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VOOR
WOORD

"De Lummenaar  
woont graag in zijn 
gemeente"

Beste Lummenaar

De Universiteit Hasselt heeft zopas haar Limburgonderzoek editie 

2020 afgerond. Meer dan 10.000 inwoners uit alle Limburgse 

gemeenten werden bevraagd rond de verschillende thema’s met 

betrekking tot de gemeente waarin ze wonen en leven. 

Ook onze gemeente werd voor dit onderzoek onder de loep gelegd. 

Als burgemeester ben ik verheugd over de mooie resultaten die onze 

gemeente kon voorleggen, al zijn er zeker ook nog werkpunten.

De Lummenaar woont graag in zijn gemeente en voelt er zich thuis. 

Lummen staat in het koppeleton in Limburg als het gaat over de 

algemene tevredenheid over de gemeente. 

Ook in de domeinen woonzorgcentrum, kinderopvang, afvalophaling 

en sportinfrastructuur scoren we goed tot zeer goed. 

De algemene dienstverlening en de bibliotheek zijn dan weer twee 

thema’s waar we slechts net boven het gemiddelde scoren. 

Onze vernieuwde dienstverlening sinds 1 september 2020 zal dit 

cijfer zeker positief ombuigen naar de toekomst toe.

Het belangrijkste beleidsitem waarop volgens de bevraagden de 

komende vijf jaar dient ingezet te worden, is de fietsveiligheid. Hier 

zijn we in Lummen al volop mee bezig, getuige de fietsvriendelijke 

doortocht naar Meldert en een aantal nieuwe fietsprojecten die in 

de steigers staan.

Als burgemeester wil ik u als inwoner van Lummen van harte 

bedanken voor de positieve respons en de tekenen van appreciatie 

die uit de antwoorden naar boven zijn gekomen. Uiteraard blijven wij 

keihard werken, zodat Lummen ook in de toekomst een gemeente 

blijft waar het fijn wonen, werken en ontspannen is.

Uw burgemeester
Luc Wouters
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CORONAVIRUS

GEMEENTELIJKE 
DIENSTVERLENING  
Plan je een bezoek aan het Administratief Centrum, maak 

dan eerst een afspraak en vergeet je mondmasker niet. 

Volg tijdens je bezoek de signalisatie en richtlijnen en hou 

afstand. Betalen doe je elektronisch en als je ziek bent blijf 

je natuurlijk thuis.

HET VOLGEN VAN DE BASISREGELS BLIJFT CRUCIAAL OM HET RISICO OP BESMETTING 
BEHEERSBAAR TE HOUDEN. WE HEBBEN HIERIN SAMEN EEN BELANGRIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID. DAT DIT EEN INSPANNING VRAAGT VAN ONS ALLEMAAL IS 
ONVERMIJDELIJK. SPRING NIET NONCHALANT OM MET DE REGELS EN ZORG GOED VOOR 
JEZELF EN VOOR ELKAAR. 

INFORMATIE OVER  
HET CORONAVIRUS
Op de website www.info-coronavirus.be kan je alle informatie makkelijk 

vinden en worden de ‘veel gestelde vragen’ regelmatig bijgewerkt. Ook 

het laatste nieuws over de evolutie in ons land en eventuele nieuwe 

maatregelen, kan je hier raadplegen.

Heb je nog vragen?  

Dan kan je deze telefonisch stellen op het gratis infonummer:

• Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689

• Voor vragen over economie: 0800 120 33 

OPGELET! 
De inhoud van deze Lummenaar gaat uit van de beschikbare informatie bij het in druk gaan. Voor eventuele wijzigingen in de 

maatregelen hou je best onze andere communicatiekanalen in de gaten en neem je regelmatig een kijkje op www.info-coronavirus.be.

DE BASISREGELS

PAS DE HYGIËNEMAATREGELEN TOE

LET EXTRA OP BIJ KWETSBARE MENSEN

SPREEK BUITEN AF. KAN DIT NIET?  

VERLUCHT DE RUIMTE DAN GOED

HOU 1,5 METER AFSTAND. KAN DIT NIET?  

DRAAG DAN EEN MONDMASKER

VOLG STEEDS DE RICHTLIJNEN VOOR  

DE GEORGANISEERDE ACTIVITEITEN.

BEPERK HET AANTAL NAUWE  

SOCIALE CONTACTEN
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LUMENNEKE FOR LIFE 
CHALLENGE

LUMMEN FOR LIFE STAAT AL EEN PAAR JAAR BEKEND ALS EEN HEUS VOLKSFEEST MET ENKELE UNIEKE SPORTIEVE 

BELEVENISSEN VOOR EN DOOR LUMMENAREN. IN HET KADER VAN DE WARMSTE WEEK WERD ZO DE LAATSTE JAREN TELKENS 

EEN MOOIE SOM INGEZAMELD EN VERDEELD ONDER LUMMENSE GOEDE DOELEN.  

DE WARMSTE AVOND VAN LUMMEN KAN DEZE KEER ECHTER NIET PLAATSVINDEN. DIT JAAR IS ER GEEN URBAN MOUNTAINBIKE 

OF RUN, GEEN BINNENSPEELTUIN EN ZEKER GEEN FEESTTENT. HET CORONAVIRUS LAAT ONS IN DE KOU STAAN.  

NIET GETREURD! DE ORGANISATIE DOET BEROEP OP HET LUMENNEKE EN DAAGT JULLIE UIT OM MEE TE DOEN AAN DE 

LUMENNEKE FOR LIFE CHALLENGE. GA DE UITDAGING AAN: TREK JE WANDEL- OF LOOPSCHOENEN AAN, NEEM JE FIETS OF 

MOUNTAINBIKE EN MAAK ER SAMEN MET HET LUMENNEKE TOCH EEN WARME PERIODE VAN!  

LUMMEN FOR LIFE
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LUMMEN FOR LIFE
Challenge  
Het Lumenneke plaatste 10 sociale media fotokaders op unieke plekjes 

in Lummen. Ga wandelen, lopen, fietsen of mountainbiken en ga op 

zoek naar het Lumenneke. Neem een foto in de fotokaders en bezorg je 

foto’s via lummeneke@lummen.be of deel deze op sociale media met 

#LumennekeForLifeChallenge. Op de fotokaders vind je trouwens een 

QR-code die je rechtstreeks op de Facebookpagina van het Lumenneke 

brengt. Kan jij alle Lumennekes vinden?  

Muts of buff 
Om het warm te maken krijgen alle deelnemers een unieke muts of buff 

van het Lumenneke. Bij inschrijving kan je kiezen tussen een (kinder)

muts of een buff. Uiteraard is het de bedoeling dat je deze draagt tijdens de 

zoektochten en dat ze zichtbaar zijn op de foto’s.  

De muts en buff van het Lumenneke zijn het symbool van deze campagne 

en de opbrengst gaat naar deze goede doelen: Medora Belgium, Sint-

Vincentius Lummen, Het Open Poortje, Sint-Ferdinand en Avali. 

Wanneer 
De uitdaging start op vrijdag 27 november, de avond dat Lummen for Life 

normaal zou plaatsvinden. Je kan foto’s insturen tot en met donderdag 

24 december. Inschrijven is al mogelijk vanaf maandag 16 november!  

Inschrijven 
Je kan online inschrijven voor de challenge via www.lummen.be/

Lumennekeforlife. Bij inschrijving kies je een (kinder)muts of buff en 

kan je online betalen. De deelnameprijs voor de Lumenneke for Life 

Challenge bedraagt 10 euro. Na inschrijving ontvang je een ticket in 

je mailbox, waarmee je de (kinder)muts of buff kan afhalen aan het 

onthaal van het Administratief Centrum. 

