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VOOR
WOORD

Beste inwoners

We mogen zonder overdrijven stellen dat we een prachtige zomer 

achter de rug hebben. Met heel veel genoegen heb ik kunnen 

vaststellen dat onze mooie groene gemeente deze zomer weer 

helemaal tot leven kwam. Iedereen kon weer deelnemen aan 

verschillende leuke activiteiten, met Zomerkriebels als één van 

de hoogtepunten. We hadden er allemaal zo naar uitgekeken en 

eindelijk kon het dan weer: gezellig genieten van een terrasje met 

een drankje en een hapje en met wat geluk een fijne vakantietijd. 

Mooie liedjes blijven echter niet duren: na deze warme zalige 

zomerdagen nemen we de draad weer op van het gewone 

dagelijkse leven. Het zal misschien wennen zijn om het gewone 

levensritme weer op te pakken na een mooie zomervakantie. 

Intussen zijn de meeste Lummenaren al volop terug aan het 

werk en kunnen de kinderen weer starten aan een tof, leerrijk en 

boeiend schooljaar.

Met wat geluk kunnen we nog genieten van een prachtige 

nazomer. 

Ik ben dol op de zomer, maar kan me ook verheugen op het najaar. 

Als het ’s avonds weer vroeger donker wordt en de ochtenden fris 

en nevelig zijn, dan voel je dat de zomer ten einde loopt en de 

herfst in aantocht is. 

De herfst is een seizoen vol verrassingen. Warme nazomerdagen 

wisselen af met knisperfrisse ochtenden waarop je de herfst 

ruikt en de natuur laat zich ondertussen op haar mooist zien 

met paddenstoelen die uit de grond schieten en bladeren in alle 

tinten geel, rood en oranje. Blijf niet binnen zitten, maar ontdek de 

schoonheid van de natuur, ook al is het eens een gure dag. 

Laat je verleiden door de charme van de herfst, er is voor ieder 

wel wat te doen in Lummen. Je kan alle activiteiten terugvinden 

op onze facebookpagina en in onze Lummenaar, hou ook zeker de 

UiTpas in het oog. En mocht je nog op zoek zijn naar een leuke vrije 

tijdsbesteding, bezoek dan zeker een van de verborgen parels van 

Lummen: het park Onze Lieve-Vrouwebeuk.

Kortom, weer genoeg te doen en te lezen in deze Lummenaar. 

Ik wens jullie veel leesplezier! 

Uw burgemeester
Luc Wouters

2



VOOR
WOORD

10 JAAR BIB
VOORLEZEN AAN 
MENSEN MET 
DEMENTIE
Voorlezen aan personen met dementie 

vergt een specifieke aanpak. De bibliotheek 

organiseert deze workshop om de 

verschillende mogelijkheden in de kijker te 

zetten hoe je op een verbindende manier met 

teksten en verhalen aan de slag kan gaan.  

Je ontdekt de verschillende invalshoeken 

van het voorlezen, maakt kennis met Multi 

Sensory Storytelling en daarnaast krijg je 

tips waar je nog meer informatie kan vinden 

omtrent dementie.

Wie? vrijwilligers, personeelsleden en 

mantelzorgers die werken met/zorgen voor 

mensen met dementie 

Waar? Bibliotheek 

Prijs? Gratis 

Wanneer? 22 september om 19:00

Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen 
voor deze workshop. Inschrijven kan via 
bibliotheek@lummen.be of 013 390 480

10 JAAR BIB  
IN DE GROENSTRAAT
Op 5 oktober 2012 werd het nieuwe gebouw voor de bibliotheek in de 

Groenstraat officieel geopend. Met de nieuwe locatie werd de bibliotheek 

een oase van kennis en literatuur, badend in het daglicht. Een plek waar 

elke Lummenaar zich thuis kan voelen: op zoek naar informatie, een leuk 

boek, de krant te lezen of om even weg te dromen.

Deze verjaardag kan niet onopgemerkt voorbij gaan. Op 8 oktober rollen 

we dus de rode loper uit. Iedereen die met ons mee wil vieren is van harte 

welkom! Hou de gemeentelijke kanalen zeker in het oog.

OPROEP: We willen het verjaardagsgevoel creëren in de bibliotheek. 

Daarvoor hebben we heel veel verjaardagskaartjes nodig. Mogen we ook op 

jou rekenen?

Je mag je kaartje opsturen of afgeven aan de balie.

Alvast bedankt!

VOORLEESTIPI OP ZATERDAG
Hebben jouw (klein)kinderen tijdens de zomervakantie ook genoten van onze wekelijkse 

verhalen aan de Voorleestipi? Vanaf september stellen we de tipi maandelijks op in de 

bibliotheek. Iedere derde zaterdag van de maand kan je komen luisteren naar de leukste 

verhalen.

De voorleessessies duren ongeveer een half uurtje. Daarna kan je mee komen knutselen in het 

thema van het verhaal. Ouders kunnen mee genieten met een tasje koffie of een kijkje nemen 

in de boekencollectie.

Je kan gratis komen luisteren aan de Voorleestipi en je hoeft je niet op voorhand in te schrijven. 

Meer info? Neem contact op met de bib: 013 39 04 80, bibliotheek@lummen.be of  
surf naar https://lummen.bibliotheek.be/ 
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LUMMEN GAAT VOOR 
ZONNE-ENERGIE
Lummen legt het klimaat op de stip. Na het 

Administratief Centrum en sportcomplex Vijfsprong, 

liggen er ook zonnepanelen op het dak van 

woonzorgcentrum ‘Het Meerlehof’. In augustus plaatste 

gemeente Lummen 210 panelen met een vermogen van 

395Wp per paneel.

DOOF HET LICHT  
OP 8 OKTOBER
Om de impact van lichthinder en lichtvervuiling in de kijker te 

zetten, doven we op 8 oktober 2022 massaal het licht tijdens 

de ‘Nacht van de Duisternis’. Ook Lummen neemt weer deel 

aan deze actie en zal in dat weekend de klemtoonverlichting 

doven aan de kerken van Lummen-centrum en Linkhout, 

en aan het Administratief Centrum. Geniet opnieuw van de 

duisternis, en de pracht van een nachtelijke hemel. 

Ook jij kan je steentje bijdragen. Verlicht steeds 

enkel waar en wanneer dat absoluut nodig is. 

#Lummenlegthetklimaatopdestip

Meer info vind je op: https://www.lummen.be/node/3218 

DUURZAAM LUMMEN

LOKALE HELDEN 
IN DE KIJKER
Tussen 18 en 25 september vindt de ‘week van de duurzame 

gemeente’ plaats. Tijdens deze week zetten verschillende gemeenten 

hun ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’of ‘Sustainable 

Development Goals’ (SDG’s) in de kijker. In 2022 ligt de focus op 

lokale helden die armoede bestrijden en dus bijdragen aan één van 

de basisprincipes van de Agenda 2030: “Leave no one behind” (Laat 

niemand achter). 

Het Open Poortje, Sint-Vincentius en ’t Procentje zijn enkele 

van de organisaties die samenwerken met gemeente 

Lummen tegen armoedebestrijding. Benieuwd aan wellke 

ontwikkelingsdoelstellingen zij onder andere werken? 

• SDG 1: Geen armoede

• SDG 2: Geen honger

• SDG 10: Ongelijkheid verminderen

• SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Het Open Poortje

Sociale kruidenier ’t Procentje

Sint-Vincentius
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APPLAUS VOOR 
ELKE FIETSER OP 
WERELDFIETSDAG
Verplaatste jij je ook op Wereldfietsdag (3 juni) met de 

fiets? De Fietsersbond heeft 3 juni ook uitgeroepen 

tot Applausdag, de dag dat er geapplaudisseerd wordt 

voor mensen die zich met de fiets verplaatsen. Het 

Lummense applausteam stond op post ter hoogte 

van een feestelijk versierd Administratief Centrum 

en bezorgde het fietsend personeel een enthousiast 

welkom.

