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Samen sterk
tegen corona !

VOORWOORD
Mijn beste dorpsgenoten
Het leven van ons allemaal is door het vreselijke coronavirus overhoop gehaald. Beetje bij beetje beperkt het onze
vrijheid en bepaalt het ons dagelijks handelen en wandelen. Veel is onzeker en anders geworden. Ineens zitten
we thuis, ineens kunnen we niet bij iedereen langs, ineens
wordt de afstand met onze geliefden groter, ineens voelt
zelfs boodschappen doen aan als een risicovolle onderneming. Wie had dit nu een paar maanden geleden durven
denken?
Onze eigen gemeente bleef ook zeker niet gespaard van
de pandemie!
Ik wil in de eerste plaats mijn medeleven betuigen aan
iedereen die getroffen is, die ziek werd of een geliefde verloor. Maar ik wil ook het positieve van deze crisis onder de
aandacht brengen.
Ik zie in onze gemeente namelijk heel wat mensen die
alles uit de kast halen om deze onwaarschijnlijke crisis het
hoofd te bieden en anderen te helpen. Chapeau hiervoor
en een dikke merci!
Als bestuur hebben we proberen snel en kordaat te reageren. Iedereen kan gratis naar het containerpark, de
kinderopvang werd gratis aangeboden, alle tachtigplussers
worden opgebeld en van nabij opgevolgd. Ook de levering
van de warme maaltijden aan huis werd uitgebreid en de
service van de bibliotheek aangepast. We stelden personeel ter beschikking van de pre-triage in Sint-Truiden en we
deden, eenmaal de richtlijn gegeven, een snelle aankoop
van herbruikbare mondmaskers!
Beste mensen, iedereen gaat op een andere manier met
het virus om. Sommigen zijn angstig en bevreesd, anderen
reageren met gezond verstand en heel veel burgerzin.
In Gingelom zien we weinig inwoners die zich onverantwoord gedragen. Dat is een geruststelling en dat verdient
waardering. Voor iedereen begint het echter wel lang te
duren. Maar er is hoop.
“We hebben het virus bij het nekvel”, hoort u de experts
zeggen. Ik denk dat ook, maar laat ons toch op onze hoede
blijven. Het zal nog wel een tijdje duren eer we volledig
terug kunnen keren naar onze normale situatie. Waarschijnlijk zal het nooit nog worden zoals het was.
Maar wat we zeker allemaal moeten doen is de moed
erin houden!
Heel veel sterkte aan iedereen, zorg goed voor uzelf en
voor elkaar!
Patrick Lismont
Burgemeester

SCHEPENCOLLEGE
burgemeester PATRICK LISMONT (SP.a - Goesting)
Dr. Kempeneersstraat 116 - 3890 Gingelom
Tel. 011 83 25 61
E-mail: patrick.lismont@gingelom.be
Bevoegdheden Algemene coördinatie, personeelsbeleid, politie, financiën,
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bevolking.
Zitdagen
Na telefonische afspraak, 011 88 04 70 of 011 88 10 31.
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Albert Moyaertsstraat 26 - 3890 Gingelom
Tel. 0473 92 66 30
E-mail: jan.wicheler@gingelom.be
Openbare werken, mobiliteit, nutsvoorzieningen,
Bevoegdheden
sport en landbouw.
Zitdagen
Na telefonische afspraak, 0473 92 66 30.

2de schepen INGRID SCHEEPERS (SP.a - Goesting)
Albert Moyaertsstraat 68 - 3890 Gingelom
Tel. 011 48 47 64
E-mail: ingrid.scheepers@gingelom.be
Bevoegdheden Leefmilieu, cultuur en bibliotheek, ICT, toerisme,
tewerkstelling en kunstonderwijs.
Zitdagen
Na telefonische afspraak, 0494 91 55 77.

3de schepen RITA THIERIE (SP.a - Goesting)
Kriekelstraat 11A - 3890 Gingelom
Tel. 011 88 70 96
E-mail: rita.thierie@gingelom.be
Bevoegdheden Burgerlijke stand, middenstand, sociale woningen,
senioren en gehandicapten, buurtwerking,
ontwikkelingssamenwerking en dierenwelzijn.
Zitdagen
Na telefonische afspraak, 0473 36 63 07.

4de schepen ANNICK PRINCEN (SP.a - Goesting)
Bredenakkerstraat 9 - 3891 Gingelom
Tel. 0475 57 31 76
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
28 april 2020
De gemeenteraadsleden keurden de agenda goed van
de algemene vergaderingen van Fluvius ov, Fluvius Limburg en TMVS. Ze namen ook kennis van het jaarverslag
inzake informatieveiligheid van 2019.
Daarna gaven de leden van de gemeenteraad toestemming voor het politioneel gebruik van camera’s op het
grondgebied van Gingelom.
De leden stemden in met het meerjarenplan 2020-2025
van de verschillende kerkfabrieken in Gingelom. Ze
namen ook kennis van de budgetten 2020 voor deze
kerkfabrieken.
Vervolgens keurde de raad de aanvragen tot omgevingsvergunning goed van Aquafin en Fluvius inzake infrastructuur- en omgevingswerken voor de zaak der wegen.
De leden van de raad stemden in met de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de erosiebestrijdingswerken
in de Hundelingenstraat en Hekberg en voor de onderhoudswerken aan de gemeentewegen in beton.
Er werd goedkeuring verleend aan de jaarrekening en het
activiteitenverslag 2019 van de projectvereniging wijkwerken Haspengouw.
Ten slotte ging de gemeenteraad akkoord met de benoeming van Kim Peters als algemeen directeur.
De OCMW-raad duidde een afgevaardigde aan in de algemene vergadering van de eerstelijnszone Haspengouw
en nam eveneens kennis van het jaarverslag informatieveiligheid. Het aangepaste reglement van de klusjesdienst
werd goedgekeurd.
De gemeenteraad keurde unaniem de aankoop van
mondmaskers voor de inwoners goed, er werd niet akkoord gegaan om nu al tegoedbonnen uit te delen.
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SAMEN STERK TEGEN CORONA
Sinds begin maart raast de corona-epidemie dwars door België. Ook onze gemeente Gingelom is allesbehalve gespaard gebleven. Het gemeentebestuur heeft
meteen de richtlijnen en adviezen van de federale overheid opgevolgd en geïmplementeerd. Alles werd in het werk gesteld om de verspreiding van deze ziekte
zoveel mogelijk in te perken.
Wat al snel opviel, was de hartverwarmende solidariteit die onze inwoners uitdragen. De zorgverstrekkers, die in de weer blijven om de vele slachtoffers de beste
hulp te kunnen bieden, krijgen elke avond een hartelijk gemeend applaus. Her en
der prijken witte vlaggen aan de gevels van onze inwoners, kaarsjes werden gebrand
voor de vele slachtoffers die deze epidemie al veroorzaakt heeft.
Gemeente Gingelom steunde de actie
om op 20 maart om 12 uur ’s middags
een wit laken uit te hangen en te applaudisseren. Dit om zorgverleners, vrijwilligers en iedereen die ons door deze
moeilijke corona-tijden helpt een hart
onder de riem te steken en onze waardering voor hen uit te drukken.

