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V A N D A A G

Gezellig eindejaar

VOORWOORD
Alles komt goed!
Het afgelopen jaar zal de geschiedenis ingaan als het jaar
waarin covid-19 de wereld in haar ban hield. Het leven van
ons allemaal is door het virus overhoop gehaald.
Beetje bij beetje beperkte het onze vrijheid, bepaalde het ons
dagelijks handelen en wandelen. Veel is onzeker en anders
geworden. Ineens zitten we thuis, kunnen we niet langer bij iedereen langs, wordt de afstand tot onze geliefden groter, voelt
zelfs boodschappen doen als een risicovolle onderneming.
Wie had dit nu een jaar geleden durven denken?
In Gingelom zijn we niet gespaard gebleven van deze pandemie!
Ik wil in de eerste plaats mijn medeleven betuigen aan iedereen die getroffen is, ziek werd of een geliefde verloor.
Maar ik wil ook het positieve in deze crisis onder de aandacht
brengen. Ik zag en zie immers heel wat mensen alles uit de
kast halen om aan dit onvoorspelbaar ziektebeeld het hoofd
te bieden, anderen te helpen of bij te staan, niet zelden hun
eigen gezondheid in gevaar brengend. Diep respect en immense dankbaarheid zijn hier op hun plaats.
Terug naar het normale zal nog wel een tijdje duren. Maar er
is hoop. We hebben het virus bijna bij zijn nekvel. Dat leid ik
althans af van wat de meeste experten vandaag voorspellen.
Nu meer dan ooit wens ik jullie allen, bij het einde van dit jaar,
het allerbeste toe.
Hou vol, geef niet op, alles komt goed! Houd de moed erin en
hou je sterk, zorg goed voor jezelf en voor elkaar.
Een gelukkig, gezond en voorspoedig 2021!

Uw burgemeester,
Patrick Lismont.
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Zitdagen
Na telefonische afspraak, 011 88 04 70 of 011 88 10 31.
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Albert Moyaertsstraat 26 - 3890 Gingelom
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3de schepen RITA THIERIE (SP.a - Goesting)
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Bevoegdheden Burgerlijke stand, middenstand, sociale woningen,
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Na telefonische afspraak, 0473 36 63 07.
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Gingelom Vandaag wordt met milieuvriendelijke inkt gedrukt op FSC papier.
Fotografie: Erwin Reyskens,Veerle Roucourt, e.a.
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E-mail: annick.princen@gingelom.be
Bevoegdheden Welzijn, onderwijs, jeugd en kinderarmoede.
Na telefonische afspraak, 0475 57 31 76.
Zitdagen

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD
Gemeente- en OCMW-raadszitting van
15 december 2020
De gemeenteraadsleden keurden de verkoop van een
perceel grond te ‘Hasselbrouck’, waarop de gemeente
Gingelom een recht van opstal heeft, aan de Watering van
Sint-Truiden goed.
De omschakeling van het vakantiestelsel voor contractuele personeelsleden werd goedgekeurd door de gemeente- en OCMW-raad.
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor het
gedeelte van de gemeente en voor het gedeelte OCMW
werd vastgesteld door de respectievelijke raden, waarna
het volledige aangepaste meerjarenplan 2020-2025 werd
vastgesteld door de gemeenteraad.
De gemeenteraadsleden keurden ook de jaarrekeningen
van 2019 van de kerkfabrieken Sint Petrus Boekhout, Heilig Kruis Vorsen en Sint Petrus Gingelom goed.
Vervolgens werden de lastvoorwaarden en uit te nodigen firma’s voor de raamovereenkomst voor de bedeling
aan huis van het infoblad “Gingelom Vandaag” en diverse
andere folders van 2021 tot en met 2024 goedgekeurd.
Voor de riolerings- en wegeniswerken in de Heiseltstraat
en Jean-Louis Vrankenstraat werd de samenwerkingsovereenkomst met Fluvius goedgekeurd.

Inhoud december 2020
Terugblik - 2
Infrastuctuur - 7
• De vernieuwing van Boekhout
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• Gratis ophaling kerstbomen
• Veranderingen afvalophaling vanaf 2021
• Wintertips: bescherm jouw waterleiding en watermeter!