 57 collega’s maakten er een waar fietsfeest van. Samen 

legden ze al fietsend 720 kilometer af. Ze bespaarden 

zo qua woon-werkverkeer 5,04 kg (elektrische fiets) 

tot 158,40 kg (gewone fiets) CO
2
. Het Lummeneke 

werd er helemaal vrolijk van! Zo maakten we samen 

de wereld een stukje leefbaarder en plezanter. 

#Lummenlegthetklimaatopdestip

LUMMENSE STRATEN OPGERUIMD
Zestien verenigingen en vijf scholen trokken in het kader van Straat.

net de straat op om onze openbare ruimte te bevrijden van zwerfvuil. De 

opruimdagen vonden plaats op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 maart.

Maar liefst 192,52 km Lummense straatbermen werden onder handen 

genomen. Onze deelnemers ruimden 1 420 kg afval op. 

Deze jaarlijkse actie gaat uit van Limburg.net en wordt door de dienst 

leefmilieu lokaal gecoördineerd. Een dikke dankjewel aan iedereen die zich 

heeft ingezet en blijft inzetten voor een proper Lummen! 

#LUMMENLEGTHETKLIMAATOPDESTIP

WEEK VAN DE 
HANDHAVING:  
3-9 OKTOBER
Wist jij al dat afval trager vergaat dan je verwacht? Zo 

doet één banaan er één jaar over en een waterflesje 

vergaat zelfs nooit. 

Zwerfvuil en sluikstort hebben een grote impact op het 

milieu. De strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten is dan 

ook één van de prioriteiten uit ons afvalplan. Tussen 

3 en 9 oktober 2022 is het ‘Week van de handhaving’. 

Gedurende deze week zullen er extra controles 

plaatsvinden op zwerfvuil en sluikstorten. Zo gaan we 

samen #vooreenproperLummen.

Sint-Vincentius
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‘T SJAMAJEEKE

WEEK VAN DE KINDEROPVANG
Van 10 tot 16 oktober 2022 is het ‘week van de kinderopvang’ met dit jaar als 

thema “Sterren op de speelvloer”. Met deze actie willen we elke medewerker van 

de kinderopvang laten schitteren. Elke dag spelen zij de sterren van de hemel en 

zetten ze zich met hart en ziel in om elk kind een fijne opvangtijd te bezorgen. 

Elke dag staan ze opnieuw paraat en kunnen we op hen rekenen. Ze verdienen 

stuk voor stuk een standbeeld, dat is zeker! 

START NIEUW 
SCHOOLJAAR
Op 1 september gaan de scholen weer open en 

komen er dus veel kindjes terug naar onze voor- 

en naschoolse opvang.

Hebben jouw kindjes opvang nodig tijdens het 

schooljaar maar zijn ze nog niet ingeschreven? 

Surf naar www.lummen.be en maak een 

afspraak via de webpagina van ‘t Sjamajeeke. 

Opvang voor 1 of 2 september nodig? Reserveer 

dan een plaatsje voor 22 augustus 8:30.

Wij wensen alle kinderen een fijn en leerrijke 

nieuw schooljaar!

Voor meer info neem contact op met 
de administratieve dienst van de 
buitenschoolse opvang: buitenschoolse.
opvang@lummen.be of bel: 013 390 500.

OPVANG NODIG IN DE 
HERFSTVAKANTIE? 
Vanaf 1 september kan je een plaatsje reserveren voor de kinderopvang in 

de herfstvakantie. De inschrijving sluit af op 21 oktober 2022. Als je na de 

einddatum nog een plekje wil reserveren, kan dat indien er nog plaatsen 

beschikbaar zijn. Tijdig reserveren is de boodschap.

Kinderopvang annuleren? Dat kan tijdens de korte vakanties, ten laatste 

vrijdag voor de week van het opvangmoment.

Wil je meer info? Neem contact op met de dienst buitenschoolse opvang 
via 013 390 500, buitenschoolse.kinderopvang@lummen.be
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‘T SJAMAJEEKE VRAAG AAN...

’T SJAMAJEEKE ZOEKT 
VRIJWILLIGERS
De begeleiders van ’t Sjamajeeke brengen en halen de kinderen te 

voet naar en van school. Soms is de afstand voor de allerkleinsten 

net te groot. In Lummen-centrum brengen vrijwillige chauffeurs elke 

schooldag de kleuters met een mono-volumewagen met 7 zitplaatsen.

Een dikke merci aan alle vrijwilligers die zich wekelijks voor ’t 

Sjamajeeke inzetten!

Om hen een beetje te ontlasten is de buitenschoolse opvang op zoek 

naar meer chauffeurs.

Zin om enkele keren per week de kleuters te vervoeren tussen ’t 

Sjamajeeke en de Talentuin? Laat ’t Sjamajeeke het weten.

Meer info? Neem contact op met  
buitenschoolse.opvang@lummen.be of bel 013/390 500

INFO- EN 
INSCHRIJVINGSAVOND 
Drie keer per jaar organiseert de buitenschoolse 

kinderopvang een infomoment in de grote zaal van GCOC 

Oosterhof. Deze vindt plaats op maandag 19 september 

2022 om 19:00.

Lummense ouders met kinderen van 2 jaar ontvangen 

hiervoor een uitnodiging. 

Iedereen die opvang nodig heeft of inlichtingen over 

buitenschoolse opvang wenst, is van harte welkom.  

Breng de dienst buitenschoolse opvang op de hoogte 

met hoeveel personen je komt.

Dit kan telefonisch op 013 390 500 of via mail naar 
buitenschoolse.opvang@lummen.be 

Heidi Lamotte

“Wat betekent ’t 
Sjamajeeke voor 
Lummen?” 

 Dertig jaar geleden, op 1 
september 1992, startte het 
gemeentebestuur van Lummen een 
buitenschoolse opvang voor kinderen 
van het kleuter- en basisonderwijs. 
Zes begeleiders en een coördinator 
verzorgden op twee locaties voor-en 
naschoolse opvang onder de naam ’t 
Sjamajeeke. Op dertig jaar tijd is het 
aantal locaties uitgebreid naar vijf. En 
waar zijn deze te vinden? In Lummen-
centrum, Geneiken, Linkhout, Meldert 
en Genenbos. In 1992 mochten we 
honderd kindjes ontvangen, in 2012 
waren dat er al 733 en afgelopen 
schooljaar 833. ’t Sjamajeeke is al 
dertig jaar lang een goed geoliede 
machine en dat hebben we te danken 
aan onze begeleiders en vrijwilligers 
die elke dag opnieuw paraat staan en 
het beste van zichzelf geven voor de 
Lummense kinderen. Dankjewel voor 
jullie inzet, dankjewel voor wie jullie 
zijn want jullie toveren elke dag een 
lach op vele gezichtjes.. 
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IN THE PICTURE

RAVOTTEN MET JE HOND 
IN DE OPENLUCHT? DAT 
KAN VANAF 8 OKTOBER!
DE GEMEENTE LUMMEN VERWELKOMT AL DE 

HONDENBAASJES EN HUN TROUWE VIERVOETERS OP 

DE HONDENLOSLOOPWEIDE. DIT IS EEN OMHEINDE 

GROENZONE AAN DE RANDPARKING AAN DE DR. 

