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VOOR
WOORD

Beste inwoners

Als ik deze woorden op papier zet is het volop lente. Op iets meer 

dan 2000 kilometer van hier woedt er echter een vreselijke oorlog 

waarbij de Oekraïense bevolking met man en macht het vaderland 

verdedigt tegen de Russische bezetter. Wij hadden gedacht dat 

brutale oorlogsconflicten met onnoemelijk menselijk leed op het 

Europese continent definitief tot het verleden zouden behoren 

maar de realiteit waarmee wij vandaag worden geconfronteerd 

bewijst het tegendeel.

 Toch is er ook hoop. De Europese lidstaten, waaronder ook België, 

doen al het mogelijke om de Oekraïense vluchtelingen op te vangen. 

Van bij het begin van het conflict werkten de lokale besturen samen 

met de federale en de Vlaamse overheid om de nodige initiatieven 

op de rails te zetten. Ook onze gemeente doet een grote inspanning 

om Oekraïense vluchtelingen een veilig onderkomen te bieden. Zo 

werd het oude woonzorgcentrum in allerijl door onze mensen terug 

woonklaar gemaakt. Het is nu een veilige thuishaven geworden voor 

heel wat Oekraïense families die hun land ontvlucht zijn. Ze vinden 

er steun bij elkaar en kunnen rekenen op hulp en ondersteuning 

van heel wat lokale organisaties. Daarenboven hebben we een deel 

van onze serviceflats ter beschikking gesteld voor de opvang van 

Oekraïense families. 

Daarnaast zijn er ook heel wat Lummense gezinnen en organisaties 

die zich bereid tonen vluchtelingen op te vangen en hulp te bieden 

waar mogelijk. Zij bieden niet alleen onderdak maar organiseren 

ook voedselpakketten en materiële hulp. De inzet van al deze 

Lummenaren is hartverwarmend. Het bewijst dat wij een zorgzame 

samenleving zijn waar diepmenselijke waarden als wederzijds 

respect, vertrouwen en veiligheid hoog in het vaandel gedragen 

worden. Uiteindelijk zijn dat de waarden die de basis vormen van 

de democratische samenleving waar wij het geluk hebben in te 

mogen leven. Laat ons hopen dat dit ook voor de Oekraïners ooit 

een werkelijkheid zal mogen worden. 

Uw burgemeester
Luc Wouters
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Opgelet, onze diensten zijn gesloten op 26 mei, 27 mei en 6 juni.

IN THE PICTURE

LUMMENSE GESCHENKBON IN  
EEN NIEUW JASJE
De Lummense geschenkbon steekt sinds 11 april in een nieuw jasje! 

Vanaf nu kan je via https://www.lummensegeschenkbon.be jouw 

geschenkbon digitaal aankopen en gebruiken via een unieke QR-code 

op je smartphone. Koop je liever een 

fysieke geschenkbon voor iemand? 

Spring dan even binnen 

in het Administratief 

Centrum en koop het 

bankkaartmodel aan 

de balie van ons 

onthaal.

BEVOLKINGSCIJFERS 2021 

AANTAL INWONERS

15 164

139 
GEBOORTES

54
HUWELIJKEN

54 
WETTELIJK SAMENWOONSTEN

159 
OVERLIJDENS

EVALUATIE SMARTLOKET 
28 september tot 31 december 21

Het smartloket is 24/7 beschikbaar. Zodra je, je aanmeldt 

met de ID of It’s me ontvang je in de meeste gevallen 

onmiddellijk een digitaal afgeleverd afschrift van jouw 

gevraagde aktes of attesten. Hier is geen tussenkomst 

van een medewerker burgerzaken nodig, behalve 

wanneer:

• Het attest bedoeld is voor het buitenland. Omdat deze 
ondertekend dient te worden door de burgemeester.

• Het attest in naam van iemand anders opgevraagd 
wordt. Hierbij moet de medewerker burgerzaken in 
kader van de GDPR-wetgeving nakijken of de aanvrager 
recht heeft tot de gevraagde gegevens.

• Het een uittreksel strafregister model 2 betreft. In dat 
geval dient er nog een nazicht door de wijkagent te 
gebeuren.

88 
AANGEVRAAGDE 
PIN-PUK-CODES

296
AANGEVRAAGDE 

DOCUMENTEN

24/7
BESCHIKBAAR

156
ONMIDDELLIJK 

DIGITAAL ONTVANGEN 
ATTESTEN

140
MET BEHULP VAN 

EEN MEDEWERKER 
BURGERZAKEN

BELASTINGZITDAGEN
Hulp nodig met je belastingaangifte? Geen zorgen, 

binnenkort zijn het weer belastingzitdagen en helpen de 

medewerkers van FOD financiën je graag verder. Hou onze 

gemeentelijke kanalen in het oog voor meer info.
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DE SLAG VAN LUMMEN 
EN DE TRAGEDIE VAN 3000 VERLATEN SOLDATEN 

DE SLAG VAN LUMMEN

TUSSEN 10 EN 13 MEI 1940 VONDEN DE MEEST 

TRAGISCHE EN DRAMATISCHE DAGEN UIT DE 

LUMMENSE GESCHIEDENIS PLAATS, OP 12 MEI 

WERD LUMMEN INGENOMEN DOOR HET DUITSE 

LEGER. LUMMENAAR EN LID VAN DE GESCHIED- 

EN HEEMKUNDIGE KRING, JOS LEMMENS, HEEFT 

EEN ENORME PASSIE VOOR DE LUMMENSE 

GESCHIEDENIS. IN ZIJN BOEK ‘DE SLAG VAN 

LUMMEN EN DE TRAGEDIE VAN 3000 VERLATEN 

SOLDATEN’ VERTELT HIJ HET VERHAAL WAT ER 

DIE BEWUSTE DAGEN ZICH IN LUMMEN HEEFT 

AFGESPEELD.

Jos Lemmens: “Elk jaar wordt op de eerste zondag van mei het 

einde van de Tweede Wereldoorlog (8 mei 1945) en ‘De Slag 

van Lummen’ herdacht, die op 12 en 13 mei 1940 plaatsvond. 

Toen sneuvelden in onze gemeente 38 Belgische soldaten, in 

een poging om de opmars van het Duitse leger door België te 

vertragen. De dag van de herdenking begint telkens met een 

bezoek aan de oorlogsgraven op het kerkhof, gevolgd door een 

eucharistieviering en aansluitend een hulde aan het monument op 

het Gemeenteplein. 

Als kleine jongen vroeg ik dikwijls aan mijn vader: ”Pa, vertel 

je nog eens over de oorlog?” Die interesse is altijd gebleven. 

Ik ging dan ook meerdere keren naar de herdenking op het 

Gemeenteplein, al was het oorspronkelijk vooral om naar de 

historische legervoertuigen te kijken. Pas de laatste jaren ging 

mijn belangstelling uit naar de strijd die hier werd geleverd, want 

ik wist weinig over wat er tijdens de Slag van Lummen écht was 

gebeurd. Om er meer over te weten te komen, vroeg ik links en 

rechts aan omstaanders of zij me er wat over konden vertellen. 
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DE SLAG VAN LUMMEN

DE TRAGEDIE VAN DE  
3000 VERLATEN SOLDATEN
82 jaar nadat het Duitse leger Lummen innam, stelt 

Lummenaar en lid van de Geschied- en Heemkundige 

kring, Jos Lemmens op 12 mei 2022 om 20:00 in 

GCOC Oosterhof zijn boek ‘De slag van Lummen en de 

tragedie van 3000 verlaten soldaten’ voor. Tijdens deze 

boekvoorstelling geeft hij een uiteenzetting over de 

gebeurtenissen die nog niet gekend zijn over de Slag van 

Lummen. 

Wil je aanwezig zijn bij de boekvoorstelling? 
Bevestig je aanwezigheid via: lemmensjos@skynet.be

De meesten dachten dat het te maken had met een gevecht op 

het Lindekensveld. Maar dat gevecht vond plaats op 6 september 

1944 bij de bevrijding en had dus niets te maken met de inval van 

de Duitsers in 1940. Dan ben ik zelf op zoek gegaan naar meer 

informatie. Ik begon er over te lezen en ging met bejaarden praten. 

Ik nam kopieën en notities. Na een tijd werden er dat zoveel, dat 

bij mij het idee rees om de gegevens te bundelen in een boek. 

Op deze manier kan iedereen die dat wil zijn kennis over de slag 

verruimen.”

"De slag van Lummen 
is een verhaal over hoe 

3000 soldaten in de 
steek werden gelaten."