Buurtwerking - 10
• Nieuw retributie- en uitleenreglement

Bibliotheek - 11
• Leestip
• Spel Levenswandeling
• Lerarenkaart ophalen
• Nieuw in de bib

Sport - 12
• Sluiting zwembad Landen

Activiteiten - 13
Burgerzaken - 13
Gemeente-info
Sommige gebruikte foto’s in deze editie
dateren van vóór de corona-uitbraak !

De gemeenteraad besloot om de buurtwegen 68 en 70
in de Atlas van de Buurtwegen van Montenaken op te
heffen.
Ze besloot om de erkende socio-culturele verenigingen
te ontlasten van de verplichte indiening van een subsidieaanvraag voor 2020 en om aan deze verenigingen eenzelfde subsidie te verlenen als voor het werkjaar 2019.
De statuten van de interlokale vereniging lokale preventiewerking werden goedgekeurd en de vertegenwoordigers voor het beheerscomité en de werkgroep werden
aangeduid.
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Merry
Christmas

2. Shine A Light

2. Eindejaar
in Gingelom
Tijdens het donker
e jaareinde
heeft het gemeent
ebestuur
van Gingelom een
aantal
initiatieven genomen
die,
in deze speciale tijd,
lichtpuntjes
van hoop brengen.
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Met de actie #ShineALight doet de gemeente een beroep op
de inwoners van Gingelom om hun woning onder te dompelen
in de sfeer van licht, warmte en gezelligheid.
Je vindt al heel wat mooie foto’s van hun lichtwerkjes in de
facebookgroep “Eindejaar in Gingelom”.
Dit geeft niet alleen een heel mooi en warm straatbeeld. De
deelnemers kunnen er ook een waardebon van € 50 mee winnen, die ze bij de Gingelomse handelaars kunnen spenderen.
De tien deelnemers, wiens foto’s de meeste likes ontvangen,
winnen deze waardebon.
Wil je foto’s liken, maak je dan eerst lid van de facebookgroep
“Eindejaar in Gingelom”.
13u
Je kan de foto’s nog liken tot en met 05 januari 2021 om 13u.

2.

(Terugblik)
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(Terugblik)

2.

Licht in de straten
In de aanloop van kerst en nieuwjaar lichten sinds eind november
11 lichtbomen de 11 deelgemeenten die Gingelom rijk is op.
Op deze manier brengen wij extra gezelligheid in het straatbeeld.
De gemeentelijke technische dienst heeft het gemeentehuis aangekleed met een sfeervolle 60 meter lange kerstverlichting.
Maak zeker eens een avondwandeling en geniet van een mooi
verlicht Gingelom.

Merry
Christmas

Wenskaart

Alle inwoners ontvangen een wenskaart met nieuwjaarswensen die
bij elk van ons een lichtje in huis zal brengen. Haal de ster uit je kaart
en hang deze op voor je raam, als symbool van verbondenheid.
Door een speciale inkt licht de ster op in het donker. Zo zorg je,
samen met ons, voor een lichtpuntje in deze donkere dagen.
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(Terugblik)

Nieuwjaarswensen
Normaal wensen we elkaar een Gelukkig Nieuwjaar tijdens de traditionele nieuwjaarsdrink. Een fysieke bijeenkomst is dit jaar niet mogelijk en daarom doen we het
anders.
De burgemeester brengt in naam van het ganse gemeentebestuur zijn inwoners
digitale wensen.
wensen
Via de gemeentelijke facebookpagina en website kan je vanaf woensdag 23/12 deze
toespraak bekijken/beluisteren.
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3.

Jubilarissen in de bl
oemen
Als gemeente hebben wi
j de
gewoonte om de jubilariss
en uit te
nodigen voor een receptie
, want zeg
nu zelf, een langdurig huwe
lijk is echt
wel iets om te vieren.
Dit jaar moest het er net
iets anders
aan toe gaan. Er werd ee
n veilige
manier gezocht om het fee
st naar de
jubilarissen te brengen.
We maakten geschenkm
anden met
een fles bubbels, enkele ve
rsnaperingen, een brief van het ko
ninklijk paleis
en een felicitatiekaar t van
het gemeentebestuur. Deze manden
werden,
samen met een mooie bo
s bloemen,
aan huis afgeleverd door
de burgemeester en schepenen.
We wensen alle jubilariss
en
een welgemeende profic
iat
en wensen hen nog vele
gelukkige jaren samen.

