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“Eindelijk mogen  
we weer”

Beste inwoners

Nu de Covid19-crisis grotendeels bedwongen is, besliste de federale 

overheid om op 1 oktober de mondmaskerplicht zo goed als overal 

af te schaffen. Tegelijkertijd werden een heleboel versoepelingen 

ingevoerd zodoende dat het normale leven terug kon opgenomen 

worden. Uiteraard ben ik, samen met u, enorm verheugd dat we terug 

zonder beperkingen kunnen samenkomen. Evenementen kunnen 

weer als vanouds plaatsvinden, ook in onze gemeente. Zo hebben 

we intussen onze nieuwe inwoners passend kunnen verwelkomen 

en ook het feest van de jubilarissen was een gigantisch succes. 

Want geef toe, Lummen zou Lummen niet zijn als de Lummenaren 

niet regelmatig zouden kunnen samenkomen om met elkaar te 

babbelen, te feesten of gewoonweg samen te zijn. 

Zo is er in november ook weer een uitgelezen kans om deel te nemen 

aan Lummen for Life. Eindelijk mogen we dit evenement samen met 

de Lummense verenigingen terug organiseren. Lummen for Life is 

intussen een begrip geworden en ook dit jaar hopen we weer op heel 

wat deelnemers. De avond zal trouwens opnieuw afgesloten worden 

met een prachtig geluidsarm vuurwerk. Afspraak dus op vrijdag 26 

november aan de terreinen van de Vijfsprong voor een gezellige en 

sportieve avond. Tot slot wil ik nu al van de gelegenheid gebruik 

maken om iedereen een fijn eindejaar toe te wensen!

Uw burgemeester
Luc Wouters
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IN DE KIJKER

VEELZIJDIGE 
LUMMENAAR

Wie was Arthur Coninx? Hij was de boezemvriend van schilder 

Charles Wellens die hem portretteerde in een olieverfschilderij 

dat te bezichtigen is in het Hasseltse Stadsmus. Maar 

Arthur Coninx zelf was ook een boeiende Lummense 

figuur. Hij oefende het beroep van postmeester uit hier in 

Lummen, daarnaast was hij ook dirigent, musicus en een 

begaafd schilder. Hij maakte honderden schilderijen, hield 

redevoeringen en schreef verhalen en toneelstukken die in 

heel het land werden opgevoerd. Ivo A. Dekoning, voormalig 

bibliothecaris van Lummen schreef, een biografie over 

Coninx. ‘De reconstructie van een vergeten leven’ is niet enkel 

een biografie, het geeft ook het tijdsbeeld van Lummen en 

omgeving weer tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw. 

Dit boek is een uitgave van het Koninklijk Leesgenootschap 

Hasselt. Je kan het bestellen via: gruyters.marinus@skynet.be

OOK LUMMEN NAM 
DEEL AAN NATIONAAL 
TESTMOMENT BE-ALERT
Een grote brand, een overstroming of een andere 

noodsituatie? Op dergelijke momenten willen we je graag 

snel verwittigen. Daarom testte ook Lummen samen met 

heel wat andere gemeentes op 7 oktober  BE-Alert, het 

nationaal systeem dat je via sms, email of telefoon op de 

hoogte brengt van een noodsituatie.

Heb jij op 7 oktober ook een testberichtje van ons 

ontvangen? Dan was jij één van de 2655 Lummenaren die 

op 7 oktober was ingeschreven op BE-Alert .

Ben je nog niet ingeschreven op BE-alert?  
Registreer je dan snel op https://www.be-alert.be/nl 

SLUITINGSDAGEN
OPGELET, OP VOLGENDE DATA ZIJN ONZE DIENSTEN GESLOTEN:

Maandag 1 november

Dinsdag 2 november

Donderdag 11 november

Vrijdag 12 november

Vrijdag 24 december

Vrijdag 31 december

©
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n 
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WIST JIJ AL DAT... 
de Lummense geschenkbon  
gedigitaliseerd wordt?

Vanaf het einde van 2021 zal er gewerkt worden met 

digitale cadeaubonnen. Elke cadeaubon zal een unieke 

QR-corde hebben die onze handelaren kunnen scannen.  

De cadeaubon is binnenkort te verkrijgen in kaartvorm of 

zelfs gewoon op je smartphone! 

Hou onze website in het oog voor meer info.
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LUMMEN FOR LIFE 
VRIJDAG 26 NOVEMBER

VORIG JAAR WAS HET ONMOGELIJK MAAR DIT JAAR MAAKT LUMMEN ZICH OP VRIJDAG 26 NOVEMBER WEER 

WARM VOOR HET GOEDE DOEL. HET GEMEENTEBESTUUR EN HEEL WAT VERSCHILLENDE LOKALE VERENIGINGEN 

VERWELKOMEN JE DAN GRAAG VOOR DE VIERDE EDITIE VAN LUMMEN FOR LIFE, EEN VOLKSFEEST MET LIVE 

MUZIEK, DRANK- EN EETSTANDJES, EEN BINNENSPEELTUIN EN VOORAL OOK EEN PAAR UNIEKE SPORTIEVE 

BELEVENISSEN ZOALS DE URBAN RUN OF DE URBAN MTB. 

DIT JAAR WERKT LUMMEN FOR LIFE OOK MET VOORINSCHRIJVINGEN. SCHRIJF JE OP VOORHAND IN DAN BETAAL 

JE 6 EURO VOOR ELKE ACTIVITEIT, HET IS OOK NOG ALTIJD MOGELIJK OM JE TER PLAATSE IN TE SCHRIJVEN DAN 

BETAAL JE 8 EURO VOOR EEN ACTIVITEIT. DE OPBRENGST GAAT VOLLEDIG NAAR VERSCHILLENDE LUMMENSE 

GOEDE DOELEN: SINT VINCENTIUS LUMMEN, HET OPEN POORTJE, MEDORA BELGIUM, SINT-FERDINAND EN AVALI. 

LUMMEN FOR LIFE
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LUMMEN FOR LIFE

Urban Run
VVk: 6 euro/ Kassa: 8 euro 
Start: 19:00 aan sportcomplex 

Loop met je vrienden of familie onder begeleiding van leuke 

animatie langs en door de Lummense gebouwen.

Urban MTB
VVk: 6 euro/ Kassa: 8 euro 
Start: 18:00-21:00 in zwembad Vijfsprong

Is lopen niks voor jou? Wat dacht je ervan om te mountainbiken 

doorheen de Lummense gebouwen? 

Fietslicht is verplicht.

KOOP ONLINE JE TICKETS OP:
 WWW.LUMMEN-FOR-LIFE.EVENTSQUARE.CO

Water obstacle run
VVk: 6 euro/ Kassa: 8 euro 
Start: 18:00-21:00 in zwembad Vijfsprong

Kom je uitleven op het enorme springkasteel in het zwembad van 

sportcomplex Vijfsprong. Hoe snel geraak jij aan de overkant? 

Binnenspeeltuin
VVk: 6 euro/ Kassa: 8 euro 
Start: 18:00-21:00 in sporthal Vijfsprong

 De hele sporthal wordt omgetoverd tot een springpaleis met 

allemaal springkastelen en nog méér leuke verrassingen. 

Vergeet zeker je zwemkledij niet!

Padelwedstrijden 
Start: 18:00-21:00

Schrijf je in via: jos.biesmans@tc-lummen.be
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ERFGOED

ONTDEKKING NIEUW  
KUNSTWERK CHARLES WELLENS
Recent werd een nieuw, merkwaardig kunstwerk van Charles Wellens ontdekt. Het 

gaat om een houtskooltekening van het interieur van een boerderij uit Rekhoven-

Lummen, de hoeve Claes. De tekening geeft weer hoe de Lummenaren van toen 

boter maakten. Je ziet door het venster een fractie van een hondentredmolen, het 

onderdeel van de aandrijfkracht van de boterstande.