JOS LEMMENS

PLECHTIGHEDEN  
SLAG VAN LUMMEN
Op zondag 8 mei 2022 herdenkt het gemeentebestuur de 

Slag van Lummen. Deze herdenking wordt georganiseerd 

in samenwerking met Oud-strijders Lummen. Het 

programma van de herdenkingsplechtigheid loopt als 

volgt:

9:45:    Samenkomst op de gemeentelijke begraafplaats 

voor een bloemenhulde

10:30: Bijeenkomst op het Gemeenteplein

11:00:   Eucharistieviering gevolgd door een bloemen-

hulde aan de monumenten naast de kerk, op 

het Gemeenteplein en aan de voorgevel van het 

gemeentehuis

Ook in Meldert herdenken ze V-dag op zondag 8 mei 

2022.  Deze herdenking wordt georganiseerd door 

de Oud-strijders Meldert in samenwerking met het 

gemeentebestuur. Om 9:30 vindt de Eucharistieviering in 

de kerk van Meldert plaats gevolgd door een bloemenhulde 

aan het monument.

Iedereen is welkom op de herdenkingsplechtigheden.

BESTEL HET BOEK:

• prijs 20 euro

• tijdens de boekvoorstelling

• per mail via: heemkring@lummen.be
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INFO

WOONZORGCENTRUM HET MEERLEHOF

WANNEER
Juli en augustus

FUNCTIE
Onderhoud, technisch onderhoud, verzorging, woon-en 

leefassistent. 

VOORWAARDEN
• Minimum 18 jaar of nog 18 jaar worden in 2022.

• Voor de functie ‘verzorging’ is het noodzakelijk dat je 
een studie zorg of verpleegkunde volgt. 

INTERESSE
Vul het formulier in dat je vindt op www.lummen.

be/vacatures of aan het onthaal van Het Meerlehof 

(Wijngaardstraat 15, 3560 Lummen) voor 31 mei 

2022. Meer info nodig? Bel 013 52 13 54 of mail naar 

wzchetmeerlehof@lummen.be. 

8 MONITOREN VOOR BUITENSCHOOLSE 
KINDEROPVANG

PERIODE
• 4 monitoren voor juli (enkel van 1 tot 15 juli)

• 4 monitoren voor de hele maand augustus

VOORWAARDEN
• Je bent minstens 18 jaar

• Je volgt een psychosociale of pedagogische 
studierichting of hebt deze gevolgd

• Je werkt graag met kinderen

• Ervaring in het jeugdwerk is een pluspunt

INTERESSE
Breng je cv en motivatiebrief (met vermelding beschik-

bare periode) voor 31 mei 2022 binnen op de dienst 

buitenschoolse opvang of stuur deze naar dienst 

Buitenschoolse Opvang, Gemeenteplein 13, 3560 Lummen.

Meer info vind je op: https://www.lummen.be/
over-lummen/vacatures-en-vrijwilligerswerk/
vakantiejobs

OP ZOEK NAAR EEN 
LEUKE VAKANTIEJOB?  
STEL JE KANDIDAAT!

OM TE WETEN TE KOMEN WAT DE LUMMENAAR VERWACHT VAN 

DE INVULLING VAN HUN PAROCHIEKERK GINGEN EEN ONDER-

ZOEKSTAK VAN DE FACULTEIT ARCHITECTUUR EN KUNST VAN 

DE UHASSELT EN PARCUM IN GESPREK MET ONZE INWONERS. 

DAT DEDEN ZE HET AFGELOPEN HALF JAAR DOOR MIDDEL VAN 

ENQUÊTES EN PARTICIPATIESESSIES. TIJDENS DEZE SESSIES 

HEBBEN ZIJ ZICHT GEKREGEN OP WAT DE LUMMENAAR VERWACHT 

VAN DE INVULLING VAN DE PAROCHIEKERKEN.

Het lijkt erop dat de inwoners van Lummen de kerk van Lummen-

centrum als hoofdkerk zien. De kerkraad heeft interesse om in de kerk 

van Lummen-centrum de collectie van kerkelijke objecten museaal 

te ontsluiten. Naar analogie met de kerk van Lummen-centrum wil de 

kerkraad van Genenbos haar kerkgebouw openstellen voor tentoon-

stellingen en concerten van verschillende koren. De kerk zal ook op 

meerdere tijdstippen geopend zijn zodat wandelaars en fietsers er even 

kunnen uitrusten. In Thiewinkel wordt er bekeken om het kerk gebouw 

als ontmoetingsplaats in te richten. De Kerkfabriek wil op die manier in 

de wijk een centrum voorzien om bewoners dichter bij elkaar te brengen. 

De richting van de kerk van Linkhout is momenteel nog onduidelijk. 

Tijdens de participatiesessie kwam er ter sprake dat de naburige school 

eventueel interesse zou hebben in de ruimte van de kerk. 

In een volgende fase gaan ArcK en PARCUM gesprekken aan met 

sleutelactoren van de kerken. Ze tekenen alvast enkele mogelijke 

scenario’s uit die zullen worden voorgelegd aan de stuurgroep. 

Heb jij nog ideeën of suggesties voor de toekomst van 
een parochiekerk? Aarzel niet en stuur een mailtje naar: 
roel.deridder@uhasselt.be of bert.verheyden@parcum.be 

KERKENBELEIDSPLAN:  
HOE ZIEN DE  
LUMMENAREN HET?
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DIEREN-
WELZIJN

HONDENLOSLOOPWEIDE  
AAN DE RINGLAAN
Vanaf juni 2022 kunnen Lummense baasjes hun trouwe viervoeter 

ongestoord laten rondrennen in de nieuwe hondenlosloopweide aan de 

randparking van de Ringlaan/Dr. Vanderhoeydonckstraat.

3180 m² afgebakend speelplezier! Hiervoor zullen deels wegneembare 

panelen gebruikt worden om zo de organisatie van de Ferm Tenten Fuif 

probleemloos te kunnen laten plaatsvinden. Door de dubbele poort blijft 

het grasveld naast de verharde parking bereikbaar voor eventuele extra 

parking tijdens grote evenementen in GCOC Oosterhof. 

Kom je met de wagen, geen probleem, parkeren kan gratis op de 

naastgelegen verharde parking.

Praktisch: de nieuwe hondenlosloopweide is vrij toegankelijk voor 

iedereen. Het reglement met richtlijnen vind je terug op onze website. 

Wij wensen alle honden en baasjes veel speelplezier op deze nieuwe 

hondenlosloopweide.

Dienst Vrije tijd 
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 
3560 Lummen 
013 390 515 
vrijetijd@lummen.be

Rita Moors
“Wat is het idee 
achter de honden
losloopweide?” 

 Lummen is een groene en 
diervriendelijke gemeente, vele 
Lummenaren wonen in het groen 
en hebben de ruimte om hun 
huisdieren buiten te laten ravotten. 
Maar dat geldt niet voor iedereen, 
hondenliefhebbers die in ons centrum 
op een appartement wonen, hebben 
dichtbij geen stukje groen waar hun 
favoriete viervoeter kan ravotten. 
We merkten dat onze inwoners nood 
hadden aan zo een stukje groen in 
ons centrum. Daarom zijn we op 
zoek gegaan naar een locatie waar 
een hondenlosloopweide ingericht 
kan worden. Vanaf juni voorzien 
we een hondenlosloopweide, 
3180 m² afgebakend groen terrein, 
aan de randparking van de Ringlaan/
Dr. Vanderhoeydonckstraat. Om 
rekening te kunnen houden met grote 
evenementen die plaats vinden in het 
Oosterhof zal de hondenlosloopweide 
ingericht worden met wegneembare 
panelen. De weide is ook voorzien met 
een bank en voldoende vuilnisbakken. 
Ik hoop dat de Lummenaar en 
zijn trouwe viervoeter veel plezier 
zullen beleven op onze nieuwe 
hondenlosloopweide. 

VRAAG AAN...

NIEUW

Lummen is een zwaluwvriendelijke gemeente en daarom reiken wij 

een subsidie uit aan al wie de zwaluwen helpt een thuis te vinden. 

In 2021 werden 358 nestjes van boerenzwaluwen en 79 nestjes van 

huiszwaluwen door inwoners in stand gehouden in onze gemeente.

