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Een zomer vol plezier

VOORWOORD
Joepie, weldra vakantie!
De zomervakantie komt er weer aan.
Nog geen idee hoe je deze zee van tijd met je kroost gaat
invullen?
Wij helpen je graag op weg met ons zomeraanbod Jeugd
2021.

SCHEPENCOLLEGE
burgemeester PATRICK LISMONT (Vooruit - 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.

Onze gemeentelijke dienst vrije tijd heeft, samen met een
enthousiast team opvangbegeleiders en geëngageerde
animatoren, een leuk en gevarieerd zomeraanbod voorbereid:
speelplein, zomeropvang en taalkamp Frans of Engels.
Samen buiten ravotten, rondcruisen met de fietsjes of knus in
de snoezelhoek met een leuk prentenboekje, een reis rond de
wereld, een ontmoeting met speurneus Draak, … Er is voor
elk wat wils!
Voor een vakantie vol speel- en ravotplezier ben je bij ons dus
aan het juiste adres!

1ste schepen JAN WICHELER (Vooruit - 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.

Wij volgen in ieder geval de opgelegde maatregelen op en
zorgen er voor dat er veilig en voluit kan gespeeld worden. Zo
hoef jij je hier geen zorgen over te maken.
Verderop vind je de nodige informatie over ons zomeraanbod.
Aarzel niet en schrijf je kinderen zo snel als mogelijk in!
Ook het zomeraanbod van onze Gingelomse jeugd-, sport- en
socio-culturele verenigingen vind je in deze editie van het infoblad terug. Neem zeker een kijkje op hun website voor meer
informatie.
Er is trouwens goed nieuws voor wie deze zomer droomt van
een zwempartij met het gezin of vrienden.
In onze buurgemeenten openden recent enkele nieuwe zwembaden. De gemeente verhoogt de financiële tussenkomst voor
haar inwoners door een fikse korting toe te kennen op zwemabonnementen bij de zwembaden van Landen, St.-Truiden en
Waremme.
Dat is meer dan een plonsje waard!
Daarnaast zijn we hoopvol voor deze zomer, want volgens
de gezondheidsexperts zou het coronavirus rond de zomer
van 2021 beheersbaar zijn en kan het gewone leven weer
opgepakt worden!
Hopelijk is een straatbarbecue, een burendrink, … weer
mogelijk.
Wil jij dit organiseren? Vraag dan je premie tijdig aan.
Samen met jullie kijk ik uit naar een zorgeloze zonnige zomer!
Annick Princen
Schepen van jeugd en kinderarmoede

2de schepen INGRID SCHEEPERS (Vooruit - 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 (Vooruit - 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 (Vooruit - 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
25 mei 2021
De jaarrekening 2020 werd vastgesteld door de gemeenteraad en OCMW-raad.
Nadien werden de jaarrekeningen van de kerkfabrieken
Borlo, Kortijs, Mielen, Montenaken, Niel, Buvingen en Gingelom goedgekeurd.
Het bestek, inclusief de lastvoorwaarden en de raming
van de opdracht “Aankoop planten, bomen, struiken en
heesters (2021-2023)” en van de opdracht “Aankoop van
een tweedehands bestelwagen voor de technische dienst”
werden goedgekeurd.
De gemeenteraad keurde achtereenvolgens de agenda’s
van de algemene vergaderingen van Limburg.net, De Lijn
en de Watergroep goed.
Daarna gingen de gemeenteraadsleden akkoord met de
kosteloze overdracht van de wegzate, de aangelegde wegeninfrastructuur en de gronden bestemd als groenzone
in het kader van de verkaveling uitbreiding Germaine
Goyenslaan.
Het aangepaste reglement inhoudende de retributie op
het afleveren van administratieve stukken dienst Burgerzaken en Informatie, de toevoeging aan het huishoudelijk
reglement van de begraafplaatsen, het vernieuwde afvalreglement en het reglement stimulering zwemmen werden goedgekeurd.
Vervolgens werd het ontwerp-rooilijnplan tot aanpassing van de gemeenteweg hoek Goede Kinderenstraat en
Sint-Rumoldusstaat voorlopig vastgesteld.
De gemeenteraad keurde het afsprakenkader tussen
Gingelom, Borgloon, Heers, Wellen, SVK Land van Loon,
IGSW Haspengouw-West en projectuitvoerder Stebo
vzw goed.
Tevens werd de jaarrekening en het inhoudelijk verslag
van de activiteiten van 2020 i.h.k.v. de IGSW Haspengouw-West goedgekeurd.
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Sommige gebruikte foto’s in deze editie
dateren van vóór de corona-uitbraak !