Deze nieuwe ontdekking kan je komen bezichtigen samen met de andere 

houtskooltekeningen in de eregalerij van Charles Wellens in het Administratief 

Centrum. Dankzij provincie Limburg kunnen we het kunstpatrimonium van onze 

gemeente in het hart van ons centrum tentoonstellen. De toegang is gratis dus kom 

zeker eens een kijkje nemen.

OP DIVERSE PLAATSEN IN DE WERELD WORDT OP 11 

NOVEMBER STILGESTAAN BIJ HET EINDE VAN DE EERSTE 

WERELDOORLOG. OP 11 NOVEMBER 1918, OM 11.00 

UUR, TEKENDEN DUITSLAND EN DE GEALLIEERDEN DE 

WAPENSTILSTAND IN EEN TREINWAGON IN HET NOORD-

FRANSE COMPIÈGNE. DE WAPENSTILSTAND BETEKENDE 

HET EINDE VAN EEN UITPUTTENDE OORLOG DIE VIER 

JAAR HAD GEDUURD.

Iedere Lummense deelgemeente heeft een eigen 

herdenkingsplechtigheid met onder meer een eucharistie-

viering en een bloemenhulde. Lummen-centrum en 

Linkhout houden dit jaar een gezamenlijke plechtigheid. 

Het programma voor deze plechtigheden op 11 november loopt als volgt:

LINKHOUT/LUMMEN-CENTRUM
Deze plechtigheid start in Linkhout. De samenkomst vindt plaats om 8.30 uur 

plaats in O.C. De Link. De plechtigheid start om 9.00 uur. Om 9.45 uur is de 

samenkomst voorzien op het kerkhof in Lummen-centrum. De plechtigheid 

op het kerkhof start om 10.00 uur. Daarna vindt de eucharistieviering plaats 

in de centrumkerk om 11.00 uur, gevolgd door de bloemenhuldes aan de 

oorlogsmonumenten. Ten slotte sluiten we af met een receptie voor de 

deelnemers van de plechtigheid in het Administratief Centrum.

MELDERT
De samenkomst is voorzien om 9.00 uur op het Dorpsplein. Om 9.30 uur 

vindt de eucharistieviering gevolgd door de bloemenhulde plaats in de Sint-

Willibrorduskerk. De deelnemers van de plechtigheid zijn na de herdenking in 

OC De Kalen Dries welkom voor de receptie. 

HERDENKING 
WAPENSTILSTAND
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EEN WARM LUMMEN

HET FEEST VOOR  
DE JUBILARISSEN 
Op zondag 3 oktober 2021 konden voor het eerst sinds 

lange tijd ook onze Lummense jubilarissen opnieuw 

in de bloemetjes gezet worden. Het gemeentebestuur 

organiseerde daarom een groot feest in het GCOC Oosterhof 

voor alle jubilarissen, hun kinderen en kleinkinderen. Met 

400 aanwezigen was het een echte voltreffer. Na een 

woordje van de burgemeester werden ze verrast met een 

heerlijk driegangendiner gevolgd door een namiddag vol 

animatie. Tot slot kregen de jubilarissen nog een prachtig 

aandenken aan deze mooie namiddag, een ter plaatse 

gemaakt portret door fotografe Anja Spelmans. 

DE WENSBOOM IS TERUG 
PAKJES GEVEN EN KRIJGEN TIJDENS DE FEESTDAGEN: IETS 

WAAR HEEL WAT OUDERS EN KINDEREN NAAR UITKIJKEN IN DE 

EINDEJAARSPERIODE. JAMMER GENOEG IS HET NIET VOOR ALLE 

OUDERS EVIDENT OM HUN KINDEREN HET CADEAUTJE TE GEVEN 

DAT ZE ZO GRAAG WILLEN. DAAROM ORGANISEREN WE VOOR 

HET TWEEDE JAAR OP RIJ EEN WENSBOOMACTIE. KINDEREN UIT 

KWETSBARE GEZINNEN KRIJGEN OP DIE MANIER DE KANS OM 

HUN CADEAUWENS TOCH IN VERVULLING TE ZIEN GAAN. EN JIJ 

KAN DAARAAN MEE HELPEN.

Hoe gaat het in zijn werk? Vanaf woensdag 8 december worden 

alle wensen in onze kerstboom in het Administratief Centrum 

gehangen. Vanaf dan kan iedereen die dit wil een (anoniem) 

kaartje uit de boom komen plukken en op die manier de wens van 

een kindje kopen. De kostprijs van een wens varieert, maar zal 

nooit meer dan 25 euro bedragen. De cadeaus die binnen worden 

gebracht, worden vlak voor de feestdagen door de medewerkers 

van de sociale dienst aan de kinderen bezorgd. 

Wil je graag een wens 

in vervulling doen 

gaan? Kom dan vanaf 

woensdag 8 december 

een wens uitkiezen. 

Wees er snel bij, want 

vorig jaar was onze 

wensboom in een mum 

van tijd leeg! Laten we er 

samen een warme kerst 

van maken!

HOU ZEKER 
EN VAST ONZE 
FACEBOOKPAGINA 
IN DE GATEN! 

WELKOM IN LUMMEN
Nu het terug mogelijk is om samen te zijn, organiseerde 

het gemeentebestuur van Lummen voor het eerst sinds 

lange tijd opnieuw een onthaaldag voor de nieuwe inwoners. 

De inwoners die tussen januari en eind augustus 2021 in 

Lummen zijn komen wonen, werden uitgenodigd om deel 

te nemen aan de onthaalvoormiddag op 26 september. Na 

een lekker ontbijt stapten alle aanwezigen op twee bussen 

en werden ze onder leiding van een ervaren gids, langs de 

mooiste plekjes van onze gemeente geloodst. Aangezien 

ook het goede weer van de partij was, werd het een 

fantastische voormiddag. 
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INFO

KERKENBELEIDSPLAN: 
VOLGENDE FASE
ONZE GEMEENTE WERKT SAMEN MET PARCUM EN 

DE UNIVERSITEIT HASSELT OM EEN GEACTUALISEERD 

KERKENBELEIDSPLAN OP TE STELLEN. DAT GEBEURT IN 

SAMENSPRAAK MET HET CENTRAAL KERKBESTUUR, DE 

KERKFABRIEKEN, HET TEAM VAN DE PASTORALE EENHEID 

SINT-ANNA EN ONZE INWONERS.

In de volgende fase van het kerkenbeleidsplan verzamelen 

PARCUM en UHasselt informatie over de gebouwen en gaan 

ze in gesprek met alle betrokkenen om te werken aan de 

visie op de toekomst van de Lummense parochiekerken. In 

elke kerk zal een participatiemoment plaatsvinden waar jij 

samen met je buren kan brainstormen over de kwaliteiten en 

toekomstmogelijkheden van het kerkgebouw. 

© Robin Reynders

De participatiemomenten vinden op volgende data om  

20:00 plaats:
• 18 november in de kerk van Lummen-centrum

• 25 november in de kerk van Tiewinkel

• 2 december in de kerk van Linkhout

• 9 december in de kerk van Genenbos

• 16 december in de kerk van Meldert

Zet deze data zeker in je agenda en hou onze website in de 

gaten voor meer info.

#LUMMENADEMTNATUUR
Dat Lummen met het Schulensbroek over een uniek 

natuurgebied beschikt werd niet alleen onlangs 

bewezen met de goedkeuring van het LIFE-DELTA-project 

door de Europese Unie maar blijkt nu ook weer uit de 

aanvragen die werden ingediend voor de erkenning van 

“De Demervallei” als Nationaal Park en “De Wijers” als 

Landschapspark door de Vlaamse Overheid.

Wij ondersteunen deze aanvragen om het groene en 

duurzame karakter van onze gemeente te versterken.

Wil je meer weten over onze bijdragen aan de 

erkenningsvragen van de Demervallei en de Wijers?  

Hou zeker en vast onze website in de gaten!
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Heidi Lamotte
Waarom staat het 
Lumenneke voor 
een Veerkrachtig 
Lummen? 

