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V A N D A A G

Gingelomse schatten !

VOORWOORD
Onze kinderen, onze toekomst!
Onze gemeente telt momenteel 2.279 kinderen en jongeren.
Dat betekent dat zij 27% van onze inwoners vormen!
Door de jaren heen hebben we voor deze doelgroep een
uitgebreide dienstverlening op poten gezet. In deze editie van
het infoblad geven we je graag een actuele stand van zaken
en maken we ook een overzicht op.
We bieden goede opvang aan, werken nauw samen met
het GO!-gemeenschapsonderwijs en organiseren flankerend
onderwijs. We voorzien in leuke sportvoorzieningen, een
ontmoetingsruimte, goede kinderzorg,… We zetten in op een
leven dat niet beheerst wordt door (materiële) zorgen.
Onze kinderen en jongeren groeien op in een tijd die niet
meer te vergelijken is met die van een paar generaties
terug. De toegenomen welvaart heeft zich vertaald in meer
voorspoed, maar ook in bijkomende waakzaamheid. Het blijft
een enorme uitdaging om alle kinderen de kans te bieden om
hun talenten te ontplooien.
En dat is nu net wat we willen!
We zijn extra bezorgd om kinderen die opgroeien in armoede.
Afkomst en achtergrond lijken steeds meer de kansen in het
leven te bepalen.
Daarom zijn we partners van het Huis van het Kind en de
Opvoedingswinkel. We doen beroep op de professionele
kennis en ervaring van deze experts om ouders en jongeren
te helpen.
Het blijft een heuse uitdaging, een werk dat nooit eindigt. Toch
is geen enkele inspanning ons te veel!
We proberen ons bovendien te spiegelen aan diegenen die
ook in uitdagende omstandigheden een optimistische houding
aannemen en zo veel mogelijk naar de zonnige kant van het
leven kijken.
Investeren in onze jeugd is investeren in onze toekomst!
Annick Princen
Schepen van jeugd en kinderarmoede

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,
ruimtelijke ordening, communicatie, begraafplaatsen en
bevolking.
Zitdagen
Na telefonische afspraak, 011 88 04 70 of 011 88 10 31.

1ste schepen JAN WICHELER (SP.a - Goesting)
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
10 november 2020
De gemeenteraadsleden keurden de agenda en
de bijhorende documenten goed van de algemene
vergaderingen van deze organisaties: Limburg.net,
Cipal en de Intercommunale Vereniging voor Hulp aan
Gehandicapten in Limburg (IGL).
Ze keurden ook de samenwerkingsovereenkomst met
de gemeente Heers goed wat betreft de aanwerving van
een intergemeentelijke deskundige ‘Interne preventie &
noodplanning’.
Nadien gaven ze hun akkoord over de vastgestelde
gemeentelijke dotatie 2021 aan de hulpverleningszone
Zuid-West-Limburg.
De raadsleden keurden het bestek goed voor de
opdracht “Instap in de raamovereenkomst via Fluvius
voor elektronische maaltijdcheques en andere cheques
bij Sodexo voor 2021 tot 2023”. Ze beslisten mee te
stappen in deze raamovereenkomst en de opdracht via
Fluvius te gunnen aan Sodexo Pass Belgium.
De gemeenteraad ging akkoord om een provinciaal
sanctionerend ambtenaar aan te duiden met de
bevoegdheid om gemeentelijke administratieve sancties
(GAS-boetes) uit te schrijven.
Vervolgens verleenden de raadsleden goedkeuring aan
het retributie- en uitleenreglement inzake de organisatie
van evenementen, het uitlenen van logistieke steun en de
retributies hiervoor.
Tot slot besliste de OCMW-raad om het reglement voor
de toekenning en het gebruik van waardebonnen goed te
keuren. Deze waardebonnen komen er ter ondersteuning
van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen
en van de lokale economie, ten gevolge van de COVID19-pandemie.

Inhoud november 2020
Welzijn - 2
• Kinderen zijn onze toekomst
• Opvang vóór en na de school of tijdens de vakantie
• De grootse (ver)bouwplannen van Minimax
• Inloopmoment ‘Huis van het Kind’
• Het OCMW geeft kansarme kinderen een duwtje in de rug
• Spelen op Gingelomse speelterreinen!
• Ook dit jaar krijgen alle 80-plussers een kerstgeschenk

Activiteitenkalender- 5
Algemeen beleid - 8
• Geluidsarm vuurwerk tijdens Nieuwjaarsnacht

Erfgoed - 9
• Project ‘Onder de radar’: zoek mee naar sporen uit WO II

Wonen en leven - 9
• 5 vragen over de Vlaamse energielening en
de Limburgse renovatielening
• Premies voor uw woning of gebouw in 2021

Milieu - 11
• Snoeiafval? Hakselhout? Het kan helpen onkruid te
voorkomen. Maak nu jouw afspraak!
• Merci Gingelom - Schoon gedaan!