Ben je niet vertrouwd met het online gebeuren? Je kan ook gewoon een 

(kinder)muts of buff aankopen aan het onthaal van het Administratief 

Centrum en ter plaatse betalen. Je ontvangt dan ook een kaart van 

Lummen waarop de locaties van de sociale media fotokaders zichtbaar 

zijn. Wie weet, ontdek je zo wel een plekje in Lummen waar je nog nooit 

geweest bent.  

Extra challenge 
Het Lumenneke heeft nog een extra uitdaging voor alle deelnemers. Als 

de Lummenaren erin slagen om 2500 unieke foto’s (met muts of buff 

aan) in te zenden, doet het Lumenneke nog iets extra’s voor het goede 

doel. Hou de teller op de Facebookpagina van het Lumenneke in het oog 

en ga samen met alle Lummenaren deze uitdaging aan! 

www.lummen.be/Lumennekeforlife 
www.facebook.com/Lumenneke 
lumenneke@lummen.be   

VRAAG AAN...

Dirk Snyers 
SCHEPEN VAN FEESTELIJKHEDEN

Waarom toch nog Lummen for Life?

 In tijden van COVID-19 waar fondsenwerving 
moeilijk is, vind ik het toch opportuun onze 
5 goede doelen te steunen. Goede doelen 
besteden doorgaans hun inkomsten aan projecten 
waarvan het succes voor de donateurs moeilijk te 
beoordelen is. Daarom is het vertrouwen van het 
publiek zo belangrijk voor hen.

We steunen goede doelen om verschillende 
redenen. Goed doen voor anderen, het gevoel 
hebben dat je iets kan betekenen voor deze 
wereld, ... Welke motivatie jij ook hebt, door een 
goed doel te steunen wordt de wereld telkens dat 
tikkeltje mooier. 

De vraag is alleen: welk goed doel kies jij?
Avali, Medora, Sint-Vincentius Lummen, Sint-
Ferdinand, Het Open Poortje ... Er zijn zoveel 
soorten goede doelen en het is fantastisch wat 
ze allemaal doen! Maar heb je al er al eens over 
nagedacht om een goed doel te steunen met een 
muts of een buff?  In deze Lummenaar kom je er 
alles over te weten.
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WELZIJN

WEEK VAN  
DE DUURZAME 
GEMEENTE
De Week van de Duurzame Gemeente 

is een initiatief van de Vereniging van 

Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). 

Tijdens deze campagneweek zetten 

gemeenten hun ‘Duurzame Helden’ in de 

kijker. Deze helden zijn lokale burgers, 

scholen, bedrijven en verenigingen 

die op hun manier bijdragen aan de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

(SDG’s).

TIJDENS DE CAMPAGNEWEEK VAN 18 

TOT 25 SEPTEMBER 2020 ZETTEN WE 

IN ONZE GEMEENTE MIYA DAMMANS 

ALS LOKALE HELD IN DE KIJKER. MIYA 

ZETTE ZICH HAAR HELE LEVEN IN VOOR 

ANDEREN EN WAS DAGELIJKS BEZIG MET 

THEMA’S ALS ARMOEDE, GEZONDHEID, 

ONDERWIJS, GELIJKHEID … HELAAS 

IS ZE IN JUNI OP 82-JARIGE LEEFTIJD 

OVERLEDEN IN DE CONGOLESE STAD 

KANANGA, EEN PLEK DIE HAAR NAUW 

AAN HET HART LAG. WE SCHETSEN 

GRAAG EVEN HAAR LEVENSWERK EN 

DE MANIER WAAROP ZE DE DUURZAME 

ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN TOT 

LEVEN BRACHT.

Miya was de laatste Lummense 

lekenmissionaris. In 1965 vertrok ze 

samen met enkele andere vrijwilligsters 

voor drie jaar naar een gebied in Congo, 

dat even groot was als Frankrijk. Ze was 

er in twaalf parochies verantwoordelijk 

om meisjes en ouders te overtuigen dat 

vrouwen meer in hun mars hebben dan 

enkel echtgenoot zijn en kinderen baren. 

Dit bleek geen gemakkelijke opdracht, maar 

ze leerde er veel geduld, overtuigingskracht 

en doorzettingsvermogen aan de dag te 

leggen.

Enkele jaren later, in 1975, engageerde ze 

zich voor een nieuw project in Kumpala, 

een landbouwgebied van achthonderd 

hectaren waar ook aan veeteelt wordt 

gedaan. Ze zorgde er mee voor de uitbouw 

van een dorp, waar honderden jongeren 

een opleiding in bouw en landbouw 

volgden. De voorwaarde was dat ze na de 

opleiding teruggingen naar hun dorp om 

daar hun beroep uit te oefenen. Jarenlang 

bleef Miya hen opvolgen en zo nodig 

ondersteuning bieden. 

Na een tussenperiode in Lummen, waar ze 

actief was in de parochieraad en missiekring, 

trok Miya op vraag van de Bouworde en de 

Vrienden van Kankala in 2002 terug naar 

haar geliefde land. Ze zette er haar schouders 

onder het project voor straatkinderen in 

Kananga, haar tweede thuis.  

De ‘Vrienden van Kankala’ zullen samen 

met de plaatselijke directie in Kananga het 

levenswerk van Miya voortzetten.

LOKALE DUURZAME HELD
IN DE KIJKER

 Miya tussen enkele Congolese kinderen  >  
 die ze opving en begeleidde.
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IMPACT VAN CORONA OP  
OVERLIJDENS EN HUWELIJKEN

VELE MENSEN VRAGEN ZICH AF OF ER TIJDENS DE CORONAMAANDEN IN LUMMEN MEER OVERLIJDENS WAREN 

TEN OPZICHTE VAN VORIG JAAR, EN OF ER DIT JAAR MINDER HUWELIJKEN HEBBEN PLAATSGEVONDEN.  

IN ONDERSTAANDE GRAFIEK TONEN WE DE VERGELIJKING VOOR DE PERIODE VAN MAART TOT SEPTEMBER.
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VRIJE TIJD

DE SINT KOMT OOK DIT JAAR 
NAAR LUMMEN
Na een geslaagde intrede vorig jaar op het Gemeenteplein 

verwelkomt het gemeentebestuur, in samenwerking met Kiwanis 

Lummen Quadrivio, de goede sint opnieuw in Lummen. 

Op zondag 22 november 2020 kunnen de kinderen tussen 13 

uur en 17 uur een kijkje komen nemen in GCOC Oosterhof, waar 

de Pietenschool tijdelijk is gevestigd. Acrobatie en behendigheid, 

komt dat zien! 

Om alles veilig te laten verlopen wordt er dit jaar gewerkt met 

online inschrijvingen, waarbij je een timeslot kan kiezen. Zo 

krijgen alle kinderen de gelegenheid om Sinterklaas te ontmoeten. 

Uiteraard hoort daar een klein cadeautje bij!

Hou de Facebookpagina van Kiwanis Lummen Quadrivio of 

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

inschrijflink.

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

HERDENKINGSMONUMENT IN 
EEN NIEUW JASJE DANKZIJ 
PROJECT ‘JONG REDT OUD’
De naam ‘Jong redt Oud’ zegt het al: jonge mensen redden oude 

dingen. Concreet betekent dit dat onze Lummense jongeren de 

handen uit de mouwen steken voor de restauratie, het onderhoud 

en de ontsluiting van het onroerend erfgoed in hun buurt. 

In het kader van dit project helpen de leerlingen van het derde 

leerjaar van basisschool De Wegwijzer bijvoorbeeld mee aan de 

opwaardering van het herdenkingsmonument dat zich aan de 

linkerzijde van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Lummen centrum 

bevindt. 

Onder begeleiding van een deskundige van Monumentenwacht 

Limburg geven ze het monument een grondige poetsbeurt. 