De gemeenteraad erkende het Logo regio Hasselt en het
Logo regio Genk voor de periode 2022-2027.
Het toegevoegde punt van LEEF omtrent het onderzoek
naar de aanleg van een speeltuin in de Molenbeekvallei te
Niel werd goedgekeurd.
Het toegevoegde punt van N-VA inzake het huwen in
buitenlucht werd afgewezen.
Aangezien er reeds een samenwerkingsovereenkomst is
met het justitiehuis omtrent werkstrafplaatsen, werd er
niet gestemd over het voorstel van N-VA om prestatieplaatsen voor werkstraffen te voorzien.

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever: gemeente en OCMW Gingelom
		
Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom
Vormgeving en druk: dt PrintSolutions, 3800 Sint-Truiden
Gingelom Vandaag wordt met milieuvriendelijke inkt gedrukt op FSC papier.
Fotografie: Erwin Reyskens, e.a.

De OCMW-raad keurde het reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning
van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen
en van de lokale economie ten gevolge van de COVID19-pandemie goed.
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VRIJE TIJD
Zomeractiviteiten voor de jeugd
Tijdens de zomervakantie staan er opnieuw tal van activiteiten voor schoolgaande kinderen vanaf 2,5 t.e.m.
12 jaar op het programma.
Laat ons dromen van een zomer vol plezier en reserveer tijdig je plaatsje op www.gingelom.be/speelzomer.
Omwille van de coronamaatregelen is een maximum toegelaten aantal deelnemers nog steeds aan de orde. Dit heeft
dus nog steeds invloed op de inschrijvingen.
• Voor de zomeropvang is inschrijven verplicht.
• Voor de speelpleinwerking raden we het sterk aan.Ter plaatse inschrijven is enkel mogelijk wanneer er nog plaatsen
		 vrij zijn!
• Voor het taalkamp Frans of Engels is inschrijven verplicht. Dit kamp gaat door in de bibliotheek van Gingelom.

Speelplein
Het speelplein Gingelom is dé expert in vakantie beleven. Alles draait hier
om het recht op spelen en plezier maken.
Een gevarieerd aanbod met voldoende speelkansen en -ruimte zorgt ervoor dat alle schoolgaande kinderen t.e.m. 12 jaar aan hun trekken komen.
Wie buiten de speelpleinuren nood heeft aan opvang, kan gebruik maken
van de zomeropvang.
Een voorsmaakje van de speelpleinthema’s
Het speelplein is reeds aan haar 29ste editie toe en werkt onvermoeibaar
verder!
Uitstappen zijn wellicht nog niet aan de orde, dus brengen we de activiteiten naar het speelplein toe. Eén ding staat vast: “We maken er opnieuw
een unieke zomer van”.
Ons verhaal begint met “Er was eens …” .
Kinderen t.e.m. 7 jaar duiken bij elk thema in hun fantasiewereld.
Ze maken kennis met groene vingers, ontmoeten speurneus Draak, komen
terecht in een gekkenhuis en maken een reis rond de wereld.
Jongeren vanaf 8 jaar gaan voor een ultieme uitdaging: ze worden speurders en trachten te achterhalen wie de saboteurs zijn. Tijdens week 3 gaan ze in duel! Wie zal zich als winnaar kunnen
prijzen? Maar opgelet! De speelpleinwereld lijkt wel een gekkenhuis vol chaos en fantasie in week 4. Het seizoen krijgt
nog een spannend slot met een reusachtige reis rond de wereld.
Speelpleinanimatoren vormen de basis van de werking
Reken er maar op dat de speelpleinanimatoren hun best
doen om de kinderen zoveel mogelijk te laten genieten van
een heerlijk vakantiegevoel. Ze zorgen voor een actief en afwisselend programma met groepsspelen, knutselactiviteiten,
sport, …
Het speelplein is een plek waar kinderen in hun vrije tijd
kansen krijgen om zich persoonlijk te ontwikkelen, vrienden
te maken en zich te engageren. Ze nemen de nodige verantwoordelijkheid op en dragen hun steentje bij in het nemen
van beslissingen en het voeren van het speelbeleid.
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VRIJE TIJD

Zomeropvang
Voor en na de speelpleinuren én in de weken van 26/07 en 16/08 wordt er zomeropvang
georganiseerd.
Wekelijks wordt er een brede waaier aan leeftijdsgebonden en gevarieerde activiteiten
aangeboden. Spelen wordt ook hier hoog in het vaandel gedragen.

Taalkamp
“Hello! Bonjour!”
Een taalkamp Frans & Engels wordt georganiseerd van 26/07 tot en met 30/07 i.s.m. Le
Club Français.
Het taalkamp Frans is bedoeld voor kinderen tussen 5 en 11 jaar.
Het taalkamp Engels is toegespitst op kinderen tussen 8 en 12 jaar.