VANDERHOEYDONCKSTRAAT/RINGLAAN WAAR HONDEN 

KUNNEN SPELEN EN RONDRENNEN ONDER HET 

WAAKZAME OOG VAN HUN BEGELEIDER.

Door omstandigheden kon de hondenlosloopweide niet 

eerder openen, maar 8 oktober is het zo ver. Tussen 

11:00 en 13:00 wijden we samen dit nieuwe speelterrein 

in én verwennen we de eerste honderd baasjes die 

aanwezig zijn met hun hond met een gratis goodiebag.

Goede afspraken, maken goede vrienden. Om alles 

vlot te laten verlopen op de hondenwei zijn er enkele 

regels opgesteld. Zo zijn agressieve en/of bijtende, 

loopse, besmettelijke of gekwetste honden, of honden 

met vlooien of andere parasieten niet toegelaten. Elke 

hond dient een halsband of harnas te dragen, zodat de 

begeleider de hond onmiddellijk kan aanlijnen indien 

nodig. De begeleider ruimt de uitwerpselen van de hond 

op en deponeert deze in de vuilnisbak. Het volledige 

reglement vind je terug op www.lummen.be.

Veel speelplezier!

KOOP EEN PLANTJE VOOR  
KOM OP TEGEN KANKER 
Op zaterdag 17 september 2022 vind je de leden van de 

Kindergemeenteraad in volle actie op de wekelijkse markt. Zij zullen 

tussen 9:00 en 12:00 azalea’s verkopen voor ‘Kom op tegen Kanker’. 

Een azalea zal 7 euro kosten en dit jaar hoef je er geen op voorhand 

online te bestellen. 

Wil jij graag jouw steentje bijdragen voor dit goede doel? Kom dan op  

17 september langs op de zaterdagmarkt op het Gemeenteplein. Tot dan!

TESTMOMENT BE-ALERT
 OP 6 OKTOBER
Een grote brand, een overstroming of een andere noodsituatie? Op dergelijke 

momenten willen we je graag snel verwittigen. Daarom test Lummen samen met 

heel wat andere gemeentes op 6 oktober BE-Alert, het nationaal systeem dat je via 

sms, email of telefoon op de hoogte brengt van een noodsituatie.

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

METEEN VERWITTIGD BĲ  
EEN NOODSITUATIE? 

REGISTREER JE VIA 
WWW.BE-ALERT.BE

Q16-2569_KANS_crisis_campagne_BE ALERT_Affiche_A2_02.indd   2 03/05/2017   16:11
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SPORT

HERFSTKAMPEN
De herfstvakantie komt er aan! Nog geen plannen voor de 

kinderen? De sportdienst organiseert twee superleuke kampen 

van 31 oktober tot en met 4 november. Het omnisportkamp laat ze 

proeven van verschillende sporten en spelvormen. Tijdens het crea-

activiteitenkamp wisselen knutselsessies en beweging elkaar af.

Opgelet, vanwege de feestdag op 1 november zal er die dag geen 

kamp plaatsvinden. 

Meer info volgt snel, dus hou zeker onze website in de gaten: 

https://www.lummen.be/sport-en-vrije-tijd/sport/sportaanbod/

sportkampen

Meer info? Sportdienst, 013 390 490, sport@lummen.be

MAAND VAN DE JEUGD/
SPORTVERENIGING 
In september 2022 organiseert Sport Vlaanderen opnieuw ‘Maand van de jeugd-/

sportverenigingen’. Onze gemeente zet deze maand in op extra reclame voor de 

initiaties, gratis trainingen en kennismakingsmomenten die sportclubs organiseren. 

Dat gebeurt allemaal via de gemeentelijke kanalen en via een brochure die verdeeld 

zal worden in de basisscholen. In de brochure worden alle verenigingen uitgebreid 

voorgesteld zodat de Lummenaren een beeld krijgen wat het verenigingsleven van 

Lummen te bieden heeft.

HEROPSTART 
LESSENREEKSEN 
SPORTDIENST 
LUMMEN
Het najaar staat voor de deur, een portie sport, weg met 

die sleur!

In september en oktober starten verschillende 

lessenreeksen waarbij beweging en ontspanning 

centraal staan. De sportdienst verwelkomt je graag 

terug op de verschillende lessenreeksen zoals: 

Zumba en Zumba Gold, Fit Ouder worden, Swim(f)It!, 

aquafitness, aquafietsen, curve-bowls en netbal.

Interesse? Inschrijven kan via 

https://reservaties.lummen.be/ 

Voor meer info surf naar: https://lummen.be/sport-
en-vrije-tijd/sport/sportaanbod
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BELEVEN
DRAAG JE WARMSTE 
STEENTJE BIJ VOOR 
LUMMEN FOR LIFE 2022
Na drie jaar kan het warmste evenement van Lummen 

eindelijk weer doorgaan. Op vrijdag 2 december 2022 is 

Lummen for Life terug en daar hebben we jou voor nodig. 

Heeft jouw vereniging, school of adviesraad nog een leuk 

idee? Willen jullie een handje komen helpen of organiseren 

jullie een activiteit om geld in te zamelen? Geef dan een 

seintje aan onze dienst Vrije tijd voor 12 september.

Meer info dienst vrije tijd: vrijetijd@lummen.be of bel 
naar 013 390 515.

HET WEEKEND VAN DE KLANT, 
VERRASSEND PLEZANT!
Het weekend van de klant staat voor een feestelijk winkelweekend in heel 

België. Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2022 wordt de vijfde editie gevierd. 

Winkeliers, horeca-zaken, kappers en schoonheidsspecialisten, bankkantoren, 

reisbureaus, … verrassen hun klanten met een cadeautje of leuke actie. Ook 

in Lummen organiseren we tijdens dat weekend heel wat leuke activiteiten en 

animatie.

Het weekend van de klant staat garant voor een heel weekend shopplezier. De 

gemeente Lummen en de Lummense handelaars werken tijdens dat weekend 

samen om iedereen een onvergetelijke shopdag te bezorgen. Hou dus het 

weekend van 1 en 2 oktober zeker vrij!

PRIJS BEELDENDE KUNSTEN  
8 EN 9 OKTOBER 2022

Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2022 vindt de jaarlijkse ‘Prijs 

Beeldende Kunsten’ plaats, met kunstwerken uit allerhande 

disciplines, gecreëerd door Lummenaren. Deze 31e editie wordt 

georganiseerd door het gemeentebestuur van Lummen, in 

samenwerking met de Cultuurraad. 

De tentoonstelling zal dit jaar plaatsvinden in GCOC Oosterhof.

De jurering van de kunstwerken door vak- en publieksjury en de 

prijsuitreiking vinden plaats op zaterdag 8 oktober vanaf 19:30 uur. 

Tijdens deze avond kan je ook genieten van de prachtige stemmen 

van het vrouwenkoor ‘Vocal Ensemble F:ém@il’.

Op zondag 9 oktober openen de deuren van GCOC Oosterhof tussen 

14:00 en 18:00. Iedereen kan de tentoonstelling bezoeken en 

stemmen voor de drie publieksprijzen: beste beeld, beste schilderij en 

beste foto. Als kers op de taart trakteert de cultuurraad zondag iedere 

bezoeker op een gratis tas koffie. 

Kom eens een kijkje nemen en laat je verrassen door het creatieve 

talent dat Lummen rijk is. 

Winnares 2021 Maria Theunis met het werk ‘Magisch landschap’

7DE LUMMENSE 
SPORTELDAG 
In oktober is het weer zo ver! Op donderdag 

6 oktober 2022 vindt in Sportcomplex 

Vijfsprong de zevende editie van de 

Lummense Sporteldag plaats. Noteer 

deze datum alvast in je agenda! Hopelijk 

kunnen we de coronamaatregelen definitief 

schrappen zodat we jullie een normale 

organisatie kunnen aanbieden.