Vervolgens zullen ze een gespecialiseerde restaurateur bijstaan 

voor kleine herstellingswerken aan het monument. Ook bij de 

opfrissing van de omgeving van het herdenkingsmonument zullen 

ze helpen met de groenaanleg en nieuwe beplanting. 

Daarnaast wordt er ook tijd gemaakt voor het educatieve luik van 

dit project. Tijdens een aantal lesuren wordt er dieper ingegaan op 

de geschiedenis van dit herdenkingsmonument. Met dit rijkelijk 

gevuld programma wil het gemeentebestuur dit mooie stukje 

Lummens erfgoed samen met de jeugd redden!
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VOORLEESWEEK 2020
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. 

Tijdens de Voorleesweek die loopt van 21 tot 29 november 

2020, zet de bibliotheek graag het belang én het plezier van 

voorlezen in de kijker.

Onder het motto ‘Lezers maak je samen’ ligt de klemtoon dit 

jaar op ouderbetrokkenheid. Uit onderzoek blijkt immers dat 

ouders de grootste invloed hebben op de leesopvoeding van 

hun kinderen. Maar ook kinderbegeleiders, leerkrachten, 

grootouders, bibliotheekmedewerkers … dragen hun 

steentje bij. Want lezers, die creëren we samen!

Zin om zelf aan de slag te gaan? In onze bibliotheek 

vind je heel wat leuke voorleesboekjes. 

Neem zeker ook een kijkje op onze 

website voor voorleestips en een 

selectie voorleesboeken per 

leeftijd.

TENTOONSTELLING  
‘LEZEN EN SCHRIJVEN  
MET ANNE FRANK’
Van 18 november tot 9 december 2020 kan je in de bibliotheek van 

Lummen de  tentoonstelling ‘Lezen en schrijven met Anne Frank’ 

bezoeken. Deze tentoonstelling is specifiek bedoeld voor kinderen 

en jongeren van 9 tot 15 jaar en gratis toegankelijk tijdens de 

openingsuren van de bibliotheek. Naast een kort overzicht van het 

persoonlijke leven van de familie Frank, ligt de nadruk op Annes 

schrijftalent. 

Samen met Studio Globo organiseert de bibliotheek ook een 

workshop voor alle leerlingen van het zesde leerjaar uit 

Lummen. Tijdens een interactieve vertelling maken ze kennis 

met een meisje dat opgroeide in gevaarlijke tijden en nog altijd 

wereldwijd bekendstaat om haar daadkracht. De leerlingen worden 

uitgenodigd om kritisch na te denken over de wereld van vandaag, 

over hun eigen beeldvorming en toekomstdromen, maar eveneens 

overtuigd van hun eigen kracht en de kracht van taal en expressie.

meer info:  
Bibliotheek Lummen, 013 390 480, bibliotheek@lummen.be

TENTOONSTELLING  
‘CHARLES WELLENS’ 
VERLENGD
De ‘Eregalerij Charles Wellens’ brengt sinds 2015 permanent hulde 

aan onze Lummense kunstschilder Charles Wellens. Elk jaar, vanaf 

eind oktober, worden nieuwe werken tentoongesteld.

Op zondag 27 oktober 2019 opende het ‘Genootschap 

kunstschilder Charles Wellens’, i.s.m. het gemeentebestuur van 

Lummen, de tentoonstelling met als thema ‘Openbaar en toch 

onbekend’. Twaalf bijzonder fraaie houtskooltekeningen, meestal 

voorstudies voor zijn latere creaties in olieverf, maken sindsdien 

voor de allereerste keer deel uit van een tentoonstelling. Zeer 

uitzonderlijk verkreeg het Genootschap de toelating van de vzw 

Het Domein Bokrijk om deze bijna 100 jaar oude kunstwerken, die 

ze momenteel onder haar bewaring heeft, te laten terugkeren naar 

Lummen, de geboorteplaats van Charles Wellens.

Door de coronamaatregelen was de Eregalerij een hele tijd 

gesloten voor het publiek en is er beslist om de tentoonstelling te 

verlengen tot eind oktober 2021. Zo krijgt iedereen de kans om de 

prachtige werken te bewonderen.

Je kan de tentoonstelling gratis bezoeken in de inkomhal van 

het voormalige gemeentehuis, tijdens de openingsuren van het 

Administratief Centrum en na aanmelding aan de inkombalie. 

meer info:  
UiTbalie, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 in Lummen,  
013 390 515, vrijetijd@lummen.be, www.lummen.be

CULTUUR
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IN THE PICTURE

LUMMEN, TOT UW DIENST
MET EEN AFSPRAAK OP ZAK NAAR  
HET ADMINISTRATIEF CENTRUM

Voor het merendeel van de gemeentelijke 

dienstverlening moet je vooraf een afspraak maken. 

Zoals je ook al uitgebreid in onze vorige editie kon lezen, 

kan je dat heel makkelijk zelf via de website, telefonisch 

of aan het onthaal in het Administratief Centrum. 

Op www.lummen.be/totuwdienst vind je alle informatie 

terug: voor welke zaken moet je een afspraak maken, 

voor welke kan je gewoon binnenspringen tijdens 

de openingsuren, hoe kan je makkelijk een afspraak 

maken, … Heel wat zaken kan je ondertussen gewoon zelf 

digitaal regelen. Vind je toch niet onmiddellijk terug wat je 

zoekt, bel dan naar 013 390 590. Eén van onze vriendelijke 

onthaalmedewerkers helpt je met plezier verder.

Er valt binnenkort trouwens nog een brochure in je 

brievenbus, waarin alles nog eens netjes op een rij 

wordt gezet.

WISSELS IN BELEIDSORGANEN GEMEENTE EN OCMW
Verschillende beleidsorganen van gemeente en OCMW 

Lummen namen de afgelopen maand afscheid van enkele 

leden en mochten ook nieuwe leden verwelkomen.

Kristof Mols (CD&V) neemt omwille van zijn verhuis naar een 

andere gemeente afscheid als lid van het bijzonder comité 

voor de sociale dienst en wordt daar vervangen door Maarten 
Vannoppen (CD&V (foto)).

Het college van burgemeester en schepenen/vast bureau 

verwelkomt de 23-jarige Romi Soors (CD&V (foto)). Zij wordt 

de jongste schepen van het land en neemt de plaats in 

van Veerle Verboven (CD&V), die als gemeente- en OCMW-

raadslid blijft zetelen. De nieuwe schepen neemt de huidige 

bevoegdheden over en is zo bevoegd voor sport, bibliotheek, 

communicatie en ontwikkelingssamenwerking.
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IN LUMMEN

NOVEMBER

BOOTCAMP
Body and Soul

In het Bootcamp-programma kan je onder 
leiding van een gediplomeerde lesgever 
terecht voor een total body workout in 
de gezonde buitenlucht. Iedereen kan de 
oefeningen uitvoeren op zijn eigen tempo 
en eigen fitness-niveau. Kom gerust eens 
een kijkje nemen of ervaar ineens zelf 
hoe het er aan toegaat tijdens een gratis 
kennismakingsles! 

Van 21 november 2017 tot  
31 december 2022 
dinsdag van 9:00 tot 10:00 
en van 19:00 tot 20:00 en 
van 20:00 tot 21:00 
donderdag van 9:00 tot 10:00 
en van 19:00 tot 20:00 en 
van 20:00 tot 21:00

 Basistarief: 9,00 €; 10-beurtenkaart: 
80,00 €; 20-beurtenkaart: 140,00 €
Sportcomplex Vijfsprong
Sportweg 8
3560 Lummen
 MEER INFO  www.bodyandsoul-lummen.be 

0496 81 10 75

TOEPASSINGEN  
VAN HET INTERNET  
EN GOOGLE 
(OOK YOUTUBE)

Leer surfen op het wereld wijde web. 
Ontdek hierbij Google (agenda, vertalen, 
mappen,...) met al zijn functies en Youtube.