(Infrastructuur)
De vernieuwing van Boekhout
Ongeveer 2 jaar geleden startten we met de werken in Boekhout. Er werd hard gewerkt om Boekhout te voorzien van
een gescheiden rioleringssysteem en vernieuwde wegen. En het geduld van de inwoners werd regelmatig op de proef
gesteld.
In juni 2020, ruim anderhalf jaar na de start van de werken, werd de laatste hand gelegd aan de vernieuwing en verfraaiing
van Boekhout. En laat ons eerlijk zijn, het resultaat mag er zijn.
Na de werken werden in de Boekhoutstraat, ter hoogte van het wachtbekken, nog 5 klimaatbomen geplant.
Omwille van het coronavirus kon een feestelijke inhuldiging van het vernieuwde Boekhout niet doorgaan. Via deze
terugblik willen we jullie de beelden tonen van de werken én van het mooie resultaat.

|
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(Milieu)
Gratis ophaling kerstbomen
Net zoals de voorgaande jaren, zal de technische dienst van de gemeente de
gratis.
echte kerstbomen aan huis komen ophalen. Deze ophaling is gratis
De ronde zal doorgaan op maandag 11 januari.
Wat moet jij doen?
- Zet jouw kerstboom op maandag 11 januari buiten vóór 8 uur ’s morgens.
morgens
- Zorg ervoor dat alle versiering én de bloempot verwijderd zijn.
- Laat zo weinig mogelijk aarde rond de wortels.
Wij doen de rest.

Veranderingen afvalophaling vanaf 2021
In december vind je de nieuwe afvalkalender weer in jouw brievenbus. Behalve een heleboel informatie over juist
sorteren, lees je er ook wanneer je welk afval aan huis kan laten ophalen. En dat is in 2021 net iets anders...
In 2021 komt de ophaalwagen op dinsdag in plaats van vrijdag langs om jouw
pmd-zak op te halen.
halen De pmd-zak zet je samen met de huisvuilzak buiten in de
oneven weken. De gft-bak wordt in de even weken geledigd. Het papier en karton
wordt in 2021 ook op de laatste dinsdag van de maand opgehaald.
Hoogstwaarschijnlijk is de afvalkalender 2021 ondertussen bij jou in de brievenbus
gevallen, zodat je daarin alles kan nakijken. Maar hier alvast een overzicht van de
laatste ophalingen in december 2020 en de vernieuwde ophalingen in januari 2021:
• Za 26 december: pmd
• Di 29 december: huisvuil en papier en karton
• Di 5 januari: huisvuil en pmd
• Di 12 januari: gft
• Di 19 januari: huisvuil en pmd
• Di 26 januari: gft en papier en karton
In de afvalkalender 2021 vind je alle ophaaldata terug. Zoek je liever digitaal? Dan
kan je de ophaaldata voor jouw adres opzoeken op www.limburg.net/afvalkalender
Laat jouw afval niet in de steek
Vanaf 1 januari 2021 zal het huisvuil en pmd door een andere ophaalfirma bij jou
aan huis worden opgehaald. Dit betekent dat de ophaalwagen op een heel ander tijdstip dan gewoonlijk kan langskomen.
Panikeer dus niet als jouw zak om 13 uur nog aan jouw deur staat, terwijl deze voordien normaal rond 8 uur werd opgehaald.
Zet je afval wel nog steeds op tijd buiten. De ophalers starten om 6 uur ’s ochtends met hun ronde. Het beste zet je
dus jouw afval de avond voor de ophaaldag buiten.
Dagelijks halen onze afvalophalers tonnen afval op. Door jouw afval correct aan te bieden, help je hen een handje. Zo
kunnen de ophalers hun job op een veilige en efficiënte manier doen.
Bovendien moet je dan geen geweigerd afval opnieuw binnenhalen.
Een aantal tips:
•
•
•
•
•
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Zet de pmd-zak samen met de huisvuilzak buiten in de oneven weken.
Plaats jouw afval op tijd buiten: de avond voordien of vóór 6 uur ’s ochtends.
Plaats jouw afval goed zichtbaar langs de straat.
Zorg ervoor dat jouw afvalzak niet te zwaar is.
Per ophaalbeurt mag je maximum 4 afvalzakken van elke afvalsoort buiten zetten.
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(Milieu)
Ophaling van grofvuil betaal je vanaf 2021 online
Heb je grofvuil en kan je het niet naar het sorteerpark brengen? Dan kan je dit aan huis laten ophalen door Limburg.net.
Een ophaling van grofvuil aan huis kost 20 euro voor 2 m³.
Op www.limburg.net kan je een ophaling aanvragen en kies je een datum waarop de ophaalwagen bij jou zal langskomen.
Op het einde van de aanvraag betaal je online voor de ophaling aan huis. Vervolgens kan je het afval op de voorziene
ophaaldag buiten zetten.
Wat is grofvuil?
Grofvuil is afval dat niet selectief wordt ingezameld en te groot is voor de huisvuilzak.
Bijvoorbeeld: groot speelgoed dat niet herbruikbaar is, gipsplaten, glaswol en isolatiemateriaal, plastic buizen, oude
matrassen, matten en tapijten, vloerbekleding, linoleum en vinyltapijt, versleten sanitair materiaal, …
Wat is niet toegelaten?
•
•
•
•
•
•
•

