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VOOR
WOORD

“Er is licht aan het
einde van de tunnel.”

Beste Lummenaar
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf hebben we enkele
prachtige voorjaarsdagen achter de rug. Mooie dagen doen ons
denken aan vrije tijd, vakantie, kortom vrijheid. Vrijheid die op dit
moment nog steeds noodzakelijk aan banden gelegd wordt. Dat
zorgt voor heel wat frustraties, niet in het minst bij onze jongeren,
en dat is heel begrijpelijk. Jongeren willen hun vleugels uitslaan
en in vrijheid samen met elkaar fijne dingen doen. Dat willen we
allemaal trouwens, of we nu jong of oud zijn.
Het zijn uitzonderlijke tijden voor ons allemaal, dat weet ik.
Maar uitzonderlijke tijden zorgen ook voor uitzonderlijke kracht,
creativiteit en doorzettingsvermogen. En die kracht zit in ieder
van ons. Laat ons nog even die kracht aanboren om een laatste
eindsprint in te zetten. Blijf de veiligheidsmaatregelen respecteren
want het einde van de tunnel is in zicht.

De vaccinatiecampagne draait intussen op volle toeren. Ook de
gemeente Lummen heeft samen met de gemeente HeusdenZolder een vaccinatiecentrum opgezet. Ik wil in dit kader dan ook
alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten van harte danken: het
is knap dat ze zich, ondanks alle problemen, zo onbaatzuchtig
inzetten om de vaccinatie van onze inwoners zo vlot mogelijk te
laten verlopen. Dank ook aan alle medewerkers van de gemeente
die het afgelopen jaar keihard hun best gedaan hebben om in
moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf te geven om de
dienstverlening voor onze inwoners te verzekeren.
Uw burgemeester
Luc Wouters

COLOFON
De Lummenaar: het infoblad van de gemeente Lummen voor de inwoners van Lummen. Tweemaandelijkse verschijning.
Contactinfo: Dienst communicatie: Gemeenteplein 13 - 3560 Lummen - communicatie@lummen.be - 013 390 590
Verantwoordelijke uitgever: Luc Wouters - Gemeenteplein 13 - 3560 Lummen
Opmaak: Vanden Broele Productions
Druk: Drukkerij Symons
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,
elektronische drager of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
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DOSSIER

ONZE JEUGDVERENIGINGEN
BRENGEN DE LUMMENAAR
TOT BIJ JOU!
JE WIST DIT MISSCHIEN NOG NIET. MAAR HET EXEMPLAAR
VAN DE LUMMENAAR DAT JE NU IN JE HANDEN HOUDT, KOMT
DAAR NIET ZOMAAR. IN PLAATS VAN DE VERDELING TE LATEN
UITVOEREN DOOR BPOST, WORDT DIT UITBESTEED AAN DE LOKALE
JEUGDVERENIGINGEN.
Met veel enthousiasme verdelen zij 6 keer per jaar het Lummens
infoblad. Soms brengen ze ook andere folders of brochures huis-aanhuis zoals de infobrochure over het vaccinatiecentrum.
De verenigingen ontvangen hiervoor jaarlijks een vergoeding. Op die
manier ondersteunen we het lokale verenigingsleven. Zeker in deze
tijden zonder inkomsten van andere activiteiten, is dit zeer welkom.
In ruil zorgen deze jongeren voor de verdeling van ruim 6600 bladen.

HOE GAAN WE TE WERK?
• Jaarlijks spreken we samen de planning af.
• Bij elke editie worden de jeugdverenigingen tijdig verwittigd.
• Zij halen de Lummenaar op.
• Binnen de 10 dagen valt de Lummenaar bij jou in de bus!

GEEN LUMMENAAR
ONTVANGEN?
Af en toe kan er iets misgaan. Heb je geen Lummenaar
ontvangen? Dan kan je:
• Een exemplaar van de Lummenaar afhalen aan het
onthaal van het Administratief Centrum, tijdens de
openingsuren.
• Contact opnemen met de communicatiedienst via
communicatie@lummen.be of 013 390 444.
• De Lummenaar digitaal lezen via onze website.
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CORONA
LAAT JE
VACCINEREN

PAS OP VOOR FRAUDE
VIA SMS OF E-MAIL

De vaccinatiecampagne draait op volle toeren. Liet jij
je al vaccineren? Dan willen we jou daar graag voor
bedanken! Wacht je nog op je oproepingsbrief? Houd dan
je brievenbus (en mailbox) goed in de gaten.

Heb je een uitnodiging voor coronavaccinatie gekregen per e-mail
of sms? En vertrouw je de afzender niet? Dan kan het om een vals
bericht of phishing gaan. Let er steeds op dat

Wanneer je deze brief ontvangt, is het belangrijk dat je je
afspraak bevestigt:
Met deze brief moet je je registreren:
• Online via www.laatjevaccineren.be: vul je persoonlijke
code in of scan de QR-code.
• Via het lokale callcenter op het nummer 011 80 80 33.
Via deze weg kan je ook een nieuwe afspraak maken
wanneer de voorgestelde data niet mogelijk zijn.

• de e-mail afkomstig is van cov19-vaccin@doclr.be.
De sms wordt verstuurd vanuit het nummer 8811.
• op de e-mail de contactgegevens van het vaccinatiecentrum
staan vermeld die bij je officiële woonplaats horen.
• er nooit om betaling gevraagd wordt: de vaccinatie en
het vaccin zijn gratis.
• je geen persoonlijke gegevens zoals paswoorden,
pincodes of rekeningnummers geeft.
• je uitgenodiging wordt gestuurd door de regionale overheid
(Zorg en Gezondheid in Vlaanderen). Uitnodigingen van een
vaccinproducent zijn dus vals.

LUMMENSE HUISARTSEN ROEPEN OP TOT VACCINATIE
DE HUISARTSEN VAN LUMMEN HEBBEN ZICH ALLEMAAL
LATEN VACCINEREN. ZIJ ROEPEN ALLE LUMMENAREN OP OM
HUN VOORBEELD TE VOLGEN.

