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Secretariaat gemeentelijke seniorenadviesraad  

GCOC Oosterhof, Lokaal dienstencentrum, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56,   
3560 Lummen  

013 390 605 - lokaaldienstencentrum@lummen.be 
 

Volgend Seniorenkrantje juli - augustus - september 2022  
 

 

Voorzitter:  
Vandebroek André Hulshoekstraat 45 013 44 22 01 
Ondervoorzitter: 
Masselin Willy Prelaat Knaepenstraat 37 013 52 15 63 
Secretaris: 
Ripol Rosette Kapelstraat 39 0475 95 72 77 
Penningmeester: 
Claes Josiane Kerkevennestraat 22 013 29 55 74 
Commissaris: 
Cleeren Jos Kammestraat 36 0473 75 03 02 
Smeulders Renilde St. Lutgardisstraat 19 0479 88 72 32 
 
Schepen voor senioren: 
Lamotte Heidi Meldertsebaan 127/A 0495 41 06 60 
 
Bestuursleden: 
Baerts Roger Sacramentstraat 1 0477 33 91 60 
Ballet Jos Kerkevennestraat 22 013 29 55 74 
De Bruyn Tineke Wijngaardstraat 15 0498 20 15 14 
Fransen Paula Schippersstraat 16 011 45 23 68 
Kuppens Guido Mangelbeekstraat 41 0497 29 50 72 
Guedens Marcel  Geenrodestraat 3A 013 33 72 28 
Reynders Louis Hamelstraat 24 013 52 11 37 
Steegmans Marcel Wijngaardstraat 15 013 52 13 54 
Vandermaesen Robert Geneikenstraat 30 011 43 28 10 
Vanwetswinkel Monique Dorpsstraat 1A 013 52 18 81 
Verboven Freddy Meldertsebaan 7 013 31 26 09 
Verscheure Monika Prelaat Knaepenstraat 37 013 52 15 63 
 
Verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke seniorenadviesraad: 
C-plus / Neos Lummen / OKRA Centrum / OKRA Meldert / S-Plus / Vief  

Leden gemeentelijke seniorenadviesraad   
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Een woordje vooraf... 

Beste senioren, 
 
De lente is in het land. Stilletjes ontwaakt de natuur, de 
paasklokjes beginnen te bloeien en we hebben al wat 
kunnen genieten van het eerste lentezonnetje.  
De lentekriebels geven mij enorm veel zin om erin te 
vliegen. 
 
Als schepen wil ik vooral inzetten op zorgzame buurten 
en verbindende initiatieven. Om hierop vol in te zetten werd er een coördi-
nator buurtgerichte zorg aangeworven, Lena Munten.  Zij  heeft als op-
dracht het leven in Lummen aangenamer te maken voor iedereen, met de 
buurt als invalshoek. Daarnaast heeft zij als taak verbindende initiatieven op 
poten te zetten. Hou dus zeker het volgend seniorenkrantje in de gaten. 
 
Ondanks dat de coronamaatregelen ondertussen grotendeels zijn afge-
schaft, doe ik langs deze weg nogmaals een oproep aan alle senioren die 
hulp of een luisterend oor nodig hebben. Aarzel niet om ons te contacteren 
op het nummer 013 390 605. Wij zijn er voor jullie! 
 
De laatste tijd bereiken mij ook heel wat bezorgdheden die leven bij de se-
nioren, denk maar aan de stijgende energieprijzen, het leven dat duurder 
wordt, psychologische problemen…  Graag wil ik een antwoord bieden op 
jullie vragen, bezorgdheden en bekommernissen en stel ik jullie Erika De 
Roeck voor. Erika werkt als maatschappelijke assistente bij de sociale 
dienst. Jullie kunnen bij haar terecht met al jullie vragen en dit zonder af-
spraak. Zij is de 1ste en 3de  vrijdag van de maand aanwezig in ons lokaal 
dienstencentrum en dit van 13 tot 16u.  Ook is zij telefonisch bereikbaar op 
het nummer 013 390 570. Kom gerust langs. 
 
Ik kijk er alvast naar uit om jullie snel te ontmoeten. 
 