Geen zakken met grofvuil (dit is huisvuil)
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)
Recycleerbaar afval of kringloopgoederen
Bouwafval
Gevaarlijk afval
Houtafval
Afval met gemengde samenstelling dat in een huisvuilzak past

Wintertips: bescherm jouw waterleiding
en watermeter!
Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat jouw waterleiding en watermeter
bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan je ook heel wat geld kosten. Om dit
te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips.
• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds
		 boven het vriespunt blijft.
• Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te verwarmen? Plaats dan een
		 elektrisch verwarmingslint parallel met de leiding en de watermeter. Let wel op
		 voor kunststofbuizen en voor het binnenwerk van de watermeter: deze kunnen
		 smelten door de warmte (wikkel dus nooit een verwarmingslint rond de leiding, maar leg het verwarmingslint
		 parallel). Knutsel niet zelf iets in elkaar, maar doe beroep op een vakman.
• Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en aan leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn
		 blootgesteld aan koude wind.
• Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Vergeet niet vooraf alle leidingen
		 leeg te laten lopen. Draai daarom alle kranen open nadat je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid.
• Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleer je best regelmatig de stand van jouw watermeter.
		 Stel je plots een hoog verbruik vast? Ga dan op zoek naar de oorzaak.
		 Je kan bv. ’s avonds voor het slapengaan de stand van de watermeter noteren. Indien je ’s nachts geen water
		 verbruikt hebt en je stelt ’s morgens toch een gewijzigd verbruik vast, dan zit je waarschijnlijk met een lek.
Om goed voorbereid te zijn, controleer je best vóór de winter of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de
buurt van de hoofdkraan goed werken. Zo kom je in de koude wintermaanden niet voor verrassingen te staan.

|
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(Milieu)
Wat doe je als de leidingen toch bevroren zijn?
• Indien er nergens in de woning water is, dan is hoogstwaarschijnlijk de aansluiting
		 bevroren. Sluit eerst de hoofdkraan af. Ontdooi het gedeelte binnenshuis met de
		 haardroger, vertrekkende van het tappunt naar de hoofdkraan. Beweeg de haar		 droger voortdurend heen en weer.
Gebruik nooit een brander. Pas op met leidingen in kunststof omwille van smeltgevaar.
• Draai nadien de hoofdkraan slechts een beetje open, want er zouden wel eens
		 buizen gesprongen kunnen zijn en dan zit je met waterschade na ontdooiing. Na
		 controle kan de hoofdkraan volledig opengezet worden.
• Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is, dien je de hulp in te
		 roepen van jouw drinkwaterbedrijf.
• Als je er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien, kan je enkel wachten tot het warmer wordt en dan ontdooien
		 de leidingen vanzelf. In dat geval houd je de hoofdkraan best dicht als je niet thuis bent of gaat slapen. Zo vermijd
		 je eventuele lekken bij plotse dooi.
• In geval van waterschade neem je best contact op met jouw verzekeraar. Maak ook de nodige foto’s.
Voor meer tips kan je terecht op de website www.dewatergroep.be.