Van 29 oktober 2020 tot  
3 december 2020 
donderdag van 9:00 tot 11:45

 Basistarief: 15,00 €;  
niet-Lummenaar: 22,50 €
‘t Klavertje
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen
MEER INFO lokaaldienstencentrum@lummen.be
013 390 605

DONDERDAGTOCHT
De Lummense Dalmatiërs vzw

Je wandelt rond het Schulensmeer naar de 
rustpost. De 20 km maakt hier nog een lus 
via bos- en landwegen. De 4 km is volledig 
verhard.

donderdag 3 december 2020 
van 07:00 tot 15:00

 Basistarief: 2,00 €;  
Inschrijfgeld leden: 1,50 €
OC De Link
Linkhoutstraat
3560 Lummen
 MEER INFO kingherman55@hotmail.com
+32(0)498 05 73 54

PC-INITIATIE
17 LESSEN

Is de computer/laptop niets dan een 
kist vol met raadsels ? Dan is deze 
beginnerscursus misschien iets voor jou. 
Stap voor stap gaat de deur van de digitale 
wereld voor jou open. Inschrijven vanaf 
28/8.

Van 29 september 2020 tot  
15 december 2020 
(dinsdag van 9:00 tot 11:45)

 Basistarief: 30,00 €;  
Niet-Lummenaar: 45,00 €
‘t Klavertje
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen
 MEER INFO lokaaldienstencentrum@lummen.be 
013 390 605

DAG VAN DE NATUUR
Natuurpunt Lummen

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

zaterdag 21 november 2020 
van 09:00 tot 12:00

Parking Theepot
Ashoekstraat 
3560 Lummen
MEER INFO natuur.lummen@gmail.com
https://www.natuurpunt.be/agenda/dag-
van-de-natuur-35

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

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

NATUURBUREN: 
STEEK JE HANDEN 
UIT DE MOUWEN IN 
THIEWINKEL
Limburgs Landschap vzw

Vind jij natuur in je buurt belangrijk? Word 
dan onze natuurbuur en kom een uurtje 
helpen de natuur beheren. Je wordt eerst 
rondgeleid door de plaatselijke conservator 
in het gebied. Daarna steken we samen de 
handen uit de mouwen en sluiten af met 
een lekkere wafel en een glaasje appelsap. 
Vergeet je laarzen en werkhandschoenen 
niet.

woensdag 11 november 2020 
van 09:00 tot 12:00

 Basistarief: 0,00 €
kruising Opworpstraat - Lagendalstraat
3560 Lummen
 MEER INFO  
paul.peeters@limburgs-landschap.be,  
0475 30 71 47

SAGEN- EN 
LEGENDENWANDELING
Bezoekerscentrum Schulensmeer

Een boeiende verteller neemt je mee 
op een ontdekkingstocht rond het 
Schulensmeer. Hij toont je de typische 

planten en dieren van het Schulensbroek 
en knoopt er boeiende verhalen aan vast. 
Sagen, legenden en oude volksverhalen 
passeren de revue. Jong en oud steekt er 
wat van op. Wandel mee op deze boeiende 
wandeling waarin planten en dieren de 
hoofdrol spelen. 

zondag 1 november 2020 
van 14:00 tot 17:00

Bezoekerscentrum Schulensmeer
Demerstraat 60
3560 Lummen
 MEER INFO schulensmeer@natuurpunt.be
013 55 63 81
https://www.natuurpunt.be/agenda/sagen-
en-legendenwandeling-lummen-40502

DECEMBER

WINTERSE WANDELING
Bezoekerscentrum Schulensmeer

Tijdens de donkere dagen zijn we geneigd 
om binnen te blijven. Het landschap lijkt 
als in een winterslaap. Maar net dat maakt 
het uniek: de rust, de vergezichten, de 
verlaten wegen en mystieke taferelen in 
het Schulensbroek. Kom een frisse neus 
halen en ontdek die winterpracht van 

dichtbij. Ontdek samen met een ervaren 
natuurgids de bijzondere plekjes en 
wintergasten in het gebied.

Breng je verrekijker mee en verken dit 
vogelparadijs samen met een natuurgids. 
De gids neemt je mee op een wandeling 
rond het meer (8 km). 

zondag 6 december 2020  
van 14:00 tot 17:00

Bezoekerscentrum Schulensmeer
Demerstraat 60
3560 Lummen
schulensmeer@natuurpunt.be
 MEER INFO 013 55 63 81
https://www.natuurpunt.be/agenda/
winterse-wandeling-lummen-40503

KERSTCONCERT 2020
Demer & Laak

zaterdag 26 december 2020

GCOC Oosterhof
Dokter Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen
 MEER INFO  info@demerenlaak.be
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IN LUMMEN

IN BEWEGING 
BLIJVEN

FIGUURTRAINING
We gaan aan ons figuur werken. De 
verschillende spiergroepen komen in elke 
les aan bod: buikspieren, armspieren, 
benen en billen. Meestal gebeuren deze 
oefeningen op een yogamatje. Je kan 
de oefeningen aanpassen aan je eigen 
conditieniveau. Deze oefeningen zijn 
laagdrempelig en ideaal voor alle leeftijden 
en conditieniveaus. Breng je eigen 
yogamatje mee. Er zijn er aanwezig die je 
kan gebruiken mits het te ontsmetten voor 
en na de training.

Van 7 september 2020 tot 14 juni 2021 
(maandag van 20:30 tot 21:30)

 Basistarief: 10,00 €;  
10-beurtenkaart: 85,00 €
sportcomplex de vijfsprong
Sportweg 8
3560 Lummen
 MEER INFO http://www.dehulpbron.com

FITWALK
De Hulpbron

Fitwalk is wandelen, maar we doen 
veel meer dan dat. We werken aan onze 
houding, we doen spierversterkende 
oefeningen, we bewegen op muziek en 
we stimuleren de vetverbranding door 
onze hartslag laag te houden. Fitwalk 
is laagdrempelig en aanpasbaar aan elk 
fitnesslevel.

Van 9 september 2020 tot 16 juni 2021 
(woensdag van 20:30 tot 21:30)

 Basistarief: 8,50 €;  
10-beurtenkaart: 85,00 €
Sportcomplex Vijfsprong
Sportweg 8
3560 Lummen
 MEER INFO http://www.dehulpbron.com

SPORTLESSEN VOOR 
VOLWASSENEN EN 
SENIOREN
Sportdienst Lummen

ZUMBA EN ZUMBA  
GOLD Prijs: 50 EUR/ 10 beurtenkaart of 
6 EUR/ les. Elke zondag van 09.30 tot 
10.30 uur (Zumba Gold) (september tot 
juni), elke zondag van 10.30 tot 11.30 
uur (Zumba) (september tot juni). Op 
voorhand inschrijven is niet nodig. Je kan 
een beurt(enkaart) kopen aan de kassa 
van sportcomplex Vijfsprong. 

CURVE BOWLING  
Een Engelse sport waarbij men ovaal vormige 
bollen in een boog tot bij de ‘jack’ moet rollen. 
Ideaal voor de 50-plusser. Elke woensdag 
van 09.00 tot 11.00 uur (september tot 
juni). Op voorhand inschrijvenvoor een 
lessenreeks van september 2020 - juni 2021 
is verplicht en kan via de online toepassing 
http://reservaties.lummen.be of ter plaatse 
bij de sportdienst.  
Prijs: 50 euro/september - juni.

FIT OUDER WORDEN  
Functionele bewegingssessies voor 
55-plussers. Elke maandag van 09.30 
tot 10.30 uur (september tot juni). Op 
voorhand inschrijven voor een lessenreeks 
van september 2020 - juni 2021 is 
verplicht en kan via de online toepassing 
http://reservaties.lummen.be of ter 
plaatse bij de sportdienst. Prijs: 100 euro/
september - juni.