 We zijn met het Lumenneke op 
de proppen gekomen toen iedereen 
het moeilijker kreeg, tijdens de 
eerste lockdown. Het Lumenneke is 
een vlammetje dat in die vreemde 
tijden een lichtpunt wou zijn voor alle 
Lummenaren. Hij heeft hen opgeroepen 
om voor elkaar en zichzelf te zorgen. 
Via zijn eigen Facebookpagina hielp het 
Lumenneke iedereen de sociale isolatie 
doorstaan door middel van verschillende 
acties, uitdagingen, tips,... Niet alleen 
het virus heeft een grote impact gehad, 
de maatregelen hebben tot op de dag 
vandaag een grote impact op ons 
mentale welzijn. Sommige inwoners 
ervaren nu ook moeilijkheden met 
de overgangsfase naar een leven na 
corona. Het Lumenneke is een figuur 
van warmte en ondersteuning en dat 
willen we aan onze inwoners laten zien, 
het Lumenneke staat nu ook voor hen 
klaar. Hij probeert de stap naar hulp te 
verkleinen. Opnieuw is hij het lichtpunt 
voor degene die het moeilijk hebben. 

VRAAG AAN...

VEERKRACHTIG 
LUMMEN
ANDERHALF JAAR LEEFDEN 

WE IN EEN SAMENLEVING MET 

BEPERKENDE MAATREGELEN. ELKE 

DAG ZETTEN WE EEN STAP DICHTER 

NAAR EEN LEVEN ZOALS VROEGER. 

NAAST DE DIRECTE IMPACT VAN DE COVID-

19-EPIDEMIE OP DE GEZONDHEID VAN DE 

BEVOLKING, HEBBEN DEZE BEPERKENDE MAATREGELEN 

OOK INDIRECTE GEVOLGEN OP ONZE LEVENSSTIJL. DE 

VERSCHILLENDE DIENSTEN VAN HET DEPARTEMENT ZORG 

EN BELEVING BUNDELDEN DE KRACHTEN OM DE MENTALE 

VEERKRACHT VAN DE LUMMENAREN TE ONDERSTEUNEN.

Samen doen we dit onder het motto een ‘Veerkrachtig 

Lummen.’ Deze actie biedt een waaier van activiteiten aan. 

Ondertussen zijn er al een aantal de revue gepasseerd met 

succes. De activiteiten speelden perfect in op de noden 

van de deelnemers. Heb je het gemist? Maak je niet druk, 

we hebben er nog een aantal voor de boeg! Zo kan je op 

22 november onder begeleiding van een kunstenaar creatief 

aan de slag rond thema’s als dementie, eenzaamheid of 

ouderdoms depressie. Sylvie Mateljan komt op 14 december 

spreken over ‘Soulpedition’ in de bibliotheek. Tijdens 

de kerstmarkt die 19 december plaats vindt kan je het 

‘veerkrachtig’ standje een bezoekje komen brengen. 

Alle informatie vind je op onze website:  
https://www.lummen.be/leven-en-welzijn/ 
veerkrachtig-lummen

WELZIJN

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN 
DE KOMENDE ACTIVITEITEN VAN 
VEERKRACHTIG LUMMEN?  
LIKE  DAN ZEKER:  
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
LUMENNEKE/ 
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LEZING 
SYLVIE 
MATELJAN
Na een turbulente midlife crisis en burn out besliste 

Sylvie Mateljan een punt te zetten achter haar carrière 

als sales en marketingmanager. Ze zocht naar meer 

voldoening in haar persoonlijke en professionele leven. 

Ze lanceerde haar eigen bedrijf ‘House of Sea’ en schreef 

haar zoektocht neer in haar boek: ‘Soulpedition’. 

Het is haar droom anderen te mogen inspireren om 

hun eigen expeditie te gaan leven en de antwoorden in 

zichzelf te vinden.

“Zodat je je eigen avontuur kan beleven en kan ontdekken 

wie je eigenlijk al bent.”

• dinsdag 14 december om 19:30

• Gratis toegang, reserveer op voorhand je plekje

• Bibliotheek, Groenstraat 42, 3560 Lummen

Meer info: bibliotheek@lummen.be, 013 390 480

BELEEF DE BIB

BOEKSTART
Lummen is een Boekstart-gemeente! Boekstart laat ouders met 

kleine kinderen samen genieten van boeken. Het woordenboek 

van je spruit groeit niet alleen wanneer er boeken aan te pas 

komen, ze leren ook andere woorden. Samen lezen versterkt ook 

de band tussen ouders en kinderen, het zorgt voor levenslange 

herinneringen. Via het consultatiebureau van Kind en Gezin of 

via de bibliotheek krijg je, vóór je peuter naar school gaat, een 

boekenpakket en informatie over voorlezen. Zo ontdek je heel vroeg 

boekjes op maat voor je baby én het aanbod in de bibliotheek.

Voor meer info bel 013/ 390 480 of mail naar  
biblitoheek@lummen.be

EEN NIEUW KNUS LEESHOEKJE 
IN DE BIB
De allerjongste inwoners van Lummen hebben sinds kort hun eigen 

plekje in de bib. De gezellige babyhoek ligt vol met boekjes op hun 

maat. Ze kunnen er kennis maken met knisperboekjes, badboekjes en 

voelboekjes.Het meubilair is aangepast zodat baby’s en peuters zich 

helemaal thuis voelen. De babyleeshoek is voorzien van verschillende 

plekjes waar ouders met hun kind samen boekjes kunnen ontdekken.

Lummen is sinds 2019 een Boekstart-gemeente en schenkt extra 

aandacht aan (voor)lezen bij jonge kinderen.

SAVE THE DATE

14
DECEMBER

2021

VOORLEESWEEK
HÉ, WIST JE DAT VAN 20 TOT 28 NOVEMBER VOORLEESWEEK 

IS? VOORLEZEN, DAT IS LEESPLEZIER DOORGEVEN AAN 

JONG EN OUD. DAAROM ROEPEN WE IEDEREEN TIJDENS DE 

VOORLEESWEEK OP OM ELKE DAG EEN KWARTIERTJE OF MEER 

VOOR TE LEZEN, WANT DAT MAAKT ÉCHT EEN VERSCHIL.

Ben je overtuigd en 

wil je zelf aan de slag? 

In onze bibliotheek 

vind je heel wat leuke 

voorleesboekjes. Op 

de website van de bib 

vind je ook een selectie 

voorleesboeken per 

leeftijd en enkele 

voorleestips.

Wist je trouwens dat 

kinderen jonger dan 18 

jaar gratis lid kunnen 

worden van onze 

bibliotheek?
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IN LUMMEN

BOOTCAMP - OUTDOOR 
WORKOUT
We trainen elke ZONDAG om 10u met 
BOOTCAMP in LUMMEN. Kettlebell, 
Bodyweight Oefeningen, Cardio, HIIT ... Alles 
komt aan bod voor een full body én corona 
proof workout. Interesse? Schrijf je in per 
mail.

Van 22 augustus 2021 tot 19 
december 2021 
(zondag van 10:00 tot 11:00)

 Basistarief: 10,00 €; 4 lessen: 30,00 €
Bellydance, Workouts and Mindfulness by 
Johanna

  Schalbroekstraat 110
jouwsportcoach@gmail.com
 MEER INFO  0472 876 818

FIGUURTRAINING
Fitmomlennie

Als je sport, wil je zekerheid over het 
positieve effect op je figuur, niet waar? 
In de les figuurtraining werken we op 
vetverbranding om vet te verliezen en op 
het opbouwen van spiermassa om het 
metabolisme te versnellen en het silhouet te 
verstevigen. Yogamatjes zijn aanwezig maar 
als je er zelf hebt, breng je dat best mee. 
Vergeet geen sportieve kledij en een flesje 
water. Na de les krijg je een proteïne reep 
mee naar huis.

Van 12 september 2021 tot  
13 juni 2022 
(maandag van 20:00 tot 21:00)

 Basistarief: 10,00 €;  
10-beurtenkaart: 85,00 €

 ✆ Sportcomplex Vijfsprong 
Sportweg 8
 MEER INFO  0475/483824

START TO RUN FAMILY
Sportdienst Lummen

Lopen is leuk en gezond op elke leeftijd. 
Bovendien krijg je er een sterker gestel van, 
verbetert het je conditie en krijg je, indien 

je het op een verantwoorde manier leert, 
minder vaak blessures. Lopen is goed voor 
de conditie en het humeur!