Ook dit jaar hopen we heel wat 55+’ers te 

mogen ontvangen om hun een uitgebreid 

pakket van bewegingsactiviteiten voor 

te schotelen. Er zullen tal van binnen- en 

buitenactiviteiten georganiseerd worden. Je 

mag zelf kiezen aan welke activiteit(en) je 

deelneemt.

Voor de prijs van 5 euro ben je verzekerd, 

mag je deelnemen aan alle activiteiten, 

krijg je ’s middags soep en brood, en na de 

Sporteldag krijg je koffie en taart. Schrijf 

zeker in!

Inschrijven kan via sportdienst 
Lummen: sport@lummen.be  
 013 390 490 of ter plaatse, Sportweg 8, 
3560 Lummen, bureel sportdienst
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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.

LUMINIGOLF

Luminigolf: verken Lummen op een 
ludieke manier en huur een minigolfset in 
verschillende Lummense horecazaken. Zin 
om Lummen-centrum op een leuke manier te 
ontdekken? Dan hebben we goed nieuws! De 
dienst vrije tijd werkte, samen met de Raad 
voor Toerisme “Luminigolf” uit, een spel voor 
jong en oud. Via een uitgestippeld parcours 
van ongeveer 3,3 km speel je met vrienden 
en familie een leuk spelletje Luminigolf! 

Nog tot en met zaterdag 1 oktober 
2022

 Basistarief: 10,00 €
 Lummen-centrum 

Route door Lummen-Centrum 
3560, Lummen 
Gemeentebestuur Lummen

  MEER INFO  013 390 515 
https://www.lummen.be/sport-en-vrije-tijd/
toerisme/luminigolf

INTERNESTJE
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!

Elke maandag van 9:30 tot 12:00

 Basistarief: 0,00 €
 Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje dr. 

Vanderhoeydonckstraat 56 3560, Lummen 
 Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
  MEER INFO   http://www.lummen.be 

lokaaldienstencentrum@lummen.be 
013390605

NAAICAFÉ
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 Lokaal 

dienstencentrum ‘t Klavertje Lummen
  MEER INFO  013390605 

lokaaldienstencentrum@lummen.be

KINDERYOGA (6-12J)
Op een speelse manier experimenteren we 
met yogahoudingen, visualisatie, massage, 
ervaren van het lichaam. Verbinden we met 
onszelf en de ander. Mag je zijn wie je bent!

woensdag van 16:00 tot 17:00

 Basistarief: 100,00 €
 Freinetschool Wondere Wereld 

Dr. Vanderhoeydonckstraat 14 
Kinderyoga De Zonnevogel

  MEER INFO  dezonnevogel@outlook.com 
0486 763 748

AQUAFIETSEN

Ontdek alles over de uren en tarieven op 
reservaties.lummen.be

 Basistarief: 48,00€
 Sportcomplex Vijfsprong 

Sportweg 8, 3560Lummen 
Sportdienst Lumme

  MEER INFO  https://reservaties.lummen.be

FIT OUDER WORDEN
Elke maandag

 Basistarief: 100,00
 Sportcomplex Vijfsprong

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

CURVE BOWLS
Van woensdag 7 september 2022  
tot woensdag 14 juni 2023

 

Basistarief: 50,0
 Sportcomplex Vijfsprong

Sportweg 8, Lummen
 Sportdienst Lummen
  MEER INFO  https://reservaties.lummen.be
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IN LUMMEN

“ENGELSE 
PRAATGROEP - 
BEGINNERS 
ENGELSE LES  - 
GEVORDERDEN “
Elke donderdag 

 Basistarief: 15,00 €
 Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 

dr. Vanderhoeydonckstraat 56  
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 
Lummen

  MEER INFO  https://reservaties.lummen.be

BREICAFÉ
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  Lokaal 
dienstencentrum ‘t Klavertje Lummen

  MEER INFO  MEER INFO  013 390 605 
lokaaldienstencentrum@lummen.be https://
reservaties.lummen.be/

KAARTNAMIDDAG
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.

dinsdag en donderdag 
van 13:00 tot 17:00

 Basistarief: 2,00 €
 Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje dr. 

Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen, 
Lokaaldienstencentrum ‘t Klavertje Lummen 

  MEER INFO   013390605 
lokaaldienstencentrum@lummen.be https://
www.lummen.be/leven-en-welzijn/ouder-
worden/lokaal-dienstencentrum-t-

 klavertje

NEPAL FESTIVAL 2022

Op zaterdag 3 september 2022 organiseren 
we een groot Nepal Festival in aanwezigheid 
van de Nepalese ambassadeur H.E. Mr. 
Gahendra Rajbhandari. Een unieke kans 
om je helemaal onder te dompelen in 
de Nepalese sfeer met - Nepalese dans 
- Nepalese keuken - Nepalese muziek - 
giftshop met Nepalese curiosa - doorlopend 
drank en hapjes te verkrijgen. Het festival is 
gratis toegankelijk voor iedereen.

Zaterdag 3 september 2022  
vanaf 17:00

 GCOC Oosterhof 
Dokter Vanderhoeydonckstraat 56 
VZW Medora Belgium

MELDERT KERMIST

Van 9 tot 12 september

 SK MELDERT 

PAstorijstraat, 3560Meldert (Lummen)

KALENDRIESTOCHT
Heuvelachtige tocht met als voornaamste 
troeven Hertenrodeberg, de vallei van 
de Zwarte Beek, de Willekensberg en de 
Venusberg met een uniek zicht over de 
volledige vallei.

Zaterdag 10 september 2022 
van 07:00 tot 15:00

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

 Zaal Kalendries, Meldertsebaan  
VOS Schaffen vzw 

  MEER INFO  louis.peters@hotmail.be 
+32(0)477 76 88 14 
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PADDENSTOELEN-
WANDELING
Op zoek naar zwammen in alle maten, 
kleuren en vormen.

Zondag 25 september 2022 
van 14:00 tot 16:30

 Parking restaurant Beukenhof 
Beukenboomstraat 5 
Natuurpunt Lummen

  MEER INFO  tyrionsj@gmail.com  
https://www.natuurpunt.be/agenda/
paddenstoelenwandeling-38

HERFSTWANDELTOCHT
Wandeling door natuurgebieden naar 
rustpost Zaal Sint-Jozef in Thiewinkel. Terug 
langs Kasteelstraat Sint-Paul en de vijvers 
van het Regionale Landschap.

Zaterdag 1 oktober 2022 
van 07:00 tot 15:00

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

 ‘t Klavertje, Dr.Vanderhoeydonckstraat 56 
De Lummense Dalmatiërs vzw

  MEER INFO  kingherman55@hotmail.com 
+32(0)498 05 73 54

TOERTOCHT ALERT 
BIKERS LUMMEN
MTB TOERTOCHT LUMMEN

Zondag 9 oktober 2022

 Basistarief: 4,00 €; 60 km: 6,00 €; 84 km: 
8,00 €

 Gildezaal Sint Lambertus Laren 
Hoogstraat  83, Lummen 
Alert Bikers

  MEER INFO  https://www.facebook.com/
people/Alert-Bikers/100054480189409/

PC ONDERHOUD 
WINDOWS 10
Maak je computer sneller door zelf allerlei 
simpele ingrepen uit te voeren en maak 
er een geordend gebruiksvoorwerp van. 
Gelukkig beschikt Windows standaard over 
een aantal eenvoudig te gebruiken apps en 
onderdelen om je computer grondig mee op 
te schonen.

