaan veel d
Alleen beseffen we dit niet. Dir
stelt het aan ons voor.
12 december | 20u - 22u
cultuurcentrum de Bogaard | 5 e

A Life Reset/Nieuwe Grond |
tentoonstelling
Een nieuwe bestaan, een kans om een leven op
een andere plek te herstarten.
5 t.e.m. 20 december
cultuurcentrum de Bogaard | GRATIS
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SNS: Sporten aan een spo(r)tprijs!

De energiescan voor particulieren

Habbekrats

‘Sport Na School’, beter bekend als
‘SNS’, is een sportproject voor alle
leerlingen uit het secundair onderwijs.

Om je kosten voor energie zo goed
mogelijk onder controle te houden, kan
je bij je thuis een gratis energiescan
laten uitvoeren.

Maak kennis met Elisabeth Vanoost,
psychologe bij Habbekrats, de nieuwe
kleurrijke werking in Sint-Truiden voor
kinderen en jongeren op zoek naar
warmte, vriendschap, avontuur en hulp.
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Voorwoord

Op zoek naar een mooi
kerstgeschenk?
Beste Truienaar
Koop dan vanaf 15 december het prachtige boek over
het unieke stadhuis van Sint-Truiden: ‘Het stadhuis van
Sint-Truiden. Hart van de democratie’. Méér dan honderdvijftig bladzijden vol kunstfoto’s, historiek en herinneringen.
Elke Truienaar is fier op zijn stadhuis. De Grote Markt is dé
pleisterplek voor de bourgondische inwoner. Je bekijkt de
golvende krullen van de frontons en de slanke torenspits
immers best vanop een terrasje. Sinds de 14de eeuw staat
midden op het grote plein een gebouw dat toebehoort
aan de leiding en het volk van de stad, zo lees je op de
hoge gevels. Sinds het voorjaar 2018 is de restauratie en
herinrichting volledig af.
Verras een goede vriend met dit fijne geschenk tijdens
het eindejaar.
Reserveer meteen jouw exemplaar via info.toerisme@
sint-truiden.be, want de oplage is beperkt!
Prijs: 25 euro wanneer je het zelf gaat afhalen (bij levering
komt er 5 euro verzendingskosten bij)
Of ga vanaf 15 december langs bij Toerisme Sint-Truiden
en koop je exemplaar!

Sinterklaas is al terug naar Spanje,
en overal staan al kerstlichtjes te
flonkeren. Je merkt het wel: het is
december. De hele maand wordt
Sint-Truiden weer ondergedompeld
in de eindejaarssfeer.

“Het Warmste Plein en de
Warmste Tafel strijken weer neer
op de Groenmarkt.”
Vanaf pagina 25 vind je nog meer suggesties om er een gezellige
maand van te maken.
In de vroegere Tochtgenoot is de organisatie ‘Habbekrats’
nu al een paar maanden actief. Ze willen een veilige, warme
plek bieden aan kinderen en jongeren van 8 tot 18. Je kunt er
terecht met vragen of problemen, maar ook voor een gezellige
namiddag. Op pagina 21 ontdek je wat ‘Habbekrats’ nu juist
inhoudt.

“De GAZO is al een maand
officieel geopend: tijd voor een
échte jongerenfuif!”
Blader snel naar pagina 26 en kom er alles over te weten. Kruis
het alvast aan in je agenda!
De laatste maand van het jaar is een feestmaand. We zijn
allemaal op zoek naar het perfecte eindejaarsgeschenk, mooie
versiering, een lekker menu, … Dat hoort erbij, maar de echte
kerstboodschap is toch: gezellig samenzijn met wie je liefhebt.
In naam van het schepencollege en de voltallige gemeenteraad
wens ik je een hele fijne, warme eindejaarsperiode.
Tot volgend jaar!
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Maak kennis met wereldkampioen Nina Derwael
Nina Derwael is de nieuwe wereldkampioen aan de brug met
ongelijke leggers. Daarmee is ze de eerste Belgische ooit die
goud pakt op een WK artistieke gymnastiek. Ondertussen kreeg
ze ook al de nationale trofee voor sportverdienste toegekend.
Na enkele drukke dagen met verschillende actes de présence
kreeg Nina ook in haar thuisstad Sint-Truiden een dik verdiende
huldiging. Honderden fans troepten samen op de Groenmarkt
en schoven aan voor een handtekening en selfie met hun
nieuwe Truiense trots.

droom om daar te mogen starten. Alle faciliteiten zijn er voorhanden om te studeren en om heel veel te trainen op topniveau.
Ik heb ook het geluk om deel uit te maken van een heel goed
team. Mensen zien turnen als een individuele sport, maar we
turnen onze oefening altijd voor het team en pushen mekaar
telkens weer naar een hoger niveau.

Nina, hoe voelde je je met al die aandacht en fans?

Dat is natuurlijk fijn om te horen. Toen ik vroeger begon, kon ik
niet in Sint-Truiden turnen. Maar ondertussen is er in onze stad
wel een club waar je terecht kan. Ik was trouwens als kind in de
vakanties altijd paraat bij Sport & Spel en nam vaak deel aan de
verschillende sportkampen in onze stad. Daar heb ik natuurlijk
ook voor een stuk de smaak te pakken gekregen.

Het was fantastisch dat al die mensen speciaal voor mij waren
afgezakt! Ik was superblij om op zo een mooie manier ontvangen te worden. Echt een geweldige eer om daar te staan. Ik
voelde dat mijn prestatie hier toch heel wat heeft losgemaakt
en dat geeft me veel voldoening. Ook al studeer en train ik door
de week in Gent, het geeft me elk weekend opnieuw een goed
gevoel om thuis te komen in Sint-Truiden.

Je bent de beste van de wereld. Besef je
ondertussen zelf al wat dat betekent?
Het is allemaal nog een beetje onwezenlijk. Plots sta je daar
helemaal bovenaan het podium tussen al die andere grote turnsters, meisjes die idolen zijn voor mij. Als je me dat een paar jaar
geleden had verteld, ik zou het sowieso niet geloofd hebben.

We hoorden dat al heel wat kinderen dankzij jou
ook willen beginnen met turnen. Ze willen net
zo goed worden als Nina!

Ondertussen ben je Europees kampioen
en wereldkampioen, maar dankzij jou mag
Sint-Truiden ook nog dromen van een heuse
olympisch kampioen?

Je bent nog maar 18 jaar. Hoe ziet het parcours
eruit van een jong meisje dat wereldkampioen
wil worden?

Dat is inderdaad de volgende logische stap. Olympisch kampioen
worden is het allerhoogste. Iets waar elke sporter van droomt.
Vanaf nu staat dan ook alles in het teken van Tokyo 2020. We
hebben nu anderhalf jaar de tijd om ons daarop voor te bereiden. Het is zeker mogelijk om ook daar goud te winnen. Ik kan
nog altijd beter worden door kleine schoonheidsfoutjes weg te
werken. Al moeten we eerst nog de kwalificatie afdwingen met
ons team en duimen dat we geen ernstige blessures oplopen.

Ik ben begonnen met turnen toen ik 2,5 jaar was. Op mijn 11de
verhuisde ik naar de topsportschool in Gent. Het was echt een

Niet te veel nadenken en gewoon focussen op dat unieke doel!
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Doe je kerstinkopen bij de Truiense handelaars en marktkramers
De perfecte cadeaus vind je bij de Truiense handelaars en bij de
marktkramers op de Haspengouw Markt.
Tijdens de eindejaarsperiode kan je zelfs nog extra shoppen!
De winkels openen hun deuren op zondag 16 en 23 december
van 14u tot 18u.
Op zondag 23 december van 14u tot 19u organiseren de marktkramers bovendien hun traditionele kerstmarkt op de Grote
Markt. En uiteraard kan je op zaterdag 22 en 29 december ook
bij hen terecht tijdens de wekelijkse markt voor je last-minute
feestinkopen.

Cadeautip
Geef je familie, vrienden, werknemers of collega’s eens een Shop
& The City-cadeaucheque! Ze kunnen deze cheque gebruiken bij
meer dan 130 Truiense handelaars en horecazaken. Zo kiezen
ze zelf het perfecte geschenk. De cheques zijn verkrijgbaar bij
Toerisme Sint-Truiden.
Of stel een geschenkmand samen met heerlijke producten uit de
streekproductenwinkel. De medewerkers van Toerisme Sint-Truiden maken er een mooi cadeautje van.

Breng een bezoek aan het
oud stadhuis met belfort
Eén van de drie torens, vermeld in ons Truiens volkslied, is het
18de-eeuws stadhuis en is gebouwd rond de middeleeuwse hal
en haltoren of belfort. De toren herbergt een gerestaureerde
beiaard met 50 klokken en is beschermd als Unesco-werelderfgoed. Hét symbool van stedelijke vrijheid, een smeedijzeren
tweekoppige adelaar, is het werk van Pierre Radoux en pronkt
op het 14de-eeuwse perron.
Het gerenoveerd stadhuis, de eyecatcher in het midden van de
markt, is zeker een bezoekje waard. Op de vernieuwde Grote
Markt komt dit gebouw nog meer tot zijn recht.
Elke eerste zondag van de maand kan je om 14u een gratis
rondleiding met gids volgen.
Vooraf reserveren via Toerisme Sint-Truiden.
Meer info
Toerisme Sint-Truiden
T 011 70 18 18
info.toerisme@sint-truiden.be
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Meer info
www.dewarmstemaand.be
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Maak kennis met
wijndomein Kitsberg en
Gloire de Duras

Vakantiewerking Jeugd,
sport en spel in de
kerstvakantie
De kerstvakantie nadert en dus is het weer tijd voor de vakantiewerking Jeugd, sport en spel! De dienst Jeugd zorgt er ook
dit jaar weer voor dat je samen met je leeftijdsgenoten vele
plezante uren kan beleven: knutselen, spelen, zwemmen, bowlen en nog zo veel meer.

Wat en waar?
De opvang van de kleuters van 4 en 5 jaar gebeurt vanaf 7u30 in
de turnzaal van sportcomplex Sint-Pieter, waar de meeste activiteiten plaatsvinden. Voor meisjes en jongens van 6 tot en met
14 jaar is er opvang in de sporthal van sportcomplex Sint-Pieter,
dit eveneens vanaf 7u30. De avondopvang duurt tot 18u.

Wanneer?
• Donderdag 27 en vrijdag 28 december.
• Woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 januari.
De activiteiten starten om 9u30 en eindigen om 16u30. Er is elke
dag opvang van 7u30 tot 18u.

Wijndomein Kitsberg
In 2008 ging de droom van Evi Smets en Daniel Medarts in vervulling. Ze legden een wijngaard aan op een prachtig stuk grond
op de grens van de gemeente Heers en de stad Sint-Truiden. De
ondergrond van hun domein bestaat uit klei, mergel en keien.
Dit bleek zeer geschikt voor het aanplanten van Chardonnay en
Pinot druifsoorten. Ze begonnen met het aanplanten van een
3000-tal wijnstokken en zijn maar wat blij te zien dat hun harde
werk letterlijk z’n vruchten afwerpt.
Praktische info
• Rondleiding op zondag 9 december om 15u
• Prijs: 5 euro per persoon
• Groepen moeten altijd op voorhand reserveren
• Adres: Klein-Gelmenstraat 18, 3870 Heers

Wijndomein Gloire de Duras
In 2015 startte Peter Nijskens met een familieproject in de
wijnbouw. Het wijndomein Gloire de Duras is hoofdzakelijk
gelegen in Wilderen en Duras. De aangeplante druivenstokken
zijn Chardonnay, Auxerrois en Pinot Gris. Daarnaast heeft de
familie Nijskens ook Riesling aangeplant binnen de ommuurde
tuin van het Kasteel van Duras.