 
 
Heidi Lamotte 
Schepen voor senioren 
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In memoriam Emiel Orens. 
 
Miel werd geboren te Paal in 1933 en overleed 
te Hasselt op 8 februari 2022. 
 
Miel was een levensgenieter en ging goedlachs 
door het leven. Hij verraste ons menigmaal op 
een leuke kwinkslag. 
 
Miel had tijdens zijn legerdienst longproblemen 
opgelopen, hetgeen zijn verdere leven erg 
bemoeilijkte. 
 
Van bij de start van de seniorenraad in 1996 
was Miel present. Busuitstappen nam hij voor 
zijn rekening en deze waren tot in de puntjes 
voorbereid. 
 
Steeds konden wij op hem beroep doen tijdens het inrichten van 
activiteiten. Met zijn scootmobiel was hij overal te bespeuren. 
 
Sterkte aan zijn familieleden.  Miel, wij gaan u missen. Het gaat je goed en 
bedankt. 
 
Voorzitter seniorenadviesraad Andre Vandebroek 

Seniorenadviesraad neemt afscheid 

Je levenslust, 

je kracht en je liefde 

maar vooral je lach 

we zullen je ontzettend missen  
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Nieuwe gezichten in ’t Klavertje 

Één van de nieuwe gezichten in het lokaal 
dienstencentrum is Lena Munten.  
 
Als coördinator buurtgerichte zorg wil Lena, met 
de buurt als invalshoek, het leven in Lummen 
aangenamer maken voor iedereen. 
 
Je kan haar tegenkomen op een buurtrestaurant, 
in ’t Klavertje of op andere toekomstige 
activiteiten in jouw buurt. 
 
Jullie kunnen haar bereiken via het mailadres van buurgerichte zorg:  
overdedrempel@lummen.be of telefonisch op het nummer 013 390 605. 
 
 
 

 
Daarnaast stellen we Erika De Roeck voor. 
Erica werkt als maatschappelijk assistent 
bij de sociale dienst van de gemeente 
Lummen.  
 
Om de 2 weken is Erica aanwezig in het 
lokaal dienstencentrum, in de eerste plaats 
voor vragen over de UITPAS. Daarnaast 
bekijkt Erika ook graag de andere vragen 
van de sociale dienst en dit zonder 
afspraak. 
 
Jullie kunnen haar bereiken via het 
mailadres van de sociale dienst:  
sociale.dienst@lummen.be of telefonisch 
op het nummer 013 390 570.  
 
Erika is aanwezig de 1ste en 3de vrijdag 
van de maand van 13u tot 16u. 
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Weten jullie soms ook niet meer wat te maken. Dan kunnen jullie misschien 
aan de slag met onderstaand recept, ingezonden door Marina Mullens. 
 

Cake met rabarber 
 

Bereiding 

 De zachte roomboter samen met de suiker mengen. 

 Vervolgens afwisselend een ei en een deel zelfrijzende bloem 

toevoegen. 

 Als laatst de rabarber onder het deeg mengen. 

 Cake vorm insmeren met boter en met bloem bestrooien. 

 Deeg toevoegen. 

 Het extra fruit verdelen over het deeg. 

 De kruimel toevoegen en bakken maar. 

 
Bakken gedurende 50 minuten in een voorverwarmde oven van 180 
graden. 
 

Smakelijk! 
 

Heb jezelf een lekker recept dat je wil delen? 
 

Bel of mail het lokaal dienstencentrum  
013 390 605   

lokaaldienstencentrum@lummen.be   
 

Wie weet komt jouw recept volgende keer in het seniorenkrantje! 

Ingrediënten 

 4 eieren 

 200 gr roomboter 

 200 gr suiker 

 1 pakje vanillesuiker 

 300 gr zelfrijzend bakmeel 

 300 gr rabarber  

      (geschild en in stukjes van +/- 1  
       cm gesneden, licht bebloemen) 

Kruimel 

 300 gr extra fruit (rabarber) voor 

de kruimel 

 75 gr boter 

 100 gr bloem 

 100 gr suiker 

 Snuifje zout 

Recept 
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Welzijnsschakel ‘Het Open Poortje Lummen’ (HOP) 

Met HOP willen we de plek zijn met de laagste drempel van Lummen waar 
iedereen welkom is! 
 