Van zondag 12 september 2021 tot 
zondag 14 november 2021 

 Basistarief: 30,00 €
 Sportcomplex Vijfsprong 

Sportweg 8
 MEER INFO  https://reservaties.lummen.be

NAJAARSTOCHT
W.S.V. De Dragonders Hasselt vzw

Het natuurgebied van de Zwarte Beek is 
vlakbij.

Dinsdag 16 november 2021 
van 08:00 tot 15:00

 Basistarief: 2,00 €;  
Inschrijfgeld leden: 1,50 €
Schuttersgilde Sint-Lambertus

  Hoogstraat 83
 MEER INFO  guy.motmans@skynet.be
+32(0)477 45 60 15

WEIGHT LOSS 
WALKING
Fitmomlennie

Waarom beter afslanken met weight loss 
walking? 

• Full body workout gericht op afslanken
• Hartslag in vetverbrandingszone
• Verstevigt het figuur
• Eliminatie van stress

Van 15 september 2021 tot  
15 juni 2022 
(woensdag van 20:30 tot 21:30)

 Basistarief: 8,50 €;  
10-beurtenkaart: 85,00 €
Sportcomplex Vijfsprong 
Sportweg 8
 MEER INFO  0475/483824

BREICAFÉ
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje Lummen

Gezellig samen breien onder begeleiding van 
lesgever Marcelinne.

Van 23 september 2021 tot  
31 december 2022 
(donderdag van 13:00 tot 17:00)

 Basistarief: 0,00 €
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
 MEER INFO   
lokaaldienstencentrum@lummen.be
013 390 605, https://reservaties.lummen.be/

GEZONDHEIDS-
WANDELINGEN
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje Lummen

Met een groep trekken we de natuur in voor 
een mooie wandeling onder leiding van Willy. 
Wil je meewandelen? Bel Willy (013 52 15 63) 
en hij vertelt waar de groep vertrekt.

Van 23 september 2021 tot 31 
december 2022 
(donderdag van 14:00 tot 17:00)

 Basistarief: 0,00 €
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
 MEER INFO   
lokaaldienstencentrum@lummen.be
013 390 605, https://reservaties.lummen.be/

INTERNESTJE
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje Lummen

Spring gerust binnen met al je vragen die te 
maken hebben met laptop, smartphone of 
tablet!

Van 27 september 2021 tot  
25 januari 2022 
(maandag van 9:30 tot 11:30)

 Basistarief: 0,00 €
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
 MEER INFO   
lokaaldienstencentrum@lummen.be
013 390 605, https://reservaties.lummen.be/

Het al dan niet doorgaan van activiteiten en evenementen is afhankelijk van de 
evolutie van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Kijk voor de actuele informatie over evenementen, activiteiten en maatregelen 
altijd eerst op de website van de organisatoren, www.uitinvlaanderen.be en 
www.info-coronavirus.be.
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IN LUMMEN

CREATIEF VERSTILLEN 
- BEWUSTZIJNGROEI 
Bronkracht

2-MAANDELIJKS op VRIJDAG - voor wie 
kunstzinnig met gelijkgestemden wil 
verbinden, onthaasten en reflecteren op de 
golven van deze transformerende tijden. 
Waar zinzoekers en diepzielduikers elkaar 
in evenwaardigheid ontmoeten en groeien. 
Workshops zijn los te volgen of in volledige 
lessenreeks. Geen voorkennis vereist.

Vanaf 22 oktober op vrijdag en 
zaterdag

  ‘t Vloot Schulensmeer 
Demerstraat 60
 MEER INFO  http://www.bronkracht.be

VEDIC ART 
BASISCURSUS 
- ONBEVANGEN 
CREËREN 
(MIDWEEK VOLWASSENEN)
Bronkracht

Maak kennis met 17 principes om je 
creativiteit te verkennen en versterken, om 
vrij en intuïtief te schilderen vanuit je hart en 
gaandeweg bewuster in het leven te staan. 
Voor beginners en gevorderden die eigenwijs 

willen (her)verbinden met hun creatieve 
bron. Geen voorkennis vereist.

Van maandag 1 november 2021 om 
10:00 tot vrijdag 5 november 2021 
om 17:00

 Basistarief: 335,00 €
 ✆ t Vloot Schulensmeer 

Demerstraat 60
 MEER INFO  http://www.bronkracht.be/
workshops/vedic-art

SAGEN- EN LEGENDEN-
WANDELING
Bezoekerscentrum Schulensmeer - 
Vrienden van het Schulensmeer

Een verteller neemt je mee voor een 
wandeling rond het Schulensmeer. Hij 
toont je de typische planten en dieren van 
het Schulensbroek en knoopt er boeiende 
verhalen aan vast. Sagen, legenden en oude 
volksverhalen passeren de revue. Voor 
jong en oud. Wandel mee op deze boeiende 
wandeling waarin planten en dieren de 
hoofdrol spelen.

PRAKTISCH
• Aanmelden voor de activiteit kan vanaf 

13.45 u., de wandeling start om 14 u.
• Deelnemen kost 1 euro (lid Natuur punt) 

of 2 euro (geen lid) per persoon.
• Aan deze activiteit kunnen max. 20 

personen deelnemen. Om zeker te 
zijn van je plekje kan je op voorhand 
inschrijven via de link hieronder. 

Zondag 7 november 2021 
van 13:00 tot 16:00

  ‘t Vlootgebouw - NatuurEducatief Centrum 
Demerstraat 60
 MEER INFO  schulensmeer@natuurpunt.be
013/55.63.81 
https://www.natuurpunt.be/agenda/sagen-
en-legendenwandeling-lummen-49153 

TWEEDEHANDSBEURS
Gezinsbond Lummen

Tweedehandsbeurs voor babyspullen, 
kinderkleding en speelgoed. Tijdens 
deze beurs heb je de kans om kinder- en 
babyspullen, die nog in goede staat zijn, te 
kopen. Kom zeker eens kijken. Inschrijving 
noodzakelijk voor de standhouders.

Zondag 7 november 2021 
van 11:30 tot 15:00

 Basistarief: 0,50 €
 ✆  Zaal G.C.O.C  - Oosterhof 

Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 
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IN LUMMEN

Jouw activiteit hier? Geef ze voor 08/11 in via www.uitdatabank.be.

AQUAFIETSEN REEKS 2
Sportdienst Lummen

Aquafietsen is een nieuwe trend in de 
fietswereld! Je fietst op een bike die in het 
water staat en op aangepaste muziek. Je kan 
zeer intensief trainen en je fysieke conditie 
goed op peil houden zonder spieren of 
gewrichten te belasten.

Van dinsdag 9 november 2021 tot 
dinsdag 21 december 2021 

 Alle info over de prijs vind je op  
www. reservaties.lummen.be

  Zwembad Vijfsprong
Sportweg 8
 MEER INFO  https://reservaties.lummen.be

HONDENWANDELING 
GENEIKEN
We nodigen jullie graag uit voor een gezellige 
dag met o.a. verkoopstandjes, een frituur 
met smoutebollen, maar ook een leuk 
samenzijn aan de vuurkorf met een drankje. 
De wandeling gaat door de bossen en 
rustige straatjes van Geneiken (Lummen). 
Deze hebben een afstand van 3 of 6 km. 
Vertrekken kan doorlopend vanaf 10h tot 
15h, de frituur zal aanwezig zijn tot 20h. Als 
Inschrijving vragen we 3 euro voor 1 hond 
of 5 euro voor 2 of meer honden. Inschrijven 
zonder hond kan ook, dat is gratis. Het 
inschrijvingsgeld gaat integraal naar het 
goede doel! De wandeling is niet toegankelijk 
met een buggy of rolstoel. Tijdens de 
wandeling moeten honden altijd aangelijnd 
zijn. Zie je een hond met een gele bandana 
of een geel lintje aan de leiband? Hou dan 
afstand Wie online inschrijft ontvangt 
een goodiebag, zolang de voorraad strekt. 
www.geneiken.be

Donderdag 11 november 2021 
van 10:00 tot 20:00

 Basistarief: 3,00 €; +2 honden: 5,00 €
 Sacramentsgilde 

Sacramentstraat 4

DAG VAN DE NATUUR
Natuurpunt Lummen

We steken samen onze handen uit de 
mouwen! Ook de natuur heeft af en toe wat 
onderhoud nodig. Dit doen we vandaag, hoe 
meer volk hoe lichter het werk.