“Het vaccin
is de enige
manier om het
coronavirus de
wereld uit te
helpen.”
— DR. VIK DEFERM

“Als huisarts krijgen we veel vragen over de veiligheid van
het vaccin. We stellen u dan ook graag gerust: vaccins
worden onderworpen aan streng onderzoek voor ze worden
goedgekeurd. Dit verliep sneller dan we dat gewend zijn maar
daar was ook een dringende reden voor.
Bijwerkingen op lange termijn zijn niet vastgesteld en
verwachten we ook niet. Een vaccin wordt snel afgebroken
door je lichaam en is snel weer verdwenen. Wat achterblijft, is
het geheugen dat je immuunsysteem heeft opgebouwd met de
hulp van het vaccin. Het geheugen waarmee je het coronavirus
herkent en doeltreffend aanvalt.
Laten we samen opnieuw solidair zijn en optimistisch samen
aan een oplossing werken!”
Heb je nog vragen over de vaccinatie? De Lummense
huisartsen staan steeds klaar om deze te beantwoorden.
Je vindt hun volledige boodschap in de vaccinatiebrochure
die huis-aan-huis werd bedeeld. Deze brief is ook te vinden
op www.lummen.be/lummenprikt.
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BLIJF DE BASISREGELS VOLGEN
Het blijft belangrijk om de coronamaatregelen te blijven
volgen, ook nadat je een vaccin gekregen hebt. Het
lichaam ontwikkelt pas na 10 à 14 dagen voldoende
antistoffen om jou te beschermen. Pas wanneer 70 %
van de bevolking gevaccineerd is, hebben we betere
controle over het virus en de verspreiding ervan. En dat
is noodzakelijk om onze vrijheid te herwinnen. Dus nog
even volhouden is de boodschap.
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.

MET DE FIETS NAAR HET VACCINATIECENTRUM
Zin om met de fiets naar het vaccinatiecentrum te gaan? Via het fietsroutenetwerk fiets je langs de mooiste plekjes.
Hieronder vind je welke knooppunten te volgen vanuit de verschillende hoeken van Lummen.
Aan het vaccinatiecentrum is een ruime fietsenparking aanwezig.

5

392222_Lummenaar_Mei_Jun_2021.indd 5

15/04/2021 09:13

IN THE PICTURE

RIJ ELEKTRISCH:
GEBRUIK DE ELEKTRISCHE
WAGENS OP HET CHARLES
WELLENS PLEIN
Wist je dat je vrij gebruik kan maken van onze elektrische
deelwagens? De twee wagens, een Renault Kangoo en een Renault
Zoë, staan permanent geparkeerd op het laadstation aan het
Charles Wellensplein, midden in het centrum van de gemeente.
De wagens zijn niet alleen elektrisch, ze blinken ook uit in
gebruiksgemak. Alles gebeurt volautomatisch via de Moovee app.
Via de app reserveer je niet alleen de wagens maar kan je ze ook
openen en sluiten.

WEBSITE
HUIS VAN HET KIND
Zit je met vragen over borstvoeding of het gamegedrag van je
tiener? Ben je op zoek naar een vroedvrouw? Maak je je zorgen
over de ontwikkeling of de gezondheid van je kind? Wil je meer
weten over scholen of kinderopvang?
Met al je kleine of grote vragen kan je terecht bij het Huis
van het Kind. Bezoek onze webpagina waar je op eenvoudige
wijze kan zoeken naar het aanbod aan dienstverlening rond
opvoeden en opgroeien. Vind je niet wat je zoekt? Dan kan je
de vraagknop gebruiken zodat wij samen met onze partners
jouw vraag kunnen beantwoorden!
Ga zeker eens een kijkje nemen op: www.lummen.be/
huisvanhetkind

Om gebruik te kunnen maken van de doorloop je de volgende
eenvoudige stappen:
• ●download de Movee Bussiness app
• ●meld je aan via de app
• ●reserveer online via de app
• ●betalen kan met een kredietkaart via de app
Je kan de Movee Bussiness app gratis downloaden in de Apple App
Store of via jouw Android app aanbieder.
Meer informatie én een handleiding omtrent het gebruik van de
wagen vind je op: www.lummen.be/elektrischedeelwagens

NIEUWE SORTEERREGELS
Sinds 1 april is de Nieuwe Blauwe Zak er en dus ook nieuwe
sorteerregels. Plastic flessen en flacons worden nog steeds
gesorteerd in de PMD-zak en nu geldt dat ook voor plastic
botervlootjes, yoghurtpotjes, schaaltjes, folies. De ophaaldata
blijven hetzelfde.
Je oude PMD-zakken kan je nog gebruiken tot en met
31 december 2021.

Vragen over sorteren?
Raadpleeg dan
www.betersorteren.be
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TOT UW DIENST

ZATERDAGOPENING
IN DE KIJKER
VERNIEUWD
DIGITAAL LOKET
LUMMEN MAAKT DE OVERSTAP NAAR EEN NIEUWE
DIGITAAL LOKET: HET SMARTLOKET. VIA SMARTLOKET
KUNNEN DE LUMMENSE INWONERS OP EEN HEEL
GEBRUIKSVRIENDELIJKE MANIER DOCUMENTEN AFHALEN
OF MELDINGEN DOEN. BIJKOMEND VOORDEEL IS DAT ALLES
VOLAUTOMATISCH ZAL GEBEUREN. IN DE MEESTE GEVALLEN
ZAL ER DUS GEEN FYSIEKE INTERACTIE MEER ZIJN MET EEN
MEDEWERKER VAN DE GEMEENTE.

Wist je dat... het onthaal van het Administratief Centrum ook
open is op zaterdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur?
Je kan er zonder afspraak terecht voor:
• Het afhalen van aangevraagde documenten (rijbewijs, Eid,
Kid’s ID, ...)
• Lummense geschenkbon
• Vuilzakken, afvalkalender en stickers

Tip

• Opladen kaart budgetmeter
• Het maken van een afspraak

Ideaal in combinatie
met een bezoekje aan
de wekelijkse markt.

De aanvrager kan zijn aanvraag of melding, de status en de
bijhorende documenten steeds raadplegen via zijn beveiligde
persoonlijke internetpagina, My e-Box en Mijn burgerprofiel.
De Lummenaar kan dus 24u per dag, 7 dagen op 7 rekenen
op digitale dienstverlening via het Smartloket. Alle transacties
verlopen trouwens geëncrypteerd over https. De burger
identificeert zich met eID, Itsme of een alternatieve veilige
aanmeldmethode. Documenten worden rechtsgeldig
afgeleverd door ze te voorzien van een elektronische
handtekening.