Waar moet je zijn en wat kan je combineren
Opvang en speelplein vinden plaats in de school GO! Kleurenboom Montenaken. Deze zijn
vlot te combineren voor kleuters van 4 jaar (geboren vóór 01/09) t.e.m. kinderen van het
6de leerjaar.
Het taalkamp zal dit jaar plaatsvinden in de bibliotheek te Gingelom. Een combinatie met
opvang is niet mogelijk.
Alle activiteiten worden coronaveilig georganiseerd. Hou vooraf jouw mailbox in de gaten,
want je ontvangt alle richtlijnen en praktische informatie via mail.
Inschrijven en extra informatie: www.gingelom.be/speelzomer.
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Gingelom stimuleert zwemmen
Hoewel er geen zwembad in Gingelom is, worden onze inwoners toch gestimuleerd regelmatig te zwemmen
of het aan te leren. Dit door het verlenen van een financiële tussenkomst in de les- en abonnementskosten.
Met het verdwijnen van de oude en de komst van de nieuwe zwembaden te St.-Truiden en Hannuit, die andere abonnementsformules en tarieven toepassen, vond het gemeentebestuur het tijd om deze ondersteuning te herbekijken.
Vanaf 01/06/2021 komt de gemeente voor 30% tussen in:
• De kostprijs van de zwemlessen.
• Alle zwem- en de combi-abonnementen, waarin zwemmen is opgenomen.
Wij bieden dit aan voor volgende zwembaden:
• Stedelijk Zwembad Waremme.
• Plosaqua Landen-Hannuit.
• Bloesembad Sint-Truiden.
De totale tussenkomst voor de lessen en de abonnementen samen bedraagt maximum € 60 /jaar per gebruiker.
Voorwaarden
De zwemlessen worden begeleid door gekwalificeerde lesgevers en hebben tot doel het zwemmen aan te leren of een
pas aangeleerde zwemtechniek te verbeteren.
10 beurten-abonnementen dienen binnen een tijdsbestek van 1 jaar opgenomen te worden.
Voor de jaarabonnementen dient jaarlijks het betaalbewijs ingediend te worden.
De aanvrager bezorgt de dienst vrije tijd
•
•
•

Het inschrijvings- en het betaalbewijs van de zwemlesorganisatie.
Het zwemabonnement (Waremme).
Een door de gebruiker ondertekend betaalbewijs van het abonnement (Hannuit en St.-Truiden).

Vermeld op de ingediende documenten:
• Naam, voornaam, adres, telefoonnummer en rijksregisternummer van de gebruiker.
• De aankoopdatum.
• Het rekeningnummer waarop tussenkomst dient gestort te worden.
Wat met je oude abonnementen
Voor abonnementen die op 01/06 vervallen (10 beurten zijn gebruikt op 01/06) krijg je nog de oude vergoeding van
€ 5. Dien deze uiterlijk op 30/06 bij de dienst vrije tijd in.
Is de geldigheid van je abonnement op 01/06 nog niet vervallen, dan wordt de tegemoetkoming overeenkomstig het
nieuwe reglement verleend.
Schoolzwemmen
In het kader van het flankerend onderwijs verleent de gemeente Gingelom via de scholen een tussenkomst van € 0,50 /
zwembeurt in de toegangsprijs van het zwembad voor kinderen vanaf de 3de kleuterklas t.e.m. het 6de leerjaar.
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MILIEU

Bermenproject 2021 i.s.m. Natuurpunt Gingelom en PNC
Vanaf de lente geven bloemrijke wegbermen Limburg kleur. Bermen zijn dikwijls natuurpareltjes waar veel
vlinders, bijen en andere kleine dieren nog een thuis vinden in het versnipperde landschap.
Het maaibeheer heeft dikwijls een grote impact voor deze (soms zeer zeldzame) dieren want voedsel, bescherming en nakomelingen verdwijnen bij het maaien.
Daarom zullen de gemeente Gingelom, Natuurpunt Gingelom en het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) topbermen in kaart brengen en in een later stadium aangepast
beheren.
Natuurpunt Gingelom gaat op pad om de natuurwaarde van enkele bermen in onze
gemeente in kaart te brengen. Het Provinciaal Natuurcentrum ontwikkelde een zakboekje om kruidige topbermen voor fauna en flora op een eenvoudige manier te
herkennen. Ze helpen om de bermen met de meeste potentie voor de Limburgse
biodiversiteit in onze gemeente te selecteren.
Tijdens een korte online vorming werd er informatie gegeven over het project en de methodiek die het PNC ontwikkelde. Vervolgens werd onder begeleiding van het PNC op het terrein gegaan waarbij Natuurpunt Gingelom leerde
werken met het zakboekje. Na deze vormingen gaat Natuurpunt Gingelom zelf aan de slag.
Meer info over het verloop van het project vind je op www.natuurpuntgingelom.be en www.gingelom.be.