Je kan bij ons terecht in voor een babbel, tasje koffie of vrijdagssnack. 
Onze tweedehandswinkel is ons grote uithangbord waar kledij voor jong en 
oud wordt verkocht tussen 0,50 euro en max. 4 euro. Speelgoed en onze 
weggeefhoek zijn gratis. 
 
Heb jij nog kledij (volwassenen en/of kinderen), accessoires of speelgoed 
dat in goede staat is? Deze mag je tijdens de openingsuren altijd bij ons 
binnen brengen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het Open Poortje   OPENINGSUREN 
Kerkstraat 19    wo: 14u - 17u 
0492 77 12 83    do: 9u - 12u  
0492 25 86 03    vr: 17u - 20u 
1e zaterdag vd maand   za: 9u - 12u 
hetopenpoortje@gmail.com 
katalin.blancquaert@saamolimburg.be 
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Wandelen is gezond 

 
Met een groep toffe Lummense senioren wandelen we iedere donderdag 
een gezondheidswandeling want bewegen in deze tijd is van levensbelang 
om de gewrichten soepel te houden. Wandelen is ook een hele fijne manier 
om in contact te komen met gelijk gestemden en op die manier het sociale 
netwerk van mensen te vergroten en 
een gevoel van eenzaamheid te ver-
minderen. Een gezondheidswande-
ling geeft dus tal van voordelen. 
 
 
Wil je meewandelen? Bel het lokaal 
dienstencentrum ‘t Klavertje voor 
meer info - 013 390 605. 
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Nieuws vanuit vrije tijd 

Naast de gezondheidswandeling geeft de dienst vrije tijd ook volgende 
wandeltips want de lente komt eraan! De zon breekt door, de natuur 
ontwaakt, de eerste bloesems zijn er weer.  Tijd om je wandelschoenen 
aan te trekken en terug naar buiten te trekken.  We geven je hierbij enkele 
tips om de ideale wandeling uit te zoeken.  
 
Eerst en vooral kan je altijd terecht op onze website:  
www.lummen.be/sport-en-vrije-tijd/toerisme/wandelen 
 
We verwelkomen je ook graag in onze UiTbalie (www.lummen.be/sport-
en-vrije-tijd/uit-lummen/uitbalie) waar we verschillende wandelkaarten 
aanbieden. Ken je de Lummense Parels al? Via verschillende kastelen, 
molens en de Kapel van de Beukenboom wandel je door de rijke 
geschiedenis van onze groene gemeente.  
 
En ken je www.wandeleninlimburg.be?  Je vindt er 3 Lummense 
wandelroutes terug samen met alle andere Limburgse wandelroutes van de 
Regionale Landschappen en hun partners. Er is een handige app die je 
makkelijk kan downloaden. Je kan hiermee de route volgen en lussen aan 
elkaar knopen. Op de website staat duidelijk uitgelegd hoe je de app kan 
downloaden en gebruiken.  
 
Wandelen kan jouw gezondheid gunstig beïnvloeden. 
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Miniatuurtreinenbaan “Kempenland”  

Deze grote modelbaan baan was reeds te gast in meer dan 50 Europese 
grootsteden. (Oppervlakte 18 x 5 meter) Dit is een uitzonderlijke 
gelegenheid om met deze hobby kennis te maken. 
 
Waar: GCOC Oosterhof (zaal 3 + 4) 
Wanneer: van 8 april tot 9 april  
Uur: 10u tot 16u 
Prijs: gratis 

Drie oudjes zien mekaar terug na lange jaren: Wat doet jij sinds je op 
pensioen bent? De eerste zegt: ik fotografeer. De tweede zegt: ik tuinier. 
De derde zegt: ik doe opsporingswerk… Ah! en in wat? Iedere dag zoek ik 
mijn bril, mijn wandelstok, mijn valse tanden, mijn sleutels… 
 
Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik eerst mijn gebit en gehoorapparaat 
nodig heb om te vragen waar mijn bril ligt. 
 