Zaterdag 20 november 2021 
van 08:00 tot 11:00

 Parking Theepot
  Ashoekstraat 

natuur.lummen@gmail.com
 MEER INFO  https://www.natuurpunt.be/
agenda/dag-van-de-natuur-46

DONDERDAGTOCHT
De Lummense Dalmatiërs vzw

Wandeling via bos- en veldwegen naar 
rustpost in Rekhoven. Verder langs bossen 
en velden en via Thiewinkel terug naar de 
start.

Donderdag 2 december 2021 
van 07:00 tot 15:00

 Basistarief: 2,00 €;  
Inschrijfgeld leden: 1,50 €

  GCOC Oosterhof 
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
 MEER INFO  kingherman55@hotmail.com
+32(0)498 05 73 54

KUNST PROJECT:  
HET REGENT OP  
MJN NEUS
Onder begeleiding van een kunstenaar 
ga je tijdens deze workshop creatief 
aan de slag met de thema’s: dementie, 
ouderdomsdepressie en eenzaamheid. 
Je krijgt tips en tricks om je gevoelens en 
gedachten, .... om te zetten in een kunstwerk. 
Tijdens de workshop krijg je praktische 
tips hoe je creatief aan de slag kan gaan: 
tekenen, schilderen, beeldhouwen, gedichten 
schrijven.... De kunstwerken zullen we 
tentoonstellen tijdens het kerstfeest van ‘t 
Klavertje.

Maandag 22 november 2021 
van 13:00 tot 18:00

 Basistarief: 7,50 €; inwoner van Lummen: 
5,00 €
Lokaal Dienstencentrum ‘t Klavertje 
Lummen 
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
lokaaldienstencentrum@lummen.be
013 390 605
 MEER INFO  https://reservaties.lummen.be/
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IN LUMMEN

DE CORONATIJD 
BETEKENISVOL 
AFSLUITEN
Het einde van de coronatijd is in zicht. Hoe 
heb jij deze periode ervaren? Wat vond je 
niet fijn en wil je loslaten? Wat heb je eruit 
geleerd en neem je mee? We genieten van 
het samenzijn en nemen een nieuwe start! 
Onder begeleiding van Avansa Limburg.

Vrijdag 3 december 2021 
van 13:30 tot 17:00 
Vrijdag 10 december 2021 
van 13:30 tot 16:00

 Basistarief: 15,00 €; inwoner van Lummen: 
10,00 €
 Lokaal Dienstencentrum ‘t Klavertje 
Lummen 
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
 MEER INFO   
lokaaldienstencentrum@lummen.be
013 390 605
https://reservaties.lummen.be/

TIPS EN TRIX BIJ 
HET WASSEN EN 
PERSOONLIJKE 
VERZORGING VAN 
PERSONEN MET 
DEMENTIE?
“Lummen,dementievriendelijke gemeente” 
ism Alzheimerliga

Soms is het wasmoment een verschrikking. 
Hoe komt dat? Hoe kan het beter? 

Tijdens deze Familiegroep wisselen we 
zoveel mogelijk ideeën uit.

Maandag 20 december 2021 
van 19:30 tot 21:30

 LDC ‘t Klavertje 
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56

KERSTCONCERT 2021
Demer & Laak vzw

De muzikanten en dirigent van 
harmonieorkest Demer & Laak vzw 
verwelkomen u met veel muzikale liefde 
op hun jaarlijkse kerstconcert in het 
Oosterhof in Lummen. Kom genieten van een 
gevarieerde muziekselectie die je eindejaar 
feestelijk zal aanvullen.

Woensdag 29 december 2021 
van 20:00 tot 22:30

  GCOC Oosterhof 
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
 MEER INFO  http://demerenlaak.be
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BELEVEN

CULTUUR IN  
HET OOSTERHOF
HET GCOC OOSTERHOF HEEFT MOOIE VOORUITZICHTEN VOOR 

JOU! JE KAN KOMEN GENIETEN VAN HET EERSTE CULTURELE 

PROGRAMMA VAN ONZE GEMEENTE: COMEDY, THEATER EN 

MAGIE. LACH JE ZORGEN WEG MET JENS DENDONCKER, ZING 

SAMEN MET JE KINDEREN MEE MET KAATJE EN ONTSNAP 

AAN DE REALITEIT MET GOOCHELAAR NICHOLAS. 

Wil je meer informatie over de voorstellingen en de ticket-

verkoop? Hou dan zeker /www.lummen.be/sport-en-vrije-tijd/

cultuur/jaaroverzicht-culturele-voorstellingen in het oog! 

Meer info:
Dienst vrije tijd – UiTbalie
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen
013 390 515
vrijetijd@lummen.be

WINTER WONDER LUMMEN
De gezelligste periode van het jaar is weer aangebroken. Het 
wordt vroeger donker, de kerstbomen worden van onder het 
stof gehaald en overal fonkelen kerstlampjes. Winter wonder 
Lummen tovert op 19 december het Gemeenteplein om tot 
kerstmarkt. Kom langs en geniet van een hapje, drankje of 
wie weet vind je nog het ideale kerstcadeau. Na Nieuwjaar 
blijven we nog even in de sfeer van de feestdagen hangen. 
Alle Lummenaren zijn uitgenodigd op de nieuwsjaardrink. Zet 
2 januari 2022 alvast in je agenda en dan vieren we samen 
het nieuwe jaar.

Hou de gemeentelijke kanalen zeker in het oog voor meer 
info.

ZIN IN EEN 
SPELLETJE?  
SCAN DE QR-CODE!

HIJ KOMT, HIJ KOMT,  
DIE LIEVE GOEDE SINT
Na de snelle drive-thru van vorig jaar verwelkomen het 

Gemeentebestuur en Kiwanis Lummen Quadrivio, de goede Sint 

opnieuw in Lummen. Op zondag 21 november 2021 komt de Sint 

langs tussen 13:00 en 17:00 op het Gemeenteplein. In geval van 

slecht weer kan je hem komen bezoeken in het Oosterhof. Er is 

animatie voorzien voor groot en klein en wie weet krijg je wel een 

cadeautje! Verras de Sint en zijn Pieten met je mooie kleurplaat 

en maak kans op een mooie prijs. De kleurplaat is te verkrijgen op 

school of op de website van Kiwanis.

Dit jaar werken we opnieuw met inschrijvingen.  

Hou de Facebookpagina van Kiwanis Lummen Quadrivio of 

www.kiwanislummen.be in de gaten voor meer details en de 

inschrijflink.

Voor meer info:  
Dienst vrije tijd, 013 390 515, vrijetijd@lummen.be

De show van 
Jens Dendoncker 
& Friends wordt 
verplaatst naar 

2022.

Zaterdag  
5 februari 2022: 

“Kaatje’s grote 
iedereen-kan-iets-

show.”

Donderdag  
28 april 2022:  

“In alle eerlijkheid 
van Nicholas.” 

19 DECEMBER  
&2 JANUARI 

SAVE  
THE DATE
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#VOOREENPROPERLUMMEN

WIJZIGING 
GLASOPHALING
Vanaf 1 januari 2022 zal glas huis-aan-huis worden 

opgehaald door de firma SUEZ. Vanaf dan zal het glas in 

de ganse gemeente opgehaald worden op dezelfde dag, 

de tweede vrijdag van de maand. De exacte data vind 

je terug in het afvalboekje. Een nieuwe regeling brengt 

natuurlijk een paar wijzigingen met zich mee: metalen 

worden niet meer huis-aan-huis opgehaald en wit en 

gekleurd glas mogen samen worden aangeboden in de 

officiële inzamelbakken van onze gemeente.