SLUITINGSDAGEN
ONZE DIENSTEN ZIJN GESLOTEN OP VOLGENDE MOMENTEN:

Zaterdag 1 mei 2021 (Dag van de Arbeid)
Donderdag 13 mei 2021 (Onze-Heer-Hemelvaart)
Vrijdag 14 mei 2021 (brugdag)
Maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag)
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IN DE KIJKER
KORTE KETEN
KORTE KETEN IS EEN MANIER VAN VERKOPEN WAARBIJ ER EEN
RECHTSTREEKSE BAND IS TUSSEN PRODUCENT EN CONSUMENT.
OP DIE MANIER KAN DE LANDBOUWER ZIJN PRIJS, DE
PRODUCTIEMETHODE EN HET AANBOD ZELF BEPALEN.

Tussen 15 en 23 mei is het de Week van de
Korte Keten. Het ideale moment om de lokale
landbouwers te ontdekken! En geen betere
manier om dit te doen dan met de fiets.
Onze nieuwe fietslussen leiden je langs
14 korte keten-producenten. Je kan er stoppen
voor een ijsje, verse honing, kaas of aardbeien.

1
2
3
4
5
6
7

Met zo’n transparant systeem is hij niet enkel een ambassadeur
voor zijn product maar voor de hele korte keten. Als consument krijg
je in ruil verse en kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer.
Zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval. En bovendien
ondersteun je de lokale economie.

Kardistel kaasmakerij
Linkertse aardbeienautomaat
Sint-Annahof (hoevewinkel)
Paardenkliniek Equitom
Het Buskruid (natuurwinkel + imker)
De Kleen Meulen (speciaalzaak)
Op de Venusberg
(boerderij en vleesverkoop Venusberg)

8
9
10
11

Ijs de Hoef
Boomkwekerij Arbor
Luc Reijnders (verse melk)
Alex en Hilde Vangeneugden-Reynders
(verse honing)
12 Biovan (hoevewinkel)
13 ’t Venneijsje
14 Marchal gebroeders (boerderij)
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VRAAG AAN...

Wim Vangeel
SCHEPEN VAN LANDBOUW

Waarom zit korte
keten-verkoop
in de lift?

DE WINNING
De korte keten, ofwel rechtstreeks kopen bij de boeren of producenten,
heeft enkel voordelen zowel voor de consument als de producent. Op deze
manier komt de consument rechtstreeks in contact met de producent, er is
een beperking van de ecologisch voetafdruk, je koopt aan een eerlijke prijs
en je ontdekt nieuwe groenten en fruit. Op deze manier steun je de lokale
economie.
Korte Keten heeft een sociaal, ecologisch als ecologisch karakter en deze
waarden komen terug in het DNA van De Winning.

WAARVOOR STAAT DE WINNING?
“De Winning is een sociale onderneming die mensen, die niet of niet meteen
aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt, helpt hun talenten te
ontplooien. Ze beschikken over een eigen ambachtelijke bakkerij, bio
boerderij en een BIO-tuin. De medewerkers telen groenten en fruit en kweken
vee waarna ze de oogst verwerken tot allerlei heerlijke producten zoals soep,
ijs, confituur, lasagne. Deze zijn te vinden onder de naam KARwij. Via deze
weg verzorgt de Winning de catering voor bedrijven en scholen. Iedereen kan
genieten van deze (h)eerlijke bakkerijproducten, groente, vlees, bier en nog
zo veel meer.”

In onze gemeente zijn er heel
wat landbouwers en handelaars
actief in de korte keten-verkoop.
Dat kunnen we als gemeente alleen
maar ondersteunen en toejuichen.
Onder meer de coronacrisis
heeft ertoe geleid dat mensen de
lokale verkopers en handelaars
herontdekken. Mensen hebben meer
aandacht voor lokale producten en
er is een groeiend bewustzijn in
de zoektocht naar duurzame en
kwalitatieve producten.
Als gemeente besteden we onder
meer in deze Lummenaar hier extra
aandacht aan en ook onze nieuwe
fietslussen passeren doelbewust
langs heel wat lokale (landbouw)
bedrijven. Ik hoop dat we nog meer
Lummenaren kunnen overhalen om
lekker lokaal te kopen.

9

392222_Lummenaar_Mei_Jun_2021.indd 9

15/04/2021 09:15

IN THE PICTURE
VOORSTELLING
HET OPEN POORTJE
VOORSTELLING DE SOCIALE
KRUIDENIER: ‘T PROCENTJE
De sociale kruidenier ’t Procentje is een winkeltje en ontmoetingsplaats
voor mensen die het financieel wat moeilijker hebben. Er worden
vooral basisproducten aangeboden tegen verlaagde prijzen. De sociale
kruidenier wil een kwaliteitsvol en vooral een waardige aanvulling
bieden voor de bestaande noodhulp in de vorm van voedselpakketten.
De klanten hebben de vrijheid om zelf te kiezen wat ze kopen en
betalen. Dit verhoogt de eigenwaarde en het zelfvertrouwen. Naast het
winkelgebeuren is het ook een ontmoetingsplaats, waar er ruimte is
voor een luisterend oor en een gesprek.
De klantenkaart is te verkrijgen via de sociale dienst of Het Open Poortje.
Voor meer info: neem contact op met hetprocentje@outlook.com

Het Open Poortje is een ontmoetingslokaal
waar iedereen welkom is tijdens de
verschillende activiteiten, om te snuisteren
in de tweedehandswinkel, of gewoon om
een kop koffie te komen drinken.
Helaas kunnen momenteel de ontmoetings
momenten in het lokaal in de Kerkstraat 19
niet doorgaan. De tweedehandswinkel blijft
wel open onder strike regels. Heb jij nog
kledij, accessoires of speelgoed dat in goede
staat is? Spring dan zeker eens binnen!
De activiteiten in het lokaal kunnen
momenteel niet doorgaan, maar heb jij nood
aan een goede babbel of een bezoekje?
Contacteer dan: hetopenpoortjelummen@
gmail.com of 0492 77 12 83
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KORT
TELEFONISCHE BELASTINGZITDAGEN
Op de belastingzitdagen kan je normaal gezien jouw belastingbrief laten invullen door
de specialisten van FOD Financiën. Door de coronacrisis kunnen de belastingzitdagen
dit jaar weer niet fysiek doorgaan. Daarom zal het FOD de dienstverlening voor de hulp
bij het invullen van de aangiften van personenbelasting aanbieden via telefonische
afspraak. In april zullen de mensen die in 2020 hun aangifte hebben laten invullen
door een medewerker opgebeld worden. Een medewerker zal dan een afspraak
voorstellen om de aangifte telefonisch te laten invullen. De afspraken zullen doorgaan
in mei of juni.
Voor meer info neem een kijkje op: financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte/invulsessies

r- en
Jouw spaa rt
aa
voordeelk !
tijd
voor vrije

nu te koop
Prijs: eenmalig 5 euro (of 1 euro voor een UiTPAS met
kansentarief*) incl. tal van welkomstvoordelen zoals:

LUMMEN GAAT
VOOR FAIR TRADE!
Sinds 2011 mag Lummen zich een
FairTradeGemeente noemen. Om de
2 jaar wordt er een evaluatie gedaan met
de Fair-O-meter en Lummen behaalde
recent de hoogste score. Dit hebben
we enkel kunnen behalen dankzij alle
inspanningen die gedaan worden om
eerlijke handel en duurzaamheid op
de kaart te zetten. Bedankt aan alle
handelaars, verenigingen en scholen die
zich keer op keer inzetten voor fair trade.
Het behalen van deze mooie score is
geen eindpunt maar een extra motivatie
om te kiezen voor eerlijke en duurzame
producten.

•
•
•
•

5 euro korting op een ticket in De Markthallen
een gratis koffie in het dienstencentrum
een gratis zwembeurt in Lummen
5 euro korting op een sportkamp enzovoort

*dan betaal je maar 20% van de activiteit.

Alle info op:
www.herk-de-Stad.be/uitpas
of 013 35 99 50
www.lummen.be/uitpas
of 013 39 05 15
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Het al dan niet doorgaan van activiteiten en evenementen is afhankelijk van de
evolutie van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

IN LUMMEN

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.

DE HERINNERINGS
WANDELING

RONDOM LUMMEN

MAANDAGTOCHT

W.S.V. De Dragonders Hasselt vzw

De Lummense Dalmatiërs vzw

werkgroep dementievriendelijke gemeente
Lummen

Start 20-25 km tot 13.00u, 15 km tot
14.00u. Wandeling in de mooie natuur op
de rand van de Kempen en het Hageland.

Via de vijvers van Schalbroek ga je langs
de grote molen naar het fietspad, waar
je tussen de weilanden naar de rustpost
in Gildezaal Schallebroek trekt, om via
de Willekensberg terug te keren naar de
startzaal.

Laat je vanaf 17 mei meenemen op een
korte reis in de tijd aan het Schulensmeer.
Tijdens deze een wandeling van ongeveer
2,5 kilometer ontdek je korte verhalen,
mooie schilderijen, pakkende gedichten
en oude foto’s van het Schulensmeer
en Lummen. De wandelroute staat
aangegeven met een dementievriendelijke
bewegwijzering. De aandachtige
wandelaar kan genieten van mooie
infopanelen met teksten van bekende
en minder bekende Lummenaren. Als de
coronamaatregelen het toelaten kan je
eindigen met iets lekkers in ’t Vloot. De
route is uitgetekend door de werkgroep:
“Lummen, dementievriendelijke gemeente”
in samenwerking met de Lummense
Dalmatiërs en is rolstoeltoegankelijk.

Zondag 23 mei 2021
van 10:00 tot 17:00
Basistarief: 2,00 €; Inschrijfgeld leden:
1,50 €
Zaal Kalendries
Meldertsebaan 2
MEER INFO guy.motmans@skynet.be
+32(0)477 45 60 15

Maandag 14 juni 2021
van 09:00 tot 17:00
Basistarief: 2,00 €; Inschrijfgeld leden:
1,50 €
GCOC Oosterhof
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
kingherman55@hotmail.com
✇

MEER INFO

+32(0)498 05 73 54

Vanaf 17 mei 2021
Schulensmeer
MEER INFO dementievriendelijk@lummen.be
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IN LUMMEN

OUDERCURSUS TRIPLE
P: POSITIEF OPVOEDEN
Gemeentebestuur Lummen

Triple P staat voor Positive Parenting
Program of positief opvoeden. De meeste
ouders vinden opvoeden leuk en halen er
veel voldoening uit maar af en toe stelt
het gedrag van kinderen het geduld van
ouders danig op de proef. Via eenvoudige
stappenplannen en kleine veranderingen
in de aanpak leert Triple P je om die
situaties anders aan te pakken. Kleine
veranderingen dus die een groot verschil
kunnen maken voor jou en je gezin. Met
Triple P krijg je meer inzicht in hoe je
gezin in elkaar zit. Je leert door wat je
zegt, denkt, voelt en doet: - een stabiele,
ondersteunende en warme omgeving te
creëren voor je kinderen - gewenst gedrag
te stimuleren - ongewenst gedrag op
een positieve, consequente en besliste
manier aan te pakken - vooraf te plannen
en zo mogelijk moeilijke situaties de
baas te kunnen - voor jezelf te zorgen
als ouder De Triple P groepen zijn relatief
klein. Je voelt je onmiddellijk thuis
in een groep van ouders die allemaal
hetzelfde willen: Het beste voor hun
kinderen en een plezierig en aangenaam
gezinsleven! De groepscursus wordt
gegeven door een Triple P medewerker en
bestaat uit 4 sessies van telkens 2,5 uur
(eenmaal per week), gevolgd door drie
telefoongesprekken van 15-30 minuten

(eenmaal per week) waarin je individuele
vooruitgang wordt opgevolgd. Nadien
volgt nog een afsluitende groepssessie.
kostprijs: 15 euro (alle sessies en
werkboek inbegrepen) Inschrijven
via: steffi.philtjens@ckgmolenberg.be
089/73 00 80. Deze cursus is een
samenwerking tussen Huis van het
Kind Lummen, CKG Molenberg en
Opvoedingswinkel West-Limburg.

Woensdag 5 mei 2021
van 19:30 tot 22:00
Woensdag 12 mei 2021
van 19:30 tot 22:00
Woensdag 19 mei 2021
van 19:30 tot 22:00
Woensdag 26 mei 2021
van 19:30 tot 22:00
Woensdag 23 juni 2021
van 19:30 tot 22:00
Basistarief: 15,00 €
G.C.O.C. Oosterhof
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
MEER INFO steffi.philtjens@ckgmolenberg.be

VOGELINVENTARISATIE
SCHURFERT EN LANGE
BEEMDEN
Natuurpunt Regio Zelem

Aandacht! Omwille van veiligheidsredenen
m.b.t. het coronavirus is inschrijven op
de website van Natuurpunt verplicht. Het
aantal deelnemers per gids is beperkt tot
maximum 19.
Deelnemers dienen zelf een mondmasker
mee te brengen en dit te dragen tijdens de
wandeling.
We danken u voor uw begrip en
medewerking.