Prijs?
De deelname bedraagt 2,50 euro per dag. Kinderen van WIGW’s
(weduwen, weduwnaars, invaliden, gepensioneerden) en wezen
betalen 1,25 euro. Voor sommige uitstappen kan een extra
bijdrage gevraagd worden. Voor de betaling ontvang je een
factuur.

Niet vergeten!
Uiteraard mag je je rugzak niet vergeten. Hierin horen boterhammetjes, een koekje en een extra drankje. Vergeet ook je
zwempak, sportkledij en sportschoeisel niet. Dit laatste is verplicht om de turnzaal of de sporthal te mogen betreden.
Meer info
Jeugd
T 011 70 18 80
info.jeugd@sint-truiden.be
Opgelet! Tijdens de vakantiewerking zelf kan je enkel terecht
in sportcomplex Sint-Pieter, 011 70 17 70.

Praktische info
• Rondleiding op zondag 16 december om 15u
• Prijs: 5 euro per persoon (met proevertje)
• Adres: Galgestraat 126, Wilderen
Meer info
Toerisme Sint-Truiden
T 011 70 18 18
info.toerisme@sint-truiden.be
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De Stads-FAQ

Elke dag lopen er heel wat Truienaars binnen en buiten bij onze diensten.
Hier beantwoorden we een vraag die de voorbije maand vaak gesteld werd.

Waar kan ik naartoe met leuke spullen die ik thuis nog liggen heb?
Heb je thuis nog leuke spullen liggen en weet je niet goed waar naartoe? Bij volgende verenigingen en organisaties kun je terecht.
Zij zorgen ervoor dat alles een nieuw leven krijgt bij mensen die het nodig hebben. Uiteraard is het erg belangrijk dat kledij en
linnengoed niet stuk en vuil zijn en dat speelgoed en meubels bruikbaar en volledig (boekenrek, puzzels, ...) zijn.

Bazar Bizar

Sint-Vincentiusvereniging

Bazar Bizar, de weggeefwinkel van Masala/Gastvrij Sint-Truiden
heeft momenteel een tekort aan kleding en schoenen voor mannen en kinderen (alle maten), lakens en handdoeken.
Ook de voorraad pampers is altijd kleiner dan de vraag.

Sint-Vincentius helpt de meest behoeftigen in Sint-Truiden met
voedsel en kledij, maar geeft ook morele ondersteuning en
individuele bijstand.

Bazar Bizar richt zich naar alle kansarmen.
Je kan er terecht elke dinsdag en vrijdag tussen 13u en 16u.
Locatie: Schurhoven 2
Info: 011 48 68 15

Team Hope
Team Hope is, naast een voedselbank, ook een organisatie die
op zoek is naar kledij, speelgoed, linnengoed, gordijnen en
meubels.

Bij Sint-Vincentius kan je terecht voor het brengen van keukengerief, linnengoed, kledij, schoonheidsproducten en klein
speelgoed (geen meubels, groot speelgoed en knuffels). Herenschoenen zijn op dit ogenblik ook welkom. Alles wordt gratis
ter beschikking gesteld.
Je kan alles brengen op dinsdagvoormiddag van 9u tot 11u30 of
even bellen of mailen naar Paule Dirix, 0479 51 03 52,
paule.dirix@telenet.be.
Locatie: Naamsevest 6

Opvangcentrum Fedasil
Dat mag gebracht worden naar de witte container aan de
voorkant van het gebouw. Alles wordt aan een zéér lage prijs
verkocht (tussen 0,10 cent en 2 euro). De opbrengst wordt
gebruikt voor het aankopen van voedingswaren, zoals bijvoorbeeld dieetproducten.
Bij noodsituaties wordt alles gratis gegeven.
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Je kan in het opvangcentrum voor asielzoekers terecht voor het
brengen van kledij (geen meubels, keukengerei). De binnengebrachte kleding wordt gesorteerd en wat in de noodvestiaire
kan gebruikt worden, wordt gewassen. De rest van de binnengebrachte kleding wordt naar de kringwinkel gebracht. Ter
compensatie krijgt het opvangcentrum tegoedbonnen van de
kringwinkel. Met deze bonnen kunnen de bewoners van het
asielcentrum kleding aankopen in de kringwinkel.

Indien je groter speelgoed, meubels, voedingswaren, … wil
schenken, kan je op voorhand even contact opnemen met Luc
van Team Hope op het nummer 0497 32 05 23.

Je kan 24 op 24, 7 op 7 in het opvangcentrum terecht voor het
doneren van kledij.

Locatie: Regielaan 4150

Locatie: Montenakenweg 145, 011 69 75 00

Gluren bij de buren

Gluren bij de buren

Als hoofdstad van Haspengouw is Sint-Truiden uiteraard benieuwd naar wat er in
de regio zoal gebeurt. In deze rubriek brengen we je het laatste nieuws van onze
Nederlandstalige en Franstalige buurgemeenten.

Archeologische site van Teseum
in Tongeren

Waterburcht in Millen (Riemst)
Dit kasteel - oorspronkelijk omringd met water - behoort tot
één van de blikvangers van de gemeente Riemst.

Hier keer je terug naar de oorsprong van Tongeren. Generaties
lang bouwden Tongenaren aan een stad om in te leven, werken
en wonen. Deze muren en funderingen staan er nog en zijn
te bewonderen op de archeologische site van het Teseum. De
eeuwenoude stenen vertellen een verhaal van 2000 jaar, over de
stad, haar bewoners en de kerk. Ontdek deze schatten van de
ondergrond met de kids! Via een audiotour kom je het verhaal
van de eerste stad helemaal te weten.

Binnen vind je er een bezoekerscentrum rond het thema ‘Burchten en Versterkingen in de Euregio Maas-Rijn’. In het plaatselijke
museum duik je onder in het dagelijkse leven van de landadel
uit het einde van de 16de, begin 17de eeuw.
De Waterburcht ligt op het fietsroutenetwerk Limburg. Van
hieruit vertrekt ook de wandeling Verborgen Moois Millen.

Locatie: Museumkwartier 2, 3700 Tongeren

Locatie: Kattestraat 22, 3770 Riemst

Openingsuren: dinsdag tot en met zondag van 10u tot 17u

Openingsuren: van woensdag tot zondag van 12u tot 18u

Meer info
T 012 80 02 28
www.teseum.be

Meer info
T 011 44 03 75
toerisme@riemst.be

Tentoonstelling Chocopalace
in het kasteel van Hélécine
Tot en met zondag 23 december
Ben jij gek van chocolade? Mis dan zeker Chocopalace niet in het
Kasteel van Hélécine! Je kan er mooie sculpturen in chocolade
bewonderen.
Locatie: Rue Armand Dewolf 2, 1357 Hélécine
Openingsuren: van 10u tot 18u
Meer info
www.chocopalace.be
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Tentoonstelling Wij Limburgers
Nog tot en met donderdag 20 december in cultuurcentrum de Bogaard.
7 fotografen maken 20 portretten van Limburgers uit alle uithoeken van de wereld. Maak kennis met hun verhalen. In 20
portretten maak je kennis met 20 heel verschillende Limburgers.
1 ding hebben ze alvast gemeen: zij, hun ouders of grootouders
hebben allemaal hun moederland verlaten. Definitief of tijdelijk.
Openingsuren: maandag tot en met vrijdag van 12u tot 18u en
zaterdag van 10u tot 16u
Toegang gratis.

Ontdek ook
Tentoonstelling: CthruWALLS
Vluchtelingen, migratie en erfgoed doorheen de tijd.
Wanneer: nog tot en met donderdag 20 december
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: gratis
Een interactieve workshop volgen op maandag 10 december?
Schrijf dan in via info@erfgoedhaspengouw.be of 011 70 18 30.

Tentoonstelling: A Life Reset/Nieuwe Grond
Een nieuw bestaan, een kans om een leven op een andere plek
te herstarten.
Wanneer: nog tot en met donderdag 20 december
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: gratis
Vorming: Voor jou gelezen: Hallo witte mensen
Voor ‘witte mensen’ gaan veel deuren vanzelf open. Alleen
beseffen we dit niet. Dirk Franco leest dit boek en stelt het aan
ons voor.
Wanneer: woensdag 12 december van 20u tot 22u
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 5 euro

Meer info
Integratie
T 011 70 15 37
info.integratie@sint-truiden.be

Haal tijdig je tegoed
huisvuilzakken af!
Onlangs ontving elk gezin dat op 1 januari 2018 in Sint-Truiden
gedomicilieerd was, een aanslagbiljet voor de inzameling en
verwerking van het afval.
In ruil voor je jaarlijkse bijdrage heb je recht op een hoeveelheid
huisvuilzakken, in functie van de grootte van je gezin. Die kon
je vanaf februari 2018 afhalen bij een aantal handelaars.
Heb jij deze huisvuilzakken voor 2018 nog niet afgehaald? Doe
dit dan zeker vóór 30 december, want nadien is het onherroepelijk te laat.
Je kan hiervoor terecht aan het stadsloket in het stadskantoor,
Kazernestraat 13.

Geurmelding Bionerga
Jaarlijks wordt meer dan 150.000 ton organisch afval
(GFT-afval, tuinafval en snoeihout) ingezameld in Limburg.
Dit wordt in vijf composteerinstallaties tot hoogkwalitatieve compost verwerkt. Eén ervan bevindt zich in onze
stad (Nijverheidslaan 5400).
Op de website www.bionerga.be kan je via de knop ‘geurmelding’ een geurmelding doorgeven.

Zorg er wel voor dat je je elektronische identiteitskaart meeneemt.

Bionerga zal zo vlug mogelijk via e-mail antwoorden, met
de eventuele actie die Bionerga in het composteringsproces onderneemt om de oorzaak van de geurhinder weg te
nemen.

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

Meer info
www.bionerga.be
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SNS: Sporten aan een spo(r)tprijs!

‘Sport Na School’, beter bekend als ‘SNS’, is een sportproject
voor alle leerlingen uit het secundair onderwijs.
Met een SNS-pas kunnen de leerlingen zoveel sporten als ze
willen in alle sportzaken en sportclubs die deelnemen aan het
SNS-project en dit op vooraf afgesproken dagen en uren.
De bedoeling is om meer leerlingen aan het bewegen en sporten
te krijgen door een brede waaier van sportmogelijkheden aan
te bieden. De ene dag kunnen ze gaan fitnessen, de andere dag
gaan dansen, zwemmen, enz.
In Sint-Truiden kunnen ze aan de slag met badminton, boksen,
capoeira, dans, fitness, handbal, jiu jitsu, boogschieten, schermen, squash, tafeltennis, taekwondo, tennis en zwemmen.
Een SNS-pas kost 30 euro voor één periode (12 weken) of 45
euro voor 2 periodes (24 weken). Kom je in aanmerking voor
het kansentarief via de UiTpas, dan krijg je 80% vermindering
bij de aankoop van een SNS-pas. Je kan voor deze pas terecht
bij de dienst Sport, Olympialaan 10 of je kan hem aanvragen
via de website.
Het volledig uurrooster vind je op www.sportnaschool.be of via
www.facebook.com/sportnaschoolzuidlimburg.
Meer info
Sport
T 011 70 17 70
info.sport@sint-truiden.be
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Wij stelden een paar vragen aan
Branco, een laatstejaarsstudent
die dankzij de SNS-pas zijn passie
voor sport ten volle kan beleven.