De stemming in het café loopt op als plots den Dirk roept 
“ik kan met mijn ogen toe alle dranken herkennen”. Dat 
wil ik zien roept de Jef en ze nemen de proef op de som. 
De doeme brult Dirk dat is benzine. Dat klopt zegt Jef 
maar is het 95 of 98?  
 

Moppentrommel 
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Water Challenge@home  

Door eenvoudige dingen te veranderen, kan ook jij je watervoetafdruk ver-
kleinen. De watervoetafdruk is een instrument om direct én indirect water-
gebruik te meten. Dit wordt uitgedrukt in m³ per jaar of per dag. Je kan hem 
berekenen via https://waterchallenge.be/bereken-mijn-watervoetafdruk/ 
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Nieuws van het LDC 

 NIEUW! Bloemschikken 
Vrijdag 1/04: van 13u tot 16u - 3 euro 
 
NIEUW! De bib komt naar ‘t Klavertje 
Vrijdag 22/04: van 13u tot 16u - gratis 
 
Workshop: koken met Jos 
Maandag 25/04 en dinsdag 26/04: van 10u tot 15u - 15 euro 
Goulashsoep - Zeeduivel met bieslooksausje en preistoemp 
Maandag 23/05 en dinsdag 24/05: van 10u tot 15u - 15 euro 
Asperges op Vlaamse wijze - Lamsgebraadje met graanmosterdsaus, len-
tegroentjes en aardappelgratin 
Maandag 20/06 en dinsdag 21/06: van 10u tot 15u - 15 euro 
Salade met lauwe geitenkaas van Karditsel, spekjes, pijnboompitten en ho-
ningdressing - eendenborstfilet met roze pepersaus, wafelaardappeltjes en 
wijnpeertjes 
 
NIEUW! Infosessie: Suikerfeest 
Woensdag 18/05: van 13u tot 16u - 3 euro 
 
Bellen, sms’en, whatsappen en communicatie met smartphone 
Donderdag 5/05 - 12/05 - 19/05 - 2/06 telkens van 9u tot 11u45  
Lummenaar 15 euro, niet - lummenaar 22,50 euro 
Foto’s overzetten 
Dinsdag 10/05 - 17/05 - 24/05 - 31/05 - 7/06 telkens van 9u tot 11u45 
Lummenaar 15 euro, niet - lummenaar 22,50 euro 
 
Moederdagontbijt 
Woensdag 11/05: van 9u tot 11u - 9 euro 
 
NIEUW! Week van de bij: een bezoek aan de bijenkorf 
Zaterdag 4/06: van 13u tot 16u - 3 euro 
 
Vaderdag: bier van eigen bodem - bierproeverij 
Vrijdag 10/06: van 14u tot 16u - 6 euro 
 
Kienen 
Vrijdag 24/06: van 13u tot 16u - 3 euro 
 
NIEUW! Koptelefoonspel 
Vrijdag 17/06: van 13u tot 16u - gratis 
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Noteer alvast in je agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voedsel vermijden 
 
’s Nacht open en bloot voedselresten achterlaten in je tuin is nooit een goed 
idee, of het nu gaat om keukenrestjes of over dierenvoeding (granen …) 
 
Kippen zijn verzot op keukenrestjes. Ze ruimen ze met alle plezier op. Zijn 
kippen geen optie, geef je keukenrestjes dan, in de daarvoor voorziene gele 
afvalzak, mee met de afvalophaling van Limburg.net. De ophaaldata vind je 
terug in de afvalkalender. 
 
Eigen dieren voeder je best ’s morgens, 
zodat tegen de avond al het voedsel op is.  
Ratten gaan immers ’s nacht op zoek naar eten.  
Vinden ze allerlei lekkers dan besluiten  
ze uiteraard om te blijven. 
 
Last van ratten? 
Mail naar leefmilieu@lummen.be of bel 013 390 560 
 

Tip van onze rattenvanger 

SENIORENRESTAURANT In G.C.O.C. Oosterhof 
26 april 2022 - 31 mei 2022 - 28 juni 2022 

 

DAGELIJKS WARME MAALTIJDEN 
Behalve op woensdag 

6 euro / persoon 
Inschrijven + annuleren TEN LAATSTE 1 dag vooraf vóór 12u! 