Aanpassing textielinzameling in Gingelom
Alle textielcontainers in Limburg, dus ook in Gingelom, zullen er vanaf dit voorjaar hetzelfde uitzien:
volledig wit met een sticker van Limburg.net. De afvalintercommunale wil op die manier voorkomen dat
illegale ophalers voor verwarring zorgen.
Limburg.net zal de containers uniform maken. Dit maakt het voor de burger eenvoudig om te weten welke containers
de officiële textielcontainers zijn.
De rode containers van Wereld Missie Hulp zullen dan ook verdwijnen in Gingelom. Op volgende locaties vind je de
nieuwe textielcontainers terug:
• Marktplaats zn., 3890 Montenaken.
• Steenweg zn., 3890 Gingelom (parking langs Total, Steenweg 158).
• Houtstraat 2, 3890 Jeuk.
• Borlostraat zn., 3891 Mielen-boven-Aalst (parking tegenover Borlostraat 14).
• Wintboomstraat 100, 3891 Borlo (sorteerpark).
Wat kan je in deze textielcontainers achterlaten?
• Alle kleding (dames, heren, kinderen).
• Huishoudlinnen (handdoeken, gordijnen).
• Beddengoed (kussenslopen, lakens en dekens).
• Oude schoenen, handtassen en lederwaren.
Ook versleten en beschadigd textiel valt hieronder.
Matrassen, elektrische dekens, kussens en tapijten horen niet thuis in de textielcontainer.
Hoe je textiel aanbieden?
• Zorg ervoor dat alle textiel droog en proper is.
• Stop alles in een gesloten, waterdichte zak om beschadiging te vermijden.
• Bind een paar schoenen samen met de veters.
• Stel je vast dat een container vol is, zet dan zeker geen zakken langs de textielcontainer. Kom terug op een later
		 tijdstip.
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MILIEU
Een propere gemeente, daar zorgen we samen voor
Een leeg blikje, mondmaskers, restafvalzakken, … Sluikstorten en zwerfvuil vervuilen het zicht, het milieu en zijn gevaarlijk
voor mens en dier. Bovendien kost het handenvol geld om op te ruimen!
Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. Dat kan bewust of
onbewust zijn. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, blikjes, flesjes, mondmaskers, …
Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil. Het gaat bijvoorbeeld om zakjes huishoudelijk afval die
in straatvuilnisbakken worden achtergelaten, dumpingen op anonieme locaties en het achterlaten van afval bij
glasbollen, textielcontainers, …
Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben we allemaal mondmaskers en ander beschermend materiaal op zak. Gooi
ze na gebruik zeker niet op de grond of in de rioolput, maar gooi ze weg in de restafvalzak.
Elke dag verdwijnen er nog sigarettenpeuken, vloeistoffen, hondenpoepzakjes, schadelijke producten, … in de rioolputten
op straat. Vaak loopt die riolering niet naar een waterzuiveringsstation maar naar een waterloop, met alle gevolgen van
dien voor het waterleven. Zonder dat je het beseft, zorg je zo mee voor de vervuiling van onze beken en rivieren.
Het merendeel van de inwoners doet beroep op de huisvuilophaling of maakt gebruik van het recyclagepark. Een kleine
minderheid laat hun afval zomaar op straat achter en dat zorgt voor veel ergernis bij de inwoners die het wel goed doen.
Dat zien we ook op sociale media: regelmatig klaagt wel iemand over sluikstorten of zwerfvuil.
Onze politiemensen en GAS-ambtenaren zijn het jaar rond alert voor sluikstorten. We onderzoeken het gevonden materiaal en op plaatsen waar regelmatig gesluikstort wordt, houden we extra toezicht.
In het vernieuwde GAS-reglement werd een volledig hoofdstuk besteed aan “Openbare orde en netheid”. Artikels 89
tot en met 93 gaan specifiek over afval en sluikstorten. De regels kan je nalezen op https://www.gingelom.be/gas.
Heb je zelf gedumpt afval gezien?
Meld het aan de gemeente of de politie:
• Sint-Truiden: https://www.sint-truiden.
be/meldingen of via de stadsapp.
• Nieuwerkerken: https://www.nieuwerkerken.be/eloket/formulier/22/meldingsformulier.
• Gingelom: milieu@gingelom.be.
• Politie: pz.poltrudo@police.belgium.eu.
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Een overzicht van
activiteiten voor jong
en oud

VRIJE

TIJD

Activiteiten verenigingen
					
Dansschool Diamonds
			
			
Dansschool Diamonds organiseert tijdens de zomervakantie verschillende danskampen voor kinderen en jongeren tussen 2 en
18 jaar.
Inschrijving: https://www.ledenbeheer.be/public/103262  
Info: www.dansschooldiamonds.be
Wat:

Wie:

Wanneer:

Uur:

Prijs:

Dansworkshops jongeren
Dansworkshops lagere school
Kleuterdanskamp
Danskamp
Peuter-kleuter kamp

+13 jaar
1ste t.e.m. 6de leerjaar
1ste t.e.m. 3de kleuterklas
1ste leerjaar t.e.m. 18 jaar
2 jaar t.e.m. 3de kleuterklas