4 lessen vanaf 4 oktober op dinsdag 
telkens van 9u tot 11u45

Basistarief: 22,50 €
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 
dr. Vanderhoeydonckstraat 56 Lokaal 
dienstencentrum ‘t Klavertje

  MEER INFO   https://reservaties.lummen.be

WEBSITES OVERHEID
Online diensten en informatie van de 
overheid voor onze landgenoten. We trachten 
verder te helpen. Welke informatie biedt de 
overheid aan zowel algemeen als persoonlijk: 
My Belgium, pensioen informatie, 
belastingen, Mijn gezondheid, E-box . 

4 lessen telkens van 9u tot 11u45 op 
donderdag vanaf 6 oktober

 Basistarief: 22,50 €
 Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 

dr. Vanderhoeydonckstraat 56 Lokaal 
dienstencentrum ‘t Klavertje

  MEER INFO  https://reservaties.lummen.be

DEMENTIE-
VRIENDELIJKE 
WANDELING
Zaterdag 15 oktober 2022 
van 13:30 tot 15:30

 Basistarief: 0,00 €
 ‘t Vloot Schulensmeer 

Demerstraat 60,Lummen

“Lummen,dementievriendelijke gemeente” 
ism Alzheimerliga

LEGENDEN- EN 
DRUPPELKES-
WANDELING

“Genieten van de nachtelijke geluiden, 
enkel onderbroken door lepe legendes 
en frisse borreltjes.Op de Willekensberg, 
20u00 parking Restaurant Beukenhof 
Beukenboomstraat 5

Zaterdag 15 oktober 2022 
van 20:00 tot 22:00

 Parking restaurant Beukenhof 
Beukenboomstraat 5, Lummen 
Natuurpunt Lummen

  MEER INFO  natuur.lummen@gmail.com 
https://www.natuurpunt.be/agenda/
legenden-en-druppelkeswandeling-3

LEGO-EVENT TEN 
VOORDELEN VAN HET 
KINDERKANKER-
FONDS
Lego-expo met verkoop. Exposanten van 
binnen en buitenland. 2 de hands verkoop 
van Lego. Ook randanimatie aanwezig.

Van zaterdag 22 oktober 2022 tot 
zondag 23 oktober 2022

 Basistarief: 2,00 €
 Spectrumcollege Lummen 

Pastoor Frederickxstraat 9, Lummen
  MEER INFO  ronald.aerden1@telenet.be

H

Jouw activiteit hier? Geef ze voor 19 september in via www.uitdatabank.be
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‘T KLAVERTJE

ACTIVITEITEN  
’T KLAVERTJE

WAT WANNEER WAAR KOSTPRIJS

Internestje Elke maandag 9:30-12:00 ‘t Klavertje Gratis toegang

Naaicafé
Tip: neem je eigen naaimachine mee

Elke dinsdag 13:00 -17:00 ‘t Klavertje Gratis toegang

Kaartnamiddag Elke dinsdag en donderdag 13:00-17:00 ‘t Klavertje €2

Breicafé Elke donderdag 13:00-17:00 ‘t Klavertje Gratis toegang

Veilig op het internet
Elke dinsdag in september 09:00-11:45

GCOC Oosterhof, 
zaal 1

Lummenaar: €15 
Niet-Lummenaar: €22,5 

Wandel en fietsapps Elke donderdag van 8 – 29 
september 

09:00-11:45 Start ‘t Klavertje
Lummenaar: €15 
Niet-Lummenaar: €22,5 

Inleefsessie dementie 9 september 14:00 GCOC Oosterhof Gratis inkom

Ontbijt
Geniet van een gezellig ontbijt in ‘t Klavertje 14 september 09:00-11:00 ‘t Klavertje €€9

Het regent op je neus 16 september 13:00 ‘t Klavertje
Lummenaar: €5 
Niet-Lummenaar: €7,5

Ontbijt 14 september 09:00-11:00 ‘t Klavertje €9

Veilig elektrisch fietsen in groep 7 en 21 september 14:00 ‘t Klavertje Gratis toegang

Workshop eerste hulp bij ouderen 23 september 14:00 ‘t Klavertje Gratis toegang

Seniorenrestaurant 27 september en 25 oktober 12:00 GCOC Oosterhof Meer info: 013 390 605

Wat leer je uit een crisis? 28 en 29 september: 
13:30-17:00
13:30-16:00

Vergaderzaal in 
’t Vloot aan het 
Schulensmeer

€9

Tekenles
Vanaf 1 oktober elke zaterdag 
met uitzondering van de 
schoolvakanties.

13:00-16:00 ‘t Klavertje
Lummenaar: €15 
Niet-Lummenaar: €22,5 

PC onderhoud Windows 10 Vanaf 4 oktober 4 
opeenvolgende dinsdagen

09:00-11:45 ‘t Klavertje
Lummenaar: €15 
Niet-Lummenaar: €22,5 

Websites overheid Vanaf 6 oktober 4 
opeenvolgende donderdagen

09:00-11:45 ‘t Klavertje
Lummenaar: €15 
Niet-Lummenaar: €22,5 

Dansnamiddag 14 oktober 13:00-17:00 GCOC Oosterhof Gratis inkom

Cybersecurity i.s.m. B.I.N 17 oktober 19:00 GCOC Oosterhof Gratis

Gelukswandeling 21 oktober 13:30-15:30
Start: Sportcentrum 
Ten Hove (Ten Hove 
5, 3510 Kermt)

Lummenaar: €5 
Niet-Lummenaar: €7,5

Halloweensfeestje 28 oktober 13:00-17:00 ‘t Klavertje
€4 (incl. een hapje en 
een drankje)

’T KLAVERTJE ORGANISEERT DIT NAJAAR WEER TAL 

VAN LEUKE EN INTERESSANTE WORKSHOPS EN 

ACTIVITEITEN. SPRING EENS BINNEN EN GENIET.

Schrijf je in via: lokaaldienstencentrum@lummen.be of bel 013 390 605. ‘t Klavertje kijkt er naar uit om je te ontvangen!

Lees meer over het project 
‘Veerkrachtig Lummen’ op pagina 17.

14



NIEUW PARK IN LUMMEN
Het gemeentebestuur en de Kerkraad van Lummen-

Centrum hebben de krachten gebundeld om van de site 

‘Onze-Lieve-Vrouwebeuk’ een toeristische trekpleister 

te maken. Op zondag 11 september zal er tijdens ‘Open 

Monumentendag’ een officiële opening georganiseerd 

worden om deze site open te stellen voor het grote 

publiek. 

De ingang van de site is te voet bereikbaar en vind je 

tussen wandelknooppunt 22 en 26 (via de Fonteinstraat 

of Dikke Eikstraat). De kaart van het wandelnetwerk 

in Lummen kan je gratis downloaden via https://

www.lummen.be/sport-en-vrije-tijd/toerisme/

wandelen of is gratis af te halen in de UiTbalie – Dr. 

Vanderhoeydonckstraat 56 – 3560 Lummen. 

De trekpleister van het park is de indrukwekkende rode 

beuk met een stamomtrek van net geen 3,5 meter en een 

hoogte van zowat 26 meter. Nog een leuk weetje: deze 

boom werd verkozen tot ‘Baillet Latour Boom van het jaar 

2018’.

Ontdek deze verborgen Lummense Parel!

Meer info: dienst vrije tijd – 013 390 515 – 
 vrijetijd@lummen.be

ONTDEK HET LAND VAN 1001 
VIJVERS OP DAG VAN DE 
WIJERS

De Wijers is een waterrijke streek in het 

hartje van onze provincie, verspreid 

over 8 gemeenten (Hasselt, Genk, 

Zonhoven, Houthalen-Helchteren, 

Heusden-Zolder, Lummen, Diepenbeek 

en Herk-de-Stad). Meer dan 1000 vijvers 

kleuren hier het landschap. De vele 

vijvers en het omliggende landschap 

maken deze streek erg waardevol voor 

heel wat zeldzame dieren en planten. 