Van 1 september 2020 tot 18 juni 2021

Sportcomplex Vijfsprong
Sportweg 8
3560 Lummen
MEER INFO sport@lummen.be
013 39 04 90

AQUALESSEN
Sportdienst Lummen

AQUAFIETSEN 
Fietsen in het water op het ritme van 
muziek? Wanneer? Dinsdag 21.30 – 
22.15u, woensdag 12.15 – 13.00u, 
donderdag 20.30 – 21.15u, donderdag 
21.30 – 22.15u, zondag 11.15 – 12.00u.

De sportdienst werkt met lessenreeksen. 
Op voorhand inschrijven voor een 
volledige lessenreeks is verplicht en 
kan via de online toepassing http://
reservaties.lummen.be of ter plaatse bij 
de sportdienst. Volgende reeks (prijs: 54 
euro) 6 lessen*, start week 10/11/2020 
basisprijs: 6 euro.

SWIM (F)IT  
Train je zwemtechniek borstcrawl of 
schoolslag en leer lange afstanden 
zwemmen. Maandag 21.30 - 22.30u 
(september-juni). Kostprijs: 5 euro 
per les of 40 euro voor 10 beurten. Op 
voorhand inschrijven is verplicht en kan via 
013 390 490 of sport@lummen.be of ter 
plaatse bij de sportdienst. 
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IN LUMMEN

WIL JE JOUW ACTIVITEIT OOK AANKONDIGEN? 
Stuur je gegevens voor de maanden januari en februari 2021 door via de website  
https://beta.uitdatabank.be en dit uiterlijk voor 9 november 2020.
Zorg er zeker voor dat je gegevens correct ingegeven zijn,  
want deze worden rechtstreeks overgenomen.

SPORTLESSEN VOOR 
KINDEREN
Sportdienst Lummen

MULTIMOVE VOOR 3 TOT 6-JARIGEN 
Ontwikkelen van basismotoriek. Aan de 
hand van basisbewegingen schaven 
kinderen hun beweegvaardigheid 
bij.  Elke woensdag van 14 tot 15 uur / 
elke zondag van 10 tot 11 uur en van 
11 tot 12 uur. Op voorhand inschrijven 
voor de lessen van oktober - mei is 
verplicht en kan via de online toepassing 
http://reservaties.lummen.be of ter 
plaatse bij de sportdienst. Prijs Multimove: 
100 euro.

SPORTACADEMIE VOOR 6 TOT 12-JARIGEN  
Naschoolse sportlessen om extra 
bewegingskansen te creëren voor 6- tot 
12-jarigen (oktober - mei). Op voorhand 
inschrijven is verplicht en kan via de online 
toepassing http://reservaties.lummen.be 
of ter plaatse bij de sportdienst. Prijs 
sportacademie: 75 euro. 

SPORT NA SCHOOL VOOR 12 TOT 
18-JARIGEN  
Deelname enkel mogelijk met SNS-pas. 
SNS-passen zijn te koop op school, bij de 
sportdienst of via www.sportnaschool.be.

Van 4 oktober 2020 tot 30 mei 2021

 Basistarief: 100,00 €
sportcomplex Vijfsprong + Lummense 
scholen
Sportweg 8
3560 Lummen
 MEER INFO 013 39 04 90;sport@lummen.be

SCHRIJF JE IN VOOR 
DE ALLERHEILIGEN-
KAMPEN
Sportdienst Lummen i.s.m. Dienst vrije tijd

Tijdens de herfstvakantie organiseren 
sportdienst en dienst vrije tijd opnieuw 
drie sportkampen voor kinderen van 
3 tot 12 jaar. Je kan je inschrijving 
volledig online regelen voor het 
creactiviteitenkamp, omnisportkamp en 
kunstenkamp.  

CREA-ACTIVITEITENKAMP   
Een veelzijdig programma vol creatieve 
en bewegingsmomenten waarin de 
kinderen de ruimte krijgen om zichzelf 
te ontdekken. De begeleiding bestaat uit 
gediplomeerde lesgevers. Wanneer: van 2 
tot en met 6 november 2020 (9 uur – 16 
uur). Vooropvang vanaf 8 uur, naopvang 
tot 17 uur. Geboortejaren 2015 tot en met 
2017. Prijs: 70 euro Lummenaren/80 euro 
niet-Lummenaren. 10 euro korting vanaf 
2de kind/gezin in dezelde week. Waar: 
sportcomplex Vijfsprong, Sportweg 8, 
Lummen.

OMNISPORTKAMP  
Voor kinderen met sportkriebels die 
willen kennismaken met een waaier 
aan sporten. De begeleiding bestaat uit 
gediplomeerde lesgevers. Wanneer: van 2 
tot en met 6 november 2020 (9 uur – 16 
uur). Vooropvang vanaf 8 uur, naopvang 
tot 17 uur. Geboortejaren 2009 tot en met 
2014. Prijs: 70 euro Lummenaren/80 euro 
niet-Lummenaren. 10 euro korting vanaf 
2de kind/gezin in dezelde week. Waar: 
sportcomplex Vijfsprong, Sportweg 8, 
Lummen.

KUNSTENKAMP  
Zin om te griezelen en te spoken? 
Wil je wel eens echte horror maken? 
Tijdens deze week maken we onze eigen 
griezelfiguurtjes, verzinnen verhalen 
over de meest griezelige vakanties en 
laten ze tot leven komen in tekening en 
klei! De kinderen mogen een oude pop 
of knuffelbeer meebrengen om helemaal 
te veranderen in het thema ‘zombie’. 
Wanneer: van 2 tot en met 6 november 
2020 (9 uur – 16 uur). Geboortejaren 
2009 tot en met 2013. Prijs: 90 euro 
Lummenaren/100 euro niet-Lummenaren. 
10 euro korting vanaf 2de kind/gezin in 
dezelde week. Waar: GCOC Oosterhof,  
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, Lummen. 

Voor alle allerheiligenkampen 
kan worden ingeschreven via 
http://reservaties.lummen.be,  ter plaatse 
op de sportdienst. en via 013 390 490 of 
sport@lummen.be. be. 

Van maandag 2 november 2020 09:00 
tot vrijdag 6 november 2020 16:00

Sporthal Vijfsprong en G.C.O.C. Oosterhof
Sportweg 8 - Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen
MEER INFO http://reservaties.lummen.be; 
http://www.lummen.be
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INFOSESSIE  
‘DE DIGITALE METER:  
ZIN EN ONZIN’
Sinds 1 juli 2019 plaatst Fluvius stelselmatig digitale 

meters. Op zich verandert er voor jou als gebruiker niks. 

Maar waarom dan een digitale meter? Wat zijn de voor- en 

nadelen? Welke mogelijkheden zal zo’n slimme meter in 

de toekomst brengen? En hoe zit het nu precies met de 

combinatie van een digitale meter en zonnepanelen? 

Op maandag 26 oktober om 19.30 uur organiseert Wonen 

in West-Limburg een gratis infosessie voor de inwoners 

van Herk-de-Stad, Halen en Lummen. In De Markthallen 

in Herk-de-Stad hoor je er de juiste feiten en worden 

heel wat mythes ontkracht. Inschrijven is verplicht via 

https://energiehuislimburg.be/infosessies/

WONEN
VIJF DINGEN  
DIE JE MOET WETEN  
OVER GRATIS ENERGIESCANS 
1/ Wat is een energiescan? 
Dit is een onafhankelijk en gratis advies aan huis. Je leert iets 
over je eigen verbruik, het verbruik van de toestellen in je huis 
en je krijgt haalbare en praktische tips om je energieverbruik 
te verlagen. Samen met de energiescanner kijk je welke 
energieleverancier het best bij je past. Dit kan een besparing 
opleveren van tientallen euro’s per maand! 