05/07 + 06/07
07/07 + 08/07
07/07 + 08/07
02/08 – 06/08
09/08 + 10/08

13:00 – 16:30
13:00 – 16:30
10:00 – 16:00
10:00 – 16:00
10:00 – 16:00

€ 30
€ 30
€ 45
€ 90
€ 45

KLJ Mielen
KLJ-Mielen trekt op kamp met haar leden en niet-leden (zomerleden) naar Baarle-Hertog. Ouders (of leiding) staan in voor het
vervoer van en naar de kampplaats.
Wie:

Vertrek:

Terugkeer:

Prijs:

10 t.e.m. 16 jaar
6 t.e.m. 9 jaar

02/07 om 16:00 aan KLJ Zondereigen
05/07 om 16:00 aan KLJ Zondereigen

08/07 om 17:00 aan KLJ Zondereigen
10/07 om 17:00 aan KLJ Zondereigen

€ 80 of € 75 (2de kind)
€ 65 of € 60 (2de kind)

Info: www.kljmielen.be
VZW

KDH Jeuk voetbalstage
61

11

1
9
5
8

K.
D.
H.

KDH Jeuk organiseert i.s.m. TS Events een voetbalstage voor wel en niet aangesloten spelers van 5 t.e.m. 15
jaar op het voetbalterrein Daring Jeuk, Cincindriastraat van maandag 12/07 t.e.m. donderdag 15/07, telkens
van 09:00 tot 16:00.
Er is opvang van 08:00 tot 9:00 en van 16:00 tot 17:00.

p.a. Oncke
Hasselbroe
3890 Jeuk
0495-23 07

JE

BTW BE 0

Voorzitter:
Luc Coenen
0495-53 97

UK

Secretaris G
Roger Leno
0477-46 68

Kostprijs: € 120.
Deelnemers jonger dan 14 jaar bekomen een fiscaal attest (€ 13,70 /dag aftrekbaar).
Inschrijven kan tot 07/07. Beperkt aantal plaatsen.
Info en inschrijvingen: voetbalstagekdhj@gmail.com - 0496 02 00 00 of 0496 71 33 60 - www.tsevents.net.

Vrienden van Haspengouw
Zaterdag 3 juli vanaf 11:00: Pluk je gezond. Alles over kersen en oude variëteiten.
Heiselthoeve, Heiseltstraat 65, 3890 Jeuk.
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BIBLIOTHEEK
Leesactie “Bestemming
					

Bib”

Wanneer? Van 01/07 tot 05/09.
			
Voor wie? Kinderen en jongeren tussen 3 jaar en 18 jaar.
			

Wat?
Haal je reispas met 6 originele bestemmingen in de bib.
		
Elke bestemming staat voor een genre.
		
Lees 6 boeken, één voor elke bestemming. Voor elk gelezen
		
boek krijg je een stempel in de bib.
		
Heb je 6 stempels verzameld, bezorg ons dan je volle reispas vóór 05/09.
		
Zowel onze organiserende partner “Iedereen Leest” als onze bib voorzien leuke prijzen.
		
Uit de ingezonden reispassen worden winnaars geloot.
Inschrijven? Gratis deelname.
Info?

bibliotheek@gingelom.be – 011 83 27 01

Op zoektocht met Vlieg – Bibster spel “Zie jij wat ik zie”
Wanneer?
Voor wie?
Wat?
		
		
		
		
Duur?
Inschrijven?
Info?

Van 01/07 tot 31/08, tijdens de openingsuren van de bib.
Kinderen van 6 tot en met 12 jaar.
Ga je ook mee op zoektocht met vlieg?
Kom dan het Bibster-spel “Zie jij wat ik zie”
in de bib spelen.
Dit kan op je eigen smartphone of tablet.
Elke deelnemer ontvangt een leuke beloning.
Ongeveer 30 min.
Gratis deelname.
bibliotheek@gingelom.be – 011 83 27 01

POLITIE
Resultaten flitsactie april
Verkeersveiligheid is één van de permanente aandachtspunten van onze politiezone.
Handhaving en controle zijn hiervoor basisinstrumenten. Zo wordt er dagelijks gecontroleerd op snelheid, alcohol en
drugsintoxicatie, niet verzekerde voertuigen, enz.
Hierbij geven we een overzicht van de snelheidscontroles van de maand april op ons grondgebied.
Locatie		
Max km/u
Gingelom
Landenstraat
70 km/u
Gingelom
Steenweg
50 km/u
Gingelom
Borgwormsesteenweg
70 km/u
Gingelom
Oude Katsei
70 km/u
Gingelom
N80
70 km/u
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# vtg
681
1.953
327
114
129
3.204