Heb je nog vragen? Neem eens een kijkje op onze 
website: https://www.lummen.be/wonen-en-
werken/afval/wijziging-glasophaling 

UW HUIS- 
VUILZAKKEN 
2020
Elk gezin dat op 1 januari 2020 gedomicilieerd  
is in Lummen betaalt een afvalbelasting aan 
Limburg.net voor de inzameling en de verwerking 
van het afval. In dat bedrag zit een hoeveelheid 
huisvuilzakken vervat, die u kunt afhalen in een 
van de verschillende afhaalpunten. Het aantal 
hangt af van de gezinstoestand op 1 januari 2020.

GEZINSSAMENSTELLING 
OP 1 JANUARI 2020

AANTAL ROLLEN 
HUISVUILZAKKEN

1 persoon 2 rollen van 22 liter  
(10 zakken per rol)

2 personen 2 rollen van 44 liter  
(10 zakken per rol)

3 personen 2 rollen van 44 liter en 1 rol  
van 22 liter (10 zakken per rol)

4 personen of meer 3 rollen van 44 liter  
(10 zakken per rol)

UW ELEKTRONISCHE 
IDENTITEITSKAART

Om uw huisvuilzakken 2020 af te halen, 
heeft u uw  elektronische 
 identiteitskaart nodig.  
Vergeet deze dus zeker niet!

!

WAAR KUNT U UW 
HUISVUILZAKKEN 2020 
AFHALEN?
Op de volgende locaties kunt u van  
10 februari 2020 tot en met 31 december 2020  
uw huisvuilzakken gaan afhalen.

HANDELSZAKEN

LOCATIE ADRES
Spar Linkhoutstraat 154

Spar Express Meldert Pastorijstraat 13

OPENBARE DIENSTEN

LOCATIE ADRES
Administratief Centrum Gemeenteplein 13

Recyclagepark Sint-Jakobusstraat 8

KIES UW FORMAAT ZAK BIJ 
AFHALING QUOTUM
Heeft u liever grote zakken in plaats van 
kleine of omgekeerd? Wisselen is mogelijk 
als u de volgende regels respecteert:

• 1 rol grote zakken (44 liter) is omruilbaar 
voor 2 rollen kleine zakken (22 liter)

• 2 rollen kleine zakken (22 liter) zijn omruilbaar 
voor 1 rol grote zakken (44 liter)

Enkel op het ogenblik van afhaling van uw quotum 
2020 kunt u het voorgestelde formaat huisvuilzak 
inwisselen naar het andere formaat. Het is niet 
mogelijk om rollen bordeaux huisvuilzakken 
om te wisselen naar grijze zakken.

AANKOOP  
HUISVUILZAKKEN
Heeft u niet genoeg zakken?  
Dan kunt u er bijkopen.

PRIJZEN:

• Grote grijze huisvuilzakken van  
44 liter: 12,50 euro/rol van 10 zakken

• Kleine grijze huisvuilzakken van  
22 liter: 6,25 euro/rol van 10 zakken

AFHALING TEGOED 
VUILNISZAKKEN
Elk gezin dat op 1 januari 2021 gedomicilieerd was in 

Lummen, betaalt een afvalbelasting aan Limburg.net 

voor de inzameling en de verwerking van het afval. In 

dat bedrag zit een hoeveelheid huisvuilzakken die je kan 

afhalen op verschillende afhaalpunten. 

16,89% van de Lummenaren heeft zijn tegoed aan 

huisvuilzakken nog niet afgehaald. Je kan nog tot 
en met 30 december jouw huisvuilzakken afhalen 

aan het Administratief Centrum. Vergeet zeker niet je 

identiteitskaart mee te nemen.

Voor meer info bel 013 390 590 of  
mail naar info@lummen.be 

DE STRIJD TEGEN 
ZWERFVUIL GAAT  
DIGITAAL VERDER
Al bekend met de term ploggen? Dat is al wandelend 

of joggend zwerfvuil opruimen. Recent kocht het 

gemeentebestuur van Lummen de WePlog-app aan om de 

strijd tegen zwerfvuil verder te zetten. Het is een eenvoudige 

en gebruiksvriendelijke app die gebruikers gratis kunnen 

installeren. Hiermee kunnen ze zien in welke straat recent 

zwerfvuil werd opgeruimd. In de app kleurt jouw locatie op de 

wegenkaart van Lummen tijdens het ploggen van rood naar 

groen. Is je vuilzak vol? Maak een foto en onze opruimdienst 

komt het verzamelde zwerfvuil ophalen. WePlog zorgt niet 

alleen voor een duidelijk overzicht van de opgeruimde 

straten, onze opruimdienst en andere Mooimakers weten 

meteen welke straten nog moeten worden opgeruimd. Wil 

jij jouw steentje voor een proper Lummen ook bijdragen? 

Schrijf je in als Mooimaker en plog met WePlog!

Voor meer info surf naar https://mooimakers.be/ of neem 
contact op met onze milieudienst via: 013/390 560 of 
mail naar leeflilieu@lummen.be
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INFO

KRUISPUNT MID-WEST EN WEST 
BRENGT DE ZORG NAAR JOU

STERRENBOS
NIETS IS AANGRIJPENDER DAN EEN OUDER DIE 

GECONFRONTEERD WORDT MET HET VERLIES 

VAN ZIJN KINDJE. DE TOEKOMST IS PLOTS HET 

VERLEDEN, HOOP WORDT ROUW, VREUGDE 

EINDELOOS VERDRIET. HET IS VOOR OUDERS 

BELANGRIJK DAT HUN STERRENKINDJE NIET 

VERGETEN WORDT. 

Om die reden heeft het gemeentebestuur van Lummen 

beslist een sterrenbos aan te planten. Met de medewerking 

van Natuurpunt Lummen werd hiervoor een geschikt plekje 

gevonden nabij het domein 1.000-jarige Eik.

Alle ouders van sterrenkindjes kunnen op Wereldlichtjesdag, 

zondag 12 december komen helpen met de aanleg van 

het sterrenbos. Voor meer info stuur een mailtje naar: 

sterrenbos@lummen.be

Iedere vrijdag tussen 09:00 en 10:00  (uitgezonderd feestdagen) 

kan je terecht op het Kruispunt. Op andere dagen kan je een 

voicemail achterlaten op onderstaand gsm-nummer of kan je een 

mail sturen. Kruispunt Mid-West en West neemt dan terug contact 

met je op.

Inloopmomenten: 

Zit je met of ken je iemand met depressieve gevoelens, stress, angst, 

slaapproblemen, financiële kopzorgen, administratieve last, … 

en weet je niet waar je terecht kan? Het Kruispunt kan hierop een 

antwoord bieden en zal in een eenmalig gesprek samen met jou 

de meest gepaste doorverwijzing bespreken. Al de hulpverleners 

zijn gebonden aan beroepsgeheim. Enkel met jouw toestemming 

overleggen zij met de huisarts of met een andere betrokkene. 

Het Kruispunt is een plek waar lokale zorg-, eerstelijns- en 

welzijnsprofessionals op een geïntegreerde manier samenwerken 

rond cliënten met een psychische problematiek. De medewerkers 

leiden de cliënt in een eenmalig contact toe naar de meest 

gepaste zorg en ondersteunen vloeiende overgangen in 

sleutelmomenten van het herstelproces.

EVEN WEKEN: 
Kruispunt Mid-West:  

vrijdag 9.00-10.00u

Administratief Centrum 

Lummen, Gemeenteplein 13

3560 Lummen

ONEVEN WEKEN: 
Kruispunt West:  

vrijdag 9.00-10.00u 

Stadhuis Beringen

Collegestraat 1

3580 Beringen

Neem contact op via kruispuntwestmidwest@gmail.com of bel naar:  0492/23 12 35

POLITIE

CAMPAGNE 
MONEY MULES
HÉ, WERKTE HET SPEL VAN DE QR-CODE OP 

PAGINA 15 NIET? DAT KLOPT! HET KAN NIET WORDEN 

UITGESPEELD WORDEN, WAT JE OOK PROBEERT. 