Bibliotheek - 12
• Dichtbundel in de kijker
• Nieuw in de bib

Terugblik - 13
Burgerzaken - 14
Gemeente-info
Sommige gebruikte foto’s in deze editie
dateren van vóór de corona-uitbraak !
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WELZIJN
Kinderen zijn onze toekomst!
Maar liefst 2.279 inwoners of 27% van alle Gingelommenaren is jonger dan 26 jaar.Voor het gemeentebestuur en het
OCMW zijn ze dan ook een belangrijke doelgroep. Dat blijkt ook uit de dienstverlening die aangeboden wordt voor
onze jonge inwoners.
Ouders die opvang zoeken voor hun kinderen hebben in Gingelom verschillende opties ter beschikking.
Voor kinderen van 0 tot 3 jaar zijn er diverse opvanginitiatieven:
• Kinderdagverblijf Minimax (georganiseerd door de gemeente)
• Kinderdagverblijf Ukkepuk
• Onthaalmoeders van de Landelijke Kinderopvang
Voor de kinderen in het basisonderwijs (3-12 jaar) organiseert de gemeente
dagelijks voor- en naschoolse opvang in de diverse vestigingen.
Tijdens de schoolvakanties wordt er gemeenschappelijke opvang georganiseerd. In de zomer bieden we ook speelpleinwerking aan en tijdens de overige
vakanties organiseren we talrijke sport- en spelkampen.
De gemeente Gingelom zorgt ervoor dat kinderen in goede handen zijn terwijl hun ouders moeten werken.
Maar er is voor kinderen veel meer dan opvang alleen. Gingelom is 1 van de partners van het ‘Huis van het Kind Haspengouw’ en werkt nauw samen met de Opvoedingswinkel.
Verder heeft het OCMW een uitgebreide dienstverlening voor kwetsbare en kansarme kinderen. Door het aanbieden
van de nodige ondersteuning, financiële hulp en persoonlijke begeleiding, krijgen ook deze kinderen de kansen die ze
verdienen!

Opvang vóór en na de school of tijdens de vakantie
De gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang in Gingelom is er
voor schoolgaande kleuters en kinderen uit het lager onderwijs.
Dit wordt in een kindvriendelijke omgeving georganiseerd, waar alle
ouders hun schoolgaande kinderen kunnen laten opvangen door
een opvangbegeleider. De kinderopvang streeft naar een gezonde
ontwikkeling van het kind op verstandelijk, sociaal-emotioneel en
creatief vlak.
De gemeente Gingelom biedt alle dagen kinderopvang aan. Dit
met uitzondering van pedagogische studiedagen, lokale verlofdagen,
feestdagen, aansluitende brugdagen en de periode tussen Kerstmis
en Nieuwjaar.
Tijdens de schoolvakanties wordt de kinderopvang maximaal gecombineerd met andere activiteiten zoals sportkampen, speelplein,
kleuternamiddagen, …
+12-jarigen hebben eerder nood aan activiteiten die ze samen
met hun vrienden kunnen uitoefenen. Zij vinden hun gading bij de
(sport)kampen, speelplein SPRING, vormingen en andere activiteiten.
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WELZIJN

De grootse (ver)bouwplannen van Minimax
Al meer dan 10 jaar baat het OCMW een kinderdagverblijf uit aan de Steenweg 107 in het centrum van Gingelom.
In Minimax kunnen dagelijks tot 35 baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar worden opgevangen. Dit kan vanaf 7u ’s morgens tot 18u30 ‘s avonds. Een team van gediplomeerde kinderverzorgsters staat garant voor een kwaliteitsvolle opvang waar het
welzijn van de kinderen centraal staat.
Voor vragen en informatie over deze opvang kan je terecht bij Katja Vanelderen op
het nummer 011 83 17 00 of via minimax@gingelom.be.
Minimax heeft grootse plannen!
Het OCMW heeft al enkele jaren de intentie om te investeren in een nieuwe infrastructuur die aan alle kwaliteitsvereisten van een modern kinderdagverblijf voldoet.
Uit de grote patrimoniumstudie die de gemeente vorig jaar heeft laten uitvoeren, is de site aan de Steenweg in Gingelom
aangeduid als de beste plaats om dit nieuwe kinderdagverblijf te bouwen. Het gaat om het huidige gebouw van Minimax,
samen met de voormalige kleuterschool en de oude gebouwen van het OCMW.
Begin volgend jaar zal het OCMW een ontwerper aanduiden. Wordt het een verbouwing
van de bestaande gebouwen, komt er een volledige nieuwbouw of kiezen we voor een
combinatie van beiden? De studie zal het uitwijzen.
Het OCMW heeft alvast in het meerjarenplan 2020 – 2025 de nodige budgetten voorzien om ten laatste tegen 2024 het nieuwe kinderdagverblijf in gebruik te kunnen nemen.

											
		

Inloopmoment ‘Huis van het Kind’

Het ‘Huis van het Kind Haspengouw’ organiseert maandelijks een inloopmoment voor ouders en kinderen. Dat gaat
door in de gemeentelijke bibliotheek in Gingelom. Tijdens het inloopmoment is er steeds een verpleegkundige van
Kind & Gezin en een vroedvrouw aanwezig.
Je kan bij hen terecht met vragen over zwangerschap, voeding bij baby’s en peuters, slaapproblemen bij jonge kinderen,
zindelijkheid, algemene ontwikkeling, ... Je kan je kindje ook laten wegen, meten of een oogtest laten uitvoeren.
Daarnaast is er ook een consulent van de Opvoedingswinkel aanwezig. Bij haar kan je terecht met al je vragen over het
opvoeden van kinderen. Zit jij soms ook met de handen in het haar? Kom dan langs voor een luisterend oor en ontvang
tips en handvaten voor de opvoeding van je kinderen.
Driftbuien van je 4-jarige zoon? Gsm-gebruik bij je puberende dochter? Samen met jou wordt er naar een aanpak gezocht
die bij jouw gezin past.
Het inloopmoment van ‘Huis van het Kind’ gaat in principe elke 2de woensdag van de maand door, van 9u tot 11u.
Omwille van de COVID-19 pandemie is dit inloopmoment helaas tijdelijk stopgezet. Zodra het mogelijk is, wordt het
opnieuw opgestart.
Heb je een dringende vraag of heb je hulp nodig, de Opvoedingswinkel
blijft bereikbaar via:
• E-mail: info@opvoedingswinkelhaspengouw.be
• Tel: 0492 27 72 91
• Facebook chat: like onze pagina OpvoedingswinkelHaspengouw
• Website: www.huisvanhetkindhaspengouw.be
Discretie is gewaarborgd!
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WELZIJN

											

Het OCMW geeft kansarme kinderen een duwtje in de rug
Het OCMW beschikt over tal van mogelijkheden en middelen om kansarme kinderen te ondersteunen opdat zij, net
zoals andere kinderen, kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven.
Het fonds voor sociale en culturele participatie zorgt er, samen met het kinderarmoedefonds, voor dat kinderen uit
kansarme gezinnen niet lijdzaam langs de zijlijn van de maatschappij moeten toekijken. Door hen financieel te ondersteunen, hoeven zij niet achterop te hinken en krijgen zij dezelfde kansen als hun leeftijdsgenootjes. Dit kan gaan van lidgelden
voor sportclubs, de aankoop van sportmaterialen, tussenkomsten in schooluitstappen en nog veel meer.
Daarnaast keert het OCMW ook de septembertoelage uit aan gezinnen met een laag inkomen. Dit is een tussenkomst
in de hoge schoolkosten, die vaak een zware last betekenen voor heel wat mensen.
Maar het OCMW zorgt niet enkel voor financiële ondersteuning. Kansarme kinderen kunnen ook huiswerkbegeleiding
krijgen van vrijwilligers.
Wie het echt moeilijk heeft, kan bovendien een beroep doen op gezinsondersteuning. Een speciaal opgeleide
gezinsverzorgster komt dan niet alleen een handje helpen in het huishouden, maar heeft ook speciale aandacht voor de
begeleiding van de kinderen in het gezin.
Alle info vind je op www.gingelom.be.

											

Spelen op Gingelomse speelterreinen!

In tijden van corona zijn kinderen jammer genoeg ook beperkt in hun speelmogelijkheden. Nu de speelpleintjes in de
gemeente opnieuw open zijn, kunnen ze gelukkig daar terecht om hun energie kwijt te geraken.
De speelpleintjes vind je op de volgende locaties:
• ’t Kulterke – Wijk De Kulter – Gingelom
• ’t Groentje – Wijk Groenhof – Jeuk
• ’t Beemtje – Beemdwijk – Mielen
• ’t Parkske – Mielenstraat 1 – Buvingen
• ’t Bibke – Surlet de Chokierstraat 4 – Gingelom
• ’t Voske – Pad Lagestraat – Vorsen
• ‘t Halleke – Wijk Halleke – Montenaken
• Meerplein – Hannuitstraat – Montenaken
• ’t Nachtegaaltje – René Houbeystraat – Mielen

									

Ook dit jaar krijgen alle 80-plussers
een kerstgeschenk

De gemeente is er niet enkel voor de jongeren, maar ook voor de ouderen.
Naar jaarlijkse gewoonte bedeelt het OCMW een eindejaarsgeschenk
aan alle 80-plussers uit de gemeente en alle bewoners van het woon- en
zorgcentrum Ocura in Montenaken. In totaal zullen op die manier zo’n
500 kerstcadeaus worden uitgedeeld.
4 | G I N G E L O M VA N D A A G | N o v e m b e r 2 0 2 0

Een overzicht van
activiteiten voor jong
en oud

VRIJE

TIJD

BUURTWERKING
					
Annulering nieuwjaarsdrink
			
Door de aanhoudende coronacrisis kan de traditionele nieuwjaarsdrink
			

niet plaatsvinden. Het gemeentebestuur organiseert enkele coronaveilige
alternatieven zoals #Shine A Light (zie hieronder)!

Eindejaar in Gingelom
Licht in donkere dagen: dat is wat het gemeentebestuur tijdens de eindejaarsperiode en vooral in het nieuwe jaar bij de mensen wil brengen. Een
gevoel van hoop, zodat we het coronajaar stilaan achter ons kunnen laten
en het gewone leven stukje per stukje kunnen hervatten.

#Shine A Light
Met deze actie doen we beroep op jullie om een gloed van warmte
en verbondenheid door onze gemeente te laten stromen.
Haal die kerstverlichting al maar boven en laat je woning schitteren.
Iedereen kan van je creativiteit meegenieten via de Facebookpagina
“Eindejaar in Gingelom”.
Wie weet win je wel een aankoopbon van 50 euro!

Praktisch:

Schrijf je gezinsbubbel in vóór 15 december via: 011 88 04 93 of cultuurjeugd@gingelom.be!
✓
✓
✓
✓
			

Versier je woning.
Maak er een foto van.
Post de foto op de Facebookpagina “Eindejaar in Gingelom”
De 10 woningen met de meeste likes ontvangen een waardebon van 50 euro
waarmee je bij de Gingelomse handelaars aankopen kan doen!

PARK VAN DE VRIENDSCHAP
Met spijt in het hart moesten wij het Park van de Vriendschap tijdelijk sluiten gezien de COVID					
19-pandemie.
			
			
Dit zal zo blijven tijdens de volledige duur van de verstrengde maatregelen.

We proberen via telefoon wel contact te houden met de gekende bezoekers van het Park van de
Vriendschap.
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BIBLIOTHEEK
Voorlezen voor peuters
					
			
december
			
Wanneer?
		
Wat?
		
		
Inschrijven?
		
Info?

en kleuters:

Woensdag 16 december 2020
van 16u tot 16u30
Voorleesmoment voor peuters (2,5j – 3j)
en voor kleuters (4j – 6j)
Een kamishibai-verhaal over Kerstmis
Gratis deelname. Vooraf inschrijven via de bib is
verplicht. Het aantal deelnemers is beperkt.
bibliotheek@gingelom.be – 011 83 27 01

Voorleeskalender
2020-2021
Gemeentelijke bibliotheek CLIM
Surlet de Chokierstraat 4 - 3890 Gingelom
Telkens op woensdag van 16u tot 16u30
Voorlezen aan peuters (2,5 - 3j) en
kleuters van 4 - 6j
Het aantal deelnemers is beperkt!
Vooraf inschrijven is verplicht:
Bibliotheek CLIM - 011 83 27 01
bibliotheek@gingelom.be
www.gingelom.be/voorlezen

28 oktober

herfst

er
25 novemb+ Sint
voorleesweek

13 januari

winter

16 december

kerst
10 februari

gratis
deelname

17 maart
Jeugdboekenmaand

Valentijn
19 mei

21 april

Jonge dieren

zomer
V.U. Bibliotheek CLIM - Surlet de Chokierstraat 4 - 3890 Gingelom

JEUGD - SPORT - CULTUUR
					
Sport- & cultuursterren 2020 en 2021
			
Door de huidige corona-pandemie is het niet mogelijk en ook
			
niet aangewezen om in het voorjaar van 2021 samenkomsten
te organiseren zoals de uitreiking van de sport- & cultuursterren.
Op advies van de sportraad heeft het college dan ook beslist om
zowel de kandidaten van 2020 als deze van 2021 te huldigen in
2022.
Kandidaten voor de sport- & cultuursterren 2020 kan je bezorgen
aan de dienst Vrije Tijd via 011 88 04 92 of sport@gingelom.be.

Volg de Sint digitaal in je huiskamer
Sinterklaas schakelt dit jaar over naar de digitale wereld en hoopt zo alle kinderen te bereiken.
Volg zijn digitaal verhaal in 3 afleveringen vanaf 22 november op de gemeentelijke website!
www.gingelom.be/sint

Geen voorstellingen Toneelvrienden Gingelom in 2021
Liefste toneelfans, de coronacrisis beheerst al maanden ons leven.
Het amateurtoneel drukt voorlopig ‘de pauzeknop’ in.
Ook de toneelvrienden Gingelom hebben besloten om in 2021 geen
voorstellingen te organiseren. Ons doek blijft voorlopig even dicht.
We kijken uit naar de toekomst en dromen er al van om jullie terug
te kunnen laten lachen. In alle veiligeheid. Stay Safe!

Verenigingen
Walk Ici Otarie – zaterdag 21 november
Gezien de huidige negatieve toestand van de COVID-19-pandemie en de bijhorende verstrengde maatregelen wordt
deze wandeling geannuleerd!
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ALGEMEEN BELEID
Geluidsarm vuurwerk tijdens nieuwjaarsnacht:
vraag tijdig toestemming!
Vuurwerk is mooi, maar gevaarlijk! Jaarlijks gebeuren er verschillende ongevallen door onverantwoord gebruik van
vuurwerk. Bovendien hebben veel dieren last van de knallen. Daarom geven we graag tijdig wat meer info over wat
wel en niet mag en over hoe je een aanvraag kan indienen voor het afsteken van vuurwerk.
Aanvragen voor vuurwerk worden niet toegelaten (noch particulier, noch professioneel). Er is 1 uitzondering: tijdens
nieuwjaarnacht mag in de gemeente Gingelom tussen 23u30 en 00u30 wel vuurwerk afgeschoten worden, onder
volgende voorwaarden:
- Het mag enkel gaan over geluidsarm vuurwerk;
- Het moet gaan om vuurwerk met de benaming ‘feestvuurwerk’;
- Je hebt de toestemming van de burgemeester nodig!
Het gebruik van wensballonnen is altijd verboden.
Waarom geluidsarm vuurwerk?
Dieren hebben veel last van de knallen van traditioneel vuurwerk. Ook kinderen schrikken vaak van de luide knallen.
Traditioneel vuurwerk brengt een knal van 170 decibel teweeg. Bij geluidsarm vuurwerk is dat maar 85 decibel. Geluidsarm
vuurwerk is even mooi als traditioneel vuurwerk, maar het is door het lagere geluidsniveau een pak dier- en kindvriendelijker.
Geluidsarm vuurwerk is bovendien veiliger, omdat er – door de andere samenstelling – minder kruit ontploft.
Toelating vragen
Toelatingen voor geluidsarm vuurwerk tijdens nieuwjaarsnacht moeten ten laatste op 8 december aangevraagd
worden via het aanvraagformulier dat je kan terugvinden op www.gingelom.be/vuurwerk. Vul zeker alle gevraagde
gegevens in!
Alle aanvragen worden doorgegeven aan de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken en de
hulpverleningszone Zuid-West Limburg.
Heb je een toelating? Respecteer dan de veiligheidsrichtlijnen in de folder ‘Verpest uw feest niet. Gebruik vuurwerk veilig!’
Deze brochure ontvang je samen met de toestemming van de burgemeester.
Breng zeker ook je buren tijdig op de hoogte. Zo kunnen ze hun dieren binnenhouden en eventueel andere
voorzorgsmaatregelen nemen.
Meer informatie over de aanvraagprocedure voor vuurwerk: cel Wonen & Leven, tel. 011 88 04 80,
e-mail: ruimtelijkeordening@gingelom.be of www.gingelom.be/vuurwerk.
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ERFGOED
Project ‘Onder de radar’:
zoek mee naar sporen uit WOII
In 2019 ontdekte het team van Wouter Gheyle, van de
Universiteit Gent, in het Amerikaans Nationaal Archief
(NARA) een unieke reeks luchtfoto’s die de Duitse en
Amerikaanse luchtmacht namen tussen 1944 en 1945. Zo
vormen 810 luchtfoto’s samen het volledige Limburgse
grondgebied. Ze geven een beeld van het toenmalige
Limburg.
Onder de radar (www.onderderadar.be) is een digitaal platform waarop je kan grasduinen tussen de Duitse en Amerikaanse
luchtfoto’s door op de ‘kaart’ te klikken. Het platform biedt je ook de mogelijkheid om zelf onroerend erfgoedrelicten zoals
bunkers, loopgraven, schuiloorden… uit WOII aan te duiden op de kaart en daaraan een verhaal te koppelen. Je kan ook
foto’s of filmpjes aan je verhaal toevoegen.
Vanaf oktober 2020 tot midden juli 2021 verschijnt er elke week 1 uniek verhaal over een Limburgse gemeente. Op woensdag 24 maart 2021 komt onze gemeente aan bod. Op die dag wordt de Gingelomse getuigenis bekend gemaakt via de
Facebookpagina van Erfgoed Limburg en kan je in de bibliotheek van Gingelom een unieke postkaart ophalen.

WONEN & LEVEN
5 vragen over de Vlaamse Energielening
en de Limburgse renovatielening
1. Wat is de Vlaamse energielening en de Limburgse renovatielening?
Met de Vlaamse energielening kan je tot €15.000 lenen aan 0% interest. Dit geld
gebruik je om te investeren in energiezuinige maatregelen zoals bijvoorbeeld
isolatie of een energiezuinige verwarmingsketel.
Met de Limburgse renovatielening kan je tot €30.000 lenen aan 1,5% interest. De
helft van dit geld gebruik je om te investeren in energiezuinige maatregelen. Met
de andere helft kan je andere investeringen doen in je woning.
2. Welke voordelen levert een Vlaamse energielening of Limburgse
renovatielening op?
Naast het voordelige rentetarief (0% of 1,5%) krijg je altijd gratis en onafhankelijk advies. Een professionele adviseur helpt je met de keuze van aannemers, het
bestuderen van offertes en geeft advies over de premies die je kan aanvragen.
Zo ben je zeker dat je slim investeert, geen eurocent premie laat liggen én snel
de voordelen van je investeringen zal voelen. In je woning én in je portemonnee.
3. Kan iedereen zo’n lening aanvragen?
Om in aanmerking te komen voor een Vlaamse energielening aan 0% interest,
moet je aan 1 van volgende voorwaarden voldoen:
• Verhoogde tegemoetkoming
• Beschermde afnemer
• Een gezamenlijk belastbaar inkomen hebben lager dan of gelijk aan €31.550, verhoogd met €1.650 per persoon ten
		 laste.
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WONEN & LEVEN
Limburgers die niet in aanmerking komen voor een lening aan 0% interest, kunnen nog altijd een voordelige lening met
advies krijgen aan 1,5% interest via de Limburgse renovatielening.
Je kan dan tot maximum €30.000 lenen.
Wie recht heeft op een Vlaamse energielening aan 0%, kan bijkomend €15.000 euro lenen met de Limburgse renovatielening.
Het totale leenbedrag kan nooit groter zijn dan €30.000.
4. Wie beheert deze energieleningen?
De ervaren energiespecialisten van Stebo met de bank Onesto. Voor de Vlaame Energielening werken we samen met de
Vlaamse overheid, voor de Limburgse renovatielening is de provincie Limburg onze partner.
5. Hoe vraag ik een voordelige energielening aan?
Bel naar Ilse Verleysen, 089 77 81 29, of mail naar ilse.verleysen@stebo.be.
Meer informatie op www.energiehuislimburg.be.

Premies voor uw woning of gebouw in 2021
Ook in 2021 zijn er nog premies te verkrijgen voor renovatiewerken en energiebesparende maatregelen.
Zo kan men voor het renoveren van een woning die minstens 30 jaar oud is de Vlaamse renovatiepremie aanvragen.
De premie wordt berekend op basis van facturen van de uitgevoerde werken of de aangekochte materialen. Bijkomend
gelden er inkomensvoorwaarden.
Meer info over deze renovatiepremie vind je terug op: www.wonenvlaanderen.be/verbouwen.
Via netbeheerder Fluvius kunnen er ook premies aangevraagd worden voor energiebesparende investeringen zoals o.a.
voor superisolerende beglazing, muurisolatie, …
Hou er rekening mee dat er vanaf 2021 wijzigingen worden doorgevoerd!
Vanaf dan heb je bv. enkel nog recht op een premie van Fluvius voor dakisolatie als de isolatie door een aannemer is
geplaatst. Doe-het-zelvers die zelf dakisolatie plaatsen zullen dus geen premie meer krijgen.
De premie voor een warmtepompboiler loopt verder in 2021. Deze boiler moet vanaf dan wel beschikken over een
regeling om de warmwatertemperatuur te verhogen bij een extern signaal, om zo aan thermische opslag te kunnen doen.
Meer informatie kan je vinden op www.fluvius.be.
Heb je nog vragen of heb je hulp nodig bij het invullen van een aanvraag? Stebo helpt je graag verder aan het woonenergieloket. Dit vindt iedere 1ste en 3de woensdag van de maand plaats van 10u tot 12u in het gemeentehuis. Om je zo goed
en veilig mogelijk te helpen, werken we wel enkel op afspraak.
Maak hier een afspraak: https://woonenergieloket.stebo.be/gingelom/
Heb je een afspraak kunnen maken? Vergeet dan zeker niet je aanslagbiljet (inkomen 2019) mee te brengen, samen met
duidelijke detailfacturen en/of offertes.
Meer info: Bert Van de Vijver – 089 39 16 44 – bert.vandevijver@stebo.be
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MILIEU
Snoeiafval? Hakselhout?
Het kan helpen onkruid te voorkomen.
Maak nu jouw afspraak!
Een opgeruimde tuin zorgt voor een opgeruimde geest. Na het snoeien van bomen, heggen of struiken blijven vaak
grote volumes snoeimateriaal achter in de tuin. Heb je snoeihout en takken die je niet zelf naar het sorteerpark kunt
brengen? Laat ze gratis aan huis hakselen!
Gehakseld snoeihout kan prima gebruikt worden als mulchlaag (=deklaag) tussen beplantingen. Als de laag die aangebracht werd voldoende dik is, zal dit de groei van onkruid tegengaan. Het gehakseld materiaal is ook nuttig voor de
thuiscomposteerder, zo kan het bijvoorbeeld gemengd worden met grasmaaisel. Krachtvoer voor je tuin!
Kan je zelf je snoeihout niet hakselen? Geen probleem:
Iedere woensdagnamiddag en donderdag komt onze groendienst gratis hakselen aan huis!
Vraag een afspraak via 011 88 04 81
Hier alvast enkele tips:
Laat het snoeimateriaal niet dagenlang rusten op een hoop.
Takken hebben namelijk de neiging om zich te verstrengelen als een spinnenweb. Door het snoeiafval meteen te verhakselen vermijd je extra werk om het ‘spinnenweb’ nadien terug te ontrafelen.
Laat het snoeihout niet te lang uitdrogen.
Hoe droger het hout, hoe harder het wordt. Droog hout is lastiger voor mens en machine om te verwerken dan vers
snoeisel.
Veiligheid boven alles.
Zorg ervoor dat er geen kleine voorwerpen of stukken draad tussen het hout komen. Deze kunnen per ongeluk in de
trechter belanden en zo de machine beschadigen.
De meest onderhoudsvriendelijke manier om onkruid te voorkomen zijn houtsnippers of boomschors.
Onkruid komt voor op plaatsen waar er veel zon schijnt, maar waar de bodem niet bedekt is. Vanaf het moment dat je
de bodem bedekt, zal je ook véél minder last krijgen van onkruid. Door een goede dichte laag (8cm) houtsnippers aan
te brengen krijgt zonlicht weinig kans, wat de groei van onkruid zal verminderen. Ook kunnen de houtsnippers gebruikt
worden in borders tussen de planten. Zo krijgt de tuin een natuurlijke uitstraling en hou je onkruid weg. De bodem wordt
daarnaast ook beschermd tegen uitdroging en overmatige verdamping.

Merci Gingelom – Schoon gedaan!
Limburg.net lanceert dit jaar met de steun van Interafval, de OVAM en Fost Plus, voor de 5de keer de Week van de
Afvalophaler en recyclageparkwachter. Die vindt plaats van 23 tot en met 29 november.
Deze week stelt het werk van het personeel van sorteerparken en afvalophalers in een positief daglicht. De campagne
roept op om respect te tonen voor het werk van de afvalophalers en parkwachters door je afval correct aan te bieden.
Met een rode strik, een tekening of een vriendelijk woord bedank je de medewerkers van de sorteerparken en de afvalophalers voor hun dagelijkse inzet.
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BIBLIOTHEEK

Dichtbundel in de kijker
Mag ik dicht bij jou? - Inge Sacré en Nynke Boelens

‘Mag ik dicht bij jou?’ is de 1ste dichtbundel van Inge Sacré uit Jeuk. Inge is gepassioneerd
door schrijven. Spelend met ritme en woord creëert zij zeer toegankelijke poëzie. Inge is
ook lid van het Gingelomse kunstcollectief Artum17.
De dichtbundel is bedoeld voor beginnende lezertjes en bevat een 40-tal gedichten
over familie, fantasie en liefde, maar vooral over taal. Elk gedicht heeft een grappige
kleurpotloodtekening ter verduidelijking van de woorden. De illustraties zijn door Nynke
Boelens gemaakt.
De klavertjes bij de titel van elk gedicht geven de moeilijkheidsgraad aan.

Nieuw in de bib

Nora Roberts
Dans van de liefde
De Ierse familie O’Hurley is een
kleurrijke theaterfamilie met Iers
temperament!
Abby O’Hurley’s man is pas overleden.
Zij wil alleen met rust gelaten worden.
Wanneer journalist Dylan Crosby in
het verleden van haar man begint te
graven, wil Abby tegen elke prijs het
welzijn van haar zoontje beschermen.
Maddy
O’Hurley
heeft
de rol van haar dromen gekregen in
Jessie en Nicky Kroon
Doe het zero. Simpele recepten voor een veelbelovende Broadway-musical, maar haar gedachten
worden steeds meer beheerst door Reed Valentine…
een plastiekvrij leven
Jessie en Nicky delen simpele recepten om je eigen producten te maken,
zodat de wereld bespaard blijft van
Annemie Struyf
wegwerpplastic.
Durf dromen. Leven tussen droom en
daad
De auteur deelt haar ervaringen en
ontmoetingen met iedereen die een
Arnout Hauben & Johanna Spaey
droom koestert. Zolang mensen hun
De bevrijding van Vlaanderen
dromen blijven koesteren, is er hoop
Arnout Hauben gaat op reis in eigen
en is er een toekomst.
land en trekt in het spoor van de
troepen die Vlaanderen bevrijd hebben. Deze bevrijding van Vlaanderen
in 1944-1945 wordt verteld aan de
hand van verslagen van ooggetuigen.
Lucinda Riley
De zilverboom
Greta keert na 30 jaar terug naar
het landhuis ‘Marchmont Hall’ dat
ooit een belangrijke rol in haar leven
speelde. Zij herinnert zich niets
meer van deze periode omdat zij
aan geheugenverlies lijdt. Tot op het
moment dat Greta een grafsteen
ontdekt op het landgoed…
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TERUGBLIK
1. Week van de
Kinderbegeleider
Van 12 tot 18 oktober was het
‘Week van de Kinderbegeleider’. De
kinderbegeleiders ontvingen heel wat
complimentenkaartjes van de ouders
en werden in de bloemetjes gezet. Dit
deed enorm deugd! Kinderbegeleiders
zetten zich elke dag onvermoeibaar in
om van de kinderopvang een fijne en
warme plek te maken waar elk kind
zich goed voelt.
“Wij willen de ouders graag bedanken
voor de vele reacties en hartverwarmende woorden op de kaartjes!”
2. Dank je wel,
zwerfvuilmeters en -peters!
Eind 2016 gingen we op zoek
naar zwerfvuilmeters en -peters.
Ondertussen zijn we met 97
vrijwilligers die regelmatig op pad
gaan in hun eigen buurt om zwerfvuil
op te ruimen. Jaarlijks blijft deze groep
van geëngageerde en enthousiaste
vrijwilligers groeien.
Dit jaar werd iedereen in de
bloemetjes gezet met een
cadeaupakket met daarin lokaal
geproduceerde producten van
Gingelomse landbouwers. Wij
zijn heel erg dankbaar voor het
engagement van deze vrijwilligers!

1

2

2

3

3

3. Bloedinzameling oktober
2020
Wij zijn blij te mogen melden dat zich
in oktober 56 donoren aanboden om
bloed te geven, waaronder 5 nieuwe
personen. Een mooi aantal in huidige
tijden!
Het systeem van voorinschrijving
werkt goed, waardoor de wachttijden
nu erg beperkt zijn.

3

3
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Burgerzaken
& Wachtdiensten
GEBOORTEN
01/10 Sieg Rymenants (Gingelom)
22/10 Mart Achten (Mielen)
28/10 Emmanuel Gabraeil (Niel)

WACHTDIENSTEN
GENEESHEREN

Tel. 089 59 00 59

OVERLIJDENS
22/09
12/10
18/10
21/10
21/10
23/10
30/10
31/10

Lisette Thibbaut (Montenaken)
Jean Hendrickx (Montenaken)
Jean Vanmechelen (Jeuk)
Jan Mievis (Niel)
Willy Coningx (Montenaken)
Guido Biets (Gingelom)
Georges Bronckaers (Gingelom)
Maria Peetermans (Borlo)

HUWELIJKEN
24/10 Renaat Goorts & Anne Thomas (Buvingen)

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
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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.

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
Zondag: 10u – 12u
Inleverbus (langs straatzijde van de bibliotheek, ter hoogte van
de uitleenbalie): om uitgeleende materialen buiten de openingsuren
in te leveren.

Openingsuren juridische dienst
Elke maandag op afspraak

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.

Kinderdagverblijf Minimax
Steenweg 107, tel. 011 83 17 00

WIJK-WERKEN

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.
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!

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’

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 1/12, 15/12, 29/12
GFT – Dinsdag 24/11, 8/12, 22/12
PMD – Vrijdag 27/11, 11/12, 26/12
Ophaling bij minder mobiele inwoners –
Maandag 30/11,21/12
Papier en karton – Dinsdag 21/11, 29/12
Grofvuil – Woensdag 2/12 –
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 2/12 en 16/12.
Om je zo goed en veilig mogelijk te helpen, werken we enkel op
afspraak.
Maak een afspraak via https://woonenergieloket.stebo.be/gingelom.