(Buurtwerking)
Nieuw retributie- en uitleenreglement
Vanaf 1 januari 2021 is een nieuw uitleenreglement van toepassing.
Dat regelt de modaliteiten voor het organiseren van evenementen, het uitlenen van materialen bij de gemeente
Gingelom en de hiervoor te betalen retributies.
Verenigingen, particulieren en scholen kunnen via 1 (digitaal) formulier alle vergunningen, materialen en een straatfeestpremie bij één evenementenloket aanvragen.
Bij de aanvraag moet je rekening houden met een bepaalde termijn. Komt jouw aanvraag toe buiten deze termijn en wil
je toch dat deze behandeld wordt, dan zal jou een spoedprocedurekost aangerekend worden. Let dus op dat je jouw
aanvraag tijdig indient.
Weet je niet goed wat je allemaal in orde moet brengen? Dan kan je dit lezen in de folder “Ik organiseer, ik feest”. Deze
kan je helpen om de organisatie van jouw evenement in de beste omstandigheden te laten verlopen.
Reglement, aanvraagformulier en folder vind je op www.gingelom.be/evenement-logistiekesteun.
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Leestip

Het verhaal gaat niet enkel – zoals de titel zou kunnen suggereren – over het leven van een hond. We maken kennis
met Henk, 56 jaar oud en verpleegkundige op de intensieve
dienst. Hij leeft alleen met zijn hond op een bovenverdieping. Hij stelt zich voor dat anderen, zoals zijn broer bijvoorbeeld, hem niet echt geslaagd vinden in het leven: hij is
niet rijk, hij heeft geen eigen huis, maakt geen verre reizen,
is gescheiden.
Henk heeft een hond, Schurk, bijna veertien jaar oud en
die stelt het niet zo goed. Henk merkt hoe zijn relatie met
zijn trouwe viervoeter verandert, nu het dier ziek is. Ze
vervreemden als het ware van elkaar.
Eén dag volgen we Henk. Hij deelt met ons zijn mijmeringen bij het wakker worden, zijn gevoelens als hij tijdens
het wandelen een onverwachte ontmoeting heeft met een
dame, zijn ongemak als hij belt met zijn broer.
Niet de actie staat hier centraal in het verhaal, wel de reflec-

(Bibliotheek)
Uit het leven van een hond
Sander Kollaard
tie. Bij telkens nieuwe ontmoetingen - met Mia, een
dame die hem wel prikkelt;
met zijn nichtje; met een
vroegere minnares die hij
opzoekt in een woonzorgcentrum - krijgen we meer
inkijk in het wezen van een
mens. En die mens lijkt soms
banaal, soms groots, soms
een raadsel voor zichzelf.
Je kan er in deze roman niet
omheen om ook eens in de
spiegel naar jezelf te kijken.
Met deze tweede roman heeft de Nederlander Sander
Kollaard (1961) terecht de Libris Literatuur Prijs 2020
gewonnen.

Spel Levenswandeling
Erfgoed Haspengouw liet het spel Levenswandeling maken. Dit is een leuk
en eenvoudig spel om in gesprek te gaan over vroeger en elkaar zo op een
andere manier te leren kennen. Vragen, onderverdeeld in zes categorieën zoals kindertijd, geloof & feesten en mijn dorp & stad, polsen naar verhalen en
herinneringen over hoe het vroeger was. Wat is het mooiste cadeau dat je als
kind van Sinterklaas kreeg? Herinner je je nog je eerste kus? Kan je enkele zinnen
in jouw dialect zeggen?
Levenswandeling kan ook gespeeld worden in woonzorgcentra of door personen met dementie en hun mantelzorgers. Het spel is uitermate geschikt als gespreksstof voor een (video)gesprek
tussen kleinkind en grootouder, binnen verenigingen als teambuilding of gespreksstarter of voor het oefenen van het
Nederlands. Kortom, voor iedereen die een wandeling door zijn jeugdherinneringen wil maken.
Het spel kan gratis en na afspraak uitgeleend worden in de bibliotheek van Gingelom.
Maak je afspraak via bibliotheek@gingelom.be of 011 83 27 03.

