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Lotto
TREKKING VAN 13 JUNI 2020
Winnende nummers:
13 - 24 - 30 - 31 - 36 - 39
Bonusnummer: 19
6 juiste 1 elk €4.000.000,00
5+ juiste 2 elk €90.549,00
5 juiste 86 elk €1.998,70
4+ juiste 302 elk €284,50
4 juiste 5.383 elk €29,50
3+ juiste 7.337 elk €11,50
3 juiste 91.963 elk €6,25
2+ juiste 73.436 elk €3,75
1+ juiste 275.463 elk €1,25
Jackpot 17/06/2020 zo'n €1.000.000

Joker+
TREKKING VAN 14 JUNI 2020
Winnende nummers: 2 9 4 7 5 4 
Jackpot 0 met €0
reeks van 6 cijfers 0 met €20.000
reeks van 5 cijfers 0 met €2.000
reeks van 4 cijfers 5 met €200
reeks van 3 cijfers 10 met €20
reeks van 2 cijfers 158 met €5
1 cijfer 1.723 met €2
Sterrenbeeld 905 met €1,5
Jackpot 15/6/2020: €800.000

Keno
TREKKING VAN 14 JUNI 2020
Winnende nummers:
1 - 9 - 12 - 13 - 14 - 18 - 20 - 23 - 24 - 
27 - 30 - 35 - 41 - 42 - 49 - 55 - 56 - 62 - 
63 - 70

Pick3
TREKKING VAN 14 JUNI 2020
Winnende nummers: 8 - 6 - 3

Buitenlandse lotto
FRANKRIJK
5 - 6 - 25 - 28 - 32 4
NEDERLAND
2 - 12 - 37 - 41 - 44 - 45 30
DUITSLAND
Lotto 14 - 20 - 36 - 38 - 41 - 43 5
Spiel77 1 - 1 - 1 - 6 - 9 - 9 - 9
Super6 2 - 3 - 3 - 6 - 1 - 4

Euro Millions
TREKKING VAN 12 JUNI 2020
Winnende nummers: 2 - 24 - 39 - 45 - 46
Winnende sterren: 4 - 8
5 + 2è Bel 0/Eur 1 €51.583.717,00
5 + 1è 2 €337.141,50
5 3 €52.530,30
4 + 2è 38 €1.291,70
4 + 1è 565 €160,00
3 + 2è 1.564 €61,10
4 1.158 €58,00
2 + 2è 23.702 €14,10
3 + 1è 26.919 €13,90
3 58.277 €11,90
1 + 2è 142.367 €5,90
2 + 1è 419.915 €6,30
2 911.820 €4,70
Jackpot zo'n €17.000.000
(Buiten de verantwoordelijkheid 
van de redactie.)
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EHvL krijgt extra steun 
voor kwetsbare kinderen

Het Streekfonds EHvL krijgt van Limburg Sterk Merk en de provincie 
125.000 euro extra om de noden te lenigen die zijn ontstaan door COVID-19 
bij Limburgse jongeren met een leerachterstand. 

A
l langer dan 15 jaar
bezorgt het Lim-
burgs Streekfonds
EHvL maatschappe-
lijk kwetsbare kinde-
ren en jongeren meer

toekomstkansen. Dat gebeurt 
door jaarlijks financiële steun te 
geven aan organisaties die met
deze doelgroep werken, goed voor
300.000 euro. Daarnaast zijn nu 
de krachten gebundeld met LSM 
en de Provincie Limburg, in een 
bijzondere projectoproep, goed
voor 125.000 euro. Hiermee wil-
len ze de grote onderwijsnoden te
lenigen waarmee deze jongeren 
door de coronacrisis kampen.