Ook het gemeentebestuur van Gingelom bleef niet bij de pakken zitten en
zette meteen alles in het werk om allerlei initiatieven op poten te zetten.
Hieronder volgt een kleine greep uit de aangeboden dienstverlening:

Noodopvang

De gemeente organiseerde noodopvang tijdens de paasvakantie in de
scholen van Montenaken en Jeuk, voor ouders die niet thuis konden
blijven of van thuis uit konden werken. Deze kinderen waren hier van
harte welkom!

Ophaaldienst bibliotheek

Omdat bibliotheek CLIM door de coronamaatregelen gesloten is, werd een ophaaldienst gelanceerd, zodat leesfanaten toch nog materialen kunnen uitlenen! Zie ook pagina 12 voor meer info!

Bedeling van warme maaltijden aan huis

Het OCMW van Gingelom kon snel inspelen op de door de coronacrisis toegenomen vraag
naar warme maaltijden. Wie vandaag belt, krijgt morgen een eerste maaltijd aan huis geleverd.
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Zwerfvuilinzameling door gemeentepersoneel

Door de verplichte sluiting van sommige gemeentediensten werd aan het personeel dat hierdoor tijdelijk minder werk
had gevraagd om samen de handen uit de mouwen te steken en zwerfvuil op te rapen! Zo droegen zij hun steentje bij
om onze gemeente proper te houden.

Belactie 80-plussers

De gemeente Gingelom heeft al haar 80-plussers opgebeld. Dat zijn er in totaal
zo’n 450. Vijf medewerkers werden een ganse week ingezet om de 80-plussers telefonisch te contacteren. De gemeente wil hiermee de senioren in deze
moeilijke tijden een hart onder de riem steken. Wie hulp blijkt nodig te hebben,
zal hiervoor een beroep kunnen doen op de thuisdiensten van het OCMW.
Ook wie een bezoek van de wijkagent wou, kon dit doorgeven.

Minimax blijft geopend!

Ons kinderdagverblijf Minimax bleef de hele periode geopend, zodat ouders nog steeds in de crèche terecht konden
met hun kindjes. De kindjes maakten de afgelopen periode kunstwerkjes als steun voor het verzorgend personeel en de
bewoners van het woon- en zorgcentrum Ocura in Montenaken. De kunstwerkjes werden daar afgegeven en met open
armen ontvangen.
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Hulp in het triagecentrum in Sint-Truiden
Over gans het land werden medische triagecentra opgericht omdat de toeloop op
de spoeddiensten van het ziekenhuis te groot geworden was. Om het triagecentrum
van Sint-Truiden een helpende hand te bieden, gingen een aantal medewerkers van
het gemeentebestuur Gingelom daar ter plaatse aan de slag. Ze staken de handen uit
de mouwen om de vele inkomende telefoontjes te helpen beantwoorden.

Tekenaar: dr. Jan Vanderkerken

Gratis toegang tot het containerpark
Zolang de coronamaatregelen gelden kunt u alle soorten afval gratis aanleveren! Ook de fracties waarvoor u in principe
moet betalen. Hou wel rekening met het wekelijkse maximum van 1m3.
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KORT NIEUWS

Houtverkoop
De gemeente verkoopt gemengd brandhout: populier, eik, acacia, beuk, ...
Dit hout is afkomstig van snoei- en rooiwerken door uitvoering van het hakhoutbeheer in onze holle wegen.
Lot 1: 4,820 ton & lot 2: 4,130 ton
De loten zijn op afspraak te bezichtigen in de gemeentelijke werkplaats, Ambachtsweg 22, Gingelom (KMO-zone) – telefoon 011 68 02 57. De minimum verkoopprijs van het brandhout werd door de gemeenteraad vastgelegd op € 40 per ton.
Het brandhout wordt gratis geleverd, maar de leveringsplaats moet toegankelijk zijn voor de vrachtwagen met container.
Biedingen dienen te gebeuren vóór woensdag 27 mei om 11 uur, onder gesloten omslag met vermelding van de naam,
het adres en het telefoonnummer van de bieder, het/de lot(en) waarop men een bod uitbrengt en de prijs per lot.

Bloedinzameling Rode Kruis op 28 mei
70% van de bevolking heeft ooit in zijn/haar leven bloed nodig. Op elk moment moet
er daarom voldoende en veilig bloed in voorraad zijn. Wist u dat hiervoor in Vlaanderen jaarlijks 265.000 bloeddonaties noodzakelijk zijn?
Wij doen een warme oproep voor de bloedinzameling van donderdag 28 mei vanaf 18u
tot 20u30 in Cultuurhuis Den Dries. Wij willen de donoren alvast van harte bedanken
voor hun inzet!
Gezien de coronamaatregelen werkt het Rode Kruis deze keer enkel op afspraak.
Wie bloed wil geven kan zich registreren via https://donorportaal.rodekruis.be/ of via
0800 777 00.

											

ALGEMEEN BELEID

Uw belastingaangifte invullen?