Wil jij ook zwaluwen helpen? Voor meer info kan je terecht op onze 
website: https://www.lummen.be/node/3250

LUMMEN 
ZWALUWGEMEENTE
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ZORG

ALS OPVOEDEN NIET VAN  
EEN LEIEN DAKJE LOOPT...
OPVOEDEN DOE JE ELKE DAG, HET IS LEUK EN UITDAGEND. TOCH IS HET 

NIET ALTIJD GEMAKKELIJK EN HEB JE WEL EENS TWIJFELS, ONZEKER-

HEDEN OF VRAGEN. MEDEWERKERS VAN DE OPVOEDINGSWINKEL BIEDEN 

JE EEN LUISTEREND OOR EN GEVEN ADVIES.

De opvoedingswinkel is er voor iedereen, zowel ouders, plusouders, groot-

ouders als onthaalouders, leerkrachten, jeugdleiders, … Door een samen-

werkings overeenkomst van gemeentebestuur Lummen met Opvoedings-

winkel West-Limburg worden deze sessies gratis aangeboden. Ze zijn telkens 

vrijblijvend en anoniem.

Regelmatig organiseert de Opvoedingswinkel infoavonden.  

Het overzicht hiervan vind je terug op www.opvoedingswinkel.be

Wil je meer info of een afspraak:  0490 44 16 10,  
info@opvoedingswinkelwestlimburg.be 
www.opvoedingswinkelwestlimburg.be

LUMMEN HELPT OEKRAÏNE
De oorlog in Oekraïne en de gevolgen ervan voor de inwoners van het land raken ons 

allemaal. Ook Lummen draagt zijn steentje bij en doet zijn uiterste best om Oekraïense 

vluchtelingen in de best mogelijke omstandig heden op te vangen. Daarom werd het 

oude woon zorg centrum, waarvan de sloop op de planning stond, opnieuw ingericht om 

er vluchtelingen van het oorlogs geweld in Oekraïne op te vangen. Ondertussen vonden 

een aantal Oekraïense vluchtelingen hun weg naar Lummen; het oude woonzorgcentrum, 

enkele leegstaande assistentie woningen en een aantal Lummenaren die naast hun 

hart ook hun huis openstelden, betekenen tijdelijk een nieuw thuis voor hen. De 

maatschappelijk assistenten van de sociale dienst en personeelsleden van andere 

gemeentelijke diensten zorgen voor de begeleiding en ondersteuning van de vluchtelingen, maar ze kunnen daarnaast ook rekenen op 

vele anderen die er belangeloos mee voor helpen zorgen dat ze worden opgenomen in de warme Lummense samenleving tot het terug 

veilig zal zijn om terug te keren naar huis. Het gemeentebestuur deed daarom ook een donatie aan de 12-12 actie die de nodige financiële 

middelen inzamelt om ter plaatse humanitaire hulpprogramma’s op te zetten.

Ben je op zoek naar meer informatie of wil je zelf ook je steentje bijdragen? Neem dan een kijkje op www.lummen.be

BUITENSCHOOLSE 
OPVANG
Heb je vanaf september buitenschoolse opvang nodig? 

Kom dan op maandag 30 mei 2022 om 19:00 naar de info- 

en inschrijvingsavond van ’t Sjamajeeke. De infoavond 

vindt plaats in de raadzaal van het Administratief Centrum.  

Kinderen die op 1 september 2,5 jaar zijn krijgen hiervoor 

een uitnodiging. Wil je graag komen? Geef een seintje aan 

de dienst buitenschoolse opvang met hoeveel personen 

je komt.

Dienst buitenschoolse opvang: bel 013 390 500 of  
mail naar buitenschoolse.opvang@lummen.be
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DATA BLOED GEVEN GEMEENTE LUMMEN
Lummen - GCOC Oosterhof
Dr. Vanderhoeydonckstraat56

3560 Lummen

• 10/03/2022: 18:00 > 20:30

• 16/06/2022: 18:00 > 20:30

• 15/09/2022: 18:00 > 20:30

• 20/12/2022: 18:00 > 20:30

Meldert – OC De Kalen Dries
Meldertsebaan 2

3560 Meldert

• 03/02/2022: 18:00 > 20:30

• 05/05/2022: 18:00 > 20:30

• 04/08/2022: 18:00 > 20:30

• 03/11/2022: 18:00 > 20:30

Linkhout - Schuttersgilde Sint-Trudo
Priesterse Heidestraat 8

3560 Linkhout

• 28/04/2022: 17:30 > 20:30

• 28/07/2022: 17:30 > 20:30

• 13/10/2022: 17:30 > 20:30

https://www.rodekruis.be/afdeling/lummen/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-plasma/waar-bloed-geven/ 

“Ik kom graag naar ’t Klavertje omdat 
ik geniet van de fijne sociale contacten. 
De breiclub is een club van toffe dames 
waarbij het leuk is om te breien, maar 

ook om een babbeltje te slaan”

“Het is erg gezellig 
in ’t Klavertje”

WAT BETEKENT 
HET LOKAAL 
DIENSTENCENTRUM 
VOOR JOU?

“Heerlijke taalcursussen Frans en 
Engels! Ik leer elke week héél véél bij”

‘T KLAVERTJE
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BELEVEN

ZOMERKRIEBELSZZOOMMEERRKKRRIIEEBBEELLSSZOMERKRIEBELS
13:00 u stedelijke academie voor 

muziek, woord en dans afd. lummen
balletschool harlekijn

15:00 u Festeyn

17:00 u KetnetBand

Funky D

CAMILLE

18:15 u

21.00u

13:00 u stedelijke academie voor 
muziek, woord en dans afd. lummen
balletschool harlekijn

15:00 u Festeyn

17:00 u KetnetBand

Funky D

CAMILLE

18:15 u

21.00u

gemeenteplein lummengemeenteplein lummen26 juni 202226 juni 2022

GRATIS
INKOM

CURSUS: 
NATUURFOTOGRAFIE  
VOOR GROENTJES
Zit er een natuurfotograaf in jou? Hou je van de natuur 

en wil je die natuurpracht mooier in beeld brengen? Maar 

ben je op dat vlak echt een groentje? Dan is deze cursus 

natuurfotografie voor beginners iets voor jou. Je leert hoe je 

met de juiste beeldcompositie en een origineel standpunt 

een mooie foto kan maken. Elementaire technische 

begrippen zoals diafragma en sluitertijd worden uitgelegd 

en toegepast in close-up en landschapsfotografie.

In drie theorielessen en één excursie gaan we op zoek naar 

de natuurfotograaf in jou.

• Dinsdag 3 mei 2022 19:00-22:00  

• Dinsdag 10 mei 2022 19:00-22:00  

• Zaterdag 14 mei 2022 10:00-13:00  

• Dinsdag 24 mei 2022 19:00-22:00  

Locatie: Bezoekerscentrum Schulensmeer,  
Demerstraat 60, Lummen
Prijs: 35 euro, 30 euro voor leden van Natuurpunt. 

29 MEI 
KASTELEN ANDERS
Geniet van een landschapswandeling van ongeveer 6 km 

langs kastelen en molens, onder begeleiding van een gids. 

Kastelen Anders is een samenwerking tussen gemeente 

Lummen en Raad voor Toerisme. 

• Wanneer: zondag 29 mei

• Start: 13:30

• Startlocatie: GCOC Oosterhof

• Prijs: gratis

Opgelet:  
de wandeling is 

moeilijk toegankelijk 
voor buggy’s en 

rolstoelen.

10



IN LUMMEN

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.

BREICAFÉ
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 
Lummen
Gezellig samen breien onder begeleiding 
van lesgever Marcelinne.

Elke 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/

RONDOM LUMMEN
W.S.V. De Dragonders Hasselt vzw

Start 20 km tot 13.00u, 15 km tot 14.00u. 
Wandeling in de mooie natuur op de rand van 
de Kempen en het Hageland.

Zondag 22 mei 2022 
van 08:00 tot 15:00

 Basistarief: 3,00 €; Inschrijfgeld leden: 
1,50 €

 Zaal Kalendries
Meldertsebaan 2
 MEER INFO  guy.motmans@skynet.be
+32(0)477 45 60 15

AQUAFIETSEN  
(REEKS 4)
Sportdienst Lummen

Aquafietsen reeks 4

Van dinsdag 19 april 2022 tot dinsdag 
14 juni om 21:30.  Van woensdag 20 
april 2022 tot woensdag 15 juni om 
12:00 Van donderdag 21 april 2022 
tot donderdag 16 juni 2022 20.30 of 
21:30. Van zondag 24 april 2022 tot 
zondag 19 juni 2022 om 11:15

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

POSITIEF OPVOEDEN
Opvoedingswinkel West-Limburg

Wanneer je kind gewenst gedrag stelt, gaat 
positief opvoeden van zelf. Toch word je bij 
de opvoeding regelmatig uitgedaagd om te 
reageren op ongewenst gedrag. Hoe kan dat 
op een positieve manier? Deze interactieve 
vorming wordt begeleid door Eva en Tine 
van Opvoedingswinkel West-Limburg. Het 
aantal plaatsen is beperkt met voorrang voor 
ouders.