Lerarenkaart ophalen
Vanaf 21 december 2020 kunnen leraren woonachtig te Gingelom hun lerarenkaart ophalen in onze bibliotheek. Dit
geldt voor de leraren die geen abonnement genomen hebben op het tijdschrift “Klasse”. Ben je geen lid van de bib? Geen
zorgen, want ook jouw kaart ligt klaar! Ontdek de voordelen van de OLE-kaart voor leerkrachten, het gebruik van Fundels, Kamishibai en zoveel meer! Breng wel zeker je identiteitskaart of je oude lerarenkaart mee. Indien je de lerarenkaart
van je partner wilt meenemen, hoef je enkel zijn/haar identiteitskaart te tonen.
De openingsuren van onze bibliotheek, vind je terug op de website of op de achterkant van dit infoblad. Je kan de lerarenkaart tot eind juni 2021 in de bib ophalen.
Meer info? 011 83 27 01 of bibliotheek@gingelom.be, http://gingelom.bibliotheek.be
|
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(Bibliotheek)
Nieuw in de bib
Anja Feliers
Deflo
Carpe Diem
Carte blanche
In het afgelegen landgoed Carpe Diem
Saar laat haar leven mooier uitschijnen dan
wordt een welgesteld gezin vermoord
het in werkelijkheid is. Wanneer ze ten einteruggevonden. Rechercheur Dirk Deleu
de raad is, zoekt zij hulp bij psychologe Kastaat voor de meest raadselachtige en
thleen Verlinden. Ook Kathleens leven staat
complexe zaak in zijn carrière, waarin afop dat moment op zijn kop als een vrouw
persing, jaloezie en duistere familiegeheiuit haar verleden onverwachts opduikt en
men centraal staan.
oude wonden openrijt.
Anne Jacobs
Het landhuis
Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt,
moeten Franziska en haar moeder hun
landgoed Dranitz verlaten. Franziska keert
na 40 jaar terug naar het vervallen landgoed dat zij wil herstellen naar de vooroorlogse glorie. Zij hoopt ook haar grote liefde
Walter terug te zien.
Barack Obama
Een beloofd land
Dit boek is het eerste deel van een tweeluik over de presidentiële memoires van
Barack Obama. Het is een lijvig maar boeiend relaas over zijn jeugd, zijn opgang als
politicus en zijn eerste ambtstermijn als
president van de Verenigde Staten.

Danielle Steel
Een goede zaak
Manhattan, jaren 1960. Meredith McKenzie,
een vooraanstaande juriste, gelooft in gerechtigheid voor iedereen en gaat de strijd
tegen discriminatie en voor vrouwenrechten aan. Wanneer het geweld haar hechte
familie raakt, kantelt alles waar zij in gelooft.

Bake off Vlaanderen: geluk uit de oven
Een reis rond de wereld in taart en gebak, in zoete en hartige recepten voor
winter en zomer.

(Sport)
Sluiting zwembad Landen
Het zwembad van Landen sluit definitief de deuren.
Mensen die nog een beurtenkaart hebben aangekocht in 2020, kunnen voor
de niet gebruikte zwembeurten een terugbetaling bij de sportdienst van Landen
ontvangen.
Hoe?
Je kan jouw kaarten inleveren bij de sportdienst van Landen. Post jouw kaarten in
de witte brievenbus aan de sporthal van Landen vóór 31 december 2020
met vermelding van:
- Naam en voornaam.
- Woonplaats.
- Rijksregisternummer.
- Het rekeningnummer waarop je de terugbetaling wil ontvangen.
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Een overzicht van
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TIJD

BIBLIOTHEEK
Voorlezen voor peuters en kleuters: januari
Woensdag 13 januari 2021 van 16u tot 16u30
Voorleesmoment voor peuters (2,5j t.e.m. 3j) en voor kleuters ( 4j t.e.m. 6j)
Een kamishibai verhaal over de winter.
Inschrijven? Gratis deelname. Vooraf inschrijven via de bib is verplicht. Het aantal deelnemers is beperkt.
Info?
bibliotheek@gingelom.be – 011 83 27 01
Wanneer?
Wat?

Voorlezen voor peuters en kleuters: februari
Woensdag 10 februari 2021 van 16u tot 16u30
Voorleesmoment voor peuters (2,5j t.e.m. 3j) en voor kleuters ( 4j t.e.m. 6j)
Een kamishibai verhaal over Valentijn.
Inschrijven? Gratis deelname. Vooraf inschrijven via de bib is verplicht. Het aantal deelnemers is beperkt.
Info?
bibliotheek@gingelom.be – 011 83 27 01
Wanneer?
Wat?