Oplichters benaderen je via de meest normale manieren: het 
internet, advertenties om ‘snel geld te verdienen’ of door het spelen 
van een spel. Jouw bankrekening is voor oplichters goud waard.  
Zij hebben je rekening nodig om hun slachtoffers te kunnen 
bestelen. Maar vergeet niet dat je bankkaart of bankgegevens even 
uitlenen grote gevolgen kan hebben. 

Personen die hun bankrekening laten gebruiken door criminelen 
noemen we geldezels. Word je als geldezel gepakt door de politie? 
Dan riskeer je een fikse geldboete en zelfs een gevangenisstraf. 
Daarnaast kan de rechter ook 
beslissen dat je mee moet 
opdraaien voor de schade van het 
slachtoffer. 

Wees dus niet naïef en deel je 
rekening nooit met een dief! 

Door middel van deze 
preventiecampagne wil politie 
Limburg Regio Hoofdstad 
waarschuwen voor de gevolgen 
van het ‘uitlenen’ van een 
bankrekening aan onbekenden.

Hé, werkte 
het spel van de 

QR-code op pagina 
11 niet?
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IN DEZE LUMMENAAR GEVEN WE EVEN HET 

WOORD AAN JEF GIELIS. JEF GEEFT TIPS EN 

ADVIES OVER WONEN EN ENERGIEBESPARING. 

DEZE KEER GAAT ZIJN TIP OVER KOKEN EN 

HET GEBRUIK VAN DE KACHEL.

Gezellig maar 
gevaarlijk

 Het najaar nadert, het is koud, 
het vriest of sneeuwt zelfs. Iedereen 
maakt van zijn thuis een lekker knus 
en warm nest. Een avondje voor de 
kachel is de perfecte winteravond. 
Vele mensen gebruiken de kachel 
in deze periode als bijverwarming 
maar let op dat er zeker voldoende 
verluchting is. Wist je dat als je kachel 
brandt en je gelijktijdig de dampkap 
aanzet tijdens het koken dat er 
gevaarlijke verbrandingsgassen 
vrijkomen? Zorg altijd zeker dat als 
je kachel brandt het keukenraam een 
beetje open staat bij het gebruik van 
je dampkap.

DE TIP  
VAN JEF

WONEN

RECHTZETTING: JUISTE CONTACTINFO  
SOCIAAL VERHUURKANTOOR
In de vorige editie van de Lummenaar sloop er een foutje in de contactgegevens van 

het Sociaal Verhuurkantoor West-Limburg. Sociaal verhuurkantoren worden erkend 

door de Vlaamse overheid. Je sluit een huurcontract af met een SVK, dat op zijn beurt 

de woning doorverhuurt aan kandidaat-huurders. Je ontvangt maandelijks de huur en 

je blijft genieten van alle voordelen en zekerheden uit de Woninghuurwet. Benieuwd 

naar de voordelen?

DIGITAAL INFOMOMENT  
OVER DE DIGITALE METER 
Sinds 1 juli 2019 plaatst Fluvius stelselmatig digitale meters. 

Op zich verandert er niks voor de gebruikers. Maar waarom 

dan digitale meters? Wat zijn de voor- en nadelen ervan? 

En wat brengt de toekomst ons? Over de combinatie 

van een digitale meter met zonnepanelen doen heel 

wat verhalen en geruchten de ronde. Tijdens deze 

infosessie ontdek je de juiste feiten en worden heel 

wat mythes ontkracht. 

Wonen in West-Limburg is een intergemeentelijke 

samenwerking van de gemeenten Lummen, Halen en 

Herk-de-Stad en organiseert voor hun inwoners samen 

met het Energiehuis Limburg een digitaal infomoment 

over de digitale meter. Deze digitale infosessie gaat door 

op dinsdag 30 november van 19:00 tot 21:00 via Zoom. 

Schrijf je hier in: https://energiehuislimburg.be/ 
wonen-west-limburg/ 

Zorgeloos verhuren 
Het SVK regelt alles: 

• Het huurcontract en de 
plaatsbeschrijving

• De maandelijkse betaling 
van de huur 

• De brandverzekering

• De organisatie van 
herstellings- en 
onderhoudswerken ten 
laste van de huurder 

• Het onderverhuren van 
uw woning 

• Begeleiding van de 
onderhuurder 

Jouw voordelen
• Gegarandeerde huuropbrengsten 

• Het vermijden van leegstand van uw woning

• Geen risico op langdurige en lastige 
gerechtelijke procedures 

• De garantie dat je jouw woning op het einde 
van de overeenkomst weer in oorspronkelijke 
staat terug krijgt (rekening houdend met de 
normale slijtage)

• Een verlaagd tarief onroerende voorheffing 

• Een verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw  
(12% in plaats van 21%) 

• Verlaagde registratierechten voor wie een 
woning koopt 

• Samenwerking met een professionele partner 

Je kan het sociaal verhuurkantoor contacteren via: 
Marktplein 9 bus 21,  3550 Heusden- Zolder
+32 11 73 64 83 - info@svpwl.be -  www.svpwl.be
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ZET JIJ MEE  
10.000 STAPPEN?
Wandelen is de makkelijkste en goedkoopste manier van 

bewegen. Hoeveel stappen moet je zetten voor een positief 

effect op je gezondheid?  Voor een volwassene zijn 10.000 

stappen per dag ideaal. Maar staar je vooral niet blind op een 

cijfer: elke stap telt! Ook kleine vorderingen maken een verschil.

Lummen als gezonde gemeente daagt je uit om 10.000 

STAPPEN PER DAG te zetten. Met het vierjarig stappenplan wordt 

er ingezet op de uitbouw van een beweegvriendelijke gemeente. 

We sensibiliseren de Lummenaren om meer te bewegen en te 

streven naar 10.000 stappen per dag. 

Heb jij al gezien hoeveel stappen het zijn van het Administratief 

Centrum naar de bib? Zo ben je weer een stapje 

dichter bij je doel. Dit is de eerste stap van het 

vierjarenplan: de Lummenaren sensibiliseren 

door middel van bewegwijzering. 

Jij stapt toch ook mee?

BEN JIJ EEN  
LUMMENSE KAMPIOEN?
“EEN BEHAALDE TITEL, TROFEE OF GOUDEN SCHOEN, 

WE HULDIGEN ELKE LUMMENSE KAMPIOEN!”

Ben jij of iemand uit je vereniging kampioen 

geworden in een bepaalde discipline? Laat het ons 

weten en noteer alvast 28 januari in je agenda. Op 

deze dag organiseert de sportraad de jaarlijkse 

kampioenenviering en worden onze kampioenen nog 

eens extra in de kijker gezet. 

Ben jij sportkampioen geworden in 2021? Of ken 

je Lummenaren die in 2021 een kampioenstitel 

behaalden? Bezorg alle gegevens zoals naam, club, 

bijhorende titel, actiefoto, … aan de Sportdienst 

uiterlijk voor 28 december.

Sportdienst: 
sport@lummen.be of bel naar 013/ 390 490

SPORT

OP WIELEKES: KINDER-
FIETSEN OM TE DELEN
BEN JIJ AL LID VAN OP WIELEKES? VERGEET JE LIDMAATSCHAP 

NIET TE VERLENGEN EN HET LIDGELD TE BETALEN VOOR 2022.  

VIA DE FINANCIËLE DIENST ONTVANG JE VOOR JANUARI 2022 

JE FACTUUR.

Ben jij nog geen lid? Ontdek onze fietsbib! Ons depot beschikt 

over kinderfietsen in verschillende maten voor kinderen van 

twee tot twaalf jaar. Wordt het fietsje te klein, dan ruil je hem 

gratis om. 

Het is ook mogelijk om een fietsje te doneren. In ruil krijg je een 

bon voor een gratis jaarabonnement. Heb je de bon zelf niet 

nodig, dan mag je er een ander gezin blij mee maken.