Zaterdag 5 juni 2021
van 20:30 tot 23:00
Kerk Meldert-Lummen
Zelemsebaan 2
zwartebeek@natuurpunt.be
MEER INFO https://www.natuurpunt.be/
agenda/vogelinventarisatie-schurfert-enlange-beemden

LEUKE ACTIVITEITEN
MET PERSONEN MET
DEMENTIE? WAT IS
NOG MOGELIJK?
werkgroep dementievriendelijke gemeente
Lummen
Deze activiteit vind enkel plaats indien de
coronamaatregelen dit toelaten! We gaan
samen op zoek naar de leukste activiteiten
die je kan met personen met dementie. Wil
jij ons inspireren?

Maandag 21 juni 2021
van 19:30 tot 22:00
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
Dr.Vanderhoeydonckstraat 56
MEER INFO dementievriendelijk@lummen.be
013/52 13 54

In het kader van het nieuwe atlasproject,
gaan we de broedvogels inventariseren in
de Vallei van de Zwarte Beek.

Jouw activiteit hier? Geef ze voor 22/05 in via www.uitdatabank.be.
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BELEVEN

BOEKSTARTDAG
Wat je vroeg leert, leer je voor het leven. Dat is ook zo met boeken.
Door jonge kinderen vroeg te laten kennismaken met boeken, gaat
er een wereld van verbeelding én nieuwe woorden voor hen open.
Het is zelfs bewezen dat als je al vanaf heel jong met je kind praat
en samen in boekjes kijkt, hij het later makkelijker heeft op school.
Maar samen lezen is bovenal heel gezellig en het versterkt de
band tussen ouder en kind.
Met Boekstart krijgt jouw baby tijdens de consultatie bij Kind &
Gezin (op 6 maanden) een babypakketje mee met daarin een
voelboekje en meer informatie over lezen en voorlezen.
Als je kind 15 maanden oud is, krijg je bij Kind en Gezin een bon
om je Boekstart-peutertas op te halen in de bibliotheek. Laat je
inspireren door onze bibliotheekmedewerkers, zij zetten je graag
op weg!

COLLECTIE IN DE KIJKER:
STRIPS VOOR VOLWASSENEN
De bibliotheek heeft een zeer uitgebreide collectie strips voor
volwassenen. Je vindt er populaire reeksen als Thorgal, XIII, Largo
Winch of Magasin General.
© Simon Bequoye | Iedereen Leest

Meer info? Bibliotheek Lummen, Groenstraat 42
013 390 480, bibliotheek@lummen.be

Maar de bibliotheek zet ook in op minder evidente strips en
graphic novels. Graphic novels of beeldromans zijn stripverhalen
met het karakter van een roman. Ze hebben een literaire inslag en
vaak uitgebreidere en ingewikkeldere verhaallijnen.
Beeldromans worden steeds populairder en krijgen dus een
terechte plek in de collectie van de bibliotheek.
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ERFGOED

DE SLAG VAN LUMMEN
NORMAAL GEZIEN HERDENKEN WE ELK JAAR DE SLAG VAN LUMMEN. OMWILLE VAN DE CORONAMAATREGELEN
KAN DEZE HERDENKING OPNIEUW NIET PLAATSVINDEN IN NORMALE OMSTANDIGHEDEN. OMDAT WE DIT TOCH
NIET ZOMAAR WILLEN LATEN VOORBIJGAAN, GEVEN WE GRAAG WAT GESCHIEDENIS MEE.
De feiten speelden zich af tussen vrijdag 10 mei, de dag waarop
Nazi-Duitsland de Blitzkrieg startte en 13 mei, pinkstermaandag.
9 mei 1940 was een zeer koude donderdagnacht met temperaturen
rond het vriespunt, toen de 1ste compagnie, bestaande uit 100
soldaten de opdracht kreeg om zich in te graven om de Duitsers
tegen te houden die zouden proberen het kanaal over te steken
vanuit Heusden, richting Lummen.
Vrijdag werd er alarm geslagen, formaties Duitse vliegtuigen
begonnen systematisch over het kanaal te vliegen. Een dag later
wordt beslist om de bruggen van Genebos en Viversel op te blazen
zodat de Duitsers verhinderd worden om het kanaal over te steken.
Maar tervergeefs: de Duitsers hadden het fort van Eben-Emael al
veroverd waardoor zij de mogelijkheid hadden om naar boven op
te rukken langs de westkant van het Albertkanaal. Ondertussen
bleven Duitse vliegtuigen onophoudelijk overvliegen en weerklonk
van alle kanten afweergeschut door de donkere, ijskoude nacht.
Tijdens de nacht van pinksterzondag gaan de gevechten
onophoudelijk door. Op pinkstermaandag 13 mei zijn de Belgische
verdedigers uitgeput van de nachtelijke gevechten. Ze zijn al
sinds vrijdag 10 mei niet meer bevoorraad geweest en zien
plots vijandelijke Duitse troepen op de Kraaiberg verschijnen. De
gevechten breken in alle hevigheid los.
De soldaten proberen dan om door de weilanden de weg PaalBeringen te bereiken. Uiteindelijk slagen ze erin om de heuvel
aan de Zwarte Ring te bereiken maar daar hebben Duitse
mitrailleurposten zich ingegraven. De Belgen openen nog even het
vuur maar beseffen dat de situatie hopeloos is. Ze geven zich over
en worden onmiddellijk gevangen genomen als krijgsgevangen.
Zo eindigt in de vroege namiddag van Pinkstermaandag 13 mei ‘de
Slag van Lummen’.

Wanneer mensen het verhaal horen achter de Slag, zal de
herinnering aan die donkere dagen levendig in het collectief
geheugen blijven.