2/Wat levert een energiescan op? 
• Lagere energiefacturen 

• Een pakket met enkele ledlampen 

3/Is een energiescan voor iedereen? 
Je hebt recht op een gratis energiescan als je aan één van deze 
voorwaarden voldoet: 

• Je bent beschermde afnemer. 

• Je bruto belastbaar inkomen bedraagt maximaal 31.550 euro, 

verhoogd met 1650 euro per persoon ten laste (inkomen van 

drie jaar terug).

• Je hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming (klevertje 

ziekenfonds eindigt op 1).

• Je hebt een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas.

• Er is een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas 

bij de Lokale Adviescommissie ingediend. 

• Je huurt bij de sociale huisvestingsmaatschappij, een sociaal 

verhuurkantoor, lokaal bestuur of OCMW.

• Je maandelijkse huur is niet hoger dan 521,69 euro.

• Het OCMW begeleidt je, omdat je de facturen voor gas en 

elektriciteit niet meer kunt betalen. 

4/Wie voert deze energiescan uit? 
De ervaren energiespecialisten van Stebo voeren de energiescans 
uit. Zij werken hiervoor samen met het energiehuis Limburg en de 
gemeentelijke woon- en energieloketten. 

5/Hoe vraag ik een energiescan aan? 
Bezorg je gegevens (naam, adres en telefoonnummer) aan Nadia 
Swijsen, 089 77 81 28, nadia.swijsen@stebo.be 

Meer info: www.energiehuislimburg.be

HULP BIJ VERGELIJKING 
ENERGIELEVERANCIERS
Door de coronacrisis zijn de energieprijzen sterk gedaald. Iedere 

energieleverancier biedt andere contracten en prijzen aan. Wie 

vergelijkt, kan gemakkelijk besparen. Hoog tijd dus om stappen te 

ondernemen!

Hulp nodig? Op 26 november organiseert Wonen in West-Limburg 

i.s.m. Stebo een infomoment waarbij alle inwoners van Lummen 

persoonlijk worden geholpen om hun energieleveranciers 

te vergelijken. Aan de hand van je energiefactuur bekijkt 

een energieadviseur samen met jou of een goedkoper tarief 

mogelijk is.

Heb je interesse, maak dan een afspraak op 

https://energiehuislimburg.be/infosessies-lummen of bel naar het 

onthaal van het Administratief Centrum op 013 390 590.
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POLITIE

gemerkte fiets

15374593214

graveersticker

Graveren

– Je fiets registreren = je rijksregisternummer laten 
graveren in je fietsframe.

–  De gravure valt extra op met de graveersticker.
– Een geregistreerde fiets wordt minder vaak gestolen.
– Wordt je fiets toch gestolen en vervolgens teruggevonden, 

dan ben je als eigenaar snel te vinden.
– In de meeste gemeentes kan je je fiets gratis laten 

graveren. Zeker doen! Informeer je bij je gemeente of lokale 
politiedienst. Of raadpleeg de Limburgse graveerkalender 
op www.gevondenfietsen.be/limburg/graveringen.

Labelen

– Je fiets labelen = nieuwe manier van registratie. 
– Je fiets krijgt een niet verwijderbaar label met je 

rijksregisternummer.
– Geschikt voor alle typen fietsen.
– Labelen gebeurt sneller dan graveren.
– In de meeste gemeentes kan je je fiets gratis laten labelen. 

Meer informatie vind je op www.gevondenfietsen.be.

Registreer je fiets

NIEUWE WIJKINSPECTEUR
Geneiken, Gestel en Genenbos hebben een nieuwe 

wijkinspecteur! 

Sinds 1 september maakt inspecteur Isabelle Pieters deel 

uit van het wijkteam Lummen. Tijdens de kantooruren kan 

je haar bereiken op het nummer 0471 91 24 16. Mailen kan 

via lummen@politielrh.be. 

Isabelle en haar collega’s kan je ook volgen op hun 

Facebookpagina ‘Wijkpolitie Lummen’. 

FIETS- 
GRAVEERACTIE 
TE LUMMEN
Op zaterdag 7 november 2020 houdt 

de politie Limburg Regio Hoofdstad 

opnieuw een fietsgraveeractie tijdens 

de zaterdagmarkt te Lummen. Tussen 

9 en 12 uur kan je je fiets gratis laten 

graveren. 

Een gegraveerde fiets wordt veel 

minder snel gestolen. Bovendien 

kan de rechtmatige eigenaar steeds 

worden teruggevonden. Vergeet je 

identiteitskaart niet, want het is je 

rijksregisternummer dat in de fiets 

wordt gegraveerd.
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KORT

Bescherm je dieren 
in de buurt van het 
spoor
Jaarlijks lopen uitgebroken dieren in en rond de sporen met soms fatale 
afloop. Cijfers van Infrastructuurbeheerder Infrabel tonen aan dat er ook in 
onze gemeente regelmatig voorvallen zijn. Bescherm jouw dieren en omhein  
je tuin en/of weide op de juiste manier!

infrabel.be/dieren

NIEUWE MOBIELE AFVAL-
ZUIGER HOUDT STRATEN  
IN LUMMEN SCHOON
Een nette gemeente met propere straten is voor iedereen 

aangenaam. Onze gemeentewerkers doen er dan ook alles 

aan om onze straten en pleinen proper te houden. Om hen in 

deze taak bij te staan heeft de gemeente een nieuwe mobiele 

afvalzuiger aangekocht, die begin september in gebruik werd 

genomen. Met dit geluidsarme en milieuvriendelijke toestel 

kunnen onze medewerkers heel eenvoudig en efficiënt 

sigarettenpeuken, glasscherven, blikjes, bladeren en ander 

zwerfvuil uit het straatbeeld verwijderen.

MOBIELE FIETSSTALLINGEN
Op het gemeenteplein zijn sinds kort twee mobiele fietsenstallingen 

terug te vinden. Zoon of dochter afzetten aan de schoolpoort? 

Een bezoekje aan de wekelijkse markt of even naar de winkel? 

Ga niet langer op zoek naar een lantaarnpaal of gevel, maar stal je 

tweewieler gewoon comfortabel in de gloednieuwe fietsenrekken.

Deze mobiele fietsenstallingen werden aangekocht met 50% 

subsidie uit de toolbox duurzame mobiliteit van de Vlaamse 

overheid.

BESCHERM JE DIEREN  
IN DE BUURT VAN HET 
SPOOR
Jaarlijks lopen uitgebroken dieren in en rond de sporen 

met soms fatale afloop. Cijfers van Infrastructuurbeheerder 

Infrabel tonen aan dat er ook in onze gemeente regelmatig 

voorvallen zijn. Bescherm jouw dieren en omhein  je tuin 

en/of weide op de juiste manier!

Meer info: infrabel.be/dieren
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WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET REILEN EN ZEILEN 
IN ONZE GEMEENTE? LEES DAN ZEKER DEZE UPDATE VAN 
DE PLAATSELIJKE WEGENWERKEN.

WEGENWERKEN

WERKEN IN DE  
SINT-SEBASTIAANSTRAAT EN 
DE SINT-LUTGARDISSTRAAT 
De werken in Gestel zijn intussen goed opgeschoten. De onderlagen 

asfalt werden overal getrokken en de betonwegen werden 

aangelegd. Vervolgens worden de bermen afgewerkt en tegen 

het einde van het jaar zal nadien de toplaag worden aangebracht. 

Vermits de Sint-Lutgardisstraat en de Sint-Sebastiaanstraat deel 

uitmaken van het fietsroutenetwerk worden er markeringen 

en/of slemlagen aangebracht om voor de fietsers een veilige 

fietsomgeving te creëren.