Op Wielekes Lummen is een project van de Gemeente Lummen 

en De Transformisten, in samenwerking met de Provincie 

Limburg en Gemeente voor de Toekomst/Bond Beter Leefmilieu.

“Life is like riding a bicycle,
to keep your balance
you must keep moving
– Einstein

Meer informatie vind je op  
www.lummen.be/wonen-en-werken/
klimaat-en-natuur/op-wielekes
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LUMMEN WERKT OP VELE PLEKKEN AAN EEN VEILIGE 
EN BEREIKBARE GEMEENTE, VOOR AL HAAR INWONERS. 
MAAR WAAROM WORDT ER PRECIES ZO HARD INGEZET OP 
BEREIKBAARHEID EN VEILIGHEID, OP EN NAAST DE WEG?  
WE VATTEN DE AMBITIES VAN ONZE GEMEENTE EVEN SAMEN.

                

LUMMEN WIL DAT IEDERE LUMMENAAR 

ZICH VEILIG KAN VERPLAATSEN BINNEN 

ONZE GEMEENTE. ZO SCHENKEN WE 

EXTRA AANDACHT AAN MEER VEILIGE 

FIETSVERBINDINGEN. 

Op die manier kunnen mensen van en naar 

hun werk fietsen en kunnen kinderen zich 

veilig van en naar school of hun hobby’s 

verplaatsen. In heel de gemeente leggen 

we daarom nieuwe fietsverbindingen 

aan en vormen we bestaande fietspaden 

en schoolomgevingen om naar veiligere 

verkeerssituaties.

Zo kwamen er sinds begin 2020 al nieuwe 

fietspaden te liggen in het centrum 

van Meldert. Op korte termijn zullen de 

fietspaden doorgetrokken worden tot aan 

de Grote Baan. Tegelijk worden de plannen 

afgewerkt om een veilige verbinding tot het 

centrum van Lummen aan te leggen, langs 

de Dikke Eikstraat en de Beukenboomstraat. 

VEILIGE  
FIETSVERBINDINGEN 

VOOR IEDERE LUMMENAAR
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NETTER LUMMEN 
MET HOGERE 
RIOLERINGSGRAAD
Daarnaast wil de gemeente de rioleringsgraad ook verhogen. Op 

vele plekken in Lummen ligt er nog geen riolering, en dat is niet 

goed voor het milieu. Daarom leggen we nieuwe riolering aan. In 

2018 bedroeg de rioleringsgraad nog 67,3% in onze gemeente. 

Dat percentage krikten we in 2020 al op naar 73,5%. De riolering 

die werd aangelegd is gescheiden riolering. Op die manier 

kunnen afval- en regenwater apart worden afgevoerd. Dat zorgt 

voor een efficiëntere waterzuivering én is beter voor het milieu.

Het afgelopen jaar werkten we bijvoorbeeld zo aan gescheiden 

riolering in de Blanklaarstraat, tussen de Grote Baan en de 

grens met de gemeente Diest.
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In 2020 lag er in de gemeente Lummen zo’n 8,2 kilometer aan veilige fietspaden. 

Door de acties uit ons meerjarenplan zal dat tegen 2025 meer dan 21 km zijn.
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IN THE PICTURE

LUMMEN GAAT DE HOOGTE IN
Afgelopen maand werd onze nieuwe gesloten bestelwagen met 

telescopische hoogtewerker afgeleverd aan onze werkplaatsen. 

Met deze hoogtewerker kunnen we onze verplaatsbare 

camera’s nog intensiever inzetten in de strijd tegen zwerfvuil 

en sluikstorten. Het voertuig zal ook ingezet worden voor het 

snoeien van hoge bomen, verfwerken op hoogte, reinigen van 

dakgoten en andere werken op hoogte. Dankzij de hoogtewerker 

kunnen onze collega’s van de werkplaatsen deze werkzaamheden 

in alle veiligheid uitvoeren.  

Heb jij de hoogtewerker al eens gespot?

’T KLAVERTJE ZOEKT 
DE SCHAT VAN 
ONSCHATBARE WAARDE
Ook in ons lokaal dienstencentrum zijn vrijwilligers 

van onschatbare waarde. ’t Klavertje zoekt steeds 

mensen die een handje willen helpen aan de toog, 

tijdens het seniorenrestaurant, als chauffeur,… 

Heb jij een warm hart voor ouderen? Kom dan zeker 

eens een kijkje nemen of proefdraaien! Je kiest zelf 

hoe vaak je wil helpen, je hoeft dit enkel op voorhand 

door te geven zodat er een planning opgesteld kan 

worden.

Interesse? Bel 013/ 390 605 of mail naar: 
lokaaldienstencentrum@lummen.be  

’T KLAVERTJE IS 
DRINGEND OP ZOEK NAAR:
• Chauffeurs

• Helpende handen seniorenrestaurant

• Helpende handen aan de toog in ons gezellig 
lokaal in zaal 5 van G.C.O.C Oosterhof 

• Helpende handen buurtrestaurant Meldert en 
Genenbos

ACTIVITEITEN ’T KLAVERTJE
EEN HELEBOEL ACTIVITEITEN VAN ’T KLAVERTJE LOPEN AL, MAAR 

ZET ZEKER VOLGENDE DATA IN JE AGENDA!

Wisten jullie al dat het groot 

seniorenrestaurant terug 

opgestart is? Elke laatste 

dinsdag van de maand kan je 

genieten van een heerlijk menu 

voor slechts 6 euro.

Waar? G.C.O.C het Oosterhof

Wanneer? 
• 26 oktober

• 30 november

• 28 december

Kom op 8 november buurten in 

het Buurtrestaurant Genenbos. 

En weet je wat? Je kan ook nog 

eens komen smullen van een 

lekkere menu! 

Waar? Zaal Eikenbos Genenbos

Kostprijs? 6 euro (voorgerecht, 

hoofdgerecht en dessert)

Wil je graag meedoen aan één van deze activiteiten?  
Schrijf je dan zeker in! Bel ’t Klavertje 013 390 605 of mail naar: 
lokaaldienstencentrum@lummen.be
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WEDSTRIJD

MELDINGSKAART

Stuur de juiste antwoorden per mail door naar wedstrijd@lummen.be of per brief naar: 
Gemeente Lummen – wedstrijd infoblad, Gemeenteplein 13 3560 Lummen en dit uiterlijk vóór 12 november 2021.  
De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht.

LOS DE VRAGEN OP EN WIN EEN LUMMENSE GESCHENKBON T.W.V. 25 EURO!

VRAAG 1 VRAAG 2 VRAAG 3

Als wat wil onze 
gemeente de 

Demervallei laten 
erkennen?

Op welke dag 
wordt vanaf 

1 januari het glas 
in onze gemeente 

opgehaald?

Voor wat staat 
het Lumenneke 

op de veer?

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Waar doet het probleem zich voor?

Bijkomende informatie: 

Je kan je melding ook via de website www.lummen.be (‘iets te melden’) insturen

MELDINGEN MET 
BETREKKING TOT:

■	 verlichting

■	 voetpaden/fietsen

■	 wegdek

■	 signalisatie zoals 
zebrapaden, 
verkeersborden, ...

■	 plantsoenen/bermen

■	 verkeer

■	 riolering/grachten

■	 andere

✃

PROFICIATaan de winnaar van de vorige editie  
BEA VANDEBRIEL

De oplossingen kan je terugvinden in deze Lummenaar!
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 1  De sfeer zat zeker goed tijdens het 
infietsen van de nieuwe fietspaden van de 
Meldertsebaan. 

 2  Onze gemeente deed mee met de actie van 
Straat.net want Lummenaren houden van 
een proper Lummen!

 3  Proficiat Maria Theunis, winnares Prijs 
Beeldende Kunsten 2021.

 4  De leerlingen van bassischool Domino 
Genenbos waren zeer blij met hun 
vernieuwde, veilige schoolomgeving.

 5  Mantelzorger Warre Borgmans kwam met 
veel plezier spreken in onze bib.
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GEZIEN IN
LUMMEN

www.lummen.be