Dinsdag 3 mei 2022 
van 19:30 tot 22:00

 Basistarief: 0,00 €
 GCOC Oosterhof

Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
 MEER INFO  0490441610

NAAICAFÉ
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 
Lummen

Gezellig samen naaien of haken onder 
begeleiding van lesgever Lydia. Je brengt 
zelf materiaal en een naaimachine mee. 
Je kiest zelf wat je wil maken. Het is geen 
lessenreeks maar je mag wel op de hulp 
rekening van Lydia en andere deelnemers.

Elke dinsdag van 13:00 tot 17:00

 Basistarief: 0,00 €
 LDC ‘t Klavertje

Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
 MEER INFO  
lokaaldienstencentrum@lummen.be
013390605

INTERNESTJE
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 
Lummen

Vrijblijvende bijstand voor iedereen die 
vragen of problemen heeft wat de computer 
betreft. Spring gerust binnen met al je 
vragen die te maken hebben met laptop, 
smartphone of tablet! Vrijwilliger Ivo staat 
voor je klaar!

Van 3 januari 2022 tot  
19 december 2022 
(maandag van 9:30 tot 12:00)

 Basistarief: 0,00 €
 Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje

dr. Vanderhoeydonckstraat 56
 MEER INFO  
lokaaldienstencentrum@lummen.be
013390605
http://www.lummen.be

KAARTNAMIDDAG
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 
Lummen

Op dinsdag- en donderdagnamiddag kan je 
komen kaarten in ‘t Klavertje. Op dinsdag 
kan je kwajongen en wiezen. Op donderdag 
spelen we het spel kwajongen.

Elke dinsdag en donderdag 
van 13:00 tot 17:00

 Basistarief: 2,00 €
 Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje

dr. Vanderhoeydonckstraat 56
 MEER INFO  
lokaaldienstencentrum@lummen.be
013390605
https://www.lummen.be/leven-en-welzijn/
ouder-worden/lokaal-dienstencentrum-t-
klavertje
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IN LUMMEN

SAMEN RUMMIKUPPEN
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 
Lummen

Op vrijdagnamiddag is er de mogelijkheid om 
te rummikuppen in ‘t Klavertje!

Van 7 januari 2022 tot  
23 december 2022 
(vrijdag van 13:00 tot 16:00)

 Basistarief: 0,00 €
 Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje

dr. Vanderhoeydonckstraat 56
 MEER INFO  
lokaaldienstencentrum@lummen.be
https://www.lummen.be/leven-en-welzijn/
ouder-worden/lokaal-dienstencentrum-t-
klavertje

SENIOREN-
RESTAURANT
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 
Lummen

Eén keer per maand organiseert ‘t Klavertje 
een seniorenrestaurant. Kom genieten 
met familie, vrienden of buren van een 
heerlijk menu. Je betaalt 6 euro voor een 
voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. 

Dinsdag 31 mei en 28 juni 2022 
van 12:00 tot 14:00

 Basistarief: 6,00 €
 G.C.O.C. OOSTERHOF

Dr. Vanderhoeydonckstraat, 56

COMPUTER 
INITIATIELES
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 
Lummen

Leer werken met een PC! Opstarten, 
afsluiten, toetsenbord gebruik, foto’s en 
documenten opslaan, internet, e-mail 
en jouw internet beveiligen. Kortom 
via het gebruik van tekstverwerking, 
bestandsbeheer en internettoepassingen 
(browsen en e-mail) de computer beheersen 
voor dagelijkse toepassingen.

Elke dinsdag tot en met 3 mei  
van 09:00-11:45

 Basistarief: 22,50 €; Lummenaar: 15,00 €
 Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje

dr. Vanderhoeydonckstraat 56

FRANSE LES
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 
Lummen

De cursisten leren de Franse taal op een 
vlotte manier onder begeleiding van Lena 
Pelgrims.

Van maandag 10 januari 2022 om 
00:00 tot woensdag 31 augustus 
2022 om 00:00

 Basistarief: 15,00 €
 Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje

dr. Vanderhoeydonckstraat 56
 MEER INFO  https://reservaties.lummen.be

EEN MEDEWERKER 
VAN HET 
EXPERTISECENTRUM 
DEMENTIE OP BEZOEK
“Lummen,dementievriendelijke gemeente” 
ism Alzheimerliga

Maandag 16 mei 2022 
van 19:00 tot 21:30

 GCOC Oosterhof
Dokter Vanderhoeydonckstraat 56

DEMENTIE-
VRIENDELIJKE 
WANDELING
“Lummen,dementievriendelijke gemeente” 
ism Alzheimerliga

Zaterdag 18 juni 2022 
van 13:30 tot 15:30

 Basistarief: 0,00 €
 Gildezaal Schallebroek

Bovenstraat 9
 MEER INFO  dementievriendelijk@lummen.be

START 2 MTB 1.0 EN 
START 2 MTB 2.0
dienst sport Herk-de-Stad

Vier zondagen vanaf zondag 24 april, telkens 
van 9 tot 12 uur, leer je als beginner (Start 
2 MBT 1.0) of gevorderde (Start 2 MBT 2.0) 
aan ‘t Vloot mountainbiken. De deelnameprijs 
bedraagt 35 euro, incl. verzekering. Een 
mountainbike en een helm huren kan aan 
40 euro per lessenreeks. Start 2 MTB is 
een initiatief van de sportdiensten Kanton 
Herk-de-Stad/Halen/Lummen i.s.m. Sport 
Vlaanderen

Van zondag 24 april 2022 tot zondag 
15 mei 2022  (Start 2 MTB 1.0) 
Van zondag 22 mei 2022 tot zondag 
12 juni 2022 (Start 2 MTB 2.0)

 Basistarief: 35,00 €
 Schulensmeer

demerstraat 60
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2DE DALTONQUIZ
oudercomité De Talentuiniers

Schrijf je snel in via: daltonquizlummen@
gmail.com. Veel quizplezier! Prijs: 20 euro per 
ploeg (4 personen)

Vrijdag 6 mei 2022 
van 20:00 tot 23:59

 Basistarief: 20,00 €
 OC De Kalen Dries

Meldertsebaan 2
 MEER INFO  https://www.facebook.com/
events/496126711908072

KELTISCHE AVOND  
MET ET ENCORE
vzw Mannenbond Meldert

Keltische avond met live optreden van 
Et Encore. (Folkrockgroep uit Deerlijk.) 
Genieten van heerlijke live muziek, stilzitten 
zal een kunst worden. Om de dorst te lessen 
is er Guinnes, Scotch, ciders te verkrijgen. 
https://etencore.com/  
https://www.facebook.com/EtEncore/

Vrijdag 20 mei 2022

 Basistarief: 10,00 €; Aan kassa: 12,00 €
 OC De Kalen Dries

Meldertsebaan 2
 MEER INFO  https://www.mbmeldert.be/

VROEGE 
VOGELWANDELING 
MET PICKNICKONTBIJT
Natuurpunt Lummen

Na zonsopgang explodeert de vogelzang en 
daar willen we mee van genieten om nadien 
buiten te smullen van een lekker ontbijt. 

We vragen een bijdrage van 8€ voor een 
niet-lid en 5€ voor een NP-lid. 
Vooraf inschrijven wordt geappricieerd. (door 
het fourageteam ...) :)

Zondag 15 mei 2022 
van 06:00 tot 09:00

 Basistarief: 5,00 €
 Parking Theepot

Ashoekstraat 
 MEER INFO  natuur.lummen@gmail.com
https://www.natuurpunt.be/agenda/vroege-
vogelwandeling-met-picknickontbijt-0

PLANTENWANDELING 
DOOR DE VALLEI
Natuurpunt Lummen

De vallei heeft heel wat te bieden op 
botanisch gebied. Plantenliefhebbers mogen 
deze afspraak zeker niet missen.