De FOD Financiën maakt het u gemakkelijk
Uw aangifte via Tax-on-web (MyMinfin): simpel en snel!
Uw aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte zal beschikbaar zijn in Tax-on-web
(MyMinfin) vanaf begin mei.
Hoe krijgt u toegang tot uw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte?
Ga naar MyMinfin en meld u aan met itsme®, of met uw identiteitskaart, de pincode en een kaartlezer (pincode vergeten
of verloren?).
U krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte?
Uw gegevens zijn juist en volledig? U moet niets doen.
U zal automatisch uw aanslagbiljet (belastingberekening) ontvangen.
Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig? U moet ze corrigeren, hetzij in Tax-on-web (via MyMinfin),
hetzij via het papieren antwoordformulier.
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Meer informatie? Hulp nodig?
Vind het antwoord op uw vraag
• Raadpleeg de website van de FOD Financiën.
• Bel de FOD Financiën op 02 572 57 57 (elke werkdag van 8.30 uur tot 17 uur).
Laat uw aangifte invullen door de experten van de FOD Financiën
• Bel naar het nummer dat op de envelop van uw aangifte staat zodra u die ontvangt.
• U krijgt een afspraak om uw aangifte te laten invullen per telefoon.
• Na het invullen per telefoon, ontvangt u per post een document met de meegedeelde gegevens. U moet dat document
ondertekenen en terugsturen. U zult de indiening van uw aangifte ook kunnen afronden via Tax-on-web (MyMinfin).
Om uw veiligheid te garanderen in de huidige context van het coronavirus zijn alle sessies voor hulp bij het invullen van
de aangiften geannuleerd, zowel in de kantoren van de FOD Financiën als in de gemeenten.
Ontvang uw documenten van de FOD Financiën digitaal via de eBox
Maak het uzelf gemakkelijk en ontvang uw documenten van de FOD Financiën digitaal via de eBox, de digitale en beveiligde
‘brievenbus’ van de overheid.
Activeer uw eBox op doemaardigitaal.be! U krijgt dan een melding (bv. een e-mail) zodra er een nieuw document
beschikbaar is.

De regenboogvlag: respect en steun voor transgenders
en holebi’s
17 mei is de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie, IDAHOT genaamd.Wereldwijd wordt op die dag aandacht gevraagd
voor het verschijnsel van haat tegen en uitsluiting van holebi en transgenderpersonen.
Steden en gemeenten worden gevraagd die dag de regenboogvlag uit te hangen aan openbare gebouwen. Zo tonen zij zich
solidair en open voor alle burgers, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie. Deze actie wordt
in Limburg gecoördineerd door Regenbooghuis Limburg. Ook de gemeente Gingelom neemt hier aan deel!
Regenbooghuis Limburg is een ontmoetingsplek voor holebi en transpersonen en tevens het Limburgse aanspreekpunt
rond onderwerpen als seksuele- en genderdiversiteit Hun werking is heel divers. Zo organiseert het Regenbooghuis tijdens
het jaar verschillende in het oog springende acties om de samenleving te sensibiliseren.
Hoewel België – in vergelijking met veel andere landen – vooruitstrevende regels en wetten kent, is nog niet iedereen
mee. Er zijn nog te veel negatieve reacties wanneer het over holebi’s en transgenders gaat. De zelfmoordcijfers in België
zijn enorm hoog. Een groot deel daarvan is afkomstig uit de regenbooggemeenschap. De angst om uit de kast te komen,
om aan te geven anders te zijn, is nog steeds groot. Die angst en onzekerheid, kunnen leiden tot afzondering en uitsluiting.
Het is voor mensen die tot de holebi- en transgemeenschap behoren belangrijk dat ze een plek hebben waar ze terecht
kunnen voor een luisterend oor, waar ze zichzelf kunnen zijn. Het is echter minstens zo belangrijk om de brede samenleving
te sensibiliseren, juist vanwege reacties die holebi’s en transpersonen vaak nog krijgen.
Regenbooghuis Limburg ligt in het centrum van Hasselt in de Meldertstraat, nummer 38 en is telefonisch (en via WhatsApp)
bereikbaar op 0471 252197 en per e-mail via info@regenbooghuislimburg.be. U vindt hen ook op Facebook en Instagram.
Meer info over de werking is te vinden op de website https://regenbooghuislimburg.be/.
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WELZIJN
Nieuw reglement klusjesdienst
De OCMW-raad keurde op 28 april het nieuwe reglement voor de klusjesdienst goed.
Dit nieuwe reglement is geldig vanaf 1 mei en deze gemeentelijke dienstverlening is bestemd voor mensen die omwille van
een fysieke of andere beperking niet in staat zijn om kleine klusjes uit te voeren en die niet de financiële middelen hebben
om hiervoor een vakman in te schakelen.
Wilt u graag beroep doen op deze dienst, neem dan volgende richtlijnen in acht:
Doelgroep
Enkel mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming of die een gezinsinkomen hebben van minder dan € 2.000 netto per maand kunnen een beroep doen op de klusjesdienst. Bij de afhandeling van de aanvragen gelden volgende voorrangsregels:
1. 80-plussers
2. 65-plussers
3. Niet-65-plussers
Plaats van uitvoering
De klusjesdienst kan enkel ingeschakeld worden in en rond een woning die door de aanvrager wordt bewoond. In leegstaande woningen worden geen klusjes of tuinonderhoud uitgevoerd.
Tarief
• € 12 / uur voor mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming
• € 15 / uur voor mensen die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming
Voor het poetsen van grafstenen ter gelegenheid van Palmzondag en Allerheiligen wordt € 12 per graf aangerekend.
Extra kosten
Alle verplaatsingen die de klusjesdienst doet in opdracht van de gebruiker worden gefactureerd aan € 0,3610/km.
Toegelaten klusjes
1. In de tuin: • Gras maaien
		
• Onkruid wieden
		
• Gazon ontmossen
		
• Bloemen en struiken planten
		
• Onkruidbestrijding
		
• Hagen scheren (max. 2 meter hoog)
		
• Struiken en bomen snoeien (max. 2 meter hoog)
		
• Bladeren opruimen
2. In en om de woning: •
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•

Kleine behangwerken
Kleine verfwerken in de woning
Stoep proper maken
Kraan plaatsen
Ophangen van kaders, spiegels of schilderijen
Opruimen van zolders, kelders en tuinhuisjes
Lampen vervangen
Grafstenen kuisen
Afvoeren van afval naar het sorteerpark