LOOPGRAVEN
Op 10 mei 1940 hadden Belgische troepen zich aan het
Albertkanaal opgesteld. De slag nabij Lummen was een
moedige poging om het Duitse leger tegen te houden. Helaas
werd Lummen al op 12 mei ingenomen. Het zijn ongetwijfeld
veruit de meest tragische en dramatische dagen uit de
Lummense geschiedenis.
In 2020 zou het exact 80 jaar geleden zijn dat de Slag van
Lummen plaats vond. Een goede reden om deze speciale
verjaardag extra in de verf te zetten. Spijtig genoeg
heeft het coronavirus er anders over beslist. De speciale
inhuldiging werd vorig jaar afgelast. Dit jaar moeten we
ons noodgedwongen beperken tot een inhuldiging van het
informatiebord in beperkte kring.
Maar trek gerust zelf, in je eigen bubbel, op ontdekkingstocht
uit. Je vindt de loopgraven, inclusief een mitrailleursnest, in
het bosje op het einde van de Geneikenstraat. De loopgraven
werden ingezaaid met gras en bloemen. Een educatief
doorkijkbord geeft je een goed beeld van de vroegere situatie.
De gemeente Lummen, het Regionaal Landschap Lage Kempen
en de provincie Limburg sloegen voor deze restauratie de
handen in elkaar. Het resultaat mag zeker gezien worden.
Lummen is hierbij weer een erfgoedparel rijker.
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WELZIJN

DAG VAN DE MANTELZORGER
Op 23 juni is het Dag van de Mantelzorger. De ideale gelegenheid
om hen een extra hart onder de riem te steken. Want mantel
zorgers zijn van onschatbare waarde! Zeker nu het sociale
netwerk wegvalt, komt nog meer zorg bij de mantelzorger terecht.
Zij zijn de stille krachten die niet-aflatend blijven zorgen voor hun
zorgbehoevende naasten.
DANKJEWEL!

FINANCIËLE ZORGEN?
WIJ BEGELEIDEN
JE GRAAG!
Wat vaak onschuldig begint met een niet betaalde factuur,
groeit soms uit tot een berg betalingsachterstallen.
Lenen bij vrienden of kredietinstellingen is een
schijnoplossing die op termijn de problemen vergroot.
De sociale dienst kan je op verschillende manieren
begeleiden. Ze kunnen je weer op weg helpen met
een eenmalige schuldbemiddeling of aan de hand
van een begeleidingsplan. Maar ook budgetbeheer
of een collectieve schuldenregeling behoren tot de
mogelijkheden. Aarzel niet om contact op te nemen met
de sociale dienst om te horen of zij iets voor jou kunnen
betekenen.

sociale.dienst@lummen.be of 013/390.590

RESULTATEN BELRONDE
In maart 2020 werden alle 80-plussers en alleenstaanden boven
de 65 jaar een eerste keer opgebeld. Op dat moment had niemand
een idee van hoe lang de pandemie zou duren. De eerste belronde
was dan ook succesvol. De crisis was nog maar net gestart en
men zat nog vol goede moed om het virusje te temmen.
Eind 2020 vroegen we ons af hoe het 8 maanden later ging met
onze ouderen. De maatschappelijk assistenten van de sociale
dienst, het woonzorgcentrum en de thuiszorgdienst gingen samen
met de buurtbezoekers van “over de drempel” opnieuw aan het
bellen.
In totaal ontvingen bijna 800 mensen een telefoontje, goed voor
zo’n 270 uren bellen. Over het algemeen ging het nog steeds goed
met onze oudere inwoners, ook al begon de coronasituatie toch
wat door te wegen. 80% van de bevraagde mensen gaf aan geen
hulp nodig te hebben. De overige 20% werd doorverwezen naar de
juiste dienst of instantie. Er was vraag naar gezinshulp, hulp bij
klusjes of gewoon de behoefte om eens een babbeltje te slaan.

Heb jij behoefte aan een babbel
of heb je hulp nodig?
Dan kan je nog steeds terecht bij Lummen
Helpt op het nummer 013 390 605 of
lummen.helpt@lummen.be
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WONEN

WONEN DOE JE NIET OP
GOED GELUK!

TIP VAN JEF

VANAF NU GEVEN WE IN DE LUMMENAAR AF EN
TOE HET WOORD AAN JEF GIELIS, LID VAN DE
MILIEURAAD. JEF GEEFT TIPS EN ADVIES OVER
WONEN EN ENERGIEBESPARING. DEZE KEER
GAAT HET OVER WATERVERBRUIK.

Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde woning met
een minimum aan comfort. Alle woningen in Vlaanderen,
zowel zelfstandige als niet-zelfstandige woningen, moeten
daarom aan een aantal woningkwaliteitsnormen voldoen. Deze
woningkwaliteitsnormen liggen vast in de Vlaamse Codex Wonen.

Controleer je waterverbruik
minstens 2 x per jaar!

Het gaat om basisnormen die betrekking hebben op essentiële
zaken zoals stabiliteit, brandveiligheid, veiligheid van technische
installaties en voldoende verluchting en verlichting.

Om niet voor verrassingen komen te staan
bij de jaarlijkse waterafrekening, controleer je
best regelmatig je waterverbruik:

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat heel wat woningen in
Vlaanderen nog niet beantwoorden aan de woningkwaliteitsnormen.
Met de campagne ‘Wonen doe je niet op goed geluk’ wil de Vlaamse
overheid zowel eigenaars, huurders als verhuurders sensibiliseren
om stil te staan bij de staat van hun woning en het comfortniveau.
Elke woning dient o.a. te beschikken over dakisolatie, dubbele
beglazing en rookmelders.
Wie investeert in energiebesparende maatregelen kan rekenen op
financiële ondersteuning.
Ook gemeente Lummen zet zich in om te streven naar een
goede woningkwaliteit voor alle woningen. Voor meer informatie
kan je terecht bij Wonen in West-Limburg: 013 390 529,
info@woneninwestlimburg.be of op de website van het Agentschap
Wonen Vlaanderen: wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit

Openingsuren wooninfopunt:
• Maandag van 15-20u
• Woensdag van 9-12u

• Draai de hoofdkraan van de waterleiding
dicht (volgens de wijzers van de klok).
• Draai vervolgens een waterkraan open
en wacht even om te controleren of de
hoofdkraan wel afsluit.
• Zet de leiding opnieuw onder druk en wacht
dan een tiental minuten.
• Draai de hoofdkraan opnieuw open en kijk of
de waterteller wel of niet verder draait.
Indien dit wel zo is, dan is er waterverlies.
Meestal wordt dit veroorzaakt door een
toilet dat niet afsluit of een overdrukklep
van de warmwaterboiler die niet afsluit door
kalkafzetting. Je kan dit best laten herstellen
om geen te hoge waterfactuur te ontvangen
achteraf.
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WEGENWERKEN
WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET REILEN EN ZEILEN
IN ONZE GEMEENTE? WE GEVEN JE GRAAG EEN UPDATE
VAN DE PLAATSELIJKE WEGENWERKEN.