Zondag 5 juni 2022 
van 14:00 tot 16:00

 Parking Theepot
Ashoekstraat 
 MEER INFO  natuur.lummen@gmail.com
https://www.natuurpunt.be/agenda/
plantenwandeling-door-de-vallei-1

REPAIR CAFÉ LUMMEN
Weggooien? Mooi niet! Een Repair Café dat 
is een gratis toegankelijke bijeenkomst 
waar je met jouw kapotte spullen terecht 
kan om ze te herstellen. Alle spullen waar 
iets aan hapert zijn welkom: van klein 
electro, computers, speelgoed tot kleding 
en fietsen. Ook is een Repair Café een plaats 
waar je een praatje kan slaan, iets kan 

bijleren of genieten van een drankje en een 
versnapering. 

Zaterdag 7 mei 2022 
van 09:00 tot 12:00

 Basistarief: 0,00 €
 Grand Café Frederickxhof

Ringlaan 21
 MEER INFO  repairlummen@gmail.com
https://repairlummen.be/

SAMEN LEZEN
Welzijnsschakel Het Open Poortje

Samen naar een verhaal luisteren en er met 
mekaar in gesprek over gaan. 
We ontmoeten elkaar tweewekelijks om 
naar sterke verhalen en mooie gedichten 
te luisteren. Herken je jezelf in het 
verhaal? Raakt het jou? Je moet voor 
deze samenkomsten geen grote lezer te 
zijn. Iedereen kan deelnemen. We lezen voor 
het plezier. En omdat mooie verhalen soms 
deugd kunnen doen!  

In samenwerking met Welzijnsschakel Het 
Open Poortje 

Begeleiders: Ina Maes

Om de twee weken op woensdag van 
12:15-13:30 te starten vanaf 20 april. 

 Basistarief: 0,00 €
 Welzijnsschakel Het Open Poortje

Kerkstraat 19
 MEER INFO  katalin.blancquaert@rimo.be
0492 25 86 03 (Katalin Blancquaert)
https://www.rimo.be/project/
hetopenpoortje/
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IN LUMMEN

BOEKVOORSTELLING 
EN LEZING ‘DE SLAG 
VAN LUMMEN’
Geschied- en Heemkundige Kring Lummen

Op donderdag 12 mei om 20 uur wordt in 
GCOC Oosterhof het boek van Jos Lemmens 
‘De Slag van Lummen en de tragedie van 
de 3000 verlaten soldaten op 12 en 13 mei 
1940’ voorgesteld met een receptie en 
lezing. Gelieve voor die gratis lezing in te 

schrijven met een mail naar lemmensjos@
skynet.be met vermelding van het aantal 
personen dat komt. Eventueel kan u 
het boek bestellen via het e-mailadres 
heemkringlummen@gmail.com.

Donderdag 12 mei 2022 
van 20:00 tot 22:00

 Basistarief: 0,00 €
 GCOC Oosterhof

Dokter Vanderhoeydonckstraat 56

Jouw activiteit hier? Geef ze voor 2 mei 2022 in via www.uitdatabank.be.

WAAR WANNEER KOSTPRIJS TIJD 

Suikerfeest
De jongeren van de Oever laten ons kennis maken 
met de festiviteiten van het Suikerfeest.

’t Klavertje Woensdag 18 mei 3 euro 13:00 -16:00

Cursus bellen, sms’en, whatsappen en 
communicatie met de smartphone
Leer alles over sms’en, Whatsapp en bellen tijdens 
deze initiatie.

Zaal 1 in G.C.O.C het Oosterhof 5, 12, 19 mei
2 juni

Lummenaar 15 euro
Niet-Lummenaar 22,50 euro

 9:00 -11:45

Moederdagontbijt
Iedereen is welkom op het moederdagontbijt maar 
de mama’s worden extra verwend.

’t Klavertje 11 mei 9 euro 9:00-11:00

Koken met Jos
Onder begeleiding van Jos gaan ja aan de slag in de 
keuken. En na het harde werk, is het genieten van 
onze creatie.

Keuken G.C.O.C Oosterhof 23 mei 15 euro 10:00 -15:00

Foto’s overzetten
Leer foto’s overzetten van je smartphone.

Zaal 1 in G.C.O.C Oosterhof 10,17, 24, 31 mei
7 juni

Lummenaar 15 euro
Niet-Lummenaar 22,50 euro

9:00 -11:45

Week van de bij
’t Klavertje gaat op stap naar een lokale imker. Kom 
alles te weten over de bijtjes en hun lekkere honing.

We vertrekken om 13u aan ’t 
Klavertje.

Zaterdag 4 juni 
2022

3 euro  13:00 -16:00

Bierproeverij vaderdag
Leer nieuwe biertjes kennen tijdens de bierproeverij 
van ’t Klavertje.

’t Klavertje 10 juni 2022 6 euro  14:00 -16:00

Kienen
Een klassieker en succesformule in ’t Klavertje.

’t Klavertje 24 juni 2022 3 euro 13:00 -16:00

Koptelefoonspel
Wie de koptelefoon op heeft mag meezingen uit 
volle borst. Kan de rest raden welk liedje je zingt? 
Plezier verzekerd!

’t Klavertje 17 juni 2022 Gratis 13:00 - 16:00

ACTIVITEITEN ‘T KLAVERTJE
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TOERISTISCHE APP
Zin om Lummen te ontdekken via een gratis belevingsapp? 

Dat kan vanaf 30 april. Download de app ‘Helios 

Technologies’ in de appstore en klik op ‘Lummen’. Zo 

ontdek je in enkele klikken niet alleen alle fiets- en 

wandelroutes maar kom je meer te weten over erfgoed, 

bezienswaardigheden, evenementen en horeca. Je hoeft 

geen infofoldertjes meer te verzamelen. Alle info die je 

nodig hebt is terug te vinden in je broekzak. 

Uniek aan deze app is de ‘pokemon’beleving – de virtual 

en augmented reality’ op drie van onze gemeentelijke 

bezienswaardigheden. Zo word je teruggeflitst in de tijd 

en waan je je midden in de loopgraven op de site van 

Geneiken-Genenbos of zie je recht spreken onder de 

Duizendjarige Eik. De Lummense geschiedenis komt zo 

weer tot leven. 

Heb je na deze avonturen dorst of 

honger? Dan kan je even scrollen 

naar de info van de dichtstbijzijnde 

horecazaak.

Veel plezier.

FIETSPARADIJS LIMBURG
Aan natuur- en sportcentrum Schulensmeer kan je ook deze zomer 

een fiets huren om de prachtige omgeving te ontdekken. Zo kan je toch 

genieten van een fietstocht met familie of vrienden die op bezoek zijn 

zonder fiets.  Verkies je een e-bike? Een groene fiets huur je al vanaf 

12 euro, een e-bike vanaf 25 euro. Indien je een fiets meerdere dagen 

huurt, krijg je korting.

Hiervoor werkt Schulensmeer samen met fietsparadijslimburg.be 

een initiatief van vzw De Springplank, een maatwerkbedrijf. Door 

fietsverhuur te organiseren in Limburg, creëren zij jobs voor mensen 

waarbij de afstand tot de gewone arbeidsmarkt net iets verder ligt 

dan normaal. Door een fiets te huren, geniet je dus niet enkel van een 

duurzame uitstap, maar geef je ook kansen aan mensen.

Het Schulensmeer is de ideale startplek om onze 

groene gemeente en provincie te verkennen. Je kan 

kiezen tussen drie mooie bewegwijzerde routes 

door Lummen of een route door de drie gemeenten 

rond het Schulensmeer. 

Meer info en reserveren:  
www.schulensmeer.be/toerisme

TOERISME

WILDE BUITENDAGEN  
AAN HET SCHULENSMEER
Ga tijdens de Wilde Buitendagen mee 

op een onvergetelijk avontuur door 

de natuur met het hele gezin. Niets 

is zo leuk als over sloten springen, 

rollen door het hoge gras of een 

vlinder volgen op zijn tocht. In de 

bezoekerscentra van Natuurpunt 

kunnen kinderen deelnemen aan 

superleuke activiteiten. Ook het 

Schulensmeer doet mee. 

Kom op 8 mei langs in het bezoekerscentrum van het 

Schulensmeer voor een dag vol plezier voor jong én oud. Maak eens 

vuur met een vuursteen, kook op een kampvuur of bouw kampen 

en shelters, het kan allemaal.

Wil je zeker zijn van je plaatsje? Schrijf je alvast gratis in via de 

website van het Schulensmeer. 

NIEUW

WAAR WANNEER KOSTPRIJS TIJD 

Suikerfeest
De jongeren van de Oever laten ons kennis maken 
met de festiviteiten van het Suikerfeest.