Niet toegelaten taken:
• Snoeien hoge bomen en hagen (>2 meter)
• Werken aan of kuisen van dakgoten
• Verfwerken buiten
• Tuin omspitten
• Werken aan gasleidingen
• Plaatsen radiators
• Elektriciteitswerken
Voor meer informatie kunt u terecht bij Annick Gillard op het nummer 011 88 04 47 of via thuisdiensten@gingelom.be
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Laat uw factuur voor het stookoliefonds niet vervallen!
Door de aangepaste werking van het gemeentehuis omwille van de coronacrisis worden de aanvragen voor een tegemoetkoming van het stookoliefonds zoveel mogelijk telefonisch en via e-mail afgehandeld.
Belangrijk daarbij is dat de factuur niet vervallen is. Wie stookolie
bestelt, heeft namelijk maar 60 dagen de tijd om een aanvraag in
te dienen voor een tegemoetkoming van het stookoliefonds. Na
die 60 dagen kan er geen premie meer worden toegekend.
De volgende gegevens hebben wij absoluut nodig:
• De factuurdatum
• Het aantal geleverde liters
• Het bedrag van de factuur
Neem telefonisch contact op met Elke Hubar op het nummer
011 88 04 71. Via e-mail is zij te bereiken op socialedienst@
gingelom.be. U zult nadien gecontacteerd worden om uw aanvraag verder af te handelen.

Lokaal overleg kinderopvang: oproep kandidaten
Het lokaal overleg kinderopvang (LOK) is een gemeentelijke adviesraad die de gemeente en het OCMW adviseert
over het lokaal beleid kinderopvang. Het LOK ondersteunt het beleid inzake kinderopvang en helpt het verder uit te
bouwen.

Naast vertegenwoordigers van het lokaal bestuur en de lokale kinderopvangvoorzieningen hebben ook de gebruikers van de kinderopvang een stem in het LOK. Daarom zijn wij op zoek naar gemotiveerde ouders die hun steentje
willen bijdragen in het gemeentelijk beleid rond kinderopvang.
Geïnteresseerde ouders kunnen hun kandidatuur indienen vóór 29 mei. Dat kan door een e-mail te sturen naar
marc.bovy@gingelom.be met daarin een korte uitleg waarom u de geschikte mama of papa bent om de ouders te
vertegenwoordigen in het LOK.
Voor meer info kunt u bellen naar 011 88 04 45 of mailen naar marc.bovy@gingelom.be.
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INFRASTRUCTUUR

Aangepaste meteropname door Fluvius
De jaarlijkse meteropname voor gas en elektriciteit door Fluvius zal dit jaar door de corona-maatregelen anders
verlopen.
Zolang de maatregelen van social distancing van toepassing zijn, zal de meteropname volledig contactloos gebeuren.
Voor de jaarlijkse meteropname gaan de meteropnemers van Fluvius aan de slag met een systeem
van meteropnamekaartjes die ze in de brievenbus achterlaten, zodat klanten er zelf hun meterstanden op kunnen invullen. Die kaartjes moeten – eenmaal ingevuld – achter het raam of op een
andere zichtbare plaats worden gekleefd om te vermijden dat er contact tussen de meteropnemer
en de klant is.Twee dagen later komen de meteropnemers opnieuw langs om de meterstanden die
op het kaartje staan te noteren.

											
		

MILIEU

Wist u dat u zelf de stoep, goot en/of berm voor uw
woning proper moet houden?
Dat is een kleine klus, maar wel eentje die belangrijk is voor de netheid van de hele buurt. En we willen toch allemaal
in een mooie straat wonen, niet?