Op 25 september kan je het land van 

1001 vijvers ten volle proeven en 

beleven op ‘Dag van de Wijers’. Heel de dag zijn er op verschillende 

locaties in het gebied activiteiten te beleven op, rond en in het water. 

Ook aan Schulensmeer valt er van alles te beleven. Zo kan je doorlopend 

van 10:00 tot 17:00 watersporten, gratis initiaties roeien, surfen of 

zeilen volgen, kan je een touwenparcours doen over de Demer of leren 

hengelen. 

Ontdek alle activiteiten van de verschillende locaties op: 

 www.dagvandewijers.be 

Meer info? Schulensmeer: Demerstraat  60, 3560 Lummen - 013 44 
12 37 - info@schulensmeer.be - www.schulensmeer.be

BELEVEN

Save the date 
21 oktober 2022 
Hou de gemeentelijke facebookpagina in 

de gaten voor de programmatie van de 

Lummense dag van de jeugdbeweging.
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INFO
LUMMEN HELPT OEKRAÏNE
De oorlog in Oekraïne woedt nog steeds en miljoenen inwoners hebben 

alles moeten achter laten om te vluchten. Dat raakt ons allemaal. Een 

aantal vluchtelingen vond de weg naar Lummen en we ontvingen hen 

met open armen. 

Momenteel verblijven er 75 Oekraïense vluchtelingen in Lummen. Zij 

vinden hun tijdelijke nieuwe thuis in het oud-woonzorgcentrum, in de 

assistentiewoningen en bij Lummenaren die hun thuis openstellen. We 

geven je graag een overzicht: 

Dertig warme Lummenaren hebben zich aangemeld als vrijwilliger en 

zetten zich samen met de personeelsleden en maatschappelijk werkers 

in om hen in Lummen thuis te laten voelen tot het weer veilig zal zijn 

om terug te keren naar huis. Zij ondersteunen bij de administratie, 

zorgen dat de kinderen naar school kunnen en volwassenen kunnen 

gaan werken en dat ze de weg vinden naar de juiste zorg. Daarnaast 

maken ze hen wegwijs in Lummen, in het Lummense recreatieleven en 

worden er Nederlandse lessen georganiseerd.

AMBASSADEUR NEPAL OP BEZOEK
Naar aanleiding van het Nepalfestival in september, bezocht de ambassadeur van Nepal op 20 augustus Lummen. Hij werd warm 

ontvangen door de burgemeester en de schepenen waarna hij een rondleiding kreeg door onze gemeente. Natuurlijk maakten ze een 

stop aan één van de belangrijkste Lummense hotspots, de Duizendjarige Eik. De lokale gids dompelde Meneer Gahendra Rajbhandari 

onder in de Lummense geschiedenis. Om het bezoek af te sluiten mocht hij ook nog proeven van de lokale horeca.

12
Gastgezin

8
Assistentiewoningen

55
Oud-woonzorgcentrum

Ik heb Slavistiek en Oost-Europakunde gestudeerd, dus ik kan wel 
een woordje Russisch. Momenteel ben ik in moederschapsverlof 

maar toch wou ik mijn steentje bijdragen en heb ik me aangemeld 
als vrijwilliger. Ik tolk voor de Oekraïense Hanna, en ga samen met 

haar op zoek naar huisvesting.

Kristien Ciroux, vrijwilliger

Op 11 maart ben ik met mijn twee zoontjes en moeder in 
Lummen aangekomen vanuit Oekraïne. Ik ben de Lummenaren 
zo dankbaar dat ze zo warm en behulpzaam zijn. De gemeente 

helpt mij met mijn Nederlands en in mijn vrije tijd ga ik zwemmen 
of fietsen door de mooie natuur van Lummen. Het lekkerste wat ik 

hier heb ontdekt? De chocolade! 

Oksana Moskvina, advocate 

Wil je graag ook jouw steentje bijdragen? Neem contact op met de 
sociale dienst: 013 390 573,  sociale.dienst@lummen.be

16



ZORG

WAT WANNEER WAAR

Inleefsessie 9 september om 14:00 GCOC Oosterhof

Rouw en dementie 19 september om 19:30 ‘t Klavertje

Lezing: Jan Steyaerts 6 oktober om 19:30 Bibliotheek Lummen

Dementievriendelijke 
wandeling 15 oktober om 13:30

’t Vloot 
(Schulensmeer)

WERELD ALZHEIMERDAG
21 september is het Wereld Alzheimerdag In en op die dag staan we 

wereldwijd even stil bij dementie. Binnen onze gemeente is er de werkgroep 

‘dementievriendelijke gemeente.’ Hun doel? De drempel voor mensen met 

dementie verlagen om zo lang mogelijk deel te nemen aan het sociale leven. 

Op 9 september organiseren ’t Klavertje, de dienst vrije tijd en de werkgroep 

‘dementievriendelijke gemeente’ een inleefsessie dementie. De inleefsessie 

heeft als doel meer inzicht te krijgen in het ziektebeeld door je fysiek in de plaats 

van de zorgbehoevende te stellen. 

Interesse?Schrijf je in voor 5 september: dementievriendelijk@lummen.be  

Wil je nog meer te weten komen over dementie? Zet dan volgende activiteiten 

zeker in je agenda:

VEERKRACHTIG LUMMEN IS TERUG 
Heb je ook al gemerkt dat we meestal pas over mentale gezondheid spreken als het niet goed gaat? Daarom is het 

belangrijk én nodig om te werken aan geestelijke gezondheid nog voor er zich problemen stellen.

Voor de tweede keer slaan verschillende gemeentelijke diensten de handen in elkaar om werk te maken van een 

“Veerkrachtig Lummen”. 

Het thema van “Veerkrachtig Lummen” is voeding in de brede zin van het woord: voeding voor het lichaam, voeding voor 

de geest, voeding voor het lichaam onder de vorm van beweging. Daarom voorziet het Lumenneke dit najaar weer een 

heleboel veerkrachtige activiteiten!  

Op de hoogte blijven van ‘Veerkrachtig Lummen’? Like dan zeker de Facebookpagina van het Lumenneke: https://www.

facebook.com/Lumenneke 

Voor meer info kan je binnenkort ook terecht op: https://www.lummen.be/leven-en-welzijn/veerkrachtig-lummen

LUMMENSE MANTEL-
ZORGDAG OP 20 
OKTOBER
Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde, 

daarom nodigt ’t Klavertje alle Lummense 

mantelzorgers op 20 oktober om 19:00 uit 

in café Kaffee van woonzorgcentrum ‘Het 

Meerlehof’.

Op deze dag staan we even stil bij wat 

een zorgplanning is, leer je alles over 

wilsverklaringen,  verschillende woonvormen 

en ontdek je verschillende diensten en 

hulporganisaties. Met een hapje en een drankje 

sluiten we de Lummense mantelzorgdag af.

Voor meer info of om in te schrijven neem 
je contact op met de Thuiszorgdienst: 
013 390 530 of mail naar 
thuiszorgdienst@lummen.be 

HERFSTBOOSTERPRIK 
In het najaar start Vlaanderen met een nieuwe vaccinatiecampagne om 

de inwoners opnieuw te beschermen tegen het coronavirus. Mensen 

met een hoog risico, een onderliggende aandoening en zorgpersoneel 

ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een herfstbooster.

Meer info vind je op:  
https://www.lummen.be/leven-en-welzijn/lummen-vaccineert 
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INFILTRATIEBERMEN, 
WAT ZIJN DAT?