’t Klavertje Woensdag 18 mei 3 euro 13:00 -16:00

Cursus bellen, sms’en, whatsappen en 
communicatie met de smartphone
Leer alles over sms’en, Whatsapp en bellen tijdens 
deze initiatie.

Zaal 1 in G.C.O.C het Oosterhof 5, 12, 19 mei
2 juni

Lummenaar 15 euro
Niet-Lummenaar 22,50 euro

 9:00 -11:45

Moederdagontbijt
Iedereen is welkom op het moederdagontbijt maar 
de mama’s worden extra verwend.

’t Klavertje 11 mei 9 euro 9:00-11:00

Koken met Jos
Onder begeleiding van Jos gaan ja aan de slag in de 
keuken. En na het harde werk, is het genieten van 
onze creatie.

Keuken G.C.O.C Oosterhof 23 mei 15 euro 10:00 -15:00

Foto’s overzetten
Leer foto’s overzetten van je smartphone.

Zaal 1 in G.C.O.C Oosterhof 10,17, 24, 31 mei
7 juni

Lummenaar 15 euro
Niet-Lummenaar 22,50 euro

9:00 -11:45

Week van de bij
’t Klavertje gaat op stap naar een lokale imker. Kom 
alles te weten over de bijtjes en hun lekkere honing.

We vertrekken om 13u aan ’t 
Klavertje.

Zaterdag 4 juni 
2022

3 euro  13:00 -16:00

Bierproeverij vaderdag
Leer nieuwe biertjes kennen tijdens de bierproeverij 
van ’t Klavertje.

’t Klavertje 10 juni 2022 6 euro  14:00 -16:00

Kienen
Een klassieker en succesformule in ’t Klavertje.

’t Klavertje 24 juni 2022 3 euro 13:00 -16:00

Koptelefoonspel
Wie de koptelefoon op heeft mag meezingen uit 
volle borst. Kan de rest raden welk liedje je zingt? 
Plezier verzekerd!

’t Klavertje 17 juni 2022 Gratis 13:00 - 16:00

Inschrijvingen en info
Locatie: bezoekerscentrum Schulensmeer

Datum: zondag 8 mei doorlopend van 13:00 tot 17:00

Inschrijven: 1 inschrijving per gezin via www.schulensmeer.be 

Prijs: gratis

OP ZOEK NAAR EEN 
PRACHTIGE WANDEL-  
OF FIETSTOCHT?
De lente is er! De zon breekt door, de natuur ontwaakt, de 

eerste bloesems zijn er weer. Tijd om je wandelschoenen aan 

te trekken naar buiten te trekken. Hoe kies je nu de ideale 

wandeling in Lummen?  

• Eerst en vooral kan je altijd terecht op onze website:  
www.lummen.be/sport-en-vrije-tijd/toerisme/wandelen. 

• We verwelkomen je ook graag in onze UiTbalie  
(www.lummen.be/sport-en-vrije-tijd/uit-lummen/uitbalie)  
waar we verschillende wandel- en fietskaarten aanbieden.  

• Ken je de Lummense Parels al? Via verschillende kastelen, 
molens en de Kapel van de Beukenboom wandel je door de 
rijke geschiedenis van onze groene gemeente. 
Je kan kiezen uit verschillende afstanden. Download de 
route via de QR-code.

Op zoek naar nog meer natuur? Ontdek ook het land van 1001 

vijvers, De Wijers. Voor wie De Wijers nog niet kent, het is één 

van de meest waardevolle natuurplekken van Europa, een 

natuurparadijs in Limburg waar Lummen deel van uit maakt. 

Meer info: dienst Vrije Tijd en UiTbalie, 013 390 515, 
vrijetijd@lummen.be
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BELEEF DE BIB
WEEK VAN DE BIJ  
IN DE LUMMENSE BIB
Van zondag 29 mei tot 

zondag 5 juni is het 

Week van de bij. Dit jaar 

wil ‘Week van de bij’ de 

mensen aanmoedigen om 

zich in te zetten voor een 

betere leefomgeving voor 

bijen. Dat doen ze met de 

slogan ‘Minder beton meer 

bijen’. Ook in de Lummense 

bib staan bijtjes die week 

in de kijker. 

Tentoonstelling
Tussen 30 mei en 5 juni stelt de bibliotheek in samenwerking met ‘Het 

Buskruid’, heel wat materialen tentoon. Ontdek een ouderwetse bijenkorf, 

honingraten, maar ook eindproducten zoals honing en bijenwas. 

Natuurlijk zijn er ook tal van boeken over bijen in de bib terug te vinden.

Workshop
Wist je dat je op basis van bijenwas je eigen verzorgingsproducten kan 

maken? Kris Vanstraelen is herborist en imker, op woensdag 1 juni 

om 19:00 geeft hij een workshop in onze bib hoe jij met bijenwas 

verzorgingsproducten kan maken. Met zijn tips en trics ga je die avond 

zelf aan de slag en maak je je eigen lippenbalsem en handcrème.

Kom zeker eens een kijkje nemen! 

Prijs: 10 euro, Inschrijven: bibliotheek@lummen.be

BOEKSTARTDAG  
OP 22 MEI
Boekstart wil ouders samen met hun baby of peuter 

laten genieten van boeken. Want jong geleerd is 

oud gedaan en dat is ook zo met boeken. Door jonge 

kinderen vroeg te laten kennismaken met boeken, gaat 

er een wereld van verbeelding én nieuwe woorden voor 

hen open.

Maar samen lezen is bovenal heel gezellig en het 

versterkt de band tussen ouder en kind.

Op 22 mei tussen 09:00-11:30 opent de bibliotheek 

speciaal voor de kleinste inwoners van Lummen. 

Samen met je kind ontdek je wat de bibliotheek voor 

jullie in petto heeft. We voorzien leuke workshops en 

activiteiten speciaal op maat van baby’s en peuters.

Oudere broers en zussen zijn natuurlijk ook welkom.

Alle faciliteiten om te voeden, kolven 

en verschonen zijn aanwezig.  

Kom zeker eens een kijkje nemen!

Het volledige programma 
ontdek je op:  
https://lummen.
bibliotheek.be/ 

NAAR SCHOOL ZOALS VROEGER
Onder het motto “Erfgoeddag maakt school!” belicht Erfgoeddag het erfgoed van het 

schoolleven en schoolverleden. De bibliotheek en de dienst Vrije tijd zetten de Lummense 

schoolomgeving in de kijker. 

Tussen 23 april en 21 mei staat in de bibliotheek een oud klasje opgesteld. Ga zelf eens terug op 

de schoolbank zitten of (her)ontdek oude schoolmaterialen zoals een lei, griffel, speelgoed en 

nog veel meer.

Rita Horions, auteur van het boek ‘Toen was geluk nog heel gewoon’, en vroegere directrice van 

basisschool ’t Klinkertje in Linkhout, neemt je op 28 april om 14:00 terug mee naar de kindertijd 

van de jaren vijftig en zestig. Met een kopje koffie en stuk taart halen we na de lezing samen 

herinneringen op over onze eigen schooltijd. 

Zin om samen met Rita terug in de tijd te gaan? Schrijf je in via bibliotheek@lummen.be.

© Simon Bequoye | Iedereen Leest
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INFO

Sinds 2001 is het verboden om asbest te gebruiken en asbest-

houdend materiaal te verhandelen in België. Maar er is vandaag echter 

nog steeds veel asbest aanwezig in en rond onze woningen. Heb jij 

nog asbest in huis? Via Limburg.net kan je voordelig en veilig asbest 

laten afvoeren. 

Alle inwoners van Limburg en Diest kunnen asbest laten ophalen in 

een container, een platenzak of een bigbag. Via een online module op 

www.limburg.net/asbest kan je dit eenvoudig online aanvragen en 

betalen.

Naast het aanbod voor ophaling aan huis kan je asbest ook nog 

steeds naar het recyclagepark brengen. Voor de veiligheid van de 

bezoekers, de parkwachters en de omwonenden van het recyclage-

park moet asbest wel verplicht verpakt worden gebracht. Het 

verpakkings  materiaal hiervoor is te koop op het recyclagepark. Zowel 

voor de minibags als voor de verpakkingsfolie voor één golfplaat 

betaal je 1 euro per stuk. Op die manier kunnen er geen asbestvezels 

meer vrijkomen bij het aanleveren en deponeren van asbest in de 

container.

