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Sint-Truiden stoomt horecapersoneel  

klaar tot toeristisch ambassadeur 

 

Waar is het mooi om te fietsen? Welke monumenten zijn een bezoek waard? Deze en andere vragen 

heeft elke kelner al eens op zijn of haar bord gekregen. Zij zijn vaak het eerstelijnsonthaal voor 

toeristen. Om de bezoekers deze lente nog beter te onthalen, leidt Toerisme Sint-Truiden het 

horecapersoneel deze week op tot toeristische ambassadeurs. Zo kunnen zij vanaf vrijdag, bij de start 

van het bloesemseizoen, hun klanten nog beter in de watten leggen.  

 

De lente hangt in de lucht en in Sint-Truiden gaan de knoppen aan de fruitbomen één voor één open. Alles is 

in voorbereiding om de tienduizenden bezoekers dit bloesemseizoen opnieuw dé tijd van hun leven te 

bezorgen. Op dit moment krijgen de horeca-uitbaters een opleiding tot ambassadeur.  

 

“Sint-Truiden heeft een bloeiende horecasector, waar wij vanuit Toerisme Sint-Truiden ook bijzonder 

constructief mee samenwerken. De mensen die toeristen in de cafés, brasserieën en restaurants bedienen, zijn 

dikwijls ook het eerste aanspreekpunt over onze stad. Aan de vooravond van ons bloesemseizoen geven wij 

hen aan daarom een stoomcursus over ons toeristisch aanbod: van de populairste rondleidingen tot de mooiste 

fiets- en wandelroutes. Bedoeling is om onze bezoekers zo een nóg beter service te kunnen bieden”, 

verduidelijkt schepen van Toerisme Hilde Vautmans.  

 

Fruitige streekgerechten  
Alle deelnemers aan de opleiding krijgen eerst een flitsende uiteenzetting over de nieuwigheden en 

sterkhouders van het toeristische lenteprogramma, waarna ze een snelle route doorlopen langs de 

belangrijkste hotspots van de hoofdstad van Haspengouw. Aansluitend werd er met een aantal onder hen van 

gedachten gewisseld over de mogelijkheid om hun menukaarten aan te vullen met fruitige streekgerechten.  

 

“Samen bereiden we ons zo voor om onze inwoners en bezoekers deze lente zo goed mogelijk op te vangen. 

Wij zijn er alleszins klaar voor. En de weersgoden zijn ons bij de start van de bloesemperiode, vanaf 

vrijdagavond, gunstig gezind. Het wordt een topseizoen”, besluit burgemeester Veerle Heeren.   

 
 

Contact 

 

Veerle Heeren | burgemeester 

M 0496 80 52 88 | burgemeester@sint-truiden.be 
 
Hilde Vautmans | schepen van Toerisme 

M 0478 66 28 32 | hilde.vautmans@sint-truiden.be 

 

Communicatie stad Sint-Truiden 

M 0498 91 65 27 | info@sint-truiden.be  
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