JE VLOT EN VEILIG VERPLAATSEN IN LUMMEN IS EEN VAN DE 

AMBITIES UIT HET MEERJARENPLAN VAN ONZE GEMEENTE. 

DAARNAAST ZETTEN WE IN OOK IN OP MEER EN BETERE 

RIOLERING EN LOKALE WATERINFILTRATIE. MAAR WAT HOUDT 

LOKALE WATERINFILTRATIE PRECIES IN?

Veranderend klimaat
Het weer en het klimaat ondergaan de laatste jaren enkele 

drastische veranderingen. We maken langere periodes van 

droogte mee maar als het regent, regent het overvloedig. 

Onze riolering kan zo’n plotse watervloed niet aan. Om al dat 

regenwater zorgvuldig op te vangen en te gebruiken, moeten 

we voor andere opvangmethodes kiezen.

Groene infiltratiebermen
Op verschillende locaties in onze gemeente werd er al 

gekozen voor een groene infiltratieberm. Een groene 

infiltratieberm wordt aangelegd tussen de grens van 

privé-eigendommen en de weg. Met zo’n berm proberen we 

zoveel mogelijk regenwater lokaal op te vangen en vast te 

houden in de grond.

Hoe worden infiltratiebermen aangelegd?
De berm wordt aangelegd in een lichte komvorm waarbij 

het diepste punt maximum 15 tot 20 cm lager ligt dan 

de rand van de rijweg. Er wordt een laagje aangepaste 

teelaarde aangebracht en daarna wordt er gras gezaaid. 

Afhankelijk van de doorlaatbaarheid van de ondergrond 

kan er ook nog een ondergronds grindbed voorzien worden 

en op enkele strategische plaatsen wordt er soms ook een 

overloopslokker geplaatst om wateroverlast te voorkomen. 

Na de aanleg heeft de berm wel wat tijd nodig vooraleer 

deze optimaal infiltreert. Geduld is dan even de boodschap! 

Nadat het gras volledig tot ontwikkeling gekomen is kan de 

berm opgenomen worden in het normale bermbeheer. 

Een geslaagde infiltratieberm! Ook in Lummen kiezen we 

waar mogelijk voor groene infiltratiebermen bij nieuwe 

rioleringsprojecten .
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WELKE WERKEN STAAN ER OP DE PLANNING?
In Lummen werken we aan verkeersveilige gemeente. In augustus zijn de werken gestart in de Mosstraat, Zonnestraat en 

Oostereindestraat. De Mosstraat krijgt nieuwe fietspaden. Zowel in de Zonnestraat als in de Oostereindestraat gaan ze overal 

gescheiden riolering aanleggen. De Zonnestraat wordt volledig vernieuwd en er komen stoepen. De Oostereindestraat wordt een 

éénrichtingsfietsstraat met in de andere richting er een gescheiden fietspad.

De werken in de Ketelstraat staan gepland voor oktober 2022. Ook hier wordt er gescheiden riolering aangelegd. Deze straat krijgt ook 

een nieuw wegdek en nieuwe stoepen.

Waarom kiezen we voor infiltratiebermen?
We kiezen de laatste jaren steeds vaker voor een groene 

infiltratieberm naast de weg, in plaats van een goot met 

straatkolken. Dat heeft verschillende redenen:

• Een goot vangt het regenwater op dat op straat valt en vervoert het 

onmiddellijk naar een andere plaats. Met een groene infiltratieberm 

houden we het regenwater op de plek waar het viel.

• Een infiltratieberm werkt beter dan een gracht, die parallel 

naast de weg wordt aangelegd. Het water in een gracht kan 

infiltreren in de bodem maar wordt toch afgevoerd naar een 

andere plek. Na een lange droge periode kan een gracht ook 

nare geurtjes en allerlei insecten met zich meebrengen. Het is 

dus zeker aangenamer om een infiltratieberm voor je woning 

te hebben dan een traditionele gracht. 

• Met een infiltratieberm vermijden we dat bewoners hun auto 

permanent parallel naast de weg plaatsen. ‘Langsparkeren’ 

naast een fietspad of weg kan voor gevaarlijke situaties 

zorgen in het verkeer. 

• Een groene berm is beter waterdoorlatend dan een berm 

waar kiezelstenen liggen. Ook zorgen kiezelstenen voor 

vervuiling op de weg, en kunnen opspringende stenen schade 

veroorzaken aan fietsen en auto’s. 

Enkele vragen over groene infiltratiebermen
Als er een groene infiltratieberm bij mij in de straat wordt 
aangelegd, krijg ik dan opnieuw een oprit?

Alle vergunde opritten worden opnieuw aangelegd. Er wordt 

dan gekozen voor een klinker met een brede voeg, waar het 

regenwater nog tussendoor kan sijpelen. 

Ik parkeer normaal gezien net voor mijn woning, parallel 
naast de straat. Waar moet ik dan parkeren?

Wagens dienen geparkeerd te worden op de oprit. 

Zo vermijden we gevaarlijke verkeerssituaties met 

geparkeerde wagens. Bezoekers kunnen in een droge 

periode ook nog gebruik maken van de berm om hun wagen 

te parkeren. Bovendien is het in veel straten ook toegestaan 

om de wagen op de rijweg te parkeren. 

Het is ook niet toegelaten om de infiltratieberm te 

gebruiken voor privédoeleinden: de berm is immers 

openbaar domein.

De stand van zaken van de Lummense wegenwerken kan je volgen op www.lummen.be/wegenwerken. Wil je graag op de hoogte blijven van de 
laatste updates van een project? Schrijf je dan in via de projectpagina op de mailing.

19



INFO

LUMMEN: woensdag van 09:00-12:00, 013 390 529

HERK-DE-STAD: dinsdag van 09:00-12:00, 013 380 316

HALEN: maandag van 14:00 tot 19:00, 013 460 377

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

Wil je je woning verkopen of verhuren of heb je verbouwplannen? Raadpleeg 

dan zeker eens je woningpas. In dit digitale paspoort vind je op één 

centrale plaats informatie over een aantal aspecten van je woning (energie, 

isolatie, bodem, …) in één oogpopslag en een overzicht van nuttige en 

digitaal beschikbare attesten. Ook andere informatie, zoals interessante 

omgevings-en bodemkaarten vind je hier terug. 

De woningpas is een initiatief van de Vlaamse overheid, waarbij diverse 

entiteiten samenwerken aan het beschikbaar stellen van hun gegevens uit 

databanken. Met respect voor je privacy. Zo kan je je woninggegevens alleen 

bekijken door in te loggen met je e-id, token of itsme-app. Op termijn zal de 

woningpas nog meer uitgebreid worden met meer informatie en attesten en 

zal je jouw woningpas kunnen delen met anderen.

Benieuwd naar wat er in je woningpas zit? Log dan snel in via woningpas.

vlaanderen.be

DE WONINGPAS, JOUW DIGITAAL 
PASPOORT MET INFORMATIE EN 
ATTESTEN VANUIT DE OVERHEID!

BEGRAAFPLAATS IN 
HET GROEN

Tijdens de eerste helft van 2022 werd het kerkhof 

in Meldert vernieuwd. De begraafplaats moest een 

serene gedenkplaats worden, met meer ruimte, 

groen en comfort. De begraafplaats is uitgebreid 

met een extra stuk van 10 are. De uitbreidingzone 

biedt plaats aan een nieuwe ceremonieruimte 

en kinderbegraafplaats met sterrenweide en een 

kunstwerk. Het heeft ook een groenere aanblik, de 

kiezel is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor 

sedummatten en een halfverharding  aangevuld 

met bloesembomen, frisse beplanting, grasperken 

en een haag. De begraafplaats van Meldert is 

een serene plek in het groen waar nabestaanden 

hun dierbaren in alle rust kunnen herdenken. De 

begraafplaats wordt ingehuldigd op 30 oktober 

2022.