Regelmatig stellen wij vast dat er op voetpaden aan woningen en op privéterreinen (privétuinen, bouwterreinen, percelen, …) onkruid en distels groeien.
We willen er de aandacht op vestigen dat u als bewoner verplicht bent om het onkruid en de distels op het
voetpad en de aangelegde berm voor uw eigendom te verwijderen. De aangelegde berm, dat is de ruimte op
het openbaar domein tussen de rooilijn en de rijbaan/het fietspad dat door de overheid werd aangelegd, maar
niet als voetpad werd ingericht. Bovendien moet u uw privéterrein onderhouden en de bloei of zaadvorming
van hinderlijke onkruidsoorten en distels voorkomen. Het is een kleine klus met een groot effect voor de hele
buurt. Een nette buurt bevordert namelijk het veiligheidsgevoel. U voorkomt veel onkruid door regelmatig
de stoep te borstelen.
Zorg er zeker voor dat u de zone voor uw woning proper maakt. Anders bestaat de kans dat u een GAS-boete
in de bus krijgt.
Hou er wel rekening mee dat het verboden is om pesticiden te gebruiken bij het onderhoud van het voetpad
of de aangelegde berm. Ook zout, azijn, bleekwater en andere keukenmiddeltjes zijn pesticiden wanneer u ze
gebruikt om onkruid mee te bestrijden. Deze middeltjes zijn dus ook verboden, omdat ze schadelijk zijn voor
de natuur.
Regelmatig borstelen, harken, heet water gebruiken of
een voegenkrabber en een onkruidbrander zijn dan wel
weer goede alternatieven!
Opgelet! Voor het onderhoud van bomen, hagen, struiken of
ander plantsoen op openbaar domein zorgt de gemeente zelf.
Gelieve dit dan ook aan ons over te laten!
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Grastips: hoe kunt u uw grasmaaisel
nuttig inzetten in uw kringlooptuin?
Wist u dat grasmaaisel een belangrijke meerwaarde heeft in de tuin? Vlaco zet alvast 5 tips voor u op een rijtje. Deze
tips zullen ervoor zorgen dat u minder grasafval heeft! En dat komt altijd goed van pas!
1. Zet uw grasmaaisel in als mulch voor uw borders
Wist u dat vaste planten en struiken heel blij zijn met grasmaaisel als mulchmateriaal? Mulchen is het bedekt houden van
de bodem met een laag organisch materiaal in dit geval ons grasmaaisel. Als u de bodem beschermt tegen het licht door
een mulchlaagje dan krijgt onkruid geen kans. Mulch beschermt de bodem bovendien tegen slagregen, zonnestralen en
uitdrogende wind. Een mulchlaag stimuleert ook het bodemleven: de afbraakorganismen verteren de mulchlaag met een
kruimelige bodem als resultaat.
Hoe gaat u te werk?
Leg de mulchlaag van grasmaaisel maximum 2 tot 3 cm dik. Vul deze aan naarmate de laag verteert. Als u de dikte van de
graslaag beperkt dan gaat de mulch niet gisten, verzuren of ruiken. U hoeft niet bang te zijn voor extra slakken.
2. Ga voor (geïmproviseerd) mulchmaaien
Als u een mulchmaaier heeft dan kunt u die uiteraard gebruiken. Mulchmaaien zorgt ervoor dat u geen grasmaaisel meer
heeft. Een grasmaaier uitgerust met een mulchsysteem versnippert de gemaaide grassprietjes en blaast deze opnieuw
tussen de grasmat. Het bodemleven verteert het maaisel ter plaatse waardoor de bodemstructuur verbetert en het gras
gezonder en droogtebestendiger wordt. Er is geen bijkomende bemesting of besproeiing nodig in periodes van droogte, er
moet minder geverticuteerd worden en er verschijnt minder mos.
Heeft u (nog) geen mulchmaaier, dan kunt u gaan voor (geïmproviseerd) mulchmaaien.
Dit kan op verschillende manieren. Zo kunt u de opvangbak van uw klassieke grasmaaier wegnemen en het gras de komende tijd in meerdere keren maaien. Eerst op de hoogste stand, de volgende dag een stand lager, enzovoort. U zult zien
dat het grasmaaisel de volgende dag al veel droger wordt en tussen de grassprietjes gaat verteren.
3. Verwerk uw grasmaaisel in uw thuiscompost
Heeft u een thuiscomposteersysteem? Een composthoop, -vat of verschillende -bakken? Dan kunt u het mee verwerken in uw thuiscompost. Als u naast het maaisel voldoende ‘bruin materiaal’ toevoegt dan kunt u van dat maaisel prima
compost maken. Hiervoor is het natuurlijk belangrijk om het verschil tussen ‘groene en bruine’ materialen te respecteren.
‘Groene materialen’ zijn de gemakkelijk verteerbare keukenresten, het grasmaaisel en de andere materialen die een
zachte structuur hebben, die veel vocht bevatten en rijk zijn aan voedingselementen. ‘Bruin materiaal’ daarentegen is
stug en breekt veel langzamer af. Het bruine materiaal zorgt voor de luchtigheid en een goede luchtdoorstroming in het
composterend materiaal.
Doet u nog niet aan thuiscomposteren? Misschien vindt u dan nu wel de tijd om het onder de knie te krijgen. Ontdek
nuttige info en handige startersfilmpjes over thuiscomposteren op www.vlaco.be/thuiskringlopen.
4. Laat uw gras eens wat langer groeien
Misschien bent u het al jaren gewend om uw gazon mooi kort te houden. Dan is dit misschien ook hét ideale moment om
uw gazon eens wat langer te laten groeien of om van een gedeelte van uw tuin een stukje hooiland of een bloemenweide
te maken. U zult zien dat dit heel wat te bieden heeft voor de biodiversiteit in de tuin.
Een bloemenweide krijgt u door het grasgedeelte gefaseerd te maaien. Dat maaien doet u pas de eerste keer vanaf half
juni. Bloemen krijgen de kans om zelf zaad te vormen. De diversiteit die hieruit ontstaat is een walhalla voor heel wat vlinders en andere insecten. De vlinderrupsen overleven en vlinders kunnen ongestoord schuilen. Een tweede keer maaien
doet u pas in september. Het bespaart u heel wat werk én grasmaaisel. U krijgt er ook een mooi stukje natuur voor in de
plaats. Kijk eens op de website www.ByeByeGrass.eu. Hier vindt u heel wat tips om uw gras wat langer te laten groeien.
Door minder te doen kunt u meer bereiken voor de biodiversiteit. De bijtjes en vlinders zullen u dankbaar zijn!
5. Kippen scharrelen graag rond in wat grasmaaisel
Onze laatste tip, is er eentje die u alleen met mate kunt toepassen. Ook kippen scharrelen namelijk graag rond in wat
grasmaaisel. U kunt uw kippen gerust een handvol maaisel geven, maar overdrijf hier zeker niet mee! Het grasmaaisel kan
namelijk al snel vast blijven zitten in hun krop waardoor ze zouden kunnen stikken. Opletten hiermee dus!
Meer tips en informatie rond kringlooptuinieren vindt u terug op www.vlaco.be.
Het gemeentebestuur stimuleert de aanschaf van een mulchsysteem met een toelage. Zowel particulieren als erkende
verenigingen kunnen een aanvraag indienen. De subsidie bedraagt € 75 voor een mulchmaaier of combimaaier en € 35
voor een mulchkit. Meer info is terug te vinden op www.gingelom.be, via milieu@gingelom.be of 011 88 04 88.
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MOBILITEIT

Veilig op weg op onze landbouwwegen!
Door het mooie fiets- en wandelweer en de noodzakelijke landbouwactiviteiten worden de landbouwwegen in Gingelom druk gebruikt.We zetten enkele tips op een rijtje om veilig op weg te gaan.
• Hou in eerste instantie rekening met de opgelegde maatregelen in het kader van het coronavirus.
Ga goed na wat toegelaten is en wat niet. Meer info vindt u terug op www.info-coronavirus.be.
• Ook op de landbouwwegen gelden de bestaande verkeersregels. Bent u landbouwer, fietser, loper
of wandelaar? Hou u voor uw eigen veiligheid aan de verkeersregels.
• Hou uw omgeving steeds in de gaten en anticipeer op het verkeer! Rijden met een gsm of smartphone in de hand
is een groot risico en daarom is dat ook verboden. Luistert u graag naar muziek tijdens het joggen? Draag dan één
oortje, zodat u de omgevingsgeluiden toch blijft opvangen.
• Hou voldoende zijdelingse afstand wanneer u elkaar kruist. Lukt dat niet, vertraag dan en stop indien nodig om de
tegemoetkomende weggebruikers doorgang te verlenen. Ziet u een tegenligger aankomen? Zet u dan waar mogelijk
tijdig aan de kant.
• Een landbouwweg is geen sluipweg. Deze wegen zijn voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers
en ruiters.
Nog enkele algemene tips!
• Hou honden steeds aan de leiband en neem altijd een zakje mee als u gaat wandelen. Doe de hondenpoep er in en
deponeer het zakje thuis in de vuilnisbak.
• Neem afval altijd gewoon mee naar huis. Op banken en picknickbanken langs de landbouwwegen werden door onze
gemeentelijke technische dienst kleine bordjes opgehangen om iedereen hier aan te herinneren. Hou onze mooie
gemeente proper!
• Wees hoffelijk en hou rekening met elkaar!

											
		

ACADEMIE

Creatieve quarantaine opdrachten
Ben jij de quarantaine ook beu of heb je behoefte aan een studiepauze?
Ga dan op creatief avontuur met de Academie Haspengouw.
Voor jongeren van 6-18 jaar staat een hele verzameling leuke opdrachten klaar op www.ahbeeld.be/nieuws/creatievequarantaine/. Misschien wil je wel eens ‘Wandelen in een stad aan de kade’ of wil je jagen op een ‘Leeuw met warrige
manen’. We ontwerpen ook knappe ‘collageplanten die de kamer opfleuren’ en allerlei zelfportretten.
Tekenen, kleuren, schilderen, filmen, knippen, ... Er is voor iedere kunstige ziel wat wils! Ben je meer te vinden voor muziek,
theater of dans? Dan vind je hier vast wat je zoekt: www.ahpodium.be/nieuws/van-eigen-bodem/ of www.ahpodium.be/
nieuws/ah-podium-inspireert/

Inschrijven schooljaar 2020-2021
Ben je klaar voor een nieuw schooljaar vol kunst en creativiteit? Inschrijven voor de wekelijkse lessen van
Academie Haspengouw kan online vanaf 15 mei 2020.
Inschrijven kan via mijnacademie.be/ahbeeld of mijnacademie.be/ahpodium.
Dan ben je zeker van je plaats en kunnen we er vanaf 1 september samen invliegen.
Vergeet niet: volzet is volzet! Inschrijven is telkens voor een volledig schooljaar.
Kostprijs en uurroosters vind je via www.ahbeeld.be of via www.ahpodium.be
Volg zeker onze facebookpagina om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes.
www.facebook.com/ahbeeld en www.facebook.com/ahpodium.
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BIBLIOTHEEK
Aangepaste dienstverlening van bibliotheek CLIM: ophaaldienst
Onze bib is op 6 april gestart met een ophaaldienst voor bibliotheekmaterialen. Van thuis uit kunt u materialen uit
onze bib bestellen en op een afgesproken tijdstip ophalen aan de inkomdeur van de bibliotheek.
Hoe kunt u bibliotheekmaterialen uitlenen?
1. Kies vooraf de boeken die u wenst uit te lenen. Raadpleeg hiervoor onze catalogus via https://gingelom.bibliotheek.be.
			 U vindt onder ‘waar staat het’ of een boek in de bib aanwezig is. Noteer de titel en de auteur van de boeken die u wenst.
			 U kunt max. 10 stuks per persoon uitlenen.
2. Bezorg ons uw lijstje via telefoon of per e-mail: bibliotheek@gingelom.be.
3. De uitleentermijn bedraagt 4 weken. Verlengen is mogelijk en kan online, via de
telefoon of per e-mail.
4. Wij maken uw bestelling klaar en spreken met u persoonlijk een afhaaltijdstip af.
			 Afhalen kan enkel tijdens weekdagen.
5. Kom op het afgesproken tijdstip naar de bib.
			 De bestelling zal in een plastieken zak buiten staan aan de inkomdeur van de bib.
6. U kunt de materialen enkel terugbezorgen via de inleverbus.
7. Ingeleverde materialen worden 72u in ‘quarantaine’ gezet vooraleer ze terug uitgeleend kunnen worden.
Voor meer info: tel 011 83 27 01 of bibliotheek@gingelom.be.

Nieuw in de bib
Deflo
Versmachtend verlangen
Wanneer haar ouders een weekendje weg
zijn, ziet de 18-jarige Jennifer haar kans
schoon om voor het eerst met haar vriend
Jason naar bed te gaan. Wanneer Jennifers ouders ’s anderendaags thuiskomen,
vinden zij in het bed van hun dochter het
vreselijk toegetakelde lichaam van Jason.
Jennifer zelf is spoorloos verdwenen.

Nicci French
In hechtenis
Tabitha zit in de gevangenis omdat ze beschuldigd wordt van de moord op haar
buurman Stuart Rees. Tabitha herinnert
zich haast niets meer van de bewuste dag,
maar ze gelooft dat ze onschuldig is. Daarom besluit ze zelf haar eigen verdediging
op zich te nemen.

Lucinda Riley
Zon: Electra’s verhaal (Zeven Zussen, deel 6)
Electra is een wereldberoemd fotomodel die de oplossing voor haar problemen
zoekt in drank en drugs. Zij heeft, in tegenstelling tot haar zussen, geen behoefte om
te weten waar ze vandaan komt. Tot ze op
een dag een bijzondere brief ontvangt.

Santa Montefiore
Naar de overkant
Marigold woont met haar man Dennis en
haar jongvolwassen dochter Suze in een
klein dorpje op het Engelse platteland.
Wanneer haar 90-jarige moeder en haar
andere dochter, Daisy, weer bij hen intrekken, lijkt Marigold haar leven niet meer onder controle te hebben.

Mary Higgins Clark
Schone schijn
Laurie Moran krijgt in haar tv-programma
‘Verdacht’ te maken met een nieuwe cold
case. De zaak rond de moord op de bekende arts Dr. Bell laat Laurie niet meer los. De
dokter leek een perfect leven te leiden. Maar
klopt dat plaatje wel? En wat heeft deze zaak
met Lauries eigen problemen
2 te maken?

Daniëlle Steel
De hertogin
Bij het overlijden van haar vader wordt de
18-jarige Angelique Latham door haar halfbroers van hun landgoed in Engeland verdreven. Zij kan naar Parijs vluchten en vindt
er werk als nanny. Dankzij haar intelligentie
en met een flinke dosis geluk aan haar zijde
begint zij een succesvol bedrijf.
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Leestip

BIBLIOTHEEK

										‘Lampje’ – Annet Schaap
Dit mooi geïllustreerde boek van de Nederlandse schrijfster Annet Schaap is een boek dat kinderen
en jongeren vanaf 10 jaar zeker moeten gelezen hebben.
Het hoofdpersonage is Lampje. Ze woont met haar vader in een vuurtoren en elke avond klimt ze
omhoog om een lampje aan te steken, opdat schepen niet tegen de rotsen te pletter zouden varen.
Lampje is best eenzaam. Haar moeder is gestorven en van verdriet heeft ook haar vader nauwelijks nog oog voor zijn dochter. Bovendien zijn ze erg arm en leven ze afgezonderd. Af en toe gaat
Lampje naar het dorp om boodschappen te doen.
Daar loopt het op zekere avond goed mis. Lampje heeft dringend lucifers nodig voor de vuurtoren.
Op de terugweg naar huis steekt er een hevige storm op. Hoewel ze erg dapper is en vertrouwd
is met de woeste krachten van de natuur, gaat het verkeerd.
Lampje wordt bij haar vader weggehaald en komt in een vreemd huis terecht waar ze hard moet werken. De eigenaar is de
Admiraal, maar die zit op zee. Ze krijgt weinig liefde van Martha, de huishoudster die er ook woont, samen met haar zoon
Lennie, een simpele jongen. Al vlug ontdekt het meisje dat er in de toren van het huis nog iemand leeft. Hoewel Martha haar
de toegang verbiedt, breekt ze binnen in de kamer. Daar doet ze een vreselijke ontdekking.
Dit boek leest als een trein. Het is spannend en er gebeuren hoogst merkwaardige dingen. Het zet je aan het fantaseren. Je
leeft mee met het dappere, kleine meisje dat de buitenwereld niet goed kent. Ze slaagt er in om slechte mensen om de tuin
te leiden en goede mensen ertoe te brengen om haar te helpen.
Pas helemaal aan het einde van dit boek kan de lezer opgelucht ademhalen!

Regenboogaanbod in de bib
Onze bib heeft een aanbod boeken en dvd’s van en over transgenders en holebi’s.
Het zijn soms autobiografische verhalen van transgenders zoals ‘Bo’, ‘(Over-)leven’, ‘Aan de achterkant was alles in orde’,
interviews met bekende homo’s in ‘Mannenliefde’ en vooral de prachtige romans van o.m. Tom Lanoye, Saskia De Coster
en Oscar Wild.
Trans- of homoseksualiteit komt als thema ook aan bod in jongerenboeken zoals ‘Under construction’ en in films als ‘La
vie d’Adèle’.

Meer boeken over dit onderwerp
vindt u in de online catalogus:
https://gingelom.bibliotheek.be.

2
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TERUGBLIK
1. American Games
Populaire sporten uit Amerika? De leerlingen leerden er alles over in sporthal
De Winning in Montenaken.
2. Schoolsportdagen
Dit jaar werd de 3de editie van de gezamenlijke schoolsportdagen voor alle
leerlingen uit het lager onderwijs georganiseerd. De kinderen doorliepen een
bewegingsparcours van meer dan 20
posten.

1

1

1

3. Krokussportkamp
Dit jaar vormde minivoetbal – het kleine
broertje van het populaire zaalvoetbal –
de rode draad tijdens het sportkamp in
de krokusvakantie!
4. Voorlezen in de bib
Deze jonge inwoners van Gingelom genoten van het voorleesmoment in de bibliotheek en luisterden vol spanning naar
het verhaal!

1
1
1

5. Optreden Academie
Tijdens het optreden van de Academie
Haspengouw – Podium – toonden de
kinderen hun muzikaal talent!
deze foto’s dateren van vóór de
coronacrisis.

2

2
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WONEN
& LEVEN

Handelaars in Gingelom blijven
5
bereikbaar via VlaanderenOnline
De gemeente Gingelom lanceert een online platform voor ondernemers en inwoners in de
corona-crisis.Via vlaanderenonline.be/gingelom kunt u voortaan terugvinden welke handelszaken nog bereikbaar zijn,
of u er kunt afhalen of thuis kunt laten leveren en op welke manier de betaling kan gebeuren.
De coronacrisis heeft ons leven door elkaar geschud. Om onze ondernemingen en lokale landbouwers actief in de korte
keten een hart onder de riem te steken, neemt de gemeente Gingelom deel aan het VlaanderenOnline platform.
Via https://vlaanderenonline.be/gingelom komt u snel te weten bij welke winkels u nog terecht kunt tijdens de quarantaine.
Elke ondernemer en landbouwer kan zelf aangeven of zij/hij nog open is en of online bestellen, afhalen of thuis laten leveren
mogelijk is. U ontdekt ook meteen op welke manier u kunt betalen – uiteraard bij voorkeur contactloos.
Met dit platform proberen wij onze plaatselijke ondernemers een hart onder de riem te steken. Als gemeentebestuur
ondersteunen we tijdens de coronacrisis onze lokale middenstanders met alle middelen die we hebben. Dankzij dit nieuw
ondernemersplatform kunnen de inwoners nu op één locatie gemakkelijk ontdekken wat de openingsuren zijn en bij welke
handelszaken ze ook terecht kunnen voor afhaling of levering aan huis. Dit is een enorm handig middel om snel de weg te
vinden naar al deze handelszaken.
Geen internet? Bezorg ons uw gegevens via 011 88 10 31. Wij zorgen voor de registratie!
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GEBOORTEN

OVERLIJDENS

09/02
19/02
19/02
25/02
26/02
27/02
09/03
13/03
21/03
02/04
12/04
18/04
21/04

26/02
28/02
02/03
03/03
06/03
10/03
10/03
14/03
15/03
17/03
17/03
18/03
25/03
26/03
27/03
27/03
29/03
30/03
01/04
01/04
01/04
02/04
03/04
05/04
05/04
05/04
05/04
06/04
11/04
11/04
12/04
14/04
14/04
15/04
15/04
16/04
17/04
21/04
21/04
23/04
25/04
26/04
27/04

Zoé Abrassart (Kortijs)
Amira Boussif Boussif (Jeuk)
Kobe Grégoire Engels (Niel)
Emiel Tossens (Jeuk)
Harleen Singh (Montenaken)
Astor Nickmans (Niel)
Féline Mathijs (Borlo)
Vinz Vangeneugden (Mielen)
Aline Degroot (Kortijs)
Rosalie Menten (Gingelom)
Lylou Masset (Jeuk)
Tristan Itterbeek (Montenaken)
Mories Goossens (Muizen)

VIERGESLACHT
Wij willen in onze gemeente een viergeslacht in de
kijker zetten!
Anny Sardons uit Mielen-boven-Aalst is trotse overgrootmoeder geworden. Anny’s dochter, Ria Jenné,
beviel in 1990 ook zelf van een dochter, Marie-Christien Sépulchre. Zij gaf op haar beurt recent dan weer
het leven aan de kleine Celeste Moens. Wij willen deze
familie met 4 sterke vrouwen graag proficiat wensen!

Valt er in uw familie ook iets speciaal te vieren?
Geef het ons door via info@gingelom.be !

WACHTDIENSTEN
GENEESHEREN

Tel. 089 59 00 59

Baron Valère Croes (Gingelom)
Herwig De Bock (Niel)
Gertrude Simons (Montenaken)
Marie-Louise Robert (Mielen)
Albert Vangrootloon (Jeuk)
Lucien Vanslype (Jeuk)
Nelly Boyen (Gingelom)
Gina Charels (Montenaken)
Marc Van Beneden (Gingelom)
Madeleine Sterkendries (Niel)
Lutgarde Permentier (Gingelom)
Gaston Ruymen (Muizen)
Marc Bellis (Gingelom)
Michel Caspers (Gingelom)
Armand Leemans (Montenaken)
Albert Florquins (Montenaken)
Brigitte Jacquemin (Montenaken)
Marieke Vaes (Vorsen)
Emile Delvaux (Gingelom)
Adelin Janssens (Mielen)
Victoire Libens (Mielen)
Odette Minten (Buvingen)
Pauline Milis (Jeuk)
Joni Sikivie (Borlo)
Marie-José Tossens (Jeuk)
Herman Dehond (Montenaken)
Clement Weemans (Borlo)
Gian Paone (Kortijs)
Camiel Vandevorst (Borlo)
Clemence Langenaken (Gingelom)
Roger Croes (Gingelom)
Urbain Smets (Niel)
Leopold Trossard (Gingelom)
Andrée Clerinx (Montenaken)
Louis Lismont (Gingelom)
Gaston Swinnen (Niel)
Madeleine Sacré (Jeuk)
Zulma Bessemans (Gingelom)
Hélène Draelants (Montenaken)
Mehmet Zherka (Montenaken)
Marie-Thérèse Briffoz (Vorsen)
Eloi Maquet (Montenaken)
Jacques Meys (Mielen)

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

HUWELIJKEN
29/02

Stijn Keijers & Isabelle Van Mullem (Kortijs)
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GEMEENTEINFO
INFO
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
Gesloten op: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei (OLH Hemelvaart), en maandag 1 juni (Pinkstermaandag)
Opgelet: tijdens de duur van de coronamaatregelen moet u
steeds een afspraak maken om te kunnen langskomen in het
gemeentehuis.
Openingsuren juridische dienst
Elke maandag op afspraak
Kinderdagverblijf Minimax
Steenweg 107, tel. 011 83 17 00
Gesloten op: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei (OLH Hemelvaart), en maandag 1 juni (Pinkstermaandag)

PARK VAN DE VRIENDSCHAP

Contactgegevens
Mielenstraat 1, tel. 011 88 20 15
GSM 0473 36 63 07
Opgelet: gezien de coronamaatregelen blijft het Park van de
Vriendschap gesloten tot 30/06.

SORTEERPARK

Contactgegevens
Wintboomstraat 100, tel. 011 88 61 48
Openingsuren
Vanaf 2/4 tot 14/10: dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag: 9u 12u en 12u30 - 16u
Woensdag: 9u - 12u en 12u30 - 19u
Hakselen van groenafval (snoeihout, takken, schors): enkel op
woensdagnamiddag en op zaterdag. Opgelet! Laatste aanvoer
van hakselhout een half uur vóór sluitingstijd.
Opgelet! Enkel VERS groenafval mag aangevoerd worden.
Gesloten op: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei (OLH Hemelvaart), en maandag 1 juni (Pinkstermaandag)
Opgelet: tijdens de duur van de coronamaatregelen blijven de
openingsuren van de winterperiode gelden. Het park is open
van 9 tot 12.00 uur en 12.30 uur tot 16.30 uur.
Zolang deze maatregelen gelden zijn volgende regels van toepassing:
- Per gezin mag er 1 keer per week worden langsgekomen
met max. 1m³.
- Kom alleen naar het sorteerpark - de parkwachter mag u
niet helpen met uitladen.
- Asbest kan niet naar het park gebracht worden. Stel het
verwijderen van asbest uit tot na de coronacrisis.
- Er mag geen cash aanvaard worden. De betalende
fracties kunnen gratis worden aangeleverd voor
de duur van de coronamaatregelen. Hou hierbij
rekening met het wekelijkse maximum van 1m³.
- De verkoop van vuilniszakken en compost wordt stopgezet.
- Het aantal bezoekers op het park wordt beperkt tot 5
bezoekers tegelijkertijd.

LOKALE POLITIE

Contactgegevens
Steenweg 111, 3890 Gingelom, tel. 011 70 19 30
Uw wijkagenten
Michel Bossens, 0498 93 16 55 - Gingelom en Niel
Sarah Pictoel, 0498 93 16 56 - Mielen, Jeuk, Boekhout en Muizen
Renier Volont, 0498 93 16 61 - Montenaken, Vorsen, Kortijs, Borlo
en Buvingen
Openingsuren
Alle werkdagen van 9u tot 12u
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
Inleverbus (langs straatzijde van de bibliotheek, ter hoogte van
de uitleenbalie): om uitgeleende materialen buiten de openingsuren
in te leveren.
Gesloten op: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei (OLH Hemelvaart), en zondag 31 mei (Pinksteren)
Opgelet: tijdens de duur van de coronamaatregelen blijft de
bibliotheek gesloten. Er is wel een afhaaldienst lopende.Van thuis
uit kunt u 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
Opgelet: tijdens de duur van de coronamaatregelen gaat de zitdag
van wijk-werken niet door.

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

SPORTHAL ‘DE WINNING’

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
Opgelet: gezien de coronamaatregelen blijft de sporthal gesloten
tot 30/06.

HUISVUILOPHALING

Huisvuilzakken – Dinsdag 19/05, 02/06
GFT – Dinsdag 09/05, 23/05, 07/06
PMD – Vrijdag 12/05, 26/05
Papier en karton – Dinsdag 26/05
Grofvuil – Woensdag 03/06
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
Opgelet: tijdens de duur van de coronamaatregelen gaat de zitdag
van STEBO niet door.
Er wordt maximaal ingezet op telefonische of digitale dienstverlening aan burgers met woonvragen.Vragen kunnen digitaal aan Stebo
gesteld worden via dit webformulier: https://stebo.be/particulieren/
wonen/wonen-info-pagina-coronavirus/.