Menu’s hangen uit in ‘t Klavertje en staan op de website.  
 

Tip: heb je een allergie of moet je een aangepast dieet volgen?  
Laat het ons weten, wij zorgen dan voor een aangepaste maaltijd! 

Vooraf inschrijven bij LDC ‘t Klavertje, na betaling is je inschrijving definitief! 
Vaste activiteiten kan je terugvinden op de nieuwsbrief van LDC ‘t Klavertje.  
Wil jij de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Stuur een mailtje naar ‘t Klavertje! 

Inlichtingen en inschrijvingen: 
G.C.O.C. Oosterhof - zaal 5  

Dr.Vanderhoeydonckstraat 56 
3560 Lummen 

Tel: 013 390 605 

Openingsuren  
MA - WO - DO 

9u-12u en 13u-16u 
DI - VR     

9u-12u en 13u-17u 
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Lokaal Dienstencentrum ‘t Klavertje (LDC) 

Behoor jij tot de actieve senioren (50-plusser) met 
een brede interesse, maak dan kennis met NEOS 
Lummen.  We tellen inmiddels 165 leden. NEOS 
in Lummen staat voor vrienden vinden, samen 
uitstappen maken, gezellig samen genieten van 
muzikale evenementen en andere voorstellingen.  
 
Het NEOS-programma 2021 - 2022 was van start gegaan met een 
geslaagd ledenfeest in Oosterhof: met 95 aan tafel. Het werd gesmaakt. 
Net terug van een 5-daagse in Oost-Friesland, midden september, volgde 
een reeks bezoeken en activiteiten die voorheen door coronabeperkingen 
werden uitgesteld: 
24 september, met 45 naar de Musical Daens 
29 september, met 40 op een voordracht van Prof. Broos  
Toepasselijk onderwerp: “Was er nog erger dan Corona?” 
15 oktober, met 40 op weekend in Valkenburg 
24 oktober, met 13 op het Schlagerfestival 
 
En toen was er omikron… 
De daguitstap van 22 november naar het  Natuurhulpcentrum en het 
Mijnmuseum, werd uitgesteld. De maandelijkse bowling werd 
opgeschort.  Enkel wandelingen bleven op het programma.  
 
In februari kon cultuur weer, zij het met mondkapje. We keken naar 
Concerto pour deux Clowns in de Muze en luisterden naar het Vlaams 
radiokoor in Bilzen. Nog wel code oranje, maar golf 5 lijkt uit te doven.  
 
Op 28 maart gaan we op daguitstap, op 9 april naar de Singel voor Grüsse 
aus Wien.  Wandelen en bowling zijn terug gestart en de bestuursploeg 
hertimmert het jaarprogramma voor de komende maanden. 
 
 
Heb je interesse in onze club, surf dan naar www.neosvzw.be/lummen en 
klik eens door naar Agenda of Fotoalbum.   
 
Je kunt op elk moment lid worden van de club. Contacteer één van de 
bestuursleden of stuur een mailtje naar neosLummen@gmail.com. 
Het lidgeld  bedraagt 28 euro per persoon voor een jaar.  
 
 
 

Word jij lid van NEOS 
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De seniorenadviesraad testte op 23 februari de Luminigolf uit. Met 
Luminigolf kan jong en oud het centrum van Lummen al golfend 
verkennen. 
 
In een handige tas op wielen vind je de hindernissen om de holes te 
maken, twee sticks, één kinderstick en drie balletjes. Samen met de 
Luminigolf-set krijg je een handleiding met alle informatie. De huurprijs 
voor deze activiteit bedraagt 10 euro. Bij de ontlening van het materiaal 
wordt je identiteitskaart als waarborg gebruikt of 50 euro cash. 

Volg het parcours, zet op de voorgestelde plaatsen de hindernissen en 
holes uit en speel met heel het gezelschap het Luminigolf-spel!  
 