# pv’s
109
283
25
14
18
449

%
16%
14%
8%
12%
14%
14%

WELZIJN
Gemeente steunt ‘Zonder honger naar bed Gingelom’
De Facebookgroep ‘Zonder honger naar bed: Gingelom – Landen’ heeft van de gemeente Gingelom een financiële steun
van € 1.096 ontvangen. Dat geld zal gebruikt worden voor de aankoop van voedsel, beschermingsmiddelen en hygiënische producten en uitgedeeld worden aan kansarme gezinnen in Gingelom.
Naar aanleiding van de coronacrisis ontvangt de gemeente Gingelom van de federale overheid subsidies voor voedselhulp en hygiënische producten.
Vorig jaar maakte de gemeente eenzelfde bedrag over aan Sint-Vincentius.
De gemeente besliste om deze middelen dit jaar over te maken aan ‘Zonder Honger naar Bed Gingelom - Landen’. Deze
organisatie wordt gerund door Evy Lesuisse en Dorothy Vandeweyer en telt al meer dan 800 leden. In Gingelom gaat het
om een 15-tal gezinnen die regelmatig geholpen worden.
Een brug vormen tussen nood en overschot is de opzet. Mensen die teveel hebben, kunnen delen met mensen die het
financieel moeilijk hebben. Het wegschenken van blikken, droge voeding, groenten
en resten avondeten zijn maar enkele van de mogelijkheden.
Heb je na het ontbijt, middag- of avondmaal nog eten over of wil je een cake bakken
voor een kindje dat jarig is en wiens ouders dit niet kunnen betalen, plaats dan een
berichtje in de Facebookgroep ‘Zonder honger naar bed: Gingelom – Landen’. Je
maakt er ongetwijfeld iemand heel gelukkig mee.

Extra financiële steun voor langdurig technisch werklozen
De gemeente Gingelom geeft inwoners die in 2020 langdurig technisch werkloos waren omwille van de coronacrisis een
duwtje in de rug.
Wie vorig jaar in de periode van 01/03 tot 31/09 minstens 100 dagen technisch werkloos was, ontvangt een waardebon
van € 200 die besteed kan worden bij de lokale handelaars. Wie in dezelfde periode tussen de 60 en 99 dagen technisch
werkloos is geweest, heeft recht op een waardebon van € 100. Hiermee steunt de gemeente niet alleen de gezinnen die
financieel zwaar getroffen werden door de coronacrisis, maar ook de plaatselijke handelaars.
De gemeente heeft de cijfers opgevraagd bij de RVA. Hieruit blijkt dat 156 inwoners, of zo’n 2 procent van onze inwoners, aanzienlijk inkomensverlies hebben geleden.
De totale financiële steun aan deze doelgroep en de lokale handelaars bedraagt bijna € 20.000. Het geld is afkomstig van
de subsidies van de Vlaamse overheid, ten gevolge van de Covid-19-pandemie, voor de toekenning en het gebruik van
waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie.
De waardebonnen worden automatisch toegekend. Ze moeten dus niet worden aangevraagd. Iedereen die er recht op
heeft zal eind juni zijn waardebon via de post ontvangen. De bonnen blijven geldig tot 31/12/2021.

Coronacrisis: Wij reiken je de hand
Is jouw gezin financieel getroffen door de coronacrisis? Zag jij je inkomen verminderen omwille van economische werkloosheid
of ontslag? Heb jij onvoorziene kosten?
Zit je met een vraag of voel je je eenzaam? Maak jij je zorgen om een gezins- of familielid, buur of kennis?
Aarzel dan niet en neem contact op met onze dienst welzijn. Wij hebben een sociaal noodfonds opgericht voor iedereen die
het slachtoffer is van de coronacrisis.
Het sociaal noodfonds voor de coronacrisis is bereikbaar via:
• 011 88 04 71.
• noodfonds@gingelom.be.
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Vaccineren doen we samen!
‘Beter een goede buur dan een verre vriend’: zo luidt het spreekwoord.
Dat geldt in deze coronacrisis des te meer.
Wij roepen éénieder op om in diens eigen omgeving goed om zich heen te kijken.
Woont er iemand in je buurt die hulp nodig heeft om zich te laten vaccineren? Ken jij iemand die met vragen zit, niet weet
hoe zich online te registreren of op welke manier in het vaccinatiecentrum te geraken?
Jij kan helpen met deze tips :
• Voor alle vragen over de vaccinatie: contacteer de helpdesk op het nummer 011 49 49 01. De helpdesk is alle weekdagen
bereikbaar van 9:00 tot 18:00.
• Heb je geen vervoer naar en van het vaccinatiecentrum? Ook hiervoor kan je de helpdesk bellen! Voor de prijs van € 5 pikt
een taxi je op en brengt je terug thuis.
• Heb je extra hulp nodig: een begeleider mag je
vergezellen naar het vaccinatiemoment.
Meer info vind je op:
https://www.vaccinatiecentrumsinttruiden.be/

Het Park van de Vriendschap mag terug open op 10/06
Door de versoepeling van de coronamaatregelen opent ‘Het Park van de Vriendschap’ op donderdag 10/06 opnieuw de
deuren. Iedereen is van harte welkom!
Wij geven je een overzicht van alle activiteiten die heropgestart worden:

Wekelijkse activiteiten
•

Maandag:

		 v Ontmoetingsmoment kansarmen.
		 v Bridge.
		 v Kooklessen afzonderlijk voor mannen en vrouwen.
•

Dinsdag:

		 v Fietsen.
		 v Kienen.
		 v Kaarten.
•

Woensdag:

		 v Wandelclub “NIEUW”.
			 Begeleide wandeling van maximum 5 km.
•

Donderdag:

		 v Buurtrestaurant.
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WELZIJN
BBQ
Op 22, 23 en 24/06 telkens vanaf 11:30.
Er worden maximum 24 personen toegelaten.
De prijs bedraag € 15 /persoon
(aperitief, 3 stukken vlees en dessert inbegrepen).

Geplande activiteiten najaar
•

Petanquetornooi: zondag 19/09.

•

Infosessie erfenisrechten*.

•

Whisky tasting*.

•

Busuitstap Gasthof Delicia*.

* Datum wordt later vastgelegd.

‘Het Park van de Vriendschap’ blijft de volledige zomer open, zodat iedereen kan blijven genieten van het sociaal contact
dat we zo lang hebben moeten missen.
Bij alle activiteiten zullen de geldende coronamaatregelen strikt worden nageleefd.
Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht bij Rita Thierie op het nummer 0473 36 63 07.
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BIBLIOTHEEK
Leestip

“Shuggie Bain” - Stuart Douglas

Met deze roman won de Schot Stuart Douglas, die inmiddels in de USA
woont, de Booker Prize. Zelf zegt hij dat hij er uit nostalgie aan begon te
schrijven. Het is een herbeleving van zijn eigen kinderjaren in Glasgow.
Aanvankelijk is het leven goed voor de kleine Shuggie. Hij woont met zijn
vader, moeder, zijn halfzus Catherine en zijn halfbroer Leek in bij zijn grootouders. Ze wonen in Glasgow, een stad met extreem veel armoede en
werkloosheid, wat ook geweld en overmatig alcoholgebruik met zich meebrengt.
Zijn pa is een taxichauffeur die zijn wagen ook graag gebruikt voor andere
‘diensten’ en zijn gezin in de steek laat voor een andere vrouw. En dan
begint de ellende. Agnes, de moeder van Shuggie, krijgt een sociale woning
toegewezen en verhuist met haar gezinnetje. Ze heeft het sociaal moeilijk
in de nieuwe buurt, heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en
begint te drinken om te ontsnappen aan de ellende. Leek en Catherine zijn
oud genoeg om stilaan zelf een leven op te bouwen, maar de kleine Shuggie ontbeert warmte, gezond eten en gezelligheid. Hij wordt zijn moeders
helper als ze weer eens dronken thuiskomt. Hij loopt thuis telkens weer
tegen nieuwe mannen aan die de wilszwakke Agnes seksueel misbruiken.
De kleine jongen kan bij niemand terecht.
Als lezer krijg je bij het lezen van dit boek gevoelens van medelijden, woede, onmacht en hoop. Shuggie slaat zich door het leven met alle fysieke en
mentale weerbaarheid die een opgroeiende jongen in zich draagt. Hij geeft
het vaak op maar eigenlijk geeft hij nooit echt op.
Shuggie Bain is een sterk autobiografisch boek dat zijn prijs zeker verdient!

Nieuw in de bib
De zevende zus
Licinda Riley

Onverwacht geluk
Danielle Steel

In dit laatste deel van de “Zeven zussen” gaan de zussen op een zoektocht
naar hun mysterieuze zus, die blijkbaar in
Nieuw-Zeeland woont en een bijzondere,
stervormige ring bezit.

Isabelle McAvoy vindt na 3 mislukte relaties toch ineens uit onverwachte hoek de liefde. Maar
hoe sterk is haar band met haar
3 dochters als er een geheim uit
het verleden aan het licht komt.

Dochters van een nieuwe tijd
(Vier vrouwen, vier families,
één eeuw, Dl. 1)
Carmen Korn

Take the slow road :
Frankrijk
Martin Dorey

Hamburg, 1919. De vier vriendinnen
Henny, Käthe, Lina en Ida hopen na de
Eerste Wereldoorlog op een nieuwe
tijd. Ze verschillen in karakter en
afkomst. Ze gaan hun eigen weg, maar
hun vriendschap blijft hen verbinden.
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Ontdek Frankrijk op een rustige
manier en kies eens voor verrassende omwegen. In dit boek
worden 26 reisroutes voor de
camper of auto beschreven en
wordt er ook verteld wat ze zo
speciaal maakt.