Meer info vind je op: www.limburg.net/asbest 

WAT VIND JIJ VAN  
DE LUMMENSE BIB?
Onze bibliotheek hecht veel belang aan de mening van de 

Lummenaar! Waarin doet ze het goed, wat zijn verbeterpunten 

en hoe kan de bibliotheekervaring zo aangenaam mogelijk 

worden gemaakt?

Ben jij een bibliotheekgebruiker, was je dat 

vroeger maar nu niet meer, of gebruikte 

je nog nooit de bibliotheek? Laat van je 

horen voor 31 mei 2022.

Om je te bedanken, redden we 1 m² 

bedreigd regenwoud voor elke ingevulde 

enquête. Bovendien maak je kans op één 

van de Bongo-bonnen t.w.v. € 250. 

De bevraging wordt mede georganiseerd 

door de Universiteit van Antwerpen en 

loopt nog tot en met 31 mei 2022.
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win één van de Bongo-bonnen
t.w.v € 250

onze bibliotheek?

 www.cult22.eu/be/6074

Doe mee aan ons onderzoek

LUMMENSE KAMPIOENEN 2021
OP 25 FEBRUARI VOND DE KAMPIOENENVIERING PLAATS OP EEN 

CORONAVEILIGE MANIER. WE ZIJN ENORM TROTS DAT LUMMEN 

ZO VEEL SPORTTALENT RIJK IS.

 G-SPORTER VAN HET JAAR: OLIVIER SWINNEN 

• Wereldkampioen G-Karate categorie 202-M

SPORTMAN VAN HET JAAR: JOHN DE SCHUTTER 
• Belgisch kampioen wielrennen op de Weg bij de Elite 3

TROFEE VAN SPORTVERDIENSTE: ROGER STEEGMANS 

Roger richtte in 1977 mee Red Star Laren op. Al 45 jaar lang is 

hij lid en bestuurslid van de club.  Met zijn afscheid als scheids-

rechter op 75-jarige leeftijd wil Red Star Laren hem op deze manier 

eren en huldigen voor zijn jarenlange bijdrage voor het Lummense 

voetbal en sport.  

RATTEN VERMIJDEN
Wist je dat ratten ‘s nachts op zoek gaan naar eten? Daarom 

is het nooit een goed idee om open en bloot voedselresten 

achter te laten in je tuin, of het nu gaat om keukenrestjes 

of over dierenvoeding zoals granen. Anders ontvang je 

ongewenste bezoekers in je tuin. Enkele tips om deze 

bezoekers uit je tuin te houden:

• Voeder je dieren ‘s morgens zodat tegen de avond al het 
voedsel op is. 

• Neem kippen, zij zijn verzot op keukenrestjes. Ze ruimen 
ze met alle plezier op. 

• Zijn kippen geen optie? Geef je keukenrestjes mee in 
gele afvalzak met de afvalophaling van Limburg.net. De 
ophaaldata vind je in de afvalkalender.

 Dienst leefmilieu leefmilieu@lummen.be - 013 390 560

Scan de QR-code 
en vul de 
enquête in. Ze 
neemt maximum 
10 minuten van 
je tijd in beslag.

VEILIG  
VERWIJDEREN  
VAN ASBEST
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WERKEN AAN EEN VLOTTE EN BEREIKBARE GEMEENTE BETEKENT OOK  
DAT ER STERK WORDT INGEZET OP VEILIGE SCHOOLOMGEVINGEN. ZO KAN DE 

LUMMENSE JEUGD ZICH VEILIG VAN EN NAAR SCHOOL VERPLAATSEN. 

                

WAT IS EEN VEILIGE 
SCHOOLOMGEVING PRECIES?
Een schoolomgeving kan op verschillende manieren veiliger worden 

ingericht. De gemeente Lummen hanteert verschillende principes 

om dat te doen. Daarbij wordt een aanpak uitgewerkt, op maat van 

iedere school.

• Aan de schoolpoort wordt een plein of toegangszone aangelegd, 

waar ouders veilig op hun kinderen kunnen wachten.

• De schoolomgeving wordt herkenbaar ingericht. Zo zien 

autobestuurders dat ze een schoolomgeving naderen en dat ze 

hun rijstijl moeten aanpassen.

• De inrichting van de weg wordt aangepast. Zo kan de straat een 

éénrichtingsstraat worden, de voet- en fietspaden kunnen breder 

worden of er worden beugels aan oversteekplaatsen geplaatst.

Bij de uitwerking van een veiligere schoolomgeving wordt rekening 

gehouden met de lokale verkeerssituatie en de locatie van de 

school.
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Fietspaden in Lummen

Bestaande fietspaden 
conform fietsvademecum

Bestaande fietspaden 
niet conform fietsvademecum

Fietspaden momenteel 
in uitvoering

Geplande fietspaden 
tot 2025

© Werken in Lummen

LUMMEN ZET IN OP VEILIGE  
SCHOOLOMGEVINGEN
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AL VEILIGER NAAR SCHOOL  
IN GENENBOS, MELDERT 
EN HET CENTRUM
De afgelopen jaren werden enkele Lummense 

schoolomgevingen al omgetoverd tot verkeersveilige plekken 

voor kinderen.

• Basisschool Domino, in Genenbos, kreeg een veiligere 

parking en een gezellig plein. De schoolomgeving werd ook 

duidelijk aangeduid met groene markering en beugels. 

• Ook de schoolomgeving van basisschool Domino in Meldert 

werd verder beveiligd. 

• In het centrum werd de Pastoor Frederickxstraat dan weer 

aangepakt: de straat werd een éénrichtingsstraat en aan 

beide zijden kwam een breed fiets- en voetpad. Er werd 

ook een Kiss and Ride-strook aangelegd.

VERBETERDE 
SCHOOLOMGEVINGEN  
IN HEEL LUMMEN
Omdat ieder kind veilig naar school moet kunnen gaan, 

worden ook alle andere schoolomgevingen in Lummen 

aangepakt. 

• Vanaf het najaar wordt de omgeving rond gemeenteschool 

de Zonnebloem in Geneiken beveiligd. Zo worden er 

fietspaden aangelegd tussen de Voortstraat en de school, 

in rode beton. Deze werken worden samen uitgevoerd met 

de werken in Geneiken. 

• Aan basisschool ’t Klinkertje in Linkhout worden er dit jaar 

nog twee accentpalen met slagboom geplaatst op de Sint-

Trudostraat. Op die manier wordt de straat autoluw, op het 

begin en het einde van de schooldag. Ouders kunnen dan 

op de straat wachten, die dan dienst doet als een pleintje, 

om hun kinderen af te halen.

• In het centrum wordt de schoolomgeving van basisschool 

Wondere Wereld in 2022 nog beveiligd met accentpalen, 

een snelheidsinformatiebord en een verhoogd 

zebrapad om autoverkeer te wijzen op hun snelheid. De 

schoolomgeving van De Wegwijzer, aan het gemeenteplein, 

wordt vanaf 2023 aangepakt bij de herinrichting van 

het gemeenteplein. Een veiligere schoolomgeving voor 

Daltonschool De Talentuin wordt ook onderzocht samen 

met de herinrichting van de Vandermarckestraat.  

De schoolomgeving aan bassischool Domino in Genenbos

De Schoolstraat in Meldert werd veiliger en trager ingericht

Ook de Pastoor Frederickxstraat werd veiliger gemaakt voor het 
Spectrumcollege en het Sjamajeeke
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#LUMMENLEGTHETKLIMAATOPDESTIP

FIETSDEELSYSTEEM  
OP WIELEKES – WIJZIGINGEN 
SINDS 1 MAART
Op Wielekes loopt nog steeds gesmeerd. Ondertussen werden 

enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo moet er geen waarborg meer 

betaald worden, en lopen de abonnementen door over de kalender-

jaren heen (ze vervallen dus niet meer op 31 december). 

Je kan nog steeds lid worden. Je betaalt hiervoor jaarlijks 30 euro 

voor het eerste kindje. Heb je een tweede of derde kind dat je 

wil inschrijven voor Op Wielekes? Dat kan aan 20 euro per jaar-

abonnement. Via de UiTpas met kansentarief ontvang je een 

korting hierop. Je betaalt 6 euro voor het eerste kind en 4 euro 

voor elk volgend kind. 

Het fietsdepot vind je in de Pastoor Frederickxstraat 11, 
achter buitenschoolse kinderopvang ’t Sjamajeeke. Het is 
open elke eerste en derde zaterdag van de maand, tussen 
10.00 en 12.00 uur, na reservatie via https://calendly.com/
opwielekes-lummen. Je kan er een fietsje lenen, doneren, 
ruilen of inleveren. 