Golfplezier verzekerd! 
 
www.lummen.be/sport-en-vrije-tijd/toerisme/luminigolf 
 
 

Luminigolf 
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Tentoonstelling Kunstkring Lumina 
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Nieuws van het buurtinformatienetwerk 
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Tip van de bib  

ERFGOEDDAG: ONS RIJKE SCHOOLVERLEDEN 
Onder het motto “Erfgoeddag maakt school!” belicht Erfgoeddag het 
erfgoed van het schoolleven en schoolverleden. 
 
 
 
Tentoonstelling van 22 april t.e.m. 21 mei 
De bibliotheek en de dienst Vrije Tijd zetten het Lummense schoolverleden 
in de kijker. Tussen 22 april en 21 mei staat in de bibliotheek een oud klasje 
opgesteld. Ga zelf eens terug op de schoolbank zitten!  Of ontdek heel wat 
oude schoolmaterialen uit de collectie van de Heemkundige Kring: een lei 
en griffel, oude schoolkaarten, speelgoed,…  
 
 
 
Lezing ‘Toen was geluk nog heel gewoon’ 

Rita Horions, auteur van het boek ‘Toen was 
geluk nog heel gewoon’, en vroegere directrice 
van basisschool ’t Klinkertje in Linkhout, neemt je 
mee naar de kindertijd in de vijftiger en 
zestigerjaren.  
 
Rita leest enkele fragmenten voor uit haar boek 
en laat de luisteraar terugkeren naar de eigen 
‘jonge jaren’! Bij wat koffie en taart halen we 
samen herinneringen op aan onze eigen 
schooltijd. 
 
Wanneer: 28 april 2022 om 14 uur 
Waar: Bibliotheek Lummen 
 

Deze lezing is gratis, inschrijven is verplicht. 
 

 
Bibliotheek Lummen   OPENINGSUREN 
Groenstraat 42    ma: 14u - 20u 
      di: 10u - 12u /14u - 18u 
tel: 013 390 480    woe: 10u - 20u 
      do:10u - 12u /14u - 18u 
mail: bibliotheek@lummen.be vrij: 10u - 12u 
www.lummen.bibliotheek.be  za: 9u - 13u 
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WIJ WENSEN 
 

AL DEZE JUBILARISSEN 
 

VAN HARTE PROFICIAT! 

Diamanten bruiloft (60 jaar getrouwd) 
Vandezande Louis en Beutels Maria  23/05/1962 
 
 
Gouden bruiloft (50 jaar getrouwd) 
Spelmans Luc en Meybos Helena 18/03/1972 
 

Liefde is…   gelukkig samen oud worden 

Jubilarissen 

Sedert 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming  
(= wet van de privacy) van toepassing. Ook het gemeentebestuur neemt je 
privacy heel serieus. Daarom vermelden we enkel de jubilarissen die daar 
expliciet toestemming voor geven.  Is jullie huwelijksverjaardag reeds ge-
passeerd, maar wens je toch nog een vermelding in het seniorenkrantje? 
Geef ons dan gerust een seintje.  

Geef je mening over de bib 

Onze bibliotheek hecht heel veel belang aan de mening van de 
Lummenaar! Waarin doet ze het goed, wat zijn verbeterpunten en hoe kan 
jouw bibliotheekervaring zo aangenaam mogelijk gemaakt worden? 
 
Ben je een bibliotheekgebruiker? Was je het vroeger, maar nu niet meer, of 
gebruikte je nog nooit de bibliotheek?  
 
Dan hebben we jou nodig! Scan de QR-code en vul de 
enquête in. Dat neemt maximum 10 minuutjes van jouw tijd in 
beslag. Om je te bedanken, redden we 1m² bedreigd 
regenwoud voor elke ingevulde enquête. Je maakt ook kans 
op één van de Bongo-bonnen t.w.v. 250 euro. 
 
Vul je de bevraging liever op papier in? Dat kan! Vraag een exemplaar aan 
de balie van de bibliotheek of in het ‘t Klavertje. 
 
De bevraging wordt mede georganiseerd door de Universiteit van 
Antwerpen en loopt nog tot 31 mei 2022! 
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