Verenigingen

Carpetbaggers DROPPING – WANDELING - Zaterdag 2 februari 2021

Wil je stappen in de voetsporen van de plaatselijke verzetsgroep Ici Otarie, dan moet je zeker deelnemen aan deze dropping/wandeling. De Carpetbaggers was de Amerikaanse eenheid die tijdens de tweede wereldoorlog zorgde voor de
bevoorrading van het verzet. Ook het plaatselijk verzet van de groep Ici Otarie werd door hen voorzien van materialen.
Inschrijven in Het Pachthof tot 18 uur. Eerste vertrek om 17 uur. Met militaire voertuigen brengen we je na de inschrijving naar het vertrekpunt.
Prijs: 7 euro ( incl. transport, glühwein, burger)
Onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.

Het museum 1944 blijft open met naleving van de coronamaatregelen.
Maak een afspraak via info@pachthof.com of 011 88 39 23.

GEBOORTEN
28/10 Jakub Jakubowski (Niel)
02/11 Marie-Lou Briffoz (Jeuk)
13/11 Ilias Melloni (Vorsen)

WACHTDIENSTEN

OVERLIJDENS

GENEESHEREN

09/11
10/11
13/11
14/11
17/11
17/11
23/11
24/11
01/12
01/12
02/12

Tel. 089 59 00 59

APOTHEKERS

Tel. 078 05 17 33 (tussen 22u en 9u – zonaal tarief) of
www.apotheeklimburg.be

TANDARTSEN

Tel. 0903 39969 (€ 1,50/min) (op zaterdag, zondag,
feest- en brugdagen van 9u tot 18u) of
www.tandarts.be

Ghislaine Hauben (Montenaken)
Renzo Theunis (Mielen)
Lydia Bollen (Jeuk)
Gaston Bronkaerts (Gingelom)
Robert Van Puymbroeck (Gingelom)
Camille Onkelinx (Borlo)
Marie-Louise Wauters (Jeuk)
Roger Bousmanne (Montenaken)
Yvonne Dams (Mielen)
Henri Pirotte (Vorsen)
André Beken (Niel)
|
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GEMEENTEINFO
INFO
In alle gebouwen die eigendom zijn van de gemeente is het verplicht een mondmasker te dragen.
GEMEENTEHUIS (GEMEENTE EN OCMW)
Contactgegevens
Sint-Pieterstraat 1, tel. 011 88 10 31, info@gingelom.be
Meldpunt: gratis tel. 0800 99573, meldpunt@gingelom.be
Milieulijn: tel. 011 88 04 80
Website: www.gingelom.be
Openingsuren
Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag: 8u – 12u
Maandagavond: 17u – 19u
Woensdag en vrijdag: 13u – 15u

Opgelet: maak een afspraak om langs te komen in het gemeentehuis!
Dat kan via www.gingelom.be/afspraken of via 011 88 10 31.

Gesloten: donderdag 24 december t.e.m. zondag
27 december 2020, donderdag 31 december t.e.m. zondag
3 januari 2021 en op vrijdag 8 januari 2021.
Openingsuren juridische dienst
Elke maandag op afspraak
Kinderdagverblijf Minimax
Steenweg 107, tel. 011 83 17 00

PARK VAN DE VRIENDSCHAP
Contactgegevens
Mielenstraat 1, tel. 011 88 20 15
GSM 0473 36 63 07

SORTEERPARK

Contactgegevens
Wintboomstraat 100, tel. 011 88 61 48
Openingsuren
Vanaf 15/10 tot 01/04: van dinsdag t.e.m. zaterdag: 9u - 12u en
12u30 - 16u30
Hakselen van groenafval (snoeihout, takken, schors): enkel op
woensdagnamiddag en op zaterdag.
Gesloten: donderdag 24 december t.e.m. zondag
27 december 2020, donderdag 31 december t.e.m. zondag
3 januari 2021 en op vrijdag 8 januari 2021.
Opgelet! Laatste aanvoer van hakselhout een half uur vóór
sluitingstijd.
Opgelet! Enkel VERS groenafval mag aangevoerd worden.
Opgelet: momenteel gelden nog steeds deze coronamaatregelen:
- Er kan enkel elektronisch betaald worden.
- Kom bij voorkeur alleen naar het sorteerpark
- Hou voldoende afstand (> 1,5 meter) van de parkwachters
en andere bezoekers.
- Blijf tijdens het aanschuiven in de wagen wachten.
- Sorteer jouw afval grondig thuis, zodat je vlot je afval in de
correcte container kan werpen.
- Het aantal bezoekers dat tegelijk toegang krijgt tot het park
wordt nog steeds beperkt.
- Draag een mondmasker tijdens het bezoek aan het
containerpark.