WERKEN IN EN ROND
BLANKLAAR
Nu de aannemer van deze werken ook gekend is en de meeste
onteigeningen succesvol afgerond werden zal AWV snel een
aanvangsbevel kunnen geven zodat dit project gedeeltelijk
simultaan kan verlopen met de werken in de Blanklaarstraat.
Bij de start van de werken zal er in de zomer opnieuw een
informatiecampagne opgezet worden.
Om een veilige fietsverbinding te realiseren tussen Blanklaar en
Meldert wordt er alles aan gedaan om de missing link tussen de
toekomstige rotonde en het project Meldertsebaan te realiseren.
Voor dit gedeelte van de Meldertsebaan heeft het Vlaams Gewest
de onteigeningsplannen reeds ter goedkeuring voorgelegd aan
de minister. We hopen dan ook zo spoedig mogelijk de gronden
te verwerven zodat ook langs dit traject van de Meldertsebaan
in de loop van 2022 kan gestart worden met de aanleg van de
noodzakelijke fietspaden.

VINNEHOEKSTRAAT
Langs de Vinnehoekstraat richting Halen liggen fietspaden.
Maar wie deze onlangs nog gefietst heeft zal dit bezwaarlijk een
volwaardig fietspad noemen. Daarom werd samen met de stad
Halen een project gestart om deze fietspaden te vernieuwen.
Uiteraard kiezen we dan voor veilige afgescheiden fietspaden,
hetgeen betekent dat ook hier gronden verworven moeten worden.
In Lummen werden de onderhandelingen onlangs afgerond en
de stad Halen doet er alles aan om ook de innemingen op hun
grondgebied in de zomer te realiseren. Met de huidige planning
mikken we erop om de werken in het najaar op te starten.
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FIETSPADEN IN LINKHOUT
Langs de Linkhoutstraat ligt er aan één zijden een fietspad. Bij
vorige rioleringsprojecten werden de fietspaden in het centrum
reeds ontdubbeld. Toch streven we ernaar om de volledige
Linkhoutstraat langs twee zijden van volwaardige fietspaden te
voorzien. Daarnaast zal er ook een nieuwe riolering aangelegd
worden in al de zijstraten waar dit nog niet gebeurd is. Dit wordt
een gigantisch project en hoewel er nog heelwat administratieve
stappen genomen moeten worden trachten we eind 2022 te
starten met de uitvoering. Uiteraard zal hierover nog regelmatig
gecommuniceerd worden met de betrokken bewoners.

FIETSEN VAN A TOT Z
Hoewel de Zelemsebaan volgens het alfabet achteraan in onze
stratenlijst staat wordt deze zeker niet vergeten. Samen met de
stad Halen werd een studiebureau aangesteld om een startnota op
te stellen voor de aanleg van fietspaden tussen Meldert en Zelem.
De goedkeuring van een startnota is een noodzakelijke stap om
een subsidiedossier in te dienen. Ook werd er al onderzocht waar
er knelpunten zitten i.v.m. de beschikbare ruimte. Binnen het
grondgebied van Lummen zijn deze eerder beperkt in een klein
aantal. Mogelijk zal het project voor uitvoering opgesplitst worden
zodat de werken langs het gedeelte in Lummen in de loop van
2023 opgestart kunnen worden.

19

392222_Lummenaar_Mei_Jun_2021.indd 19

15/04/2021 09:18

OPROEP
OPROEP CONCESSIEHOUDER
– UITBATER CAFETARIA
SPORTCOMPLEX VIJFSPRONG
De gemeente Lummen zoekt een kandidaat uitbater voor de
cafetaria van gemeentelijk sportcomplex Vijfsprong. De cafetaria ligt
centraal in het sportcomplex met uitzicht op zowel het zwembad
als de sporthal en wordt druk bezocht door allerlei sportclubs en
particuliere sporters. De cafetaria heeft bovendien ook een gezellig
terras dat uitkijkt op de grote speeltuin achter het sportcomplex.
Kandidaten dienen een bod uit te brengen op de concessieprijs. De
kandidaat met het hoogte bod die voldoet aan alle voorwaarden,
krijgt voor 9 jaren het concessierecht om de cafetaria uit te baten.
Meer inlichtingen, zoals de volledige concessievoorwaarden en
het inschrijvingsformulier kan je bekomen op de sportdienst.
Geïnteresseerden kunnen de cafetaria ook bezoeken na afspraak via
de betrokken dienst.
Kandidaturen moeten uiterlijk op 28 mei 2021 om 11.00 uur
ingediend worden aan de hand van het ter beschikking gestelde
formulier, via aangetekend schrijven of tegen afgifte van
ontvangstbewijs. Inschrijvingen per gewone brief of e-mail worden
niet aanvaard.
Meer info: Sportdienst Lummen, Sportweg 8, 3560 Lummen,
013 390 490, sport@lummen.be

BEWONERS GEZOCHT!
ASSISTENTIEWONING IN EEN GROENE OMGEVING, IN HET
CENTRUM VAN LUMMEN. MOMENTEEL BESCHIKBAAR!
Ben jij 65+? Ben je op zoek naar een aangepaste woning? Wil
jij toch volledig zelfstandig wonen? Wil jij je tuin niet meer zelf
onderhouden? Wil je graag iemand in de buurt bij noodgevallen?
Onze assistentiewoningen hebben het allemaal! Kom zelf eens kijken!
Elke flat bestaat uit een slaapkamer, badkamer, open keuken,
woonkamer en berging, allen aangepast aan de specifieke behoeften
van de senioren. Elke leefruimte heeft een persoonlijk terras
dat op zijn beurt deel uitmaakt van een gemeenschappelijke
buitengaanderij, die het sociale contact en de solidariteit tussen de
bewoners en de band met de groene omgeving bevordert.
Voor meer informatie kan je terecht bij Ann Brems, verantwoordelijke
voor de assistentiewoningen in Residentie Den Eik.
Maak een afspraak via Ann Brems
Residentie Den Eik, Wijngaardstraat 23, 3560 Lummen,
013 52 13 54, deneik@ocmw-lummen.be

WANDELTIPS
Sinds de coronacrisis zijn we allemaal massaal beginnen met
wandelen. Tijdens onze wandeling komen we toch ergens wel in het
contact met het verkeer. Daarom is het belangrijk dat iedereen de
juiste veiligheidsregels kent zodat alle wandelaars bewust zijn van
de gevaren op de weg.
Kies voor kleurrijke of fluorescerende kledij omdat deze beter
opvallen. Let wel op dat eens het donker begint te worden het heel
belangrijk is dat je de kleurrijke kledij aanvult met fluorescerende
accessoires zoals een fluohesje. Want een chauffeur ziet in het
donker, wandelaars met donkere kledij maar op 20 meter. Terwijl
een wandelaar met kleurrijke en fluorescerende kledij opvalt vanaf
150 meter.