Aansluiting 
“Werknemers, werkgevers, oude-
ren,… Niemand ontsnapt aan
deze crisis. Maar voor kwetsbare
kinderen en jongeren zijn de ge-
volgen nog groter”, zegt Kristie
Deckers, coördinator van EHvL.
“Ondanks de enorme inspannin-
gen in het onderwijs, heeft het slui-
ten van de scholen geleid tot nog
meer achterstand en ongelijkheid.
Met EHvL zorgen we ervoor dat
Limburgse kinderen die uit de 
boot dreigen te vallen, toch de no-
dige aansluiting vinden.”
Voorzitter Bart Van Der Meersch
zegt dat EHvL de afgelopen
maanden niet stilgezeten heeft.
“Naast onze jaarlijkse oproep de-

den we een bevraging bij een 100-
tal organisaties in Limburg. Hun
middellange en lange termijnno-
den zijn in kaart gebracht en daar-
uit volgt deze projectoproep die
ons brengt bij de essentie van onze
organisatie: kinderen en jongeren
in kwetsbare situaties ondersteu-
nen. De kloof tussen kinderen die
thuisonderwijs krijgen en zij die
dat niet krijgen ,wordt alleen maar
groter. Het wegvallen van de soci-
ale en emotionele aspecten van
het schoolgebeuren en schoollo-
pen is traumatiserend voor kwets-
bare kinderen en jongeren omdat 
hun dagstructuur wegvalt, ze hun

vriendjes missen en zich vervelen
omdat er een gebrek aan vrije-
tijdsmogelijkheden is. Dat zorgt
dan weer voor spanningen thuis.”
“Onderzoek toont aan dat er uit-
dagingen zijn op 3 grote domei-
nen: binnenschools, buiten-
schools en binnen samenwer-
kingsverbanden van onderwijs 
met lokale besturen en welzijnsor-
ganisatie”, zegt Kristie Deckers. 

LSM
LSM wil met haar bijdrage aan 
EHvL helpen om het hoofd te bie-
den aan de gevolgen van de cor-
onacrisis. “De coronamaatrege-

len in het onderwijs stelden jonge-
ren, ouders en organisaties voor 
bijzondere uitdagingen”, zegt 
LSM-voorzitter Tom Vandeput.
“Met LSM zetten we doelbewust
in op het verbeteren van de onder-
wijsachterstand en het vroegtijdig
schoolverlaten in Limburg. De
snelle omschakeling van het regu-
liere onderwijs naar het afstands-
onderwijs vraagt nieuwe vaardig-
heden en creatieve ingrepen, zo-
wel in het onderwijs zelf als bij het
benaderen van de kwetsbare jon-
geren en hun ouders. Elk talent
blijft immers belangrijk voor de 
toekomst van Limburg.”

Een Hart voor 
Limburg doet 
nu   een 
projectoproep 
om ervoor te 
zorgen dat er 
door de 
coronacrisis 
nergens 
kinderen uit de 
boot dreigen te 
vallen.
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Bloemenwei in Lutselus en meer groen op Schoverikplein

Lutselus krijgt een eigen park en 
in het centrum maken de par-
keerplaatsen langs het Schove-
rikplein ruimte voor meer groen. 
Daarover beslist de gemeenteraad 
maandagavond.

“In Lutselus ligt het gebied tussen
de Visserijstraat, Nieuwstraat, 
Pastorijstraat en de Caetsbeek er 
onverzorgd bij”, oordeelt schepen
Peter Prevot (CD&V). “We willen
hier een park van maken waar zo-
wel de jeugd als de omwonenden 
ruimte krijgen. Er komt een bloe-
menweide met een bloemenmen-
geling die bijen en vlinders moet 

aantrekken. Om de variatie te be-
houden, staan ook hoge bomen, 
lage struiken en een lig- en speel-
weide gepland. Op de oude funda-
menten van de vroegere voetbal-
kantine bouwen we een afdak. We
plannen ook een bufferbekken om
de Caetsbeek te ontlasten.”
“Binnen het project ‘groene stap-
stenen’ werden een aantal actie-
punten opgelijst die moeten leiden
tot vergroening van ons centrum
en verbetering van de beleving er-
van”, meent schepen Hugo Le-
roux (Groen). “Daarbij hoort ook
de aanpassing van het Schoverik-
plein. Er worden er 3 plantenbak-
ken weggehaald en verdwijnen
ook de 5 parkeerplaatsen.” (dj)

X De gemeenteraad kan live gevolgd worden 
vanaf 20 uur op hbvl.be Op het Schoverikplein komt er meer ruimte voor groen. FOTO DJ