BIBLIOTHEEK
Regenboogaanbod in de bib
Onze bib heeft ook een aanbod boeken en dvd’s van
en over transgenders en holebi’s.
Het zijn soms autobiografische verhalen van transgenders zoals ‘Bo’ of interviews met bekende holebi’s 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 en in films als ‘La vie d’Adèle’.
Meer boeken over dit onderwerp vind je in de online
catalogus: https://gingelom.bibliotheek.be.

TERUGBLIK
Vernieuwing fiets- en wandelroute
“Kapelletjespad”
Deze route is vanaf nu voorzien van
nieuwe infoborden met een korte uitleg over elke kapel en een QR-code.
Scan ze en je vindt het hele verhaal
en nog veel meer op de vernieuwde
website van de Heemkundige Kring.

OVERLIJDENS

GEBOORTEN

30/04
02/05
13/05
19/05

20/04
29/04
04/05
08/05
14/05

Joseph Vranken (Boekout)
Monique Abrahams (Montenaken)
Andrée Mertens (Niel)
Sonja Ruymen (Montenaken)

WACHTDIENSTEN
GENEESHEREN Tel. 089 59 00 59
APOTHEKERS

Tel. 078 05 17 33 (tussen 22:00 en 9:00 – zonaal tarief)
of www.apotheeklimburg.be

TANDARTSEN Tel. 0903 39969 (€ 1,50 /min)

(op zaterdag, zondag, feest- en brugdagen van 9:00 tot
18:00) of www.tandarts.be

Lena Felbinger (Niel)
Rubin Uyttebrouk (Borlo)
Mila Hendrikx (Montenaken)
Victor Louette (Jeuk)
Rik Degreef (Montenaken)

HUWELIJKEN
19/05
21/05
22/05
22/05

Sammy Vangrunderbeek & Joyce Julien (Gingelom)
Michel Renders & Petra Thoonen (Mielen)
Rudy Roccato & Virginie Pineur (Vorsen)
Niels Vandevorst & Tatiana Kinnaer (Vorsen)
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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: 8:00 – 12:00
Maandagavond: 17:00 – 19:00
Woensdag en vrijdag: 13:00 – 15:00

Opgelet: Maak een afspraak om langs te komen in het gemeentehuis!
Dat kan via www.gingelom.be/afspraken of via 011 88 10 31.
Opgelet: Het gemeentehuis is gesloten op 02/07 in de namiddag, op
05/07 en 21/07.

Openingsuren juridische dienst
Elke maandag op afspraak.
Kinderdagverblijf Minimax
Steenweg 107, tel. 011 83 17 00

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

SORTEERPARK

Contactgegevens
Wintboomstraat 100, tel. 011 88 61 48
Openingsuren
Vanaf 02/04 tot 14/10: dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag:
9:00 – 12:00 en 12:30 – 16:00 en woensdag: 9:00 – 12:00 en
12:30 – 19:00.
Hakselen van groenafval (snoeihout, takken, schors): enkel op
woensdagnamiddag en op zaterdag.
Opgelet! Het sorteerpark is gesloten op 21/07.
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: 9:00 – 12:00 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: 13:00 – 17:00
Dinsdag en donderdag: 18:00 – 20:00
Zaterdag: 14:00 – 16:00
Zondag: 10:00 – 12:00
Opgelet: De bibliotheek is gesloten op 02/07 in de namiddag, op
03/07, 04/07, 10/07, 11/07 en 21/07.
Inleverbus (langs straatzijde van de bibliotheek, ter hoogte van
de uitleenbalie): om uitgeleende materialen buiten de openingsuren
in te leveren.
De bibliotheek is opnieuw open, maar ook de afhaaldienst loopt
nog steeds.Van thuis uit kan je materialen uit onze bib bestellen en
op een afgesproken tijdstip ophalen aan de inkomdeur van de bib.
Raadpleeg hiervoor de catalogus: https://gingelom.bibliotheek.be.

WIJK-WERKEN

Zitdag
Elke donderdag: 9:00 – 12:00 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, 9:00 – 11:00 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: 16:00 – 23:00
Woensdag: 14:00 – 23:00
Weekend en schoolvakanties: 9:00 – 23:00

HUISVUILOPHALING

Huisvuilzakken – Dinsdag 08/06, 22/06 en 06/07.
GFT – Dinsdag 15/06, 29/06 en 13/07.
PMD – Dinsdag 08/06, 22/06 en 06/07.
Ophaling bij minder mobiele inwoners –
Maandag 28/06 en 26/07.
Papier en karton – Dinsdag 29/06 en 27/07.
Grofvuil enkel op aanvraag via 0800 90 720 of www.limburg.net.

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

STEBO

Zitdag
Het woonenergieloket gaat door op iedere 1ste en 3de woensdag van
de maand, 10:00 – 12:00 in het gemeentehuis. De eerstkomende
datums zijn 16/06 en 07/07.
Om je zo goed en veilig mogelijk te helpen, werken we enkel op
afspraak.
Maak een afspraak via https://woonenergieloket.stebo.be/gingelom.