LINKHOUT

Het gemeentebestuur van Lummen wil ook de 

begraafplaats van Linkhout vernieuwen. Ook daar zal 

er, zoals in Meldert, ingezet worden op het concept 

‘groene gedenkplaats’. Voor deze opwaardering 

zullen we bepaalde graven ouder dan 50 jaar 

moeten verplaatsen of laten verwijderen. Kinder- en 

oud-strijdersgraven blijven behouden of worden 

verplaatst, net zoals het aanwezige erfgoed. Ook hier 

is een uitbreidingzone voorzien zodat er op lange 

termijn voldoende plaats blijft voor de verschillende 

graftypes. 

De komende periode wil de gemeente gebruik maken 

om in alle rust en sereniteit de nabestaanden te 

contacteren. De herinrichtingswerken zullen ten 

vroegste starten in het najaar van 2023.

OPENINGSUREN 
WOONINFOPUNT
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WIL JIJ OOK EEN ROL SPELEN 
IN DE STRIJD TEGEN DE 
KLIMAATOPWARMING?
De gemeente Lummen helpt je daar graag bij! Wist je dat je een subsidie 

kan krijgen bij het aanplanten van hoogstammige bomen, knotbomen, 

fruitbomen of houtkanten?

Plant je inheemse hoogstammige bomen of fruitbomen, dan ontvang je 

een subsidie van 15 euro per boom. Per knotboom ontvang je 3 euro en 

per vierkante meter houtkant 2 euro.

Wist jij al dat een kattin twee tot vier nestjes 

per jaar op de wereld kan zetten? Door je kat te 

laten steriliseren of castreren behoed je heel wat 

katjes van een noodlot als zwerfkat. Om dat te 

stimuleren doet gemeente Lummen mee aan de 

Valentijnsactie. Je ontvangt een kortingsbon van 

15 euro voor je kater en één van 25 euro voor je 

kattin. De kortingsbonnen zijn nog geldig tot en 

met 15 september bij alle Limburgse dierenartsen.

Meer info? Surf naar: 
https://www.lummen.be/node/3566 

OVERSTROMING LUMMEN JULI 2021 
NU TOCH ALS RAMP ERKEND
De Vlaamse regering besliste om de overstroming die zich vorig jaar voordeed van 

14 juli t.e.m. 17 juli nu toch ook voor onze gemeente als ramp te erkennen. Dat 

betekent dat voor schade die het gevolg was van die overstroming een aanvraag tot 

tegemoetkoming kan worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds. 

Heb je schade geleden en heb je nog geen aanvraag ingediend, dan kan je dit nu doen 

t.e.m. 31 oktober 2022. Had je voor schade in onze gemeente  eerder dit jaar toch al 

een aanvraag ingediend bij het rampenfonds, ook al kwam schade in Lummen niet in 

aanmerking, dan moet je nu je aanvraag hernieuwen, ook ten laatste op 31 oktober. 

Enkel de hernieuwde aanvraag kan worden in behandeling genomen.

Aanvragen kunnen worden ingediend via het  e-loket of de formulieren die zijn terug 

te vinden op de website van het Vlaams rampenfonds. 

Alle informatie, het e-loket en de aanvraagformulieren zijn terug te vinden op: 
www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen  –  
02 553 50 10 – rampenfonds@vlaanderen.be – Je kan met vragen hierover ook 
terecht bij onze gemeentelijke diensten op 013 390 590 of 
rampenfonds@lummen.be 

NATUUR EN KLIMAAT

VRAAG JE 
KORTINGSBON 
AAN VOOR DE 
STERILISATIE OF 
CASTRATIE VAN JE 
HUISKAT 

Alle informatie vind je op: 
https://www.lummen.be/wonen-en-werken/
klimaat-en-natuur/subsidies
Nog vragen? Neem contact op met de 
dienst Leefmilieu, tel. 013 390.560.

21



IN DE KIJKER

WISSELS BINNEN LUMMENSE 
BELEIDSORGANEN
In juni verwelkomde de gemeenteraad en raad voor 

maatschappelijk welzijn twee nieuwe leden. Ook in het 

Bijzonder comité voor sociale dienst was er een verschuiving. 

Sinds 1 juni vervangt Maarten Aerts (N-VA), ook lid van het 

Bijzonder comité voor de sociale dienst, Koen Claes (NV-A) in 

de gemeenteraad. 

Tijdens de raad van 27 juni mocht de raad Ine Geerts (Vooruit) 

verwelkomen. Ze legde de eed af en zetelt in de plaats van 

Lars Van Rode. Hij nam afscheid tijdens de raad van 23 mei en 

mocht ook de titel ‘ereschepen’ ontvangen als dank voor zijn 

jaren inzet binnen het Lummense gemeentebestuur. 

Ook Ine Geerts is geen onbekend gezicht binnen de Lummense 

beleidsorganen, ze zetelde voor haar aanstelling in het 

Bijzonder comité voor de sociale dienst. Daar ze nu overstapt 

naar de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 

neemt Jimmy De Schrijver (Vooruit) haar plaats in. 

HET 
GEMEENTEBESTUUR 
VAN LUMMEN ZET HAAR 
OUD-MANDATARISSEN 
IN DE BLOEMETJES.
Het gemeentebestuur speelde al langer met het 

idee om de mandatarissen die mee de lokale 

politieke geschiedenis van de afgelopen eeuw 

gevormd hebben op een bijzondere manier te 

danken voor hun inzet. Een eerste stap werd 

genomen op de gemeenteraad van 23 mei 

jongstleden: toen werd het ereteken toegekend aan 

de oud-burgemeester en alle oud-schepenen en 

-gemeenteraadsleden die hiervoor in aanmerking 

kwamen. 

Maar het gemeentebestuur wilde verder 

gaan en een feestelijke bijeenkomst van alle 

oud-mandatarissen, samen met de huidige 

gemeenteraadsleden, leek een bijzonder 

mooi initiatief en een blijk van waardering en 

erkentelijkheid voor de enorme inzet die zij geleverd 

hebben.

Op 24 juni was dan de grote dag. In GCOC Oosterhof 

werden alle oud-mandatarissen samen met hun 

partners onthaald op een lekkere feestelijke 

barbecue. Bijna alle oud-mandatarissen gaven 

present en het werd dan ook een gedenkwaardige 

en feestelijke avond waar iedereen nog met veel 

plezier aan zal terugdenken.
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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 20 september 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

Wanneer is 
het week van 
de duurzame 

gemeente?

In welk jaar 
startte het 

gemeentebestuur 
met ‘t Sjamajeeke? 

Hoeveel edities 
van Sporteldag 

hebben er al 
plaatsgevon-

den?

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 
JORGEN GIJSEN

De oplossingen kan je terugvinden in deze Lummenaar!

23



 1  De rotonde van de Zwrarte Ring werd feestelijk 
geopend met vuurwerk.

 2  Deze zomer kon jong en oud genieten aan de 
speeltuin van sportcomplex Vijfsprong van de 
mooiste voorleesverhaaltjes.

 3  Lummen genoot van een spetterende editie 
van Zomerkriebels 2022.

 4  De kindergemeenteraad verfde de 
elektriciteitskast aan GCOC Oosterhof in de 
kleuren van de regenboog om gelijkheid in de 
kijker te zetten.
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GEZIEN IN
LUMMEN

www.lummen.be