SCHOOLOMGEVING EN 
BUSKNOOPPUNT PASTOOR 
FREDERICKXSTRAAT
Aan de kant van de appartementen werden de fiets- en voetpaden 

reeds aangelegd. Onlangs verschenen de busbanen en perrons 

ook al in het straatbeeld. Binnenkort wordt eveneens het nieuwe 

busstation in gebruik genomen, zodat de Oostereindestraat 

eindelijk ontlast wordt van de bussen. Nu het lokale verkeer kan 

ontsluiten via de nieuwe weg, kan de tijdelijke dienstweg verdwijnen 

en kunnen ook aan deze kant de fiets- en voetpaden worden 

aangelegd. Tot slot zal het straatmeubilair worden geplaatst en de 

bomen worden aangeplant.

BRUG IN DE STEIGERS 
De werkzaamheden aan de brug van de Genenbosstraat over het 

Albertkanaal zijn volop aan de gang. Momenteel is de aannemer bezig 

met de kadewerken op de oevers. Het heien van de damwanden was 

de afgelopen weken in de verre omtrek te horen. Aan de westzijde 

kreeg de rotonde ook al vorm en vervolgens is men aan de oostzijde 

gestart met de voorbereidingen om de Genenbosstraat en de 

Morgenstraat aan te sluiten op de nieuwe brug. 

Intussen werd de stalen brug al opgebouwd op de oever langs de 

industriezone. Half november zal deze brug ingevaren worden 

op haar definitieve locatie. Daarna worden de wegeniswerken op 

het brugdek uitgevoerd. Het is nog steeds de bedoeling om, zoals 

gepland, de brug eind maart open te stellen voor alle verkeer.
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FIETSPADENPROJECT 
MELDERTSEBAAN
In september werd een tijdelijke dienstweg in gebruik genomen 

tussen de Mellaerstraat en de Pastorijstraat. Zo heeft de aannemer 

ruimte om er de riolering aan te leggen. Eenmaal de riolering in dit 

deel aangelegd zullen de wegeniswerken snel volgen. We hopen 

deze eerste fase tegen het einde van het jaar opnieuw in beide 

richtingen te kunnen openstellen.

Intussen werken de nutsmaatschappijen in het tweede deel, vanaf 

de Pastorijstraat tot voorbij het kruispunt met de Geeneindestraat. 

Zodra hun leidingen zijn aangelegd, kan de aannemer ook hier met 

de rioleringswerken starten. 

Voor de fietsers werd een tijdelijke fietsstrook aangelegd langs 

de Dikke Eikstraat naar de Mellaerstraat, zodat het alternatieve 

fietspad via de parking ‘Kalen Dries’ ook bereikbaar is vanaf de 

Dikke Eikstraat.

RIOLERINGSWERKEN  
IN GENENBOS EN MOLEM 
In september werden de rioleringswerken in de Schutterstraat 

en de Waterstraat aangevat. Mits wat geluk met het weer kan in 

deze straten ook de aanleg van de eerste asfaltlaag nog voor de 

jaarwisseling worden voorzien. 

Met uitzondering van de schoolomgeving kregen Edbroekenstraat, 

Jantenstraat en Boskestraat al een eerste asfaltlaag. De 

schoolomgeving zal binnenkort met kleinschalige materialen 

worden aangelegd. 

Na de winter gaan de werken van start in de Bosheidestraat, 

Eendrachtstraat, Hazenbergstraat, Sint-Rochusstraat en 

Huisveldenstraat.

De oplevering van het volledige project is voorzien voor zomer 

2021.

PROJECTEN IN DE PIJPLIJN
Verschillende dossiers worden voorbereid om binnenkort te 

starten. Het fietspadendossier Blanklaarstraat staat daarbij het 

verst. De aannemer is intussen aangeduid en op de eerstvolgende 

planningsvergadering met de nuts maatschappijen wordt de 

startdatum vastgelegd. Indien mogelijk zullen de voorbereidende 

werken dit jaar nog van start gaan. 

Ook het zwarte punt ‘Zwarte Ring’ wordt niet vergeten. Eindelijk 

zal de ‘ring’ een rotonde worden en verkeerskundig niet meer als 

zwart punt worden benoemd. Het Vlaams Gewest treedt op als 

opdrachtgevend bestuur en heeft reeds een omgevingsvergunning 

aangevraagd. Het lastenboek werd in oktober goedgekeurd door de 

gemeenteraad. Er komt een gescheiden riolering en de Veldbeek 

wordt in ere hersteld. Deze werken zullen in de tweede helft van 

volgend jaar worden opgestart. 

Onze buurgemeente Halen zal een inspanning doen om veilige 

fietspaden aan te leggen van Lummen naar Halen. Natuurlijk 

worden de fietspaden op Lummens grondgebied, tussen 

de rotonde ‘Vinnehoek’ en de brug over de Demer, dan ook 

vernieuwd. Het lastenboek werd reeds goedgekeurd door de 

gemeenteraad.

In Gestel wordt de doelstelling om elke druppel afvalwater 

naar het zuiveringsstation te brengen binnenkort bereikt. 

Na de eerste fase die stilaan ten einde loopt, start de 

tweede fase op in al de resterende straatjes van Gestel. 

De aanbestedingsprocedure loopt en we hopen snel een 

aannemer aan te duiden. 

In Geneiken wordt dezelfde doelstelling nagestreefd. Daar 

zullen alle straten tussen de gewestweg en de snelweg een 

gescheiden riolering krijgen. Uiteraard wordt daarbij bekeken 

of de wegenaanleg van de schoolomgevingen nog veiliger kan. 

In eerste instantie moet de lokale school vooral met de fiets 

veilig bereikbaar zijn. Er werd reeds een informatiecampagne 

opgestart. In 2022 moeten de werken zeker van start gaan. 

Meer info: dienst wegenwerken, 013 390 560,  
wegenwerken@lummen.be
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KORT
LUMMEN NAM DEEL AAN 
NATIONAAL TESTMOMENT  
BE-ALERT
Een grote brand, een overstroming of een andere 

noodsituatie? Op dergelijke momenten willen we je graag 

snel verwittigen. Daarom testte Lummen samen met heel 

wat andere gemeenten op 1 oktober BE-Alert, het nationaal 

systeem dat je via sms, e-mail of telefoon op de hoogte 

brengt van een noodsituatie.

Heb jij op 1 oktober een testberichtje van ons ontvangen? 

Dan was jij één van de 2656 Lummenaren die op 1 

oktober 2020 reeds was ingeschreven op BE-Alert. 

Enkele maanden geleden bleek trouwens dat we van alle 

gemeenten in Limburg het op één na hoogste percentage 

gebruikers hadden. 

Ben je zelf nog niet ingeschreven op BE-Alert? Registreer 

je dan snel op www.be-alert.be.

HERDENKINGEN 
WAPENSTILSTAND
Op 11 november 1918 om 11.00 uur tekenden Duitsland en de 

geallieerden de wapenstilstand in een treinwagon in het Noord-

Franse Compiègne. Hiermee kwam een einde aan vier jaar oorlog. 

Sindsdien is 11 november op diverse plaatsen in de wereld de dag 

om alle oorlogsslachtoffers te herdenken.

Iedere Lummense deelgemeente heeft een eigen 

herdenkingsplechtigheid met onder meer een eucharistieviering 

en een bloemenhulde.

• Linkhout: zaterdag 7 november 2020
10.00 uur misviering met aansluitend bloemenhulde aan het 

monument op het dorpsplein

• Lummen-centrum: woensdag 11 november
11.00 uur misviering met aansluitend bloemenhulde aan het 

monument langs de kerk en op het gemeenteplein

• Meldert: woensdag 11 november
9.30 uur misviering met aansluitend bloemenhulde aan het 

monument langs de kerk

VRIJWILLIGE CHAUFFEURS GEZOCHT
Het OCMW en de gemeente Lummen zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs, dit zowel voor Lokaal 

Dienstencentrum ’t Klavertje (busje of eigen wagen) als voor de buitenschoolse kinderopvang 

’t Sjamajeeke (volumewagen). Heb je wat tijd over, rijd je graag met de 

wagen, ben je sociaal en ben je zoek naar een zinvolle dagbesteding? 