WERELDFIETSDAG  
OP 3 JUNI 2022
Met de fiets je verplaatsen heeft zo veel voordelen: het 

is eenvoudig, betaalbaar, schoon, milieuvriendelijk en 

duurzaam én bovendien gezond. Maar nog staat de 

fiets te veel aan de kant en wordt er sneller gebruik 

gemaakt van de auto. Daarom zet onze gemeente graag 

in op bijkomende en veilige fietspaden: zoals langs de 

Meldertsebaan, Oostereindestraat, Blanklaarstraat en 

Vinnehoekstraat. Op 3 juni is het Wereldfietsdag. Wij 

roepen onze Lummenaren op om die dag en elke andere 

dag massaal de fiets te nemen.

DOE NIETS VOOR DE NATUUR. 
MAAI MEI NIET
Wist jij dat jouw tuin ook een stukje natuur kan zijn en een cruciale 

bijdrage kan leveren aan ons milieu? Door mee te doen (een deel 

van) je gazon niet te maaien trek je bijtjes, vlinders en andere 

bestuivers aan! Doe jij ook mee?

Bedankt om niets te doen in 2021
In 2021 hebben 2215 tuinen hun bloemen geteld, samen goed voor 

145 hectare aan ongemaaid gras. De totale nectarproductie van 

die 2215 tellingen bedraagt 56 kilo nectarsuiker per dag!

Maai Mei Niet zorgde ervoor dat dagelijks meer dan vijf miljoen 

bijtjes konden eten.  Mogen we dit jaar opnieuw op jullie deelname 

en enthousiasme rekenen? Hou zeker onze gemeentelijke 

infokanalen in de gaten. 

Meer info vind je op: https://maaimeiniet.be
+17

madeliefjes

+13
paardenbloemen

+15
boterbloemen

+7
gewone brunel

IK DOE NIETS 
VOOR DE NATUUR
EN JIJ?

BESCHERM DE BIODIVERSITEIT
EN DOE MEE VIA 
MAAIMEINIET.BE
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#VOOREENPROPERLUMMEN

AFVALVRIJ MEI
Afval dat je vandaag vermijdt, zorgt morgen niet voor overlast. 

Wat dacht je ervan om te composteren, tweedehands te 

kopen of herbruikbare drinkfles te gebruiken? Allemaal kleine 

veranderingen die van jou een slimme sorteerder maken! 

Doe ook in 2022 weer mee met ‘Afvalvrij mei’ en help mee de 

afvalberg verkleinen. 

Meer informatie vind je op www.afvalvrijmei.be

BERMBEHEERSPLAN
Wist je dat er heel wat verschillende plant- en diersoorten 

leven in de Lummense bermen? 

Met een natuurvriendelijk bermbeheer neemt de fauna 

en flora alleen maar toe. Daarom is het van belang 

om de frequentie van het maaien op deze plaatsen 

aan te passen aan de vegetatie zodat we bloemrijke 

bermen kunnen ontwikkelen. Om die reden bestaat 

het bermbesluit. Dat is een wettelijke verplichting dat 

er voor 15 juni niet gemaaid mag worden. Tijdens de 

voorjaarsmaaibeurt worden enkel de bermen gemaaid, 

dat gebeurt tussen 15 en 30 juni. De najaarsmaaibeurt 

gebeurt tussen 30 september en 15 oktober, dan worden 

zowel de grachten als de bermen aangepakt. Na het 

maaien wordt het bermmaaisel afgevoerd om de bodem 

te verschalen waardoor de diversiteit vergroot. 

Op vraag kan er, wanneer nodig, een tussentijdse 

‘veiligheids’ maaibeurt uitgevoerd 

worden. Dat wil zeggen dat er 

gemaaid wordt om de fietspaden 

toegankelijk te houden. Door een 

passend bermbeheer optimaliseert 

onze gemeente de natuurwaarden 

in de bermen. 

DE KINDERGEMEENTERAAD GAAT 
#VOOREENPROPERLUMMEN
Op 18, 19 en 20 maart vond de grote opruimactie Straat.net plaats van Limburg.

net. Vele Lummense verenigingen en scholen trokken de straten op om ze 

proper te maken. Ook onze kindergemeenteraad was van de partij. Met dertien 

leden hebben ze vier volle vuilzakken zwerfvuil van de straten geruimd. Samen 

blijven we strijden tegen zwerfvuil en sluikstorten.
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IN DEZE LUMMENAAR GEVEN WE EVEN 

HET WOORD AAN JEF GIELIS. JEF GEEFT 

TIPS EN ADVIES OVER WONEN EN ENERGIE-

BESPARING. DEZE KEER GAAT ZIJN TIP 

OVER HET BIJVULLEN  VAN STOOKOLIE. 

Vul je mazouttank 
bij voor hij  
volledig leeg is

  Wist je dat in de zomer-
vakantie maanden stookolie 
meestal het goedkoopst is? 
Het moment dus om je tank bij te 
vullen maar wacht zeker niet tot hij 
volledig leeg is.

Er zit altijd wat vuiligheid op de 
bodem van je tank. Vul je dat aan 
met nieuwe mazout, dan mengt het 
vuil zich in de mazout en komt het 
in de brander terecht. Het gevolg? 
Je sproeier verstopt sneller. Eens je 
tank is bijgevuld, wacht dan altijd 
een half uur voor je de brander weer 
opstart, zo kan eventueel vuil weer 
zinken tot de bodem.

DE TIP  
VAN JEF

ENERGIE

LUMMEN HELPT JE MET 
JE ENERGIEFACTUUR
Wist je al dat onze diensten je kunnen helpen met je energiefactuur? 

Wonen in West Limburg en onze sociale dienst staan voor je klaar. 

WOONLOKET 
WONEN IN WEST LIMBURG
Heb je vragen over wonen? Je kan bij het woonloket ook terecht voor 

vragen over energie, energiebesparende maatregelen, premies en hulp bij 

het aanvragen van deze premies. Hier kan je ook probleemsituaties op vlak 

van wonen melden. Dit kunnen onder meer problemen zijn inzake woning-

kwaliteit, leegstand en verwaarlozing van panden of vermoedens van 

discriminatie op de private huurmarkt. Bij meldingen van discriminatie op 

de private huurmarkt kan het woonloket een melding aanmaken bij Unia, 

de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke 

kansen bevordert. Je kan discriminatie ook zelf melden aan Unia via het 

online meldingsformulier www.melding.unia.be. 

Voor meer informatie kan je terecht bij Wonen in West-Limburg,  
info@woneninwestlimburg.be. Lummenaren kunnen na afspraak ook 
terecht bij het woonloket van Herk-de-Stad of Halen.

SOCIALE DIENST 
Wist je ook dat je op onze sociale dienst terecht kan met vragen over energie? 

De maatschappelijk assistenten helpen je met allerlei vragen over: sociaal tarief, 

vergelijking van energieleveranciers, afbetalingsplannen,… Ook wanneer je 

het moeilijk hebt om maandelijks je energiefacturen te betalen, kan je bij hen 

terecht en zoeken ze samen met jou naar een oplossing.  

Lummen helpt je graag, maak een afspraak via:  

013 390 570 of sociale.dienst@lummen.be

Meer info en tips over energie vind je op onze website:  
https://www.lummen.be/premies-en-voordelen/energie 

LOCATIES OPENINGSUREN CONTACT

Lummen woensdag: 09:00-12:00 013 390 529

Herk-De-Stad dinsdag: 09:00-12:00 013 380 316

Halen maandag: 14:00-19:00 013 460 377
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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 15 mei 2022.  
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

Waar bevindt zich 
de nieuwe honden-

losloopweide?

Hoe heet de  
nieuwe 

belevingsapp 
waarmee je 

Lummen kan 
ontdekken? 

Wat is de slogan 
van ‘Week van 
de bij 2022’?

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 
VALÈRE  VANDERHEYDEN

De oplossingen kan je terugvinden in deze Lummenaar!
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 1  De nieuwe inwoners werden warm onthaald in 
onze gemeente.

 2  Elke maand is het weer smullen in ons 
seniorenrestaurant. 

 3  We leerden onze kleinste Lummenaartjes 
kennen tijdens het geboortefeest.

 4  Dankzij Wifi4EU kan je vanaf nu gratis surfen 
op het internet op het Gemeenteplein, Charles 
Wellensplein en rond sportcomplex Vijfsprong. 
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3

2

GEZIEN IN
LUMMEN

www.lummen.be