Het is vanzelfsprekend dat je wandelt op het voetpad. Maar het
kan natuurlijk eens voorvallen tijdens je wandeling dat er geen
voetpad is. Wat dan? Dan wandel je op de begaanbare berm
verhoogd of gelijkgronds. Is deze er ook niet dan mag je wandelen
op het fietspad of op de parkeerzone. Je mag enkel op de rijbaan
wandelen als er geen voetpad, berm, fietspad of parkeerzone is.
Wandel altijd links van de rijbaan achter elkaar. Hou rekening met
deze tips tijdens je wandeling en wandel veilig.
Voor meer info neem een kijkje op:
www.wandelsportvlaanderen.be/nl/activiteiten/807/
ik-wandel-veilig
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WANDELEN
IN LUMMEN
IN LUMMEN STAAN 4 WANDELTELLERS DIE TELLEN HOEVEEL WANDELAARS ELKE DAG EEN BEZOEK BRENGEN
AAN ONDER ANDERE HET SCHULENSMEER OF HET DOMEIN VAN DE DUIZENDJARIGE EIK.
IN 2020 REGISTREERDEN DEZE TELLERS EEN RECORDAANTAL BEZOEKERS.

DUIZENDJARIGE EIK
Door corona halen we massaal onze wandel
schoenen vanonder het stof. Wandelen is weer
een hype! In 2011 registreerde de teller aan de
Duizendjarige Eik nog 5.954 wandelaars. In 2020
waren er dat maar liefst 11.461. Ook aan het
Schulensmeer tekenden we een stijging van 33% op
ten opzichte van vorig jaar: van 84.244 wandelaars
in 2019 naar maar liefst 112.054 in 2020. Lummen
heeft een uitgebreid gamma aan wandelroutes,
zowel voor eigen inwoners als voor toeristen.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
5.954 4.906 6.629 6.300 4.734 5.934 6.685 9.628 13.393 11.461

SCHULENSMEER

TREK JE WANDELSCHOENEN
AAN EN GA OP PAD!
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
62.424 85.159 97.307 87.192 69.391 79.524 86.141 84.244 112.054

33%

stijging t.o.v. 2019

Ook zin om op pad te gaan? Ontdek alle wandelingen
via www.lummen.be/sport-en-vrije-tijd/toerisme/
wandelen of haal een wandelkaart op in de UiTbalie,
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 te 3560 Lummen.

Ontdek de schitterende Venusberg, die je een prachtig
zicht biedt over de Vallei van de Zwarte Beek! Terecht
verkozen tot één van de mooiste plekjes in Regionaal
Landschap Lage Kempen.
Om op de top te geraken, wandel je door geheimzinnige
holle wegen, waar je misschien wel ‘hossemennekes’
tegenkomt! Tijdens je wandeling ga je van de droge
heuvelruggen naar de natte vallei van de Zwarte Beek
en maak je kennis met alle aspecten van deze unieke
beekvallei tijdens een stevige wandeling.
De wandeling vertrekt aan de kerk van Meldert, op de hoek
van de Zelemse- en de Meldertsebaan en is 10 km lang.
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KORT

VERNIEUWING AAN EN ROND
SPORTCOMPLEX VIJFSPRONG
Gemeentelijk sportcomplex Vijfsprong krijgt binnenkort een
volledig nieuw dak. De gebouwen van de sporthal en polyvalente
zaal staan er al sinds 1993 en na 28 jaar is de dakhuid versleten.
Het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om het volledige dak
te renoveren en meteen ook een stuk beter te isoleren. De werken
zijn gepland in de maanden juni, juli en augustus en de kostprijs
bedraagt ongeveer 420.000 euro.
Daarnaast wordt ook de buitenomgeving opgefrist. Het stukje bos
naast de hoofdingang van het sportcomplex wordt omgetoverd
tot een heus belevingsbos voor kinderen. Met eenvoudige en
natuurlijke materialen worden er verschillende leuke zones
gecreëerd om te ontdekken. Zo zal je hier onder meer een
bloemenweide, een insectenhotel en een picknickzone kunnen
ontdekken. Verspreid over het bosje worden bovendien langs en op
de paden verschillende beweeg- en speelelementen opgesteld die
jonge kinderen uitdagen om spelenderwijs hun basismotoriek te
ontwikkelen.
Het belevingsbos creëert bovendien een nieuwe ingang
voor voetgangers die via het bos rechtstreeks vanuit de
Vandermarckestraat naar de hoofdingang kunnen wandelen. De
werken worden dit voorjaar gestart en het belevingsbos zou voor
de zomervakantie klaar moeten zijn.

KORTINGSBON
STERILISATIE OF
CASTRATIE KATTEN
Om het aantal zwerfkatten onder controle te houden, voert
Lummen al jaren een diervriendelijke zwerfkattenaanpak.
Deze zwerfkattenaanpak is effectief maar is enkel sluitend als
ook katteneigenaars hun verantwoordelijkheid nemen. Want
tussen de vele zwerfkatten zitten helaas ook nakomelingen
van gewone huiskatten.
Het is bovendien wettelijk verplicht om je huiskat te laten
steriliseren of castreren. Dit geldt ook voor alle kittens,
vooraleer ze verkocht of (gratis) weggegeven worden.
Nog tot 15 september kan je een kortingsbon aanvragen voor
de castratie van je kater (15 euro) of sterilisatie van je kattin
(25 euro). Deze bonnen zijn geldig tot en met 15 september
2021 bij alle dierenartsen in Limburg. Per gezin kan je
maximaal twee bonnen aanvragen.
Vraag je kortingsbon nu aan bij de dienst Leefmilieu:
013 390 560 - milieu@lummen.be

NIEUWE DIGITALE
INFOSCHERMEN
Je hebt ze misschien al gezien in het straatbeeld. Eind
maart werden er 6 nieuwe digitale infoschermen geplaatst
in Lummen, Linkhout, Meldert, Genenbos en Gestel. Op deze
schermen tonen we algemene gemeentelijke informatie en
promotie voor onze activiteiten. Zo willen we de Lummenaren
nog beter informeren over het reilen en zeilen in de gemeente.
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WEDSTRIJD
LOS DE VRAGEN OP EN WIN EEN LUMMENSE GