08
Oktober 2020

V A N D A A G

Gelukkige senioren
in Gingelom!

VOORWOORD
De cijfers liegen er niet om. Daar waar er onder normale omstandigheden een tiental inwoners per maand sterven in onze
gemeente, vielen er in april van dit jaar 18 en in maart 26
overlijdens te betreuren… Een veelvoud van de gebruikelijke
cijfers dus! Hetzelfde geldt voor onze naburige gemeenten.
In woonzorgcentrum Ocura in Montenaken is de toestand
onder controle. De directie van Ocura en de burgemeester
houden hierover heel regelmatig een overleg.
Onze meest kwetsbare senioren werden door medewerkers
van de gemeente gecontacteerd. De lockdown heeft namelijk
zeer zwaar gewogen op deze leeftijdsgroep. Wij hadden het
rapport van Artsen zonder Grenzen niet nodig om tot dat
besef te komen…
De uitspraak van één van deze bejaarden ging als een mes
door me heen: “Om te vermijden dat we sterven, wordt het
ons verboden om nog te leven”.
Nu het virus weer stoutmoediger wordt, moeten we onze
senioren beschermen. We hadden dan ook geen andere keuze
dan het ‘Park van de Vriendschap’ opnieuw te sluiten. Voorlopig alvast tot eind oktober. Deze keer kunnen we rekening
houden met wat we tot nu toe kenden. Er kan nagedacht
worden over kleinere bubbels. In geval van een nieuwe lockdown kan misschien extra personeel ingezet worden zodat
de bewoners toch nog in de buitenlucht kunnen komen, een
deftige babbel kunnen slaan, wat gezelschap hebben, … Dit
zijn basisbehoeften voor iedereen en we zijn het aan onze
ouderen verplicht om ook hén daarin te voorzien!
Gelukkig wonen we in een kleine gemeente waar de solidariteit tussen de mensen en de verschillende generaties nog
sterk aanwezig is. Laten we samen, jong en oud, de maatregelen naleven. Alleen dan kan de zomer van volgend jaar er
terug normaler uitzien.

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)

Rita Thierie, schepen van senioren en gehandicapten

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
13 oktober 2020

Inhoud oktober 2020
Welzijn - 2

De gemeenteraadsleden stemden in met de agendapunten van de aankomende buitengewone algemene vergaderingen van deze 3 instanties: Fluvius opdrachthoudende
vennootschap, Fluvius Limburg en TMVS.

• Het ‘Park van de Vriendschap’:
		 een noodzaak voor het welzijn van onze senioren
• Thuisdiensten OCMW: een steunpilaar in moeilijke tijden
• Opvoedingswinkel Haspengouw staat klaar voor jou!

Vervolgens keurden zij het activiteitenverslag en de jaarrekening 2019 goed van de interlokale vereniging inzake de
regierol sociale economie Ecompas en het budget 2020
van de projectvereniging Wijk-werken Haspengouw.
De gemeenteraad en OCMW-raad besloten om de bestaande personeelsformatie van het gemeentebestuur op
te heffen en akkoord te gaan met de voorgestelde werkwijze voor de integratie van de personeelsplanning in het
meerjarenplan.
Nadien namen zij allen kennis van de goedkeuring door
de provinciegouverneur van de jaarrekening 2019 van de
gemeente en het OCMW.
Op vlak van mobiliteit besliste de gemeenteraad om een
gemeentelijke werkgroep ‘Vervoer op Maat’ op te richten.
De raad stemde ook in met de voorlopige vaststelling van
de opheffing van buurtweg 68 en buurtweg 70 in Montenaken in de Atlas van de Buurtwegen.
Het bestek en de raming voor de opdracht “Aanstellen
ontwerper voor het renoveren en herinrichten van de
Sint-Pieterkerk in Gingelom” werden goedgekeurd. Ook
de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor dit project
werden vastgesteld door de raadsleden.
Daaropvolgend gingen de raadsleden akkoord met de
budgettaire wijziging wegens bijkomende werken voor
de aanleg van de wegen en riolering van de verkaveling
Dorpskouter fase 1A.
De lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de uitvoering van het bomenbeleidsplan Gingelom werden goedgekeurd.
Het gemeentebestuur van Gingelom besliste in te stappen in de raamovereenkomst voor bodemonderzoeken
en bodemsaneringsprojecten geplaatst door OVAM.

Jeugd - 5
Infrastuctuur - 6
• Aanpassingswerken nutsvoorzieningen
		 Sint-Rumoldusstraat gestart
• Onderhoudswerken betonwegen

Algemeen beleid - 7
• Geluidsarm vuurwerk tijdens nieuwjaarsnacht:
		 vraag tijdig toestemming!

Kort Nieuws - 7
• Oproep voor de gemeentelijke infogids 2021-2023

Brandweer - 8
• DOE DE DEUR DICHT! En red levens bij brand!

Activiteitenkalender- 9
Vacatures - 12
• Aanwerving deskundige infrastructuurwerken
• Aanwerving meewerkend ploegbaas groen

Noodplanning - 14
• Resultaten test BE-alert van 1 oktober

Mobiliteit - 14
• Winnaars Week van de Mobiliteit – fietszoektocht

Milieu - 15
• Waar naartoe met bladafval?
• Online infosessie – Zin en onzin over zonnepanelen
• Mulchen in de tuin

Bibliotheek - 17
• Leestip
• Leesactie ‘Boekenwurm’
• Verkoop afgevoerde boeken
• Nieuw in de bib

Als laatste werd de samenwerkingsovereenkomst van de
gemeentelijke ondernemersdatabank ‘100% lokaal’ goedgekeurd.

Terugblik - 18
Burgerzaken - 21
Gemeente-info

De OCMW-raad stemde tenslotte nog in met de subsidieaanvraag ter ondersteuning van het consumptiebudget
voor kwetsbare doelgroepen.

Sommige gebruikte foto’s in deze editie
dateren van vóór de corona-uitbraak !
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WELZIJN
Het ‘Park van de Vriendschap’:
een noodzaak voor het welzijn van onze senioren
De coronacrisis toont duidelijk aan hoe belangrijk een lokaal dienstencentrum is voor het sociaal
welzijn van onze senioren. Door de gedwongen
sluiting van het ‘Park van de Vriendschap’ verloren
heel wat senioren hun wekelijkse babbel en het samenzijn met leeftijdsgenoten. Zij missen hartelijke
omgeving waar ze andere senioren ontmoeten en
waar ontspanning en vriendschap centraal staan.
Het aanbod van het ‘Park van de Vriendschap’ zorgt
er namelijk voor dat senioren actief blijven, sociale
contacten onderhouden en zich goed in hun vel
voelen. Door de coronacrisis valt dit nu allemaal
plots weg. Heel wat senioren komen daardoor in
een sociaal isolement terecht, want ook kinderen
en kleinkinderen mogen minder of zelfs niet meer
op bezoek komen.Voor veel senioren waren de afgelopen maanden dan ook een eenzame periode.
Na een gedwongen sluiting van meer dan 5 maanden opende het ‘Park van de Vriendschap’ begin september opnieuw de
deuren op een heel voorzichtige manier en met een kleiner aanbod aan activiteiten. Helaas zorgde een heropflakkering
van het virus ervoor dat we de deuren na een maand al terug moesten sluiten. Dit gebeurde met pijn in ons hart, maar
het spreekt voor zich dat deze maatregelen nodig zijn om de veiligheid van iedereen te kunnen blijven garanderen. De
gezondheid van onze senioren is natuurlijk onze eerste bekommernis.
Wij vragen aan onze trouwe bezoekers om samen met ons geduld uit te oefenen. Zodra de coronamaatregelen het
toelaten zullen wij de deuren van het ‘Park van de Vriendschap’ weer open zetten. Wij hopen uiteraard dat dit zo snel
mogelijk weer zal kunnen, zodat het park opnieuw zal bruisen van leven!
Wij beloven nu alvast dat we er weer zullen staan van zodra dit mogelijk is en dat we er samen weer voor zullen gaan,
met volle moed en in alle veiligheid.

Thuisdiensten OCMW: een steunpilaar in moeilijke tijden
Ook in tijden dat het coronavirus ons leven overhoop gooit, kunnen de senioren van Gingelom – net als de andere
inwoners - blijven rekenen op een uitgebreid en kwalitatief aanbod van thuisdiensten.
De dienstverlening gebeurt conform de voorschriften en op een veilige manier, zowel voor de medewerkers als voor de
gebruikers.
Ons aanbod lichten wij hieronder graag nog eens toe:
Gezinszorg
Iedereen die zich voor korte of lange tijd niet meer alleen kan behelpen, kan beroep doen op de dienst Gezinszorg. Onze
verzorgenden kunnen helpen bij het huishouden en bij de verzorging bij ziekte, zwangerschap, vermoeidheid, depressie,
het ouder worden, dementie, overbelasting, handicap, ... Ook senioren die nog veel zelf kunnen, maar toch een beetje hulp
nodig hebben in het huishouden, kunnen bij het OCMW terecht.
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De hulp varieert van 2 tot 40 uur per week en omvat:
• persoonsverzorging (wassen, aankleden, verzorging,...);
• hulp in het huishouden (koken, wassen en strijken,...);
• psychosociale en pedagogische ondersteuning en bege
		 leiding (gezelschap, aanspreekpunt, doorverwijzen naar
		 andere zorgverleners,...);
• de schoonmaak van je huis (poetsen, stof afnemen en
stofzuigen,...);
• oppashulp.
De prijs hangt af van je inkomen en bedraagt gemiddeld iets
meer dan € 6 per uur.
Warme maaltijden aan huis
Inwoners van Gingelom die hun maaltijd niet zelf kunnen bereiden, kunnen dagelijks een warme maaltijd aan huis laten leveren door het OCMW. De maaltijden worden klaargemaakt
in de keuken van het woon- en zorgcentrum Villa Rosa in SintTruiden en worden daar door het OCMW opgehaald.
Ook dieetmaaltijden zoals vet- en zoutarm, diabeet, maag- en
darmsparend, lactosevrij, allergie, … zijn te verkrijgen.
De prijs van een maaltijd is afhankelijk van je inkomen, maar
bedraagt gemiddeld zo’n 8 euro per dag. Als er 2 maaltijden
binnen een gezin worden afgenomen, wordt er een korting
gegeven op de 2de maaltijd.
Minder Mobielen Centrale
Wie deur-tot-deur vervoer nodig heeft en hiervoor geen beroep kan doen op andere vervoersmogelijkheden kan de
Minder Mobielen Centrale inschakelen.
Wij staan tot jouw dienst om boodschappen te doen, vrienden of familie te bezoeken, naar de kapper te gaan, de dokter
te raadplegen, naar het ziekenhuis te gaan,..
Het busje van de Minder Mobielen Centrale is speciaal omgebouwd om mensen in een rolstoel te vervoeren. De gebruikers betalen € 5 lidgeld per jaar en € 0,40 per gereden kilometer.
Klusjesdienst
De klusjesdienst is er voor mensen die omwille van een fysieke of andere beperking niet in staat zijn om kleine klusjes uit
De klusjesdienst is er 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.
Enkel mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming of een gezinsinkomen hebben van minder dan
€ 2.000 netto per maand kunnen een beroep doen op de klusjesdienst.
De prijs voor het uitvoeren van de werken bedraagt:
• € 12 per uur voor mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming
• € 15 per uur voor mensen die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming
Meer informatie
Voor meer informatie over de thuisdiensten kan je terecht bij Annick Gillard via 011 88 04 47of via
thuisdiensten@gingelom.be.
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Opvoedingswinkel Haspengouw staat klaar voor jou!
Opvoeden, vaak loopt het vanzelf, maar soms – en zeker nu in
dit bijzondere jaar 2020 – zit je met je handen in het haar.
Toch sta je er niet alleen voor! De Opvoedingswinkel is er voor
jou: gratis, anoniem en snel!
Wanneer mag/kan je de Opvoedingswinkel
contacteren?
• Je kind zet een grote mond op.
• Je vindt dat je kind geen ‘oren’ heeft.
• Sommige dingen thuis gaan wat moeizaam, zoals eten, slapen, huiswerk, taakjes doen in huis, altijd aan het gamen,
		 stiekem roken,…
• Je bent een alleenstaande ouder of hebt een nieuw samengesteld gezin: hoe kunnen ex-partners toch nog samen
		 voor het kind zorgen? Hoe leggen we dit goed uit? Wat als een kind het moeilijk heeft om in 2 huizen te wonen?
		 Wat als je als plusouder merkt dat je helemaal niet aanvaard wordt?
• Je kind is vaak erg boos, gefrustreerd of juist heel stil en verdrietig? Hoe kan ik met de gevoelens van mijn kind
		 omgaan, zodat ik hem/haar hierin kan steunen?
• Je tiener wil uitgaan. Hoe maak ik hierover goede afspraken?
• Je tiener sluit zich vaak op in zijn kamer. Het lukt je niet meer om een gesprek met hem/haar te hebben, misschien zelfs niet
		 over gewone zaken.
• Je kind zit de hele tijd achter een scherm (computer, tablet, gsm,…)
• …

Tips & tricks !

Probeer eens een time out als je met negatief gedrag van je
kind geconfronteerd wordt (uitdagen, roepen, tieren, woedebui, niet luisteren).
Je zegt: “Stop met roepen..., op deze manier luister ik niet
naar jou. Je gaat even in time out, als je terug rustig bent, dan
mag je er uit en kunnen we terug naar elkaar luisteren.”.
Goeie time out plaatsen zijn ‘even op de zetel zitten’, ‘een
apart kamertje’, ‘even laten afkoelen’, …
Laat je kind er pas uit komen als hij tot rust gekomen is.
Plaats jezelf op dezelfde hoogte als je kind en herhaal de
regel die je kind niet volgde. Bijvoorbeeld: “Ik heb een time
out ingelast omdat je aan het roepen/slaan/stampen,… was
en dat mag niet.” Vraag je kind niet waarom het dit deed,
want de meeste kinderen hebben hier geen antwoord op.
Eindig met een goed gevoel. Vraag bijvoorbeeld of jullie terug vrienden kunnen zijn en geef elkaar een knuffel.
Herhaalt het negatieve gedrag zich, dan zet je je kind terug in time out.
Merk je dat je dit vaak moet doen, probeer dan eens de time with. Dit is het omgekeerde: je kind tot rust laten komen, bij
jou (dus niet in time out, van jou weg). Dit kan je als volgt doen: “Ik begrijp dat je roept, kwaad bent, omdat dit of dat niet
mag. Maar dat is de afspraak. Wat jij wil, dat kan niet. Ik begrijp wel dat je dat heel erg graag zou willen doen, maar het kan
niet”. Door begrip te tonen voor het gevoel van het kind wordt je kind vaak al rustiger – zonder dat je toegeeft! Je kind
mag de afspraak niet leuk vinden en hier boos of verdrietig over zijn. De grens ligt in hoe hij/zij dit wel en niet mag uiten
en dat de regel wel behouden blijft.
Vaak – en zeker op momenten van drukte of stress – hebben we de neiging om steeds naar het negatieve gedrag te kijken
en niet meer de dingen te zien die onze kinderen wel goed doen. Om uit de negatieve spiraal te geraken, hebben kinderen nood aan heel veel complimentjes. Elk uur, elke dag is hiervoor een nieuwe kans. Geef de kinderen deze kans dan ook,
ook al weten wij dat dit niet steeds vanzelfsprekend is. Door complimentjes te geven, gaat het positieve gedrag groeien.
Ken je de uitspraak “Wat je aandacht geeft, groeit?”. Daar draait het om. Geef dikke duimen, complimentjes, schouder4 | G I N G E L O M VA N D A A G | O k t o b e r 2 0 2 0

WELZIJN
klopjes… Het zorgt echt wel voor een leukere sfeer in huis, voor je kind, maar zeker ook voor jezelf!
Maak ook duidelijk dat een kind zelf niet slecht wordt door slecht gedrag. Het gedrag is niet ok en kan niet aanvaard
worden, maar jouw kind blijft door jou aanvaard en geliefd.
De opvoedingswinkel is bereikbaar via Inge Willems:
• E-mail: info@opvoedingswinkelhaspengouw.be
• Tel: 0493 25 18 74
• Facebook chat: like onze pagina OpvoedingswinkelHaspengouw
• Website: www.huisvanhetkindhaspengouw.be
We luisteren naar jouw verhaal, we geven tips en dit kan op verschillende manieren:
• Fysiek/Live: We zien elkaar in Gingelom of in Sint-Truiden nadat we een afspraak
		 gemaakt hebben.
• E-mail: We beantwoorden je vraag per e-mail.
• Online: Via Zoom of Teams sturen we een uitnodiging naar je e-mailadres, waarna we online een gesprek kunnen
		 hebben.
• Via de vormingen en workshops die we aanbieden (deze vind je terug op onze Facebookpagina en de website
		 ‘agenda’): tijdens deze activiteiten is een medewerker van de opvoedingswinkel aanwezig, zodat je daar je vragen
		 kan stellen.
Bel ons gerust als je een vraag hebt over de gevolgen van onze dienstverlening n.a.v. code oranje.

JEUGD
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INFRASTRUCTUUR
Aanpassingswerken nutsvoorzieningen
Sint-Rumoldusstraat gestart
In september zijn de voorbereidende werken aan de nutsvoorzieningen gestart in de Sint-Rumoldusstraat in
Montenaken.
Deze voorafgaandelijke aanpassingen aan de openbare verlichting, het
elektriciteits-, telecom-, gas- en waterleidingnet zijn noodzakelijk, zodat de
hoofdaannemer na de winter kan beginnen met de riolerings- en wegenwerken in de Sint-Rumoldusstraat, de Duivenstraat, de Groenplaats en de
Kortijsstraat.
Deze werken worden in verschillende fasen uitgevoerd en zullen tot de
zomer van 2022 duren. Het totale project voorziet het volgende:
- nieuwe nutsvoorzieningen;
- een nieuw gescheiden rioleringsstelsel;
- nieuwe wegen en stoepen;
- verkeersveiligheidsmaatregelen;
- de aanleg van een parking ter hoogte van Cultuurhuis Den Dries aan
		 de Groenplaats.
De totale gegunde kostprijs van deze werken bedraagt € 3,37 miljoen,
waarvan de gemeente zelf circa € 1,06 miljoen zal betalen.

Onderhoudswerken betonwegen
Er zijn de voorbije jaren al een aantal onderhoudswerken aan asfaltwegen uitgevoerd. Voor dit jaar is er een budget
van € 125.000 voorzien voor herstellingen aan betonwegen.
In de volgende straten zijn nog herstellingswerken gepland:
-

Mielen: Veertstraat en Vrijheersstraat;
Borlo: Bergstraat en Wintboomstraat;
Jeuk: Klein-Jeukstraat, Heiseltstraat en Kasteelstraat;
Vorsen: Brouwerijstraat;
Niel: Ambachtsweg, Gemeentestraat, Naamsestraat, Statiestraat, Fonteinstraat en ruilverkaveling Tombos;
Montenaken: Sint-Truidenstraat, Montenakenstraat en Haagstraat.
Deze werken zijn eind september gestart en zullen gefaseerd
worden uitgevoerd. Als de winter niet te streng is, kunnen deze
werken nog dit jaar voltooid worden. Anders zal in 2021 verder
gewerkt worden.
De vernieuwing van de betonplaten in het wegdek kan plaatselijk
voor hinder zorgen.
We proberen zoveel mogelijk een doorgang te behouden.
Slechts in enkele gevallen zal de straat tijdelijk worden afgesloten, zoals in de Veertstraat tussen de Daalstraat en Borgwormsesteenweg en in de Vrijheersstraat tussen het kruispunt met de
Bredenakkerstraat en de grens met Engelmanshoven.
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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 bij de toestemming.
Breng zeker ook je buren tijdig op de hoogte. Zo kunnen onder andere dieren binnengehouden worden.
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.

KORT NIEUWS
Oproep voor de gemeentelijke infogids 2021-2023
Wil je als zelfstandige Gingelommenaar opgenomen worden in onze nieuwe gemeentelijke
infogids? Stuur ons dan jouw gegevens door!
In het voorjaar verschijnt een nieuwe gemeentelijke infogids. Daarin vind je een overzicht van
de gemeentelijke bestuursorganen, diensten, activiteiten en allerlei andere nuttige informatie.
Er wordt ook een overzicht van vrije beroepen en beroepen in de gezondheidszorg opgenomen.
Indien je in Gingelom een van deze beroepen uitoefent (verpleegkunde, vroedkunde,…) en
wil vermeld worden in de nieuwe gids, laat het ons dan vóór 25 november weten via communicatie@gingelom.be.
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BRANDWEER
DOE DE DEUR DICHT! En red levens bij brand!
Door alle binnendeuren in huis dicht te doen, kan je levens redden. Als er brand uitbreekt, blijft het vuur en de verstikkende rook – de grootste bedreiging – langer opgesloten. Zo is er meer tijd om jezelf en je gezin in veiligheid te
brengen als een rookmelder alarm slaat.
Doe de deur dicht
Feit: de combinatie van binnendeuren die dicht zijn (= niet op slot) én rookmelders in alle leefruimtes, biedt bewoners
de meeste kans om op tijd verwittigd te worden bij brand en de woning te kunnen verlaten.
Je hebt misschien de gewoonte om de deuren in huis open te laten. Tijd om dat te veranderen!
De deur dicht doen, vooral ‘s nachts, is van levensbelang. Want als er brand uitbreekt, houdt zelfs een gewone, nietbrandwerende binnendeur de rook tot 20 minuten tegen. Tijd die levens kan redden!
De deur dicht doen is een simpele handeling die geen geld of moeite kost, terwijl het de verspreiding van de verstikkende
rook effectief vertraagt.
Voldoende rookmelders en een ingeoefend vluchtplan zorgen ervoor dat jij en je gezin tijdig je woning kunnen verlaten
bij brand.
Trek ook de deuren achter je dicht op weg naar buiten, zo sluit je de brand op en beperk je de schade.
Hang rookmelders
Rookmelders vormen een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Ze zijn helemaal niet
duur en makkelijk zelf te plaatsen. Zodra de rookmelder rook detecteert, zorgt het alarmsignaal ervoor dat jij en je huisgenoten zichzelf in veiligheid kunnen brengen.
In grotere woningen kan je kiezen voor gekoppelde rookmelders zodat het alarm op meerdere plaatsen hoorbaar is.
Zorg er in elk geval voor dat de rookmelders in afgelegen lokalen, bijvoorbeeld een berging, hoorbaar zijn in de slaapkamer. Deze rookmelders kan je op een simpele manier draadloos met elkaar verbinden.
Om wettelijk in orde te zijn, moet in Vlaanderen elke woning, appartement of studio op elke verdieping minstens één
rookmelder hebben. In kamerwoningen moet er bovendien ook in elke kamer een rookmelder zijn.
Bewustmakingscampagne
Voor het eerst slaan verschillende organisaties de handen in elkaar om de bevolking te sensibiliseren rond brandveiligheid.
Met deze campagne willen ze de bevolking bewustmaken van het belang van een deur die dicht is in combinatie met
voldoende rookmelders en een vluchtplan.
De campagne past in de doelstellingen van het nationaal brandpreventieplan 2020: een veiligere samenleving met significante vermindering van het aantal woningbranden en CO-intoxicaties. De deelnemende organisaties willen op die
manier het aantal doden en gewonden terugdringen en de schade in en rond woningen beperken.
‘Doe de deur dicht’ is de een preventiecampagne van
Netwerk Brandweer, Oscare, Brandweervereniging
Vlaanderen, Stichting Brandwonden, Brandweer Brussel,
Federale
Overheidsdienst
Binnenlandse
Zaken,
Agentschap Wonen Vlaanderen en VVSG.
Meer info: doededeurdicht.be
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Een overzicht van
activiteiten voor jong
en oud

VRIJE

TIJD

SPORT
					
Uitgesteld wegens corona
			
Gezien de risico’s bij grotere evenementen en busverplaatsingen hebben we beslist zowel de Sport-2-daagse (3 en 4/11)
			
als de MTB-Haspengouw Challenge (7/11) te annuleren.
Beide activiteiten worden wel al in de planning van 2021 opgenomen:
Sport-2-daagse – skiën: 11/2021
MTB-Haspengouw Challenge: 23/10/2021

Sporthal – code oranje (toestand 14/10/2020)
Op 14 oktober is de Vlaamse sportsector overgeschakeld naar code oranje.
Dat betekent het volgende:
- Indoorsporten waarbij geen 1,5 meter afstand bewaard kan worden, zijn voor iedereen boven de 12 jaar
		 tijdelijk verboden.
- Douches en kleedkamers worden voor iedereen gesloten.
- De tribune blijft open (50 plaatsen). Registreren, mondmasker en afstand houden blijven verplicht.
Sporten met de sportclub voor kinderen t.e.m. 12 jaar
- Alle sporten zijn mogelijk.
- Sportbegeleider is verplicht.
- Max. aantal sporters per groep: 50 personen.
- Contact tussen sporters kan.
Sporten met de sportclub voor personen ouder dan 12 jaar
- Enkel contactloos sporten is toegestaan.
- Veilige afstand van 1,5m dient altijd verzekerd te worden.
- Sportbegeleider is verplicht.
- Max. aantal toegelaten sporters:
- verplaatsingssporten (bv. badminton): 1 persoon/per 30m² = 32 personen in volledige zaal
- statische sporten (bv. onderhoudsgym): 1 persoon /10m² = 95 pers. in volledige sporthal
- Contact tussen sporters kan niet!
Toegelaten sporten
- Lessen LO.
- Gymnastiek.
- Onderhoudsturnen dames.
- Taekwondo voor kinderen t.e.m. 12 jaar.
- Badminton enkelspel.
- Zweefvliegen.
- Bootcamp.
- Jeugdvoetbaltrainingen t.e.m. 12 jaar.
- Verjaardagsporten t.e.m. 12 jaar.
Niet toegelaten sporten
- Zaalvoetbal
- Volleybal
- Taekwondo +12 jaar
- Voetbaltrainingen + 12 jaar
Op het ogenblik dat je dit infoblad ontvangt kunnen andere maatregelen gelden.
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MILIEU
Gratis online workshops rond kringlooptuinieren
					
			
Centrum Duurzaam Groen organiseert in samenwerking met Limburg.net en Vlaco van september tot en met de			
cember 2020 gratis online workshops voor particulieren rond kringlooptuinieren, met telkens een ander thema.
Voor elke maand/thema is er een apart online inschrijvingsformulier ter beschikking. Je kan dus zelf kiezen aan welke
workshop je wenst deel te nemen! Er worden telkens 5 tijdstippen voorzien per maand, zodat iedere geïnteresseerde
wel een ogenblik kan vinden om de workshop te volgen.
November: snoeihout voorkomen en verwerken in eigen tuin
Een tuin waarin veel moet gewerkt worden, levert ook veel afval op. Eén van de steeds weerkerende karweien is het
snoeien van hagen en struiken. Toch kan je ook hier werk en afval voorkomen en kan je het verkregen snoeihout nuttig
aanwenden in de tuin. In deze online les krijg je tips en tricks met heel wat inspirerend beeldmateriaal.
•
•
•
•
•

Dinsdag 3/11/2020 van 20u-22u
Zaterdag 7/11/2020 van 10u-12u
Donderdag 12/11/2020 van 20u-22u
Zaterdag 21/11/2020 van 10u-12u
Dinsdag 24/11/2020 van 14u-16u

December: voedselverlies en hoe dit te voorkomen in je eigen huishouden
Weet je niet zo goed wat je aan moet vangen met keukenrestjes, vind je het zonde om die restjes zomaar weg te gooien
of heb je koken nog niet zo goed in de vingers? Deze sessie geeft je eenvoudige en relevante tips en tricks om keukenen (moes)tuinresten te bewaren en te verwerken in nieuwe gerechten. Je hoeft geen keukenprinses, geen beroepskok of
geen ervaren restjesridder te zijn om de tips en tricks te kunnen toepassen op de overschotjes uit je koelkast! De lesgever
gaat met de toehoorders in interactie om de achterliggende theorie te benadrukken.
•
•
•
•
•

Zaterdag 5/12/2020 van 10u-12u
Dinsdag 8/12/2020 van 20u-22u
Dinsdag 15/12/2020 van 14u-16u
Zaterdag 19/12/2020 van 10u-12u
Dinsdag 22/12/2020 van 20u-22u

Meer informatie rond deze workshops via https://www.centrumduurzaamgroen.be/ of 089 44 90 25.
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BIBLIOTHEEK
					
Voorlezen voor peuters
			
oktober
			
Wanneer?
		
Wat?
		
		
Inschrijven?
		
Info?

en kleuters:

Woensdag 28 oktober 2020
van 16u tot 16u30
Voorleesmoment voor peuters (2,5j – 3j)
en voor kleuters (4j – 6j)
Thema: herfst
Gratis deelname. Vooraf inschrijven via de bib is
verplicht. Het aantal deelnemers is beperkt.
bibliotheek@gingelom.be – 011 83 27 01

Gingelomse leesclub
Wanneer? Woensdag 28 oktober 2020 om 19u30
Wat?
Wij bespreken een boek van Juli Zeh en wisselen
		
leestips uit.
Waar?
In de polyvalente zaal van bibliotheek CLIM
		
Gingelom
Info?
bibliotheek@gingelom.be – 011 83 27 01
		
http://gingelom.bibliotheek.be
Gratis deelname. Er zijn max. 11 deelnemers toegelaten.
Gelieve vooraf uw aanwezigheid te bevestigen.

Voorlezen voor peuters en kleuters:
november
Wanneer?
Wat?
		
		
Inschrijven?
		
Info?

Woensdag 25 november 2020 om 16u
Voorleesmoment voor peuters (2,5j – 3j)
en voor kleuters (4j – 6j)
Thema: Sinterklaas
Gratis deelname. Vooraf inschrijven via de bib is
verplicht. Het aantal deelnemers is beperkt.
bibliotheek@gingelom.be – 011 83 27 01

Verenigingen

Walk Ici Otarie – zaterdag 21 november
Het Pachthof organiseert de wandeling Ici Otarie. Dit is de benaming van de plaatselijke verzetsgroep tijdens Wereldoorlog II.
Afstand : 6 - 11 of 19 km
Vertrek en aankomst: het Pachthof, Thewitstraat 8 te 3891 Borlo.
Deelname: 5 euro per persoon. (inclusief soep en deelnamecertificaat)
De opbrengst wordt gebruikt voor het terugbrengen en huisvesten van veteranen en/of hun dichte nabestaanden.
Iedereen van harte welkom! Uiteraard kunnen ook wandelclubs deelnemen.
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VACATURES
Aanwerving deskundige infrastructuurwerken (B1-3)
De gemeente gaat over tot de aanwerving van een deskundige infrastructuurwerken.
Wat zijn uw taken?
U bent betrokken bij de voorbereiding van nieuwe infrastructuurprojecten en staat in voor de opvolging van uitbestede
werken aan wegen, gebouwen en waterbeheersingsprojecten, van ontwerp tot oplevering. Daarnaast werkt u mee aan
de aansturing en opvolging van de eigen ploegen binnen de uitvoerende technische dienst.
Aan welke voorwaarden moet u voldoen?
Ervaring: U hebt een diploma van bachelor (B-niveau), bij voorkeur in de bouwkunde.
Aantoonbare ervaring bij de opvolging van bouwtechnische constructies of wegenwerken is een pluspunt. Deze ervaring
moet blijken uit uw CV. Werkgeversbewijzen kunnen opgevraagd worden.
Kennis: U beschikt over een goede kennis van:
- wegen-, riolerings-en waterbeheersingswerken
- onderhoud gebouwen en gebouwentechnieken
- de werking van het gemeentebestuur en overheidsopdrachten
Vaardigheden:
- zelfstandig een opdracht kunnen uitvoeren
- correct en duidelijk communiceren met aannemers en burgers
- taken verzorgd, snel en correct kunnen afwerken
- beschikken over sociale vaardigheden om medewerkers te stimuleren en te motiveren
Rijbewijs: U beschikt minimaal over een rijbewijs categorie B.
Wat gaat u verdienen?
Het gaat over een voltijdse betrekking, 38 uur per week, in contractueel dienstverband voor onbepaalde duur.
Uw loon is conform de wettelijke barema’s (min. bruto maandwedde: € 2509,94, te verhogen door, afhankelijk van uw
werkervaring, een anciënniteitstoeslag tot een bruto maandwedde van € 2800,11). U krijgt haardgeld/standplaatstoelage,
maaltijdcheques en een gratis hospitalisatieverzekering.
Hoe stelt u zich kandidaat?
Uw sollicitatiebrief vergezeld van uw CV richt u vóór 20 november aan: Gemeente Gingelom, cel Interne Zaken,
Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom.
Wenst u meer informatie over de functiebeschrijving?
Personeelsdienst 011 88 04 87 – personeelsdienst@gingelom.be
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VACATURES
Aanwerving meewerkend ploegbaas groen
(technisch assistent D4-5)
De gemeente gaat over tot de aanwerving van een meewerkend ploegbaas groen.
Wat zijn uw taken?
U staat mee in voor het organiseren en coördineren van taken van de groendienst (opmaken van week- en dagplanningen) en geeft rechtstreekse leiding aan en werkt mee in een groep van medewerkers van de groendienst die zorgen
voor het planmatig onderhoud van alle groenvoorzieningen met het oog op een duurzaam en harmonieus groenbeheer.
Aan welke voorwaarden moet u voldoen?
Ervaring: U beschikt over minstens 3 jaar aangetoonde en relevante ervaring in het groenwerk en in het leidinggeven en
aansturen van medewerkers, hetzij als zelfstandige, hetzij als werknemer. Deze ervaring moet blijken uit uw CV. Werkgeversbewijzen kunnen opgevraagd worden.
Kennis: U beschikt over een goede kennis van:
- machines, materialen en producten m.b.t. het groenonderhoud
- milieuvriendelijke onderhouds- en beheertechnieken voor het groenpatrimonium
- planten, bomen en struiken
Vaardigheden:
- leidinggevende kwaliteiten
- zelfstandig een opdracht kunnen uitvoeren
- taken verzorgd, snel en correct kunnen afwerken
- beschikken over sociale vaardigheden om medewerkers te stimuleren en te motiveren
Rijbewijs: U beschikt minimaal over een rijbewijs categorie C.
Wat gaat u verdienen?
Het gaat over een voltijdse betrekking, 38 uur per week, in contractueel dienstverband voor onbepaalde duur.
Uw loon is conform de wettelijke barema’s (min. bruto maandwedde: € 2451,91, te verhogen door, afhankelijk van uw
werkervaring, een anciënniteitstoeslag tot een bruto maandwedde van € 2647,77). U krijgt haardgeld/standplaatstoelage,
maaltijdcheques en een gratis hospitalisatieverzekering.
Hoe stelt u zich kandidaat?
Uw sollicitatiebrief vergezeld van uw CV richt u vóór 20 november aan: Gemeente Gingelom, cel Interne Zaken,
Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom.
Wenst u meer informatie over de functiebeschrijving?
Personeelsdienst 011 88 04 87 – personeelsdienst@gingelom.be
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NOODPLANNING
Resultaten test BE-alert van 1 oktober
Op 1 oktober hielden verschillende gemeenten in België een BE-Alert test. Ook onze gemeente deed mee. 981 inwoners die ingeschreven zijn op BE-Alert hebben die dag via sms of e-mail een testbericht ontvangen. Nog heel wat
Gingelommenaren hadden zich de week vóór de test nog snel geregistreerd om deel te nemen.
Door BE-Alert te testen, kan onze gemeente de procedures inoefenen. Bovendien willen we hiermee onze inwoners
bewust maken van het feit dat het belangrijk is om meteen op de hoogte te zijn in geval van een noodsituatie. Ben je nog
niet ingeschreven? Je kan dit alsnog doen via de website www.be-alert.be!
Wat is BE-Alert?
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee we je kunnen
verwittigen in geval van een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kan
een burgemeester, gouverneur of de minister van Binnenlandse
Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier
de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren sluiten
bij een brand. Je kan een bericht van BE-Alert krijgen via sms,
telefoon of e-mail.
Wil jij de volgende keer ook deelnemen?
Om een bericht te ontvangen kan je gratis registreren. Dit kan
heel gemakkelijk op www.be-alert.be.
Schrijf je vandaag nog in!

MOBILITEIT
Winnaars Week van de Mobiliteit – fietszoektocht
In de maanden augustus en september organiseerden we een fietszoektocht in het kader van de Week van de Mobiliteit.
Met deze actie zetten wij de fiets speciaal in de kijker en nodigden we onze inwoners uit om op eigen tempo zo’n 33 km
langs landelijke en voornamelijk verkeersarme wegen te fietsen.
Ondertussen kennen we de 20 winnaars van de fietszoektocht. Deze winnaars ontvingen een brief en de waardebon
van €25 ondertussen al in de brievenbus. Deze waardebonnen kunnen gespendeerd worden bij de lokale handelaars van
de gemeente Gingelom.
Dit was de oplossing van de fietszoektocht (te starten van knooppunt 166): foto 13, foto, 4, foto 15, foto 12, foto 19, foto 3, foto 11,
foto 5, foto 14, foto 9, foto 2, foto 17, foto 8, foto 6, foto 20, foto
16, foto 18, foto 7, foto 10, (foto 1).
We hopen dat we alle deelnemers hebben kunnen inspireren om
voor korte verplaatsingen de fiets te blijven gebruiken in plaats
van de auto.
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MILIEU
Waar naartoe met bladafval?
De herfst is in het land. De avonden worden langer en het wordt weer wat frisser. De bladeren beginnen te verkleuren en vallen van de bomen. Zo ontstaat er een schitterend kleurentafereel.Vallende bladeren zijn nuttig in de natuur,
maar soms zorgen ze voor overlast.
Bladeren die geen overlast veroorzaken kunnen gerust blijven liggen. Ze zijn namelijk heel nuttig. Afgevallen bladeren
beschermen de vaste planten tegen vorst, want ze zorgen
voor een isolerende laag rond de plant. Daarnaast bieden
de bladeren een mooie schuilplaats voor dieren. Egels, muizen en nuttige insecten zullen hier heel blij mee zijn! Regenwormen zetten de bladeren ten slotte om in waardevolle
humus voor de grond. Allemaal goed nieuws dus.
Als het bladerdek daarentegen te dik wordt (meer dan
10 cm), dan moet het wel verwijderd worden. Vanaf dan
werkt het namelijk schimmels en ziektes in de hand, omdat
er te weinig lucht wordt doorgelaten.
Op het gazon verwijder je de bladeren beter wel. Door het bladerdek komt er namelijk geen zonlicht meer bij het
gras, waardoor het geel kan worden en kan afsterven.
Ook de vijver hou je beter vrij van bladeren. De bladeren zakken naar de bodem en vormen daar een voedingsbodem
voor algen.
Om afgevallen bladeren te verwerken, kan je deze bijvoorbeeld mengen met ander GFT-afval om de composthoop aan
te vullen. Let wel op welk blad je gebruikt! Eiken- en beukenbladeren verteren moeilijk door het looizuur dat erin zit. Het
blad van de linde, hazelaar, berk en es is dan weer puur snoepgoed voor het bodemleven.
Bladeren kunnen ook zorgen voor een gevaarlijk glibberige laag op de wegen.
Om overlast te beperken en gevaarlijke situaties te vermijden, passeert de technische dienst van de gemeente regelmatig
met de borstelwagen. Wegen en pleinen worden ook manueel geborsteld.

Online infosessie – Zin en onzin over zonnepanelen
Het gemeentebestuur besliste in 2019 om zonnepanelen te plaatsen op de daken van het gemeentehuis, de bibliotheek, de sporthal en de gemeentelijke werkplaats. In september en oktober werden deze werken uitgevoerd. Op dit
moment zijn er dus 5 gemeentelijke gebouwen uitgerust met een PV-installatie.
Denk jij er ook over na om zonnepanelen te plaatsen, maar heb je hier nog
vragen rond? Schrijf je dan snel in voor de gratis online sessie ‘Zin en onzin
over zonnepanelen’ die doorgaat op woensdag 18 november (19u30).
Je krijgt er een helder antwoord op vragen als: Wat brengt een installatie op
en welke factoren hebben invloed op de opbrengst? Hoe groot moet de
installatie zijn en hoe integreer je ze in je dak? Hoe herken je een kwalitatieve installatie? Kan je batterijen koppelen aan een installatie? Wat zegt de
regelgeving over PV-installaties? Je kan uiteraard ook je eigen vragen stellen!
De online infosessie over zonnepanelen zal plaatsvinden op woensdag
18 november om 19u30. Er kunnen 30 personen deelnemen en
voorkennis is niet vereist.
Inschrijven doe je via de inschrijvingslink die je op de website van Fluvius vindt:
https://www.fluvius.be/nl/thema/benoveren/energiefitsessies.
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MILIEU
Mulchen in de tuin:
minder werk, minder afval en meer genieten!
Mulchen is een kringlooptechniek. Het betekent ‘het toedekken van de bodem met een laag tuinresten’, een supernatuurlijke ingreep. De tuinresten stellen hun waardevolle voedingsstoffen terug ter beschikking van de bodem en
de bodemorganismen. Mulchen is een techniek die zowel in de groente- als in de siertuin kan worden toegepast en
evengoed tussen kruiden als onder klein fruit zinvol is.
Mulchen is het bedekt houden van de bodem met een laag organisch materiaal zoals gras, hakselhout, bladeren, ...
De bodem bedekken is waar de natuur naar streeft. Een kale bodem zal zonder ingrijpen volgroeien met ‘onkruidsoorten’.
Hou de bodem afgeschermd van het licht en dan krijgt onkruid geen kans. Mulch beschermt de bodem tegen slagregen,
zonnestralen en uitdrogende wind. Een mulchlaag stimuleert ook het bodemleven: de afbraakorganismen verteren de
mulchlaag met een kruimelige bodem als resultaat.
De voordelen van mulchen met hakselhout of bladeren, ideaal in de herfst!
• Tegengaan van onkruid
		 Mulchen zorgt voor een gemakkelijkere tuin! Doordat daglicht de bodem niet kan bereiken wordt de groei van
		 onkruid tegengegaan.
• Toevoegen van organisch materiaal en voedingstoffen
		 Bij de afbraak van het bodembedekkend materiaal komen voedingsstoffen vrij die door de plant gebruikt kunnen
		 worden om beter te groeien. Resultaat: gezonde planten die minder last hebben van ziekten en plagen.
• Verbeteren bodemkwaliteit
		 De bodemstructuur verbetert door het organisch materiaal en het bodemleven wordt gestimuleerd.
• Beschermen van de grond tegen weersomstandigheden
		 In het voor- en najaar kan de bodem meer warmte vasthouden en in de zomer worden de verschillen tussen
		 dag- en nachttemperaturen verkleind. Bovendien droogt de bodem minder snel uit doordat de verdamping van
		 water vertraagt.
• Tegengaan van erosie
		 Tenslotte beschermt de bodembedekking de bodem tegen wegspoelen door regen.
Hoe mulchen?
• Gebruik zuiver materiaal dat vrij is van onkruidzaden en ziektekiemen.
• Leg geen te dikke laag (max. 10 cm dik). Een dikke laag vochtig organisch materiaal beperkt de luchttoevoer en
		 kan gaan rotten. Maar ook een te dunne laag (minder dan 4 cm dik) kan voor problemen zorgen. Naast het feit dat
		 het mulchen dan minder effect heeft, droogt een dunne laag ook sneller uit en kan door de wind en door vogels
		 verspreid worden over je tuin.
• Vermijd het verwerken van de mulchlaag in de bodem. Wanneer het organisch materiaal zich in de bodem bevindt
		 gaan de bodemorganismen voedsel uit de grond trekken om het materiaal af te breken. Wanneer de mulchlaag op
		 de bodem ligt vindt het tegenovergestelde plaats: de bodemorganismen komen er de voedzame delen uithalen,
		 verteren ze en brengen de voedings		 elementen in de grond bij de plantenwortels.
Wil je meer leren over kringlooptuinieren? Neem
dan zeker een kijkje op de website van Vlaco:
https://www.vlaco.be/. Je kan ook deelnemen aan de
gratis online workshops die georganiseerd worden
door Centrum Duurzaam Groen. Meer informatie
kan je terug vinden in het infoblad van september
2020, op pagina 10 van dit infoblad of op de website
en Facebook van de gemeente.
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BIBLIOTHEEK

Leestip

Finse dagen
Herman Koch

Het bekendste boek van Herman Koch is wellicht Het diner, een mooie literaire thriller,
een verzonnen verhaal. Tijdens het lezen van zijn laatste boek Finse dagen, weet je als
lezer daarentegen niet zo zeker of je fictie leest of een autobiografisch verhaal.
Het hoofdpersonage is immers Herman Koch, een Nederlandse schrijver die terugblikt
op zijn leven. Hij begint zijn verhaal als Herman die net zijn moeder verloren heeft. Hij
besluit het laatste jaar van zijn humaniora niet af te maken en een tijdje in een zagerij in
Finland te gaan werken. Dit is voor hem een totaal nieuw milieu en hij leeft er als een
zonderling. Hij spreekt de taal bijna niet. Hij zoekt geen intensief contact met de inwoners. Als hij deelneemt aan een langlaufweekend maakt hij kennis met A en zij wordt
voor 3 dagen zijn vriendin.
Herman blijft langer dan voorzien in Finland. Met zijn vader - die hij vroeger ook al maar
weinig zag - heeft hij nauwelijks contact. Ook niet als hij terugkeert naar Nederland en
weer gaat studeren en er begint te werken.
Wat is er zo bijzonder aan dit weinig vrolijke leven van Herman Koch? Hij twijfelt er
voortdurend aan hoe hij de dingen die hij meemaakt, zal delen met de anderen. Zal hij ze verzwijgen, vertelt hij aan enkele
goede vrienden de waarheid, geniet hij ervan de gebeurtenissen aan te dikken? Als lezer wil je eigenlijk wel weten of je
een verzonnen verhaal leest of niet. Leren we Herman Koch echt kennen? Soms bekent het hoofdpersonage dat hij zelf
niet meer weet of iets echt gebeurde en hoe het gebeurde. Dit zorgt ongetwijfeld voor spanning.
Is de auteur Herman Koch eerlijk als hij ons meeneemt in het leven van Herman Koch, zijn romanpersonage?

Leesactie ‘Boekenwurm’
Vanaf 15 oktober tot 31 maart loopt de leesactie ‘Boekenwurm’ voor 4 tot 12-jarigen in
onze bib.
Om deel te nemen, dien je minstens 5 boeken te lezen. Je hoeft enkel je mening over de boeken te geven en ‘het mooiste boek’ te kiezen. Per gelezen boek ontvang je een stempel in de
bib.
Als je 5 boeken gelezen hebt, bezorg je ons je deelnemingsformulier terug en dan ontvang je
een leuke verrassing! De deelnemingsformulieren zijn verkrijgbaar in onze bib.
Voor meer info: bibliotheek@gingelom.be of 011 83 27 01.

Verkoop afgevoerde boeken
In de loop van de maand oktober worden er afgevoerde boeken te koop aangeboden tijdens de openingsuren van de
bib. Prijs per boek: 1 euro, vanaf 3 boeken en meer: 0,50 euro per boek.
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Nieuw in de bib

Pascale Naessens
Echt eten. Maak jezelf sterker,
gezonder en gelukkiger
De titel geeft de visie van Pascale
Naessens op voeding weer. Het boek
bevat niet alleen 75 eenvoudige lowcarb of koolhydraatarme gerechten.
Het zit ook barstensvol lifestyle-ideeën, tips voor mooi en romantisch tafelen en bruikbare informatie over voeding en gezondheid.

Johan Op de Beeck
Leopold II. Het hele verhaal
Koning Leopold II regeerde vanaf 1865
tot aan zijn dood in 1909 over België,
maar hij heerste ook gedurende 23
jaar over Congo-Vrijstaat. Johan Op de
Beeck onderzoekt Leopolds echte verantwoordelijkheid in Congo.

Rudi Vranckx
Een zomer zoals geen andere.
Op zoek naar onze toekomst
In geen tijd heeft de coronacrisis ons
leven drastisch veranderd en onze toekomst op de helling gezet. Hoe heeft
deze pandemie de wereld fundamenteel beïnvloed? Met deze cruciale vraag
reisde Rudi Vranckx deze zomer met de
camper door heel Europa, waar de sluipende destructie een slagveld veroorzaakte.

Ottolenghi
Flavour. Heel veel groente, nog meer
smaak
Dit kookboek laat je de oneindige
mogelijkheden van groenten zien en
hoe bijzonder ze kunnen smaken.

Stefan Hertmans
De opgang
Pas toen hij zijn pand langs het Gentse Patershol verkocht had, ontdekte
Stefan Hertmans dat er een SS’er had
gewoond: Willem Verhulst. Hertmans
beschrijft in zijn boek het persoonlijke
verhaal van Willem Verhulst. Dat verhaal
wordt verweven met een veel groter
oorlogsverleden.

TERUGBLIK
1. Dierenweek
Naar aanleiding van Werelddierendag op 4 oktober werd er in Minimax een ganse week aandacht besteed aan de dieren.
Er werd volop getekend, geknutseld en geverfd. De kinderen leerden aan de hand van verhaaltjes, tekeningen en puzzels
heel wat bij over het dierenrijk!
2. Plukdag
Op 3 oktober vond in de Jorishoeve in Boekhout de jaarlijkse (appel)plukdag plaats! Ondanks het minder goede weer
kwamen toch heel wat liefhebbers zelf hun eigen mandje appels vullen!
3. Lezing ‘Retour à Liège’
Frank Van de Veyver vertelde aan de aanwezigen in de bibliotheek wat zijn ervaring als Vlaming is met het leven in
Wallonië.
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Viergeslacht
Wij willen in onze gemeente een viergeslacht in de kijker zetten!
Lea Craninx uit Mielen-boven-Aalst (79 jaar) maakt voor de 4de
keer deel uit van een viergeslacht! Zij werd opnieuw trotse overgrootmoeder! Lea’s dochter, Annick Princen, beviel in 1992 van
een dochter, Lieze Cauwenberg. Een paar maanden geleden, op 11
juni kwam de jongste telg, Janneke Polleunis, ter wereld! Wij willen
deze familie met 4 sterke vrouwen graag proficiat wensen!

GEBOORTEN

OVERLIJDENS

07/09
06/09
08/09
09/09
09/09
17/09
17/09
09/10

14/09
15/09
27/09
29/09
06/10
08/10

Noa Vanlaer Poelmans (Jeuk)
Milou Plevoets (Vorsen)
Lorenc Kastrati (Mielen)
Julia Hawari (Gingelom)
Lena Bronckaers Réga (Mielen)
Nell Daenen (Borlo)
Anahit Galstyan (Mielen)
Ella Vertongen Sevenants (Montenaken)

Micheline Degryse (Gingelom)
Nicole Sardons (Boekhout)
Dirk Champagne (Gingelom)
Paul Clabots (Jeuk)
Joseph Misigaro (Montenaken)
Pierre Franco (Gingelom)

WACHTDIENSTEN

HUWELIJKEN

GENEESHEREN

26/09 Stephan Mertz & Joke Bauwens (Gingelom)
05/10 Wim Lambrighs & Kitty van Gemert
(Montenaken)
10/10 Eddy Vanhees & Berlinde Botte (Niel)

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
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GEMEENTEINFO
INFO
In alle gemeentelijke gebouwen is het verplicht om 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: maandag 2 november (Allerzielen),
woensdag 11 november (Wapenstilstand)
Openingsuren juridische dienst
Elke maandag op afspraak
Gesloten: maandag 2 november (Allerzielen)
Kinderdagverblijf Minimax
Steenweg 107, tel. 011 83 17 00
Gesloten: maandag 2 november (Allerzielen),
woensdag 11 november (Wapenstilstand)

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!

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.
Gesloten: zondag 1 november (Allerheiligen),
woensdag 11 november (Wapenstilstand)
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.
Gesloten: donderdag 29 oktober

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 17/11, 1/12, 15/12, 29/12
GFT – Dinsdag 10/11, 24/11, 8/12, 22/12
PMD – Vrijdag 13/11, 27/11, 11/12, 26/12
Ophaling bij minder mobiele inwoners –
Maandag 26/10, 30/11,21/12
Papier en karton – Dinsdag 27/10, 21/11, 29/12
Grofvuil – Woensdag 04/11, 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 21/10, 04/11, 18/11.
Om je zo goed en veilig mogelijk te helpen, werken we enkel op
afspraak.
Maak een afspraak via https://woonenergieloket.stebo.be/gingelom.