Dan ben jij de geknipte kandidaat!

Meer info: Personeelsdienst Lummen, 013 390 430 
 of 013 390 435 , vrijwilligerswerking@lummen.be
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De Lummenaar moet zich overal veilig 

voelen, op en naast de weg, thuis, … en 

moet zich ook vlot kunnen verplaatsen 

binnen onze mooie gemeente. Er gaat 

dan ook bijzondere aandacht naar een 

kwaliteitsvol wegennetwerk - met plaats 

voor fietsers - en veilige schoolomgevingen. 

Het stimuleren van het gebruik van 

het openbaar vervoer en andere 

klimaatvriendelijkere alternatieven dan de 

eigen wagen, staat hierbij voorop.

Een kwaliteitsvol wegennetwerk 
met bijzondere aandacht voor de 
zwakke weggebruiker
• herinrichting Pastoor Frederickxstraat 

met een veilige schoolomgeving en 
toegankelijk busknooppunt

• infrastructuuraanpassingen aan 
schoolomgevingen met het oog op een 
verbetering van de veiligheid

• onderhoud en verbetering van de 
toegankelijkheid van trage wegen

• aanleg van fietspaden, heraanleg en 
verfraaien van straten

• onderhoud van wegennetwerk en 
aanverwante infrastructuur

Verzekeren van een veilig 
Lummen door preventie 
en waarborgen openbare 
hulpdiensten
• ondersteunen werking politie- en 

brandweerzone

• ondersteunen en uitbouwen 
buurtinformatienetwerken

Voorzien van mobiliteits-
oplossingen voor elke 
Lummenaar
• een toegankelijk openbaar vervoer in 

Lummen

• aanbieden van een alternatieve 
oplossing voor zij die geen gebruik 
kunnen maken van openbaar of eigen 
vervoer

 

EIND VORIG JAAR WERD HET 

MEERJARENPLAN VOOR DE KOMENDE 

ZES JAAR GOEDGEKEURD DOOR DE 

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD. HET PLAN 

OMVAT HEEL WAT DOELSTELLINGEN, 

ACTIEPLANNEN EN ACTIES, DIE ZIJN 

VERZAMELD ONDER ZES BELANGRIJKE 

SPEERPUNTEN MET HET OOG OP EEN 

#AMBITIEUSLUMMEN. WE LEGGEN IN 

ELKE EDITIE VAN DE LUMMENAAR ÉÉN 

VAN DEZE SPEERPUNTEN ONDER HET 

VERGROOTGLAS, DEZE KEER: LUMMEN IS 

VLOT EN VEILIG.

LUMMEN IS  
VLOT EN VEILIG

• LUMMEN IS EEN DYNAMISCHE 
GEMEENTE

• MENSEN VOELEN ZICH THUIS IN 
LUMMEN

• LUMMEN IS VLOT EN VEILIG

• LUMMEN IS EEN WARME EN 
ZORGZAME SAMENLEVING

• LUMMEN STAAT VOOR  
ONTMOETEN EN BELEVEN

• LUMMEN IS EEN KLANTGERICHTE 
EN EFFICIËNTE ORGANISATIE

IN 6 SPEERPUNTEN NAAR 
EEN #AMBITIEUSLUMMEN

Je kan het volledige  
meerjarenplan vinden 

op   
www.lummen.be/ 
ambitieuslummen
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EN NOG

GEZOCHT:  
SPORTIEVE KAMPIOENEN
Op vrijdag 29 januari 2021 organiseert de gemeentelijke 

sportraad haar jaarlijkse kampioenenviering. Die avond 

huldigen we alle ploegen en individuele sporters die in 2020 

een kampioenstitel behaalden (minimum een regionale of 

provinciale titel). Daarnaast reiken we o.a. de trofeeën uit 

voor de sportverdienste, sportman, sportvrouw, G-sporter, 

sportploeg en beloftevolle jongere van het jaar.

Ben jij sportkampioen geworden in 2020 of ken je 

Lummenaren die een kampioenstitel behaalden? Stuur 

dan vóór 1 januari 2021 alle gegevens zoals naam, club, 

bijbehorende titels en een digitale actiefoto naar de 

sportdienst.

Meer info en invulformulieren: Sportdienst, 013 390 490, 
sport@lummen.be, www.lummen.be

OP WIELEKES  
OPENT DEPOT IN LUMMEN
OP WIELEKES IS EEN BIBLIOTHEEK VAN KINDERFIETSEN. WIE 

LID IS, KAN ER EEN FIETSJE LENEN. WORDT DE FIETS TE KLEIN, 

DAN MAG JE DEZE INRUILEN VOOR EEN GROTER EXEMPLAAR. 

ZO HEEFT JE KIND ALTIJD TOEGANG TOT EEN GOEDE EN 

KWALITATIEVE FIETS OP MAAT EN HOEF JE NIET TELKENS EEN 

NIEUWE FIETS TE KOPEN.

Het fietsdeelsysteem Op Wielekes start in het voorjaar van 

2021 met een depot in Lummen centrum. Daar zullen heel wat 

kinderfietsjes klaarstaan om te lenen of in te ruilen. Er zal ook 

ruimte zijn om de fietsen te testen voor gebruik.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Voor het beheer van het lokale depot zijn we op zoek naar 

vrijwilligers: handige Harry’s, administratieve Alida’s en allround 

Astrids. 

Wel zin, maar weinig tijd? Geen schrik! Het gaat om korte, goed 

afgebakende taken op je eigen ritme. Je werkt samen met 

gelijkgestemden en maakt deel uit van een positief initiatief dat 

tegelijk milieuvriendelijk en sociaal is. Sleutel actief mee aan jouw 

leefbare, duurzame en sociale buurt!

Geïnteresseerd? Geef een seintje via lummen@opwielekes.be 

of schrijf je vrijblijvend in voor de infosessie vrijwilligers op 

woensdag 25 november 2020 om 14 uur.

Meer info:  
Verkeersdienst, 013 390 563, lummen@opwielekes.be

OPLOSSINGEN 
ZOMERZOEKTOCHT 2020
Heb je deze zomer deelgenomen aan de wandel- of 

fietszoektocht? Ben je benieuwd naar de antwoorden? 

Neem dan zeker een kijkje op onderstaande link: 

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

beleef-de-zomer-lummen
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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 november 2020.  
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

Hoeveel sociale 
media foto kaders 

voorziet het 
Lumenneke voor 

de Lumenneke for 
Life Challenge?

Geef de URL 
van het nieuwe 

afsprakenportaal 
van gemeente 

Lummen.

Waar kan 
je jezelf 

registeren voor 
BE-alert?

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  
LAURA GERRITS

De oplossingen kan je terugvinden in deze Lummenaar!
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 De plantjesverkoop van ‘Kom op tegen kanker’ 
verliep dit jaar anders dan andere jaren. 
Iedereen kon zijn online bestelling afhalen 
op de wekelijkse markt bij de leden van de 
kindergemeenteraad. 

 Robby Bervoets ging met de hoofdprijs lopen 
van de actie ‘Lummen trakteert’. 

 De Prijs Beeldende Kunsten ging dit jaar naar 
Diane Cruysberghs met het werk Blazen. 

 De winterlinde in de Zonnestraat kreeg een 
#TreeTag-poster. Verspreid door Nederland, 
België, Engeland en Zweden stellen bomen 
zich tijdens deze actie voor met heel wat 
interessante informatie. 
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GEZIEN IN
LUMMEN

www.lummen.be

Samen 
een plek 

creëren waar 
het nog leuker 

wonen is!