Branco, waarom maak jij
gebruik van de SNS-pas?
Ik hou enorm van sport en ben jeugdvoetbaltrainer bij
K. Heers VV. Maar ik wilde zelf ook graag terug meer gaan
sporten samen met vrienden. Toen ik las over de SNS-pas wist
ik dat dit echt iets voor mij was. Je kan als leerling zoveel
sporten als je zelf wil bij alle deelnemende clubs.

Via de SNS-pas kan je dus verschillende sporten
ontdekken?
Inderdaad. Ik ben ondertussen al gaan fitnessen, schermen,
tennissen en badmintonnen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook
al rugby gespeeld en ik kijk er naar uit om nog andere
sporten uit te proberen. Met de SNS-pas kan ik kiezen uit
ongelooflijk veel sporten.

En bovendien is de SNS-pas niet duur?
Voor 45 euro kan ik een heel schooljaar lang sporten. Dat
is echt geen geld als je het volledige aanbod bekijkt. En ik
hoef geen lid te worden van de sportclubs zelf. Ik kies welke
sport ik wil doen, binnen of buiten Sint-Truiden, wanneer
en hoe vaak. Echt een aanrader!

Levenskwaliteit

Lessenreeksen in de kerstvakantie
In de kerstvakantie vinden de lessen figuurtraining, multimove en zwem-je-fit en
aquagym niet plaats.
De lessen starten opnieuw op:
• dinsdag 8 januari van 10u tot 11u:
figuurtraining - mediorensport
• dinsdag 8 januari van 16u tot 17u:
zwem-je-fit en aquagym voor
60-plussers
• vrijdag 11 januari van 12u tot 13u:
zwem-je-fit en aquagym voor
60-plussers

• woensdag 16 januari van 14u tot 15u:
multimove (5 - 6 jaar)
• woensdag 16 januari van 15u tot 16u:
multimove (3 - 4 jaar)
Meer info
Sport
T 011 70 17 70
info.sport@sint-truiden.be

Herijking
weegtoestellen
Ben jij handelaar of ondernemer en
gebruik je een weegtoestel of weegbrug? Denk er dan aan dat dit om
de 4 jaar moet worden herijkt. Deze
herijking moet gebeuren door een
erkende keuringsinstelling die het
toestel voorziet van een groen vignet met jaartal of een CE-markering
op het ijkplaatje van het toestel.
De naleving van de regelgeving
gebeurt door de FOD Economie,
dienst Metrologie. Er worden ook
controles uitgevoerd bij de handelaars. Wil je in regel zijn, controleer
dan of jouw weegtoestel is geijkt.
Meer informatie en een lijst met
erkende keuringsinstellingen vind
je op de website van de Federale
Overheidsdienst Economie.
Meer info
economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteitveiligheid/metrologie

Afvalkalender 2019
Limburg.net is gestart met de bedeling
van de nieuwe afvalkalender. Hou je
brievenbus dus in de gaten.
Heb je in januari nog geen kalender ontvangen of heb je niet de juiste kalender
gekregen?
Neem dan contact op met het stadsloket,
011 70 14 14 of info.milieu@sint-truiden.be.
Je kalender wordt dan zo vlug mogelijk
opgestuurd.

Vers bloed bij
Rode Kruis
AFVALKALENDER

2019
SAMEN
NAAR EEN
KLEINERE
AFVALBERG
ONTDEK ER HIER
ALLES OVER.

Bloed is van levensbelang, maar
helaas beperkt houdbaar. Daarom
is er regelmatig nieuw bloed nodig.
Iedereen tussen 18 en 70 jaar die
gezond is, en niet tot een uitgesloten risicogroep behoort, kan bloed
geven. Je helpt er mensenlevens mee
te redden.
In Sint-Truiden kan je bloed geven
elke eerste dinsdag van de maand
van 17u30 tot 20u30 in het stadswerkhuis, Sint-Jorisstraat 4510.
Meer info
M 0479 75 19 89
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Berichten uit de bibliotheek
Nieuw in de bib

Hakhoutbeheer op
gewestwegen en
autosnelwegen

De foute cd 2018 (cd)
Klaar voor de decemberfeestjes? Deze cd
brengt je alvast in de stemming om het
jaar goed fout af te sluiten!
What happened to Monday (dvd)
In een nabije toekomst die wordt
geteisterd door overbevolking en hongersnood is slechts één kind per gezin
toegestaan. Het Child Allocation
Bureau is in het leven geroepen om
daar streng op toe te zien. Illegaal
verwekte kinderen worden opgepakt
en in een kunstmatige cryoslaap gehouden. Zeven
eeneiige zussen worden zo gedwongen onder te duiken en zich
voor de buitenwereld voor te doen als één persoon.
Een dag in december - Josie Silver (boek volwassenen)
Laurie is er zeker van dat liefde op het eerste gezicht niet bestaat. Het leven
is geen romantische film, toch? Maar dan, op een besneeuwde decemberdag,
ziet ze vanuit de bus een jongen bij de halte van wie ze vóélt dat hij de ware
is. Hun ogen ontmoeten elkaar, er is een magisch moment... en dan rijdt de bus
door. Ze denkt dat ze de jongen nooit meer tegen het lijf zal lopen. Maar een
jaar later stelt haar beste vriendin Sarah haar tijdens kerst voor aan de nieuwe
liefde van haar leven.
Dapper Duimelijntje - An Leysen (jeugdboek)
Er was eens een vrouw die graag een kindje wilde. Op een dag liep er een
goede heks voorbij haar huis, die haar een bloemzaadje gaf. De vrouw plantte
het zaadje en verzorgde het goed, en al gauw staarden twee kleine oogjes haar
van tussen de bloemblaadjes nieuwsgierig aan. In de knop van de bloem zat een
piepklein meisje! De vrouw noemde haar Duimelijntje. En al snel werd duidelijk
dat Duimelijntje niet groot was, maar wel heel dapper.

Samen studeren in het
minderbroedersklooster
Kan je je op je studieplek moeilijk concentreren of heb je het gevoel dat je de enige
bent die moet studeren? Kom dan tijdens de blok en de examenperiode samen
studeren in het minderbroederklooster. Studenten hoger onderwijs kunnen er terecht
van 22 december tot en met 31 januari (behalve op zondag, maandag, kerstdag,
tweede kerstdag en nieuwjaarsdag).
Je kan je van dinsdag tot en met zaterdag van 9u tot 19u aanmelden in museum
DE MINDERE, Capucienessenstraat 4.
Interesse? Schrijf je dan vooraf in via info@demindere.be.
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De komende maanden voert het Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer
uit langs de gewestwegen en autosnelwegen. Dit wil zeggen dat de bomen
afgezaagd worden op een tiental centimeter boven de grond. De sapstroom
verloopt daarna trager en de bomen zijn
minder kwetsbaar.
Dit zorgt voor een verjonging van de
beplanting in de berm en voor een verrijking van het ecosysteem. Daarnaast
draagt het ook bij tot de veiligheid
doordat er vermeden wordt dat gevaarlijke bomen op de weg terecht kunnen
komen.
Ook in Sint-Truiden zal er op een aantal
plaatsen hakhoutbeheer uitgevoerd worden. De exacte locaties vind je op
www.wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer.
De werken worden uitgevoerd met
gemotoriseerde voertuigen en machines. Buurtbewoners zouden dus tijdelijk
beperkte geluidshinder kunnen ondervinden. Zij worden voor de start van de
werken per brief op de hoogte gebracht.
De werken worden uitgevoerd met een
mobiele werf. Hierdoor zal er slechts
beperkte verkeershinder zijn.
Meer info
www.wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer

Levenskwaliteit

Ophaling van grofvuil
Heb je grofvuil, maar lukt het niet om naar het containerpark
te rijden? Dan kan je een aanvraag doen bij de ophaaldiensten
van Limburg.net via 0800 90 720 of via www.limburg.net.
De juiste ophaaldatum wordt je meegedeeld bij de aanvraag.
Let op: een ophaling van grofvuil moet ten minste 8 dagen voor
de voorziene ophaaldatum aangevraagd worden.
Je moet een grofvuilsticker van 20 euro op het grofvuil aanbrengen. Deze kan je kopen bij het stadsloket in het stadskantoor,
Kazernestraat 13.

Preventietip!
Heb je herbruikbare spullen zoals een salon, bed, en dergelijke
en zijn ze niet beschadigd? Neem dan contact met de kringwinkel, 011 27 35 75. Je portemonnee vaart er wel bij en je spaart
het milieu.
Meer info
Milieu
T 011 70 15 30
info.milieu@sint-truiden.be

Omdat het niet altijd duidelijk is wat er wel of niet mag meegegeven worden met deze huis-aan-huisinzameling geven we
hieronder een overzicht:

WEL
• Niet-recycleerbare soorten afval die niet in de bordeaux
stadszak terechtkunnen
• Oud meubilair
• Kinderwagen
• Matras
• Los tapijt

NIET
• Afval dat selectief kan worden ingezameld
• Afbraakmateriaal zoals een wc-pot, raam, deur,
opgebroken vast tapijt
• Afgedankte elektrische en elektronische toestellen

Een verse warme maaltijd aan huis geleverd
Ben je een senior of heb je gezondheidsproblemen waardoor je
niet meer kunt koken, boodschappen doen, enz., maar je wilt
toch genieten van een verse warme maaltijd, aan huis geleverd?
Doe dan een beroep op de warme maaltijdbezorging!
Elke dag zorgen de maaltijdbezorgers van de thuisdiensten ervoor
dat je kunt genieten van een verse warme maaltijd. Een maaltijd in het weekend? Geen probleem! Zij leveren door de week
vacuümverpakte maaltijden die je in het weekend kunt opeten.
Meer info
Sociaal Huis - Thuisdiensten
Clement Cartuyvelsstraat 12
T 011 69 70 42
thuisdiensten@ocmw-st-truiden.be
www.sociaalhuissinttruiden.be
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Wist je dat je vogels het hele jaar kunt (bij)voederen?
In de lente en zomer gebruiken vogels veel energie om te nestelen en hun jongen te voederen. In de herfst gaat deze energie
naar het opbouwen van vetreserves ter voorbereiding van de
winter of de trek naar het Zuiden. Tijdens de koude winterdagen
is het belangrijk de lichaamstemperatuur (ca. 40 ºC!) op peil te
houden. Met onderstaande voedertips maak je van je tuin een
echt vogelrestaurant.
• In de koude wintermaanden help je vogels het best door
ze energie- en dus vetrijk voedsel te geven, zoals vetbollen,
pindanetjes en zelfs speciale vogelpindakaas!
• Hang of strooi het voedsel op een rustige plek, waar
vogels makkelijk af en aan kunnen vliegen. Strooi - voor de
schuwere vogels als heggenmus en lijster - ook wat voedsel
op de grond tussen de struiken.
• Zorg ervoor dat katten zich niet vlakbij de voederplek
kunnen verstoppen.
• Voeder kleine beetjes tegelijk. Zo voorkom je dat het
voedsel bederft en ongedierte aantrekt.
• Zorg voor voldoende water en ververs dit regelmatig. In
de winter kies je het best voor een ondiepe drinkbak, zo
voorkom je dat vogels erin badderen met bevroren veren
als gevolg.
• Vriest het erg hard? Geef vogels dan wat geschaafd ijs, zo
krijgen ze genoeg vocht binnen.
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Voorkom afval

Workshop
kerstknutselen

Afval verwijderen kost veel geld. Door afval te voorkomen, kan
je heel wat geld besparen!

Heb je zin om deel te nemen aan de laatste workshop van
het jaar? Schrijf je dan snel in!

Enkele tips over hoe je afval kunt voorkomen:
• Kleef een antireclamesticker op je brievenbus. Op die
manier kun je jaarlijks 50 kg afval besparen.
• Gebruik een boterhammendoos en een drinkbus voor je
lunch. Op jaarbasis verbruik je anders bijna 100 meter
aluminiumfolie per persoon.
• Koop verse seizoensgroenten in plaats van groenten en
fruit in bokalen of blik.
• Koop niet-verpakte producten of producten met zo weinig
mogelijk verpakking. Vermijd individueel verpakte producten.

Je maakt samen de mooiste kerstman met een aftelklok
naar Kerstmis en je knutselt helemaal zelf de mooiste kerstfiguurtjes met dennenappels.

Koop zoveel mogelijk
retourverpakkingen in
plaats van wegwerpverpakkingen.

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

Wanneer: woensdag 19 december van 14u tot 16u
Waar: dienst Jeugd, Rellestraat 5540
Prijs: 3 euro
Vooraf inschrijven bij de dienst
Jeugd, Rellestraat 5540.

Levenskwaliteit

Op zoek naar hulp bij verzorgende en huishoudelijke taken?
Gezinszorg ondersteunt je bij de verzorgende en huishoudelijke
taken die je niet meer alleen kunt uitvoeren. De dienst kan een
aanvulling zijn op de zorg van familie, vrienden, buren of andere
professionele thuisverzorgers.
Een verzorgende van Gezinszorg kan je helpen met je persoonlijke verzorging, kleine huishoudelijke karweien en begeleidende taken. Hij/zij biedt je ook sociale en administratieve
ondersteuning.

Hoe aanvragen?
Je kan je aanvraag doen bij de thuisdiensten. Dit kan
- telefonisch via 011 69 70 42, van maandag tot donderdag van
8u tot 17u en op vrijdag van 8u tot 16u
- persoonlijk bij de thuisdiensten, Clement Cartuyvelsstraat 12,
van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 11u30 en in de namiddag
na afspraak.
Een maatschappelijk werker komt zo snel mogelijk aan huis om
het dossier samen te stellen en verdere afspraken te maken.

Voor wie?
Je bent inwoner van Sint-Truiden en je kunt het huishouden niet
meer zelf organiseren omwille van leeftijd, lichamelijke toestand
of je sociale situatie.

Prijs?
De prijs wordt berekend op basis van je inkomen en de gezinssituatie.

Meer info
Sociaal Huis - Thuisdiensten
Clement Cartuyvelsstraat 12
T 011 69 70 42
thuisdiensten@ocmw-st-truiden.be
www.sociaalhuissinttruiden.be

Zijn er mensen in je buurt die het moeilijk hebben?
De winter brengt voor velen en vooral voor alleenstaanden en
ouderen of zieken heel wat ongemakken met zich mee. Nogal
wat mensen dreigen te vereenzamen, vinden niemand om hun
boodschappen te doen of hebben niet de nodige financiële
middelen om zich te verwarmen.

Meer info
Sociaal Huis
Clement Cartuyvelsstraat 12
T 011 69 70 30
www.sociaalhuissinttruiden.be

De thuisdiensten kunnen ook tijdens de winterperiode het leven
van bejaarden en zieken aangenamer maken.
Ze leveren maaltijden aan huis, de klusjesdienst kan bijvoorbeeld sneeuw komen ruimen, je kunt een beroep doen op de
boodschappendienst, …
Je kan de thuisdiensten bereiken via 011 69 70 42. De maatschappelijk werker brengt een huisbezoek en start zo snel mogelijk
de gepaste hulp op.
Naast de thuisdiensten kan je ook terecht in het Sociaal Huis.
Een maatschappelijk werker kan nagaan of je in aanmerking
komt voor bijdragen in onder meer de verwarmingskosten en
medische uitgaven. Je kunt hiervoor contact opnemen met het
Sociaal Huis via 011 69 70 30.
Het Sociaal Huis doet een warme oproep aan alle Truienaren
om aandacht te besteden aan buren die beperkt zijn in hun
mogelijkheden en sociale contacten. Iedereen kan wel een beetje
steun gebruiken.
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De energiescan voor particulieren
Om je kosten voor energie zo goed
mogelijk onder controle te houden, kan
je bij je thuis een gratis energiescan laten
uitvoeren. Dit is een dienstverlening van
Fluvius (vroeger Infrax), de Vlaamse distributienetbeheerder voor elektriciteit
en aardgas. De scan wordt uitgevoerd
door een energieadviseur van Stebo vzw.
Tijdens de energiescan wordt het energieverbruik in je woning of appartement
volledig doorgelicht en dit op maat van
jouw persoonlijke situatie.
• Je krijgt advies rond rationeel energiegebruik: hoe kan jij nog besparen op
elektriciteit, water en verwarming?
• Met behulp van de V-test wordt de
meest geschikte energieleverancier
voor jou gezocht.
• Je krijgt een gratis pakket van
energiebesparende maatregelen ter
waarde van 25 euro. Doorgaans zijn
dit LED-lampen, een spaardouchekop
of een verdeelstekker met schakelaar.
• Een 2-tal weken na het huisbezoek
ontvang je een gepersonaliseerd
verslag.

Deze energiescan bestaat niet enkel voor
eigenaars van woningen, ook als huurder
kan je die aanvragen.
De gratis energiescans zijn voorbehouden
voor de prioritaire doelgroepen van het
Vlaams Energieagentschap:
• Personen die recht hebben op de
sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas.
• Personen met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas.
• Personen die recht hebben op een
verhoogde tegemoetkoming van het
ziekenfonds (code van het ziekenfonds op klevertje eindigt op 1).
• Personen met een gezamenlijk
inkomen tot en met 30.640 euro.
• Personen in schuldbemiddeling of in
collectieve schuldregeling.
• Personen die door het OCMW
worden begeleid omwille van
moeilijkheden met het betalen van
energiefacturen.
• Personen die een woning huren
van een sociaal verhuurkantoor of
sociale huisvestingsmaatschappij.

• Personen die een woning huren bij
een OCMW of lokaal bestuur.
• Personen die een woning huren op
de private huurmarkt met een geregistreerde huurprijs van maximum
500 euro.
• Personen waarvoor een verzoek tot
afsluiting van gas of elektriciteit
werd ingediend bij de Lokale Adviescommissie (LAC).
De gratis scan en het rapport zijn louter
informatief en verplichten je tot niets.
Het resultaat is dat jij en je gezin de
uitgaven voor verwarming, water en
elektriciteit drastisch kunnen zien dalen.
Kom je in aanmerking en wil je graag een
energiescan bij jou thuis laten uitvoeren,
neem dan contact op met Stebo vzw op
het gratis nummer 0800 99 817.

Meer info
Stebo vzw
T 0800 99 817

Wees alert voor asbest
Asbest zit overal. In onze huizen en in
onze omgeving. Vroeger, en zeker tot in
de jaren ’80 van de vorige eeuw, leek het
immers prima bouw- en isolatiemateriaal. Het is sterk en vuurvast.
Intussen weten we dat asbest ook
gevaarlijk is: de vezels waaruit het
bestaat, kunnen op termijn gezondheidsproblemen veroorzaken. Je bent
dus maar beter voorzichtig wanneer je
in of rond je huis afbraak- of renovatiewerken gaat uitvoeren.
Alleen als je woning na 2000 gebouwd
is, is de kans heel klein dat je met asbest
in huis zit.
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Welke materialen moet je zeker in het
oog houden?
• Golfplaten. Alle golfplaten van
vóór 1998 bevatten wellicht asbest
(behalve die met het kenmerk
‘NT’).
• Isolatiemateriaal. Witte gips rond
leidingen, karton in elektrische toestellen, platen om vochtige lokalen
of stookruimtes te isoleren, …
• Oude buizen. Cementbuizen voor
riolering, ventilatie, regenwaterafvoer, schoorstenen of bekisting, …
• Dak- en gevelbekleding. Leien zijn
alleen asbestvrij wanneer ze na 1996
gefabriceerd zijn of het kenmerk
‘NT’ bevatten.

• Oude vloerbekleding. Bij oude vloerbekleding is vaak asbesthoudende
vilt bevestigd aan de onderkant.
Asbest mag je alleen zelf verwijderen
wanneer er sprake is van gebonden
asbest (zoals bij golfplaten of leien).
Draag altijd beschermende kledij en
breek of beschadig de materialen niet!
Bij losgebonden asbest (asbesthoudende
isolatie rond leidingen bijvoorbeeld)
moet je altijd een beroep doen op een
erkend asbestverwijderaar.
Meer info
www.alertvoorasbest.be
of de app AsbestCheck

Truiense portretten
Afgelopen maand hadden een aantal inwoners weer wat te vieren.
We blikken ook even terug op enkele feestelijke momenten.

Briljanten bruiloften

Gouden bruiloften

Rachel Bilsen en
Godfried Neven

Jacobus Naus en
Maria Geven

Romain Wouters en
Lucie Mombaerts

Vital Neuteleers en
Marie-Jose Mievis

Gerard Vancleuvenbergen en
Christiane Heusdens

André Vandenbranden en
Irène Tuyckom

GAZO opent de deuren
Na iets meer dan twee jaar bouwen, werd op 9 november
de ‘GAZO’ officieel ingehuldigd in aanwezigheid van Vlaams
minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Huldiging wereldkampioen
Nina Derwael
Op 10 november huldigde het stadsbestuur Nina Derwael,
wereldkampioen op de brug met ongelijke leggers.
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Innovatie

Habbekrats
Habbekrats is de naam van een nieuwe
kleurrijke werking in Sint-Truiden voor
kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar op
zoek naar warmte, vriendschap, avontuur
en hulp.
Een paar maanden geleden sloegen de
stad Sint-Truiden en Habbekrats de handen
in elkaar om de Truiense jeugd een nieuwe
plek in het hart van de stad te geven. Je
vindt Habbekrats in het Klokhuis, de
vroegere Tochtgenoot, Trudobron 20. Wij
stelden een aantal vragen aan Elisabeth
Vanoost, psychologe bij Habbekrats.

Elisabeth, kan je ons wat meer
vertellen over de werking van
Habbekrats?
Het Klokhuis moet een warme, veilige plek
zijn voor jongeren van 8 tot 18 jaar. We
richten ons vooral op kwetsbare jongeren
die moeilijk aansluiting vinden met de
maatschappij. Maar alle kinderen en jongeren zijn welkom. We zetten in op drie
domeinen: ontmoeten, verwonderen en
verbinden.
We ontmoeten jongeren in ons huis, maar
ook op de pleintjes in de stad. In het huis
is er wekelijks een aanbod van sport en
spel, er is huiswerkbegeleiding, jongeren
kunnen elke dag een boterham eten en
er is ook elke week een moment waar we
samen koken en eten. De jongeren komen
en vertrekken wanneer ze dat willen, wat
de drempel heel laag maakt. We zijn er
elke dag na schooltijd van 16u tot 20u en
op woensdag van 13u tot 20u.

Moeten de jongeren hiervoor
betalen?
Om gebruik te maken van het aanbod
betalen de jongeren één keer per jaar 5
euro. Ze krijgen dan een Habbekratspas.
Verder zijn alle activiteiten kosteloos,
geld mag nooit een drempel vormen.
Wanneer jongeren lid worden van Habbekrats, moeten ze zich wel aan een
aantal huisregels houden. De basisregel
is respect, maar tot nu toe zit de sfeer in
het huis helemaal goed.

Wat zijn jouw taken bij
Habbekrats?
Als psychologe sta ik in voor het domein
verbinden. Jongeren kunnen met elke
hulpvraag bij ons terecht. Er is een
laagdrempelig hulpverleningsaanbod
en wanneer nodig wordt ook samengewerkt met, of doorverwezen naar, andere
diensten.
Tom is onze ‘ontmoeter’ en Wouter
neemt het verwonderen voor zijn rekening. Natuurlijk overlappen onze taken
en zijn we dagelijks aanwezig om de
kinderen en jongeren op alle domeinen
zo goed mogelijk te begeleiden.

Het Klokhuis is ondertussen
twee maanden open. Vinden de
jongeren al hun weg er naartoe?
We hebben intussen al zo een 40-tal
jongeren over de vloer gehad waarvan

een aantal jongeren dagelijks langskomen. Het is een heel diverse groep met
jongeren van verschillende leeftijden en
met verschillende achtergronden. Door
er voor deze jongeren te kunnen zijn en
een lach op hun gezicht te toveren, haal
ik nu al enorm veel voldoening uit de job.
Ik neem ook elke dag mijn hond Nelson
mee naar het werk. Dit is niet alleen fijn
voor mij, maar het is enorm mooi om te
zien hoe de jongeren met hem omgaan
en wat voor een positief effect hij op hen
heeft.

Wat zijn jullie ambities en
plannen voor de toekomst?
Het Klokhuis moet een warm huis zijn
waar jongeren niet alleen naartoe komen
als ze het moeilijk hebben, maar ook om
dingen te beleven, vriendschappen te
sluiten of gewoon gezellig samen te zijn.
Daarnaast organiseert Habbekrats ook
kampen voor jongeren uit alle huizen.
Er zijn zo een 80 kampdagen per jaar.
Er zijn ook al een paar jongeren uit
Sint-Truiden mee naar ons avonturenhuis
in de Ardennen geweest. Ze kijken er al
naar uit om zich in te schrijven voor het
volgende kamp!
Meer info
Habbekrats
Trudobron 20
sint-truiden@habbekrats.be

We willen jongeren ook verwonderen.
Vanaf januari is er een vormingsaanbod
waar ook uitstappen aan verbonden zijn.
We gaan samen met de jongeren op ontdekking in de samenleving en proberen
hen te leren hoe de wereld in mekaar zit.
Tot slot willen we jongeren die het moeilijk
hebben ook verbinden, met mekaar en
met de maatschappij. Hiervoor is er een
laagdrempelig hulpverleningsaanbod voor
alle jongeren die hier nood aan hebben.
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Verkeer en parkeren tot half januari

Hebben de archeologen al iets ontdekt?

De archeologen zijn ondertussen klaar in de Diesterstraat. Je kan
dus met de wagen opnieuw via de Diesterstraat in de richting
van de Groenmarkt rijden. Hierna word je via de Zoutstraat
weggeleid.

Tot het einde van het jaar gebeuren er nog archeologische
opgravingen op het Trudoplein. Daar hebben de onderzoekers
al een handvol graven blootgelegd. Vlak langs de abdij troffen
ze ook funderingen aan van een gebouw dat op het begin van de
20ste eeuw afgebroken is. Uit welke periode het bouwwerk en
de ontdekte begravingen precies dateren, is nog niet duidelijk.

De Groenmarkt zelf is tot half januari het decor van ‘De Warmste
Maand’, waardoor je er niet meer kan parkeren. Komende vanuit
de Luikerstraat, kan je dus enkel de Grote Markt op.

Marktkramers Groenmarkt tijdelijk
op nieuwe locatie
Aan iedere kraam ligt vanaf deze maand een handig plannetje
waarop je kan zien waar jouw favoriete standhouder zich precies
bevindt.

Wil je graag meer weten over de vernieuwing
van de Groenmarkt en het Trudoplein?
Loop dan eens binnen in het stadhuis op de Grote Markt
voor de permanente infotentoonstelling of surf naar
werveninsinttruiden.be.
MinderHinder-coördinator Tom Buntinx staat je ook graag
persoonlijk te woord. Je kan hem bereiken op:
0494 06 36 00 of via minderhinder@sint-truiden.be.
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Als ‘De Warmste Maand’ achter de rug is, gaan de archeologen
op de Groenmarkt aan de slag. In het volgende nummer lees je
meer over deze fase van de werkzaamheden.

#sinttruiden

Orde van de Commeduur

stadsinttruiden

Facebook

Instagram

Wij stellen u graag onze nieuwe
Stadsprinselijke Hoogheden voor, voor
het carnavalsseizoen 2019: Stadsprins
Dimitry den Ieste en Stadsjeugdprinses
Lina de Ieste! Ontvangt sè uiveral
bè è wèrm Sintruins applaus! #ovdc
#sintruinalaaf #fieropsintruin
#nachteninsintruindurelangk

Na iets meer dan twee jaar bouwen
mogen wij vandaag ‘GAZO’ feestelijk
openen. Deze gloednieuwe site aan
het station werd vandaag officieel
ingehuldigd door minister van
onderwijs Hilde Crevits. #GAZO
#gazometer #sinttruiden #opening
#feest #school #ahpodium

Sportdienst Sint-Truiden

jorisreynders

Facebook

Instagram

De gouden medaille komt
mee naar Sint-Truiden!
Onze Nina Derwael is
wereldkampioen aan de
brug met ongelijke leggers!
#proficiat #historisch
#sinttruiden #sportstad

Nieuwe stukje natuur ontdekt tijdens
lunch #wandeling #sinttruiden
#domeintspeelhof #park #10000steps
#natuur- schoon #natuur
#wandelen #gezondelucht #fitbit
#fitbitcharge2 #goals #10000stappen
#zon #vijver #steiger #eenden
#wandelenisgezond

Riena Bamps

renevr

Facebook

Instagram

Het tweede kleuterklasje
van wilderen wordt
verwend in de bieb.....
voorleesweek!!!!

#murals #graffiti
#streetart #sinttruiden
#tomherck #desteppe

Hilde Hendricx

vlienn_x

Facebook

Instagram

Schitterend panorama op
Sint-Truiden, een van de
vele mooie rustplaatsen.

#classreunion
#girls #fun #drinks
#sinttruiden #happy
#goodtimes #pic #pics
#pictures #instapics
#instashot
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Events in de kijker
Een cultureel topevent, een groot evenement, een laagdrempelig buurtfeest of een culinaire ontmoeting...
Sint-Truiden leeft! Dit zijn onze evenemententips voor de komende weken.

Het Warmste Plein
Van vrijdag 7 december tot zondag 6 januari
30 dagen lang kan je proeven van een magische sfeer op
de Groenmarkt. Je kan genieten van winters schaatsplezier
op de Vavantas schaatsbaan of van een lekker glaasje in
de gezellige Cristal winterchalet. Perfect om tijdens het
shoppen even te ontspannen.
Openingsuren en prijzen: www.dewarmstemaand.be

Kerstmagie betovert Sint-Truiden!

Meer info
www.dewarmstemaand.be

Van vrijdag 7 december tot en met zondag 23 december

Groenmarkt

Kerstmagie, het jaarlijks kerstevenement van Historalia,
vindt dit jaar plaats in het kasteel van Duras.
Tijdens de theaterwandeling kom je in een unieke wereld
terecht met hemelse muziek en verrassende theaterstukjes.
Paniek in het kerstkasteel
De prins en prinses gaan tijdens de komende kerstdagen
naar Spanje. Ze vinden het veel te koud in hun kasteel, maar
ze laten het niet leeg achter! De kerstman heeft het kasteel
uitgekozen om al zijn pakjes en cadeautjes voor de kinderen
te verzamelen en in te pakken. De prinsesjes Carolientje en
Emmelientje willen dit jaar niet mee naar Spanje en blijven liever bij de kerstman en zijn elfjes. Maar de winterfee
voorspelt dat er iets heel vreemds gaat gebeuren met hen…
Je komt terecht in mysterieuze gangen en wondermooie
kamers met honderden pakjes waar grappige elfjes, dansende poppen, operazangeres Operalalla, domme Rudolf,
gekke professor Snoeperbol en natuurlijk ook de enige
echte kerstman, je meenemen in een magisch en vooral
grappig verhaal.
Elk kwartier vertrekt er een tour met een groep van 30
personen. Het kasteel is niet toegankelijk voor rolstoelen en
buggy’s. Parkeren kan in de laan voor het kasteel.
Tickets zijn beschikbaar via www.kerstmagie.be.

De Warmste Tafel
Van vrijdag 7 december tot zondag 6 januari van 12u tot 14u
en van 18u tot 22u
De Warmste tafel keert terug
naar de eerste verdieping
van de winterchalet. Na het
grote succes van de voorbije
twee jaren kan iedereen
terug tafelen aan de achttien
meter lange tafel.

verlicht stadhuis. Joris Leclère
van Le Bon Vinvant zorgt dit
jaar voor de heerlijke winterkost. De opbrengst gaat
naar enkele goede doelen in
Sint-Truiden.

Met dampende potten voor
de neus tafel je in een unieke
setting met zicht op de
schaatsbaan en een prachtig

Meer info
www.dewarmstetafel.be
Groenmarkt

Meer info
www.kerstmagie.be
Kasteel van Duras, Park 1
Tickets vanaf 14,95 euro per persoon/ kinderen tot en met
4 jaar gratis (kids-ID meebrengen)
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Cadeaudagen
Oxfam Wereldwinkel
Liever faire dan foute cadeautjes!
Van zaterdag 15 tot en met zondag 23 december
Genoeg confectiesokken en ‘made in China’-beeldjes gekregen de voorbije jaren? Geschenkjes stiekem op eBay gezet
of aan de buren gegeven? En maak jij elk jaar opnieuw het
goede voornemen om duurzamer te gaan leven?

Kerstmarkt
Vrijdag 14 december van 16u tot 22u, zaterdag 15 december
van 10u tot 22u en zondag 16 december van 14u tot 20u
Na het succes van vorig jaar wordt er een tweede editie van
de kerstmarkt georganiseerd rond de Grote Markt. Opnieuw
kunnen de socio-culturele verenigingen geld inzamelen voor
hun eigen goed doel.
Drie dagen lang ontdekken de bezoekers leuke kerstproducten en -lekkernijen. De horecazaken rond de Grote Markt
bouwen hun overdekt terras om tot prachtige winterbars.
Hier kan je als bezoeker genieten van een jenevertje, frisdrank, glühwein of chocomelk.
Meer info
www.dewarmstemaand.be

Kom zeker langs tijdens de cadeaudagen van Oxfam Wereldwinkel in de Keizerszaal, abdij, Diesterstraat 1.
Openingsuren:
dinsdag tot en met vrijdag van 13u30 tot 18u
zaterdag van 9u30 tot 18u
zondag van 13u30 tot 18u
Meer info
Oxfam Wereldwinkel
T 011 68 09 81
sint-truiden@oww.be

Grote Markt

Keizerszaal, Diesterstraat 1
Gratis toegang

Lichtjes in ’t park

Openingsfuif in de Gazo

Zaterdag 22 december van 19u tot 22u

Zaterdag 22 december van 21u tot 4u

Wandel met hele gezin door het gezellige stadspark waar
je jouw wens op het water kan laten drijven. Daarnaast kan
je smullen van allerlei lekkernijen. Kom de sfeer opsnuiven
en genieten van de magische lichtjes en wensen.
Je kan die avond ook vanuit het park de gratis wandeling
Sint-Truiden by lights by music maken.

De stad Sint-Truiden organiseert samen met jeugdhuis Expo,
Obscuur en de jeugdraad een openingsfuif voor alle jongeren van Sint-Truiden. Verwacht je aan een techno-avond
met enkele grote Belgische techno-namen. De opbrengst
wordt geschonken aan Kom Op Tegen Kanker in het kader
van de Warmste Week van studio Brussel.

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

Meer info
Facebook:
Obscuur / De Warmste Week

Stadspark
Gratis toegang
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Doe dan zoals Adriaan Van den Hoof, Maaike Cafmeyer,
Marleen Merckx, Jelle De Beule en hun collega’s. Kies dit jaar
voor faire cadeautjes uit de Oxfam Wereldwinkel en spoor
je vrienden en familie aan om hetzelfde te doen!

De Gazo
Voorverkoop 5 euro kassa 7 euro

Events in de kijker

Sint-Truiden by lights
for kids
Woensdag 26 december en 2 januari van 17u30 tot 20u
Cindria C is een niet
alledaagse begijn. Ze
houdt van stoere kleding,
dansen, zingen, grapjes
vertellen, ravotten en …
kattekwaad uithalen!
Ze is erg benieuwd hoe
Sint-Truiden eruit ziet als
het donker wordt, want
dat heeft ze nog nooit
mogen zien. Cindria is erg
stoer, maar in het donker
is ze toch een beetje bang.
Wie wil er met haar mee
op stap om Sint-Truiden by
lights te ontdekken? Trek
net als Cindria C je coole,

warme jas en je stoutste
schoenen aan, vergeet je
zaklamp niet en kom mee
op avond-tuur!
Voor kinderen van 6 tot 10
jaar. Vooraf inschrijven bij
Toerisme Sint-Truiden.
Meer info
Toerisme Sint-Truiden
T 011 70 18 18
info.toerisme@sint-truiden.be
Festraetsstudio, Begijnhof
Volwassenen 8 euro kinderen 6 euro

Nieuwjaarsborrel
Zondag 6 januari van 16u30 tot 18u30
Het stadsbestuur en het Koninklijk Stedelijk Feestcomité
nodigen alle inwoners van groot Sint-Truiden uit op de
gratis nieuwjaarsborrel. Muzikale omlijsting door Big Band
Sound Of Music.
Als afsluiter is er een spetterend vuurwerk.
Met medewerking van Horeca Sint-Truiden, bakkerij Wiame,
Marktslagertje Filip en Gimo koffie.
Meer info
Reginald Lycke
M 0475 46 06 56

10de Après Ski

Grote Markt
Gratis

Woensdag 26 december van 17u tot 0u
We sluiten 2018 af met de grootste Après Ski Party van België. Eén groot podium in het midden, twintig verenigingen
en 11 000 feestvierders zorgen voor een avond vol ambiance
en sfeer. De headliner van deze jubilieumeditie is niemand
minder dan Willy Sommers.

In de loop van januari worden er in heel wat dorpen, buurten en straten buurtnieuwjaarsborrels georganiseerd. Er is
geen betere manier om het jaar samen met je buren goed
in te zetten!

Meer info
www.dewarmstemaand.be

De coördinator Buurtwerking kan je hierbij met raad en
daad bijstaan. Contacteer hem via:
011 70 16 67, 0492 15 68 87,
buurtwerking@sint-truiden.be.

Grote Markt
Gratis toegang

Als je hem 4 weken vooraf contacteert, kan je als buurt
hiervoor zelfs een premie aanvragen.
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Vergadering gemeenteraad
De volgende gemeenteraadsvergaderingen vinden plaats
op maandag 17 en dinsdag 18 december om 20u in de
vernieuwde gemeenteraadszaal in het oud stadhuis op
de Grote Markt.
De week vóór de vergadering wordt de agenda bekendgemaakt via www.sint-truiden.be.
Iedereen is van harte welkom op de openbare zitting. Om
19u30 kan het publiek vragen stellen over agendapunten
van algemeen belang. Burgers geven hun vragen op voorhand door via het secretariaat in het kader van ordelijk
verloop. Op alle andere mondelinge vragen, tijdens het
vragenhalfuurtje geformuleerd, wordt ten laatste tijdens
de volgende raadszitting geantwoord.

Opening
seniorensportjaar 2019
Donderdag 24 januari van 13u45 tot 16u30
Het hele jaar door organiseert Senior Actief activiteiten voor
senioren, zoals maandelijkse wandeltochten, fietstochten,
bowling, …

Opgelet! Het aantal plaatsen voor het publiek is beperkt
in de zaal zelf. Wie daar geen plaats meer heeft, kan
meevolgen op het grote scherm in de stadshallen.
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.

Het nieuwe sporteljaar wordt elk jaar op gang getrokken
door een seniorensporteldag in januari. Die vindt plaats op
donderdag 24 januari in sportcomplex Sint-Pieter.
Je kan kiezen uit verschillende activiteiten, zoals wandelen,
bowlen, Drums Alive, kubb en volksspelen.
Inschrijven bij de dienst Sport.

Vergadering OCMW-raad

Meer info
Sport
T 011 70 17 70
info.sport@sint-truiden.be

De volgende openbare vergadering van de OCMW-raad
vindt plaats op donderdag 20 december om 18u in de vergaderzaal van het OCMW (Clement Cartuyvelsstraat 12).

Sportcomplex Sint-Pieter
5 euro (inclusief koffie en 2 stukken taart)
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Acht dagen vooraf wordt de agenda uitgehangen
aan het Sociaal Huis. Die kan je ook raadplegen op
www.sociaalhuissinttruiden.be.

Stads- en OCMW-diensten tijdens het eindejaar
In de eindejaarsperiode zijn er gewijzigde openingsuren bij de
stadsdiensten.

Buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti
Buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti is gesloten van maandag 24 december tot en met dinsdag 1 januari.

Bibliotheek
De bibliotheek is gesloten op maandag 24, dinsdag 25, woensdag
26 en maandag 31 december en op dinsdag 1 januari.

Parkeerwinkel
De parkeerwinkel is gesloten op dinsdag 25 en woensdag 26
december en dinsdag 1 januari.

Containerpark
Het containerpark is gesloten van maandag 24 december tot en
met dinsdag 1 januari.

Recreatiezwembad Sint-Pieter

Het cultuurcentrum en de dienst Cultuur zijn gesloten van maandag 24 december tot en met dinsdag 1 januari.

De komende weken is het zwembad gesloten op zaterdag 15
december van 8u tot 13u (bijscholing van de redders), van maandag 17 tot en met woensdag 26 december (renovatiewerken
en jaarlijkse onderhoudsbeurt) en op maandag 31 december
en dinsdag 1 januari.

Dienst Jeugd en uitleendienst

In de kerstvakantie is het recreatiezwembad open op:

Cultuurcentrum en dienst Cultuur

De dienst Jeugd is gesloten van maandag 24 december tot en
met dinsdag 1 januari. Bij de uitleendienst kan je tijdens deze
periode enkel terecht op maandag 24 en donderdag 27 december telkens van 8u30 tot 11u30.

Dienst Sport en sportcomplexen

donderdag 27 december en 3 januari
8u - 13u:
publiekszwemmen
25 m-bad
Kassa gesloten tussen 12u30 en 13u30
13u30 - 21u: recreatief zwemmen
25 m-bad + subtropisch
21u - 22u:
clubzwemmen

Sportcomplex Sint-Pieter (sportzalen en sportvelden), sportcomplex Nieuw Sint-Truiden, Trudo sporthal en sporthal Koninklijk
Atheneum (KA) Jodenstraat zijn gesloten op maandag 24, dinsdag 25, woensdag 26 en maandag 31 december en op dinsdag
1 januari.

vrijdag 28 december en 4 januari
8u - 13u:
publiekszwemmen
25 m-bad
Kassa gesloten tussen 12u30 en 13u30
13u30 - 22u: recreatief zwemmen
25 m-bad + subtropisch

De dienst Sport is gesloten van maandag 24 december tot en
met dinsdag 1 januari.

OCMW
De OCMW-diensten zijn gesloten op dinsdag 25 en woensdag
26 december en op dinsdag 1 januari.
Dienstencentrum Cicindriahuis is gesloten van maandag 24
december tot en met dinsdag 1 januari.

zaterdag 29 december en 5 januari
8u - 13u:
publiekszwemmen
25 m-bad
Kassa gesloten tussen 12u30 en 13u30
13u30 - 17u: recreatief zwemmen
25 m-bad + subtropisch
17u - 20u:
clubzwemmen
zondag 30 december en 6 januari
8u - 9u:
publiekszwemmen
9u - 13u:
recreatief zwemmen

25 m-bad
25 m-bad + subtropisch

Stadskantoor
Het stadskantoor is gesloten op dinsdag 25 en woensdag 26
december en op dinsdag 1 januari.
De dienst Burgerzaken is bijkomend ook gesloten op vrijdag
14 december.
Het eerstelijnsloket Bouwen en Wonen is gesloten van dinsdag
25 december tot en met dinsdag 1 januari.

woensdag 2 januari
8u - 13u:
publiekszwemmen
25 m-bad
Kassa gesloten tussen 12u30 en 13u30
13u30 - 22u: recreatief zwemmen
25 m-bad + subtropisch

Stadswerkhuis
Het stadswerkhuis is gesloten van maandag 24 december tot en
met dinsdag 1 januari.

Toerisme
Toerisme Sint-Truiden is gesloten op dinsdag 25, woensdag 26
en maandag 31 december en op dinsdag 1 januari.
Op maandag 24 december is deze dienst geopend tot 16u.
29

Kalender

Wil jij dat de activiteit van jouw vereniging ook in de kalender opgenomen wordt?
Voer je activiteit dan in in de UiTdatabank via www.uitdatabank.be. Gelieve alle gegevens zo volledig mogelijk in te vullen.
Hulp nodig? Contacteer de UiTbalie via 011 70 17 00 of UiTbalie@sint-truiden.be. Wekelijks terugkerende activiteiten worden
1x per jaar opgenomen.

Cultuur
Loopgraven en
oorlogsschouwspel
Kennismakingstocht langs loopgraven en
tunnels uit de Eerste Wereldoorlog met
figuranten, oorlogsmateriaal, glasprojecties, infozuilen, communicatie in morse
(radio-amateurs), dorpscafé anno 1918,…
Deze kennismakingstocht kan eventueel
gecombineerd worden met een bezoek
aan de tentoonstelling in de Keizerszaal
en/of met een bezoek aan het Historisch
Centrum Luchtmachtbasis Brustem.
Groepen: reserveren verplicht!
Wanneer:	
tot vrijdag 14 december,
maandag t.e.m. vrijdag (enkel
op aanvraag), zaterdag en
zondag • 13u-16u
Waar:
Abdijsite, Diesterstraat
Prijs:	2 euro / gratis
(kinderen tot 12 jaar)
Info:	011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be
Tentoonstelling
Jos Tysmans in het kader van
de herdenking van WO I
Schilder-tekenaar Jos Tysmans (18831974) was brancardier tijdens WO I en
woonde een belangrijk deel van zijn
leven in Sint-Truiden. De tekeningen die
hij aan het Ijzerfront maakte, worden
samen met nooit eerder getoonde attributen in deze expo tentoongesteld.
Wanneer:	t.e.m. zaterdag 15 december
(niet op maandag)
Waar:	museum DE MINDERE,
Capucienessenstraat 1
Prijs:
gratis
Info:
011 67 29 71,
info@demindere.be,
www.demindere.be
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Marktconcert - orgelbespeling
Natalia Sander
Werken van J.S. Bach, A. Pärt, M. Mussorgsky en R. Schumann
Wanneer: zaterdag 8 december • 12u
Waar:
O.L.V.-kerk, Grote Markt
Prijs:
gratis
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be
Percutant
Geert Verschraegen, Luk Artois,
Michel Stas en Paul Hermsen
Geert Verschraegen, paukenist bij het
Filharmonisch orkest van Luik en leraar
aan de Academie Haspengouw [Podium],
verzamelde voor dit project drie collega’s.
Programma B. Bartok: Sonate voor 2 piano’s en slagwerk S. Reich: Kwartet voor 2
vibrafoons en 2 piano’s K. Helweg: America Fantasy voor 2 piano’s en slagwerk.
Wanneer: zaterdag 8 december • 20u15
Waar:
Academiezaal, Plankstraat 18
Prijs:
17 /16 (+60) /12 (-26) euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be

Kerstmis: oorsprong en
betekenis van de verhalen
Davidsfonds Sint-Truiden [Haspengouw]
i.s.m. Stichting Abdij, Stad en Regio
Het kerstgebeuren werd in de loop van
tweeduizend jaar door ontelbare kunstenaars verbeeld en op muziek gezet.
Het komt voor in Bijbelse en apocriefe
verhalen. Maar wat is eigenlijk de kern
van dit verhaal? In deze lezing keer je
terug naar de oorsprong en de betekenis
ervan.
Wanneer:	dinsdag 11 december
20u-22u30
Waar:
auditorium KCST, Plankstraat
Prijs:
7 euro (inschrijven niet nodig)
Info:
www.davidsfonds.be/activity

Zebrafilm: Woman at War
Een vrolijk, inventief, energiek en feministisch verhaal over een muzieklerares
die een dubbel leven leidt als gepassioneerde milieuactivist. Terwijl ze haar
moedige operatie begint te plannen,
komt ze erachter dat haar aanvraag om
een kind te adopteren eindelijk is geaccepteerd en dat er een klein meisje op
haar wacht in Oekraïne.
Wanneer: dinsdag 11 december • 20u15
Waar:
Cinema Cameo, Naamsevest 45
Prijs:
6 euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be

Kalender

Modders (+8 jaar)
Cie Barbarie
Modders is een voorstelling die gaat over
moeders. Sommigen zijn er één, iedereen
heeft er één. Herkenbaarheid troef!
Wanneer: zaterdag 15 december • 19u
Waar:	cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:
9 / 8 (+60) / 7 (-26) euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be

Maandagavond
‘On Tour’ in de Bogaard
De Nwe Tijd
Speciaal voor CC de Bogaard stellen
Rebekka de Wit, Suzanne Grotenhuis
en Freek Vielen, alle drie theatermaker, speler en schrijver, een programma
samen over wat hen en de wereld op dat
moment bezighoudt.
Wanneer: maandag 17 december • 20u15
Waar:	cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:
15 / 14 (+60) / 10 (-26) euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be

Tirade 3
Stijn Meuris
In een ruim 90 minuten durende solovoorstelling overloopt Meuris, gepokt en
gemazeld als het gaat over podiumvastheid en energie, niet enkel het afgelopen
politieke jaar; hij checkt en passant ook of
de burger er nog een beetje zin in heeft.
Wanneer: dinsdag 18 december • 20u15
Waar:	cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:
16 / 15 (+60) / 11 (-26) euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be
Zebrafilm: Shopfilters
De Japanse grootmeester Hirokazu Koreeda baseerde zich op korte nieuwsberichten over oplichtersgezinnen. Maar waar
die artikelen vaak een veroordelende
toon hebben, creëert Kore-eda hier een
zachtaardig portret van een gezin vol
kleine criminelen dat een jong meisje
kidnapt, om haar te redden van verwaarlozing door haar echte ouders. Het gezin
stal in Cannes de harten van de juryleden
en won er de Gouden Palm.
Wanneer: dinsdag 18 december • 20u15
Waar:	Cinema Cameo, Naamsevest 45
Prijs:
6 euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be
Overtreffende trap (4-8 jaar)
Danscompagnie De Silte
Overtreffende trap is een dansvoorstelling waarin ouders de slimsten moeten
zijn omdat ze de oudsten zijn.
Wanneer: zondag 6 januari • 15u
Waar:	cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:
8 / 7 (+60) / 6 (-26) euro
Info:
011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be

Jeugd

Ouder-kind yoga (vanaf 5 jaar)
Happiness Kinderyoga
Een kind-ouder yogales is een ideale
manier om tijd met elkaar door te brengen en de band met je kind op speelse
wijze te versterken. De les bestaat uit een
mix van yogahoudingen, concentratie-,
adem-, zintuig- en ontspanningsspelletjes.
Wanneer:	maandag 10 december
19u-20u
Waar:	Triamant Haspengouw,
Halingenstraat 76
Prijs:
12 euro
Info:
011 88 68 85,
leefpunt-haspengouw@triamant.be
Ouder-kleuteryoga (3-6 jaar)
Ouder-kindyoga
Happiness Kinderyoga
Zet samen met je zoon of dochter het
weekend in op een ontspannen en
speelse wijze. Een uurtje loskoppelen
van het dagelijkse leven en samen genieten van yogahoudingen, concentratie-,
adem-, zintuig- en ontspanningsspelletjes
… heerlijk!
Wanneer:	vrijdag 14 december • 18u3019u30 (ouder-kleuteryoga
3-6 jaar) • 19u45-20u45
(ouder-kindyoga)
Waar:	turnzaal Het Wijdeland,
Geelstraat 51A
Prijs:
12 euro
Info:
info@happinesskinderyoga.be,
www.happinesskinderyoga.be
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Wobbelyoga voor kleuters
(4-6 jaar, zonder ouders)
Happiness Kinderyoga
Een Wobbelboard is een balansbord van
hout waar kinderen naar hartenlust met,
op, onder en langs kunnen spelen. Het
ondersteunt op een speelse manier het
lichaamsbewustzijn en evenwicht van
kinderen. We toveren de wobbel om tot
boot, tot troon, tot paard, tot glijbaan, ...
en beleven op die manier weer heel wat
nieuwe leuke yoga-avonturen.
Wanneer:	zaterdag 15 december
14u-15u
Waar:	turnzaal Het Wijdeland,
Geelstraat 51A
Prijs:
10 / 8 (met eigen wobbel) euro
Info:
info@happinesskinderyoga.be,
www.happinesskinderyoga.be
Theekransje voor meisjes
met een drukke agenda (9-12 jaar)
Happiness Kinderyoga
We gaan gezellig thee drinken (of iets
anders voor wie dat niet lust) met iets
lekkers erbij. Bovendien doen we een creatieve activiteit, een spel of een andere
opdracht waardoor de meisjes zichzelf en
de anderen beter leren kennen.
Wanneer: vrijdag 21 december •19u-21u
Waar:
Miet Joris, Halmaalweg 156
Prijs:
15 euro
Info:
info@happinesskinderyoga.be,
www.happinesskinderyoga.be
Workshop: Maak je eigen
knalbonbons (Christmas crackers)
Museum DE MINDERE
Ken je de Engelse Christmas cracker of
knalbonbon? Het gaat om een cadeauverpakking in de vorm van een rol. Twee
personen trekken elk aan hun deel van
de rol. Degene die het grootste stuk van
de rol overhoudt, nadat hij gescheurd
is, krijgt het cadeautje in de verpakking.
Wanneer:	woensdag 2 januari
14u-16u
Waar:	Museum DE MINDERE,
Capucienessenstraat 1
Prijs:
5 euro
Info:
011 67 29 71,
info@demindere.be,
www.demindere.be
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Natuur en leefmilieu
Bloemschikdemonstratie
Tuinhier - Volkstuinen
Wanneer: dinsdag 11 december • 20u
Waar:	cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Info:
011 68 95 60
Bloemschikken: witte wereld
Tuinhier - Volkstuinen
Wanneer:	dinsdag 18 december
19u30-21u30
Waar:	Trudo sporthal,
Sint-Jansstraat 26
Prijs:
80 euro
Info:
0476 92 59 52

Ontspanning
Sint-Truiden by Lights
Toerisme Sint-Truiden
Laat je meeslepen en volg de lichtklinkers
langs verlichte historische gebouwen in
de 6de monumentenstad van Vlaanderen. Je kan een wandelplan verkrijgen
bij Toerisme Sint-Truiden. Wie graag
wandelt met een smartphone in de hand,
kan de gratis app downloaden via Ojoo.
Wanneer:	iedere vrijdag, zaterdag en
zondag t.e.m. 27 januari
18u30-23u
Waar:	Toerisme Sint-Truiden,
Grote Markt
Prijs:
gratis
Info:
011 70 18 18,
info.toerisme@sint-truiden.be,
www.toerisme-sint-truiden.be
De Godmother
Toneelgroep Halfjassen
Een eigentijdse, hilarische klucht van
Luuk Hoedemaekers over de kleine maffiafamilie Carleani.
Wanneer:	vrijdag 7 en zaterdag 8 december • 20u-22u30
Waar:
parochielokaal, Beekstraat 12
Prijs:
8 euro
Info:
0474 43 66 18,
halfjassen@telenet.be

Spellenavond
Spellenclub Sint-Truiden
Spellenclub Sint-Truiden brengt mensen
samen rond tafel met ‘nieuwe gezelschapsspellen’. Voor volwassenen, jeugd
vanaf 16 jaar en gezinnen met kinderen
vanaf 12 jaar.
Wanneer:	vrijdag 7 en 21 december
19u30-23u
Waar:	parochiezaal Bevingen,
Bevingen-Centrum 14
Prijs:	3 / 6 (gezin) / 30 (jaarlidgeld)
euro / gratis (eerste keer)
Info:
www.sites.google.com/site/
spellenclubsinttruiden
Komedie: De Quaghebeurs
Theater De Roxy
Willy Quaghebeur, eigenaar van de Brasserie ‘Petit Paris’, is overleden. De vier
kinderen worden op de hoogte gebracht
en ze ontmoeten elkaar bij de kist van
hun vader.
Wanneer: donderdag 6, 13, 20 december, vrijdag 7,14, 21 december,
zaterdag 8, 15, 22 december
	20u15-22u30, zondag 9, 16 en
23 december • 15u-17u30
Waar:	Theater De Roxy,
Rijschoolstraat 51
Prijs:
16 euro
Info:
0479 02 70 52,
www.deroxy.be
Closetsale
Cultuurcentrum de Bogaard
Tweedehandskleding en accessoires.
Wanneer:	zaterdag 8 december
11u-16u
Waar:	
cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8
Prijs:
gratis
Info:	011 70 17 00,
uitbalie@sint-truiden.be,
www.debogaard.be
Sweet Lights
Toerisme Sint-Truiden
Maak samen met een gids een avondwandeling langs verlichte monumentale
sites en architecturale bakens in de stad
en beleef hoe licht een verhaal kan vertellen en emoties kan evoceren.

Kalender

Wanneer:	zaterdag 8, 15, 29 december
en 5 januari • 19u-22u15
Waar:	Festraetsuurwerk,
Begijnhof (vertrek)
Prijs:	12 / 6 (kinderen -12 jaar) euro,
gids inbegrepen.
Vooraf reserveren.
Info:
011 70 18 18,
info.toerisme@sint-truiden.be,
www.toerisme-sint-truiden.be
Bezoek aan Stayenmolen
Toerisme Sint-Truiden
De molen, gelegen aan de Molenbeek
en waarvan al sprake is in de 16de eeuw,
is opnieuw operationeel. Het molenmechanisme werd tot in de kleinste details
gerestaureerd. De bijkomende waterkrachtcentrale voorziet de molenaar en
de naastliggende kunsthandel van de
nodige groene energie.
Wanneer:	zaterdag 8 en 22 december
10u-12u
Waar:
Stayenmolen,
Tiensesteenweg 204
Prijs:
gratis
Info:
011 70 18 18,
info.toerisme@sint-truiden.be,
www.toerisme-sint-truiden.be
Rugschool
Triamant Haspengouw
Tijdens de rugschool krijg je spierversterkende oefeningen en een berg tips die je
helpen om je rug gezond te houden, je
houding te verbeteren en zorg te dragen
voor je lichaam.
Wanneer:	dinsdag 11 december
18u-19u
Waar:	Triamant Haspengouw,
Halingenstraat 76
Prijs:
10 euro
Info:
011 88 68 85,
leefpunt-haspengouw@triamant.be
Koken met Hilde Jamaers
KVLV Wilderen Duras
Leer op een eenvoudige manier de heerlijkste gerechten klaar te maken. Gewone
gerechten maar ook feestmenu’s komen
aan bod.
Wanneer: dinsdag 11 december • 19u
Waar:	zaal Wilduraan, Galgestraat 154

Prijs:
Info:

6 (leden) / 12 (niet-leden) euro
kvlvwilderenduras@hotmail.com

Kerstfeest
Femma Schurhoven - Melveren
Wanneer: dinsdag 11 december • 19u
Waar:	parochiaal centrum Melveren,
Melveren-Centrum 66
Info:
mady.gielen@gmail.com
Meditatie als medicatie en transformatie:
zelfkennis, emotie en energie
Unified Fields
Je leert werken met energie. De hedendaagse problematiek met betrekking tot
gezondheid, relaties, ziektes, enz. komt
aan bod. Er is ruimte voor communicatie,
om ervaringen te delen en jezelf wekelijks
te zien veranderen. Inschrijven verplicht.
Wanneer:	
dinsdag 11 december
19u30-21u30
Waar:
Unified Fields,
Gootstraat 1
Prijs:	
22 euro (korting bij 10 beurten)
Info:
Nicole Grauls,
0471 36 44 22,
unifiedfields@live.be
Repair Café
Een tweede leven voor je kapotte spullen... Onze herstellers geven advies en
helpen je gratis bij de reparatie van kleding, fietsen, meubels, elektro en meer.
Met een babbel en een drankje!
Wanneer: woensdag 12 december
14u-17u
Waar:	KCST Technicum,
Gildestraat 22
Prijs:
gratis
Info:
repaircafesinttruiden@gmail.com
Lezing:
Ben jij het allemaal beu en wens je deze
dolgedraaide wereld te begrijpen?
Unified Fields
Je krijgt uitleg over wat er gebeurd is in
de evolutie van de mensheid en hoe je
dit vandaag kan begrijpen op vlak van
gezondheid, jobs, relaties, economie, …
Zijn meditatie, fitness en zelfontwikkeling een must? Inschrijven verplicht.
Wanneer:	vrijdag 14 december
19u30-21u30

Waar:	Unified Fields,
Gootstraat 1
Prijs:
15 euro
Info:	
Nicole Grauls,
0471 36 44 22,
unifiedfields@live.be
Charles Dickens Visit Sint-Truiden
KH Der Gilde
Kerstconcert. Samen met Charles Dickens
bezoek je Sint-Truiden in een notendop.
Wanneer:	zaterdag 15 december
18u15-19u30
Waar:	Onze-Lieve-Vrouwekerk,
Grote Markt
Prijs:
gratis
Info:
0496 83 10 52
Workshop:
Totaalpakket transformatie
Unified Fields
Healing - fitness/dans - psychologie - schilderen. Blokkades worden uitgezuiverd via
meditatieve lichttechnieken. Het fysieke
aspect binnen het Zelf wordt losgemaakt
door een leuke manier van fitness, zoals een
combinatie van dans, zumba, yoga, spierversterkingsoefeningen om op deze manier
een flow te creëren die jouw creativiteit en
zelfkennis opent. Inschrijven verplicht.
Wanneer:	zondag 16 december
10u-17u30
Waar:
Unified Fields,
Gootstraat 1
Prijs:
99 euro
Info:
Nicole Grauls,
0471 36 44 22,
unifiedfields@live.be
That’s Christmas to us!
Altebasso
Heerlijk genieten van samenzang, tussendoor Altebasso junior bewonderen en
achteraf een lekker stukje taart en koffie
om na te genieten…
That’s Christmas to us!
Wanneer:	zondag 16 december
14u30-17u30
Waar:	Sint-Augustinuskerk,
Grevensmolenweg 34
Prijs:	13 (voorverkoop) / 15 (kassa) /
5 (kind -12 jaar) euro
Info:
info@altebasso.be
33

Kalender

Ambachtelijke kerstmarkt
TreAde
Je kan er terecht voor originele, handgemaakte kerstgeschenken, leuke snuisterijen en lekkere versnaperingen. Alles
wat verkocht wordt, is door de verkopers
zelf gemaakt.
Wanneer:	dinsdag 18, woensdag 19 en
donderdag 20 december
	10u-18u, vrijdag 21 december
10u-15u
Waar:	Sint-Maartenkerk,
Stapelstraat
Prijs:
gratis
Info:
011 59 11 21,
info@treade.be,
www.treade.be
Sint-Truiden
by Lights by Music
Toerisme Sint-Truiden
Laat je meeslepen en volg de lichtklinkers
langs verlichte historische gebouwen in
de 6de monumentenstad van Vlaanderen. Je kan een wandelplan verkrijgen
bij Toerisme Sint-Truiden. Wie graag
wandelt met een smartphone in de hand,
kan de gratis app downloaden via Ojoo.
Laat je onderweg extra verrassen door
muzikale intermezzo’s.
Wanneer: zaterdag 22 december
18u30-23u
Waar:	Toerisme Sint-Truiden,
Grote Markt
Prijs:
gratis
Info:
011 70 18 18,
info.toerisme@sint-truiden.be,
www.toerisme-sint-truiden.be

Kerstconcert
Altebasso
Wanneer:	zondag 23 december
10u30-11u30
Waar:	Triamant Haspengouw,
Halingenstraat 76
Prijs:
6 euro
Info:
011 88 68 85,
haspengouw@triamant.be
U Zijt Wellekome - kerstsamenzang
Davidsfonds Sint-Truiden [Haspengouw]
i.s.m. De Schalmei
Kerstsamenzang. Na afloop kan je genieten van glühwein en warme choco.
Wanneer:	woensdag 26 december
15u-17u
Waar:	Sint-Augustinuskerk,
Grevensmolenweg 34
Prijs:	gratis, vrije bijdrage voor een
goed doel
Info:
www.davidsfonds.be
Nieuwjaar op naar 2019
Boerebloos
Dansen en feesten tot in de vroege uurtjes.
Wanneer: maandag 31 december • 19u
Waar:	Raymond Goethalszaal,
Stayen, Tiensesteenweg 168
Prijs:	95 euro (all-in warm, koud,
dessertbuffet)
Info:
0496 75 75 87 (Vicky)

60+
Kaarten
Kom gezellig kaartspelen in
het Cicindriahuis!
Wanneer:	dinsdag 11 december
13u30-16u
Waar:	
dienstencentrum Cicindriahuis,
Abdijstraat 47
Prijs:
gratis, maar vooraf inschrijven
Info:
011 69 17 14
Sportelen: bowling 60+
Dienst Sport
Wanneer: donderdag 13 december • 14u
Waar:	Beta Bowling,
Tiensesteenweg 121
Prijs:
7 euro
Info:
011 70 17 70,
info.sport@sint-truiden.be,
www.sint-truiden.be/sport
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Tentoonstelling Van vroeger tot nu
Triamant Haspengouw en
fotoclub Renovat
Oude foto’s, en bijhorende herinneringen
worden terug bovengehaald en vertaald
naar het heden. Onderdeel van het grotere
project ‘Vergeet dementie, onthou mens’.
Wanneer: tot zondag 30 december
Waar:	Triamant Haspengouw,
Halingenstraat 76
Prijs:
gratis
Info:
011 88 68 85,
leefpunt-haspengouw@triamant.be
Villa Rosa in kerstsfeer
WZC Villa Rosa
Groot en divers aanbod aan verkoopstandjes van juwelen, geurtjes, bloemen,
handgemaakte knutselwerken van de
bewoners zoals kerstkaartjes, poppetjes,
sjaals, tochtrollen, maar ook confituur,
braadworsten, jenevers, ...
Wanneer: zaterdag 8 en zondag 9
december • 14u-18u
Waar:	WZC Villa Rosa,
Diestersteenweg 61
Prijs:
gratis
Info:
www.zorgbedrijfsinttruiden.be
‘t Meiland in kerstsfeer
WZC ‘t Meiland
Gezellige kerstmatinee met sfeervolle
muziek, verkoopstandjes waar je je eerste
kerstcadeautjes op de kop kunt tikken
en vooral kunt genieten van een lekker
hapje en tapje.
Wanneer:	woensdag 12 december
14u-17u
Waar:	WZC ‘t Meiland,
Schurhoven 74
Prijs:
gratis
Info:
www.zorgbedrijfsinttruiden.be

Wachtdiensten

Dokters groot Sint-Truiden
Centraal oproepnummer: 011 69 12 12
Dokters Heers - Gelmen
Centraal oproepnummer: 0903 998 30
Dokters Brustem - Zepperen - Ordingen
Centraal oproepnummer: 0900 701 72
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 29 en zondag 30 december
Dierenarts Beckers
Tongersesteenweg 28, 3800 Sint-Truiden
M 0474 75 83 34

Dierenartsen
Zaterdag 8 en zondag 9 december
Dierenarts Van Rompaey
Kabei 26, 3800 Sint-Truiden
M 0486 32 63 90

Dinsdag 1 januari (Nieuwjaar)
Dierenarts Deracourt
Schurhoven 10, 3800 Sint-Truiden
T 011 68 02 80

Zaterdag 15 en zondag 16 december
Dierenarts Vandersteegen
Luikersteenweg 135A, 3800 Sint-Truiden
M 0475 67 84 37
Zaterdag 22 en zondag 23 december
Dierenarts Vandersmissen
Vliegveldlaan 39, 3800 Sint-Truiden
M 0496 86 46 39
Dinsdag 25 december (Kerstmis)
Dierenarts Jacobs
Ossenwegstraat 30, 3440 Zoutleeuw
T 011 78 09 32

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

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

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

Hierbij meld ik:

Datum

Voornaam en naam
Adres
Tel. & E-mail

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

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

Allerhande suggesties, reacties, klachten en meldingen, in verband met het milieu, verkeer, sport, jeugd, cultuur, ...
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Verantwoordelijke uitgever
burgemeester Veerle Heeren
Stadskantoor
Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden
Samenstelling en redactie
Dienst Communicatie
Vormgeving
idearte.be
Verspreiding
bpost

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
Philip Bronckaerts
voorzitter Trud’Or
Tijdens de koudste dagen van het jaar wordt Sint-Truiden weer de warmste shoppingstad. Je kan de sfeervolle verlichting in de straten
bewonderen, aanschuiven aan De Warmste Tafel of inkopen doen op de gezellige kerstmarkt en tijdens de koopzondagen. Genieten van
een hartverwarmend drankje of lekkere eindejaarsspecialiteiten proeven hoort er – voor echte Bourgondiërs zoals wij – natuurlijk ook bij.
Die unieke winterbeleving maakt onze stad in mijn ogen nóg mooier, knusser en hartelijker dan anders.

www.sint-truiden.be