LOKALE POLITIE

Contactgegevens
Steenweg 111, 3890 Gingelom, tel. 011 70 19 30
Uw wijkagenten
Michel Bossens, 0498 93 16 55 – Gingelom en Niel
Leen Poncelet, 0498 93 16 56 – Mielen, Jeuk, Boekhout en
Muizen
Dirk Bonneux, 0498 93 16 61 – Montenaken, Vorsen, Kortijs,
Borlo en Buvingen
Openingsuren
Alle werkdagen van 9u tot 12u en na afspraak
Op dinsdag en donderdag enkel op afspraak!

OPENBARE BIBLIOTHEEK CLIM

Contactgegevens
Surlet de Chokierstraat 4, tel. 011 83 27 01,
bibliotheek@gingelom.be, gingelom.bibliotheek.be
Openingsuren
Woensdag en vrijdag: 13u – 17u
Dinsdag en donderdag: 18u – 20u
Zaterdag: 14u – 16u en Zondag: 10u – 12u
Gesloten: donderdag 24 december t.e.m. zondag 27 december
2020, donderdag 31 december t.e.m. zondag 3 januari 2021 en op
vrijdag 8 januari 2021.
Inleverbus (langs straatzijde van de bibliotheek, ter hoogte van
de uitleenbalie): om uitgeleende materialen buiten de openingsuren
in te leveren.
De bibliotheek is opnieuw open, maar ook de afhaaldienst loopt
nog steeds.Van thuis uit kan je materialen uit onze bib bestellen en
op een afgesproken tijdstip ophalen aan de inkomdeur van de bib.
Raadpleeg hiervoor de catalogus: https://gingelom.bibliotheek.be.

WIJK-WERKEN

Zitdag
Elke donderdag van 9u tot 12u in het gemeentehuis, maar enkel op
afspraak via emanuel.middelbos@vdab.be of 0470 96 50 54.

LAND VAN LOON

Zitdag
Elke 1ste donderdag van de maand, van 9u tot 11u in het gemeentehuis op afspraak.
Een afspraak maak je door te bellen naar Land van Loon op het
nummer 011 89 21 98.

ACADEMIE HASPENGOUW - FILIAAL GINGELOM
Contactgegevens
PODIUM: 011 70 16 50
BEELD: 011 70 16 20

SPORTHAL ‘DE WINNING’

De sporthal wordt vanaf 4 januari 2021 heropend voor sportactiviteiten voor kinderen t.e.m. 12 jaar, die georganiseerd worden door
de sportverenigingen.
Contactgegevens
Hannuitstraat 9, tel. 011 88 37 14
Openingsuren (enkel na reservatie)
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 16u – 23u
Woensdag: 14u – 23u
Weekend en schoolvakanties: 9u – 23u

HUISVUILOPHALING

Huisvuilzakken – Dinsdag 05/01, 19/01, 02/02
GFT – Dinsdag 12/01, 26/01, 09/02
PMD – Dinsdag 05/01, 19/01, 02/02
Ophaling bij minder mobiele inwoners –
Maandag 25/01,22/02
Papier en karton – Dinsdag 26//01, 23/02
Grofvuil – enkel op aanvraag via 0800 90 720 of www.limburg.net

DEFECTEN AAN OPENBARE VERLICHTING
Steeds melden via het meldpunt, gratis tel. 0800 99573,
meldpunt@gingelom.be

STEBO

Zitdag
Het woonenergieloket gaat door op iedere 1ste en 3de woensdag
van de maand, van 10u tot 12u in het gemeentehuis.
De eerstkomende datums zijn 06/01, 20/01 en 03/02.
Om je zo goed en veilig mogelijk te helpen, werken we enkel op
afspraak.
Maak een afspraak via https://woonenergieloket.stebo.be/gingelom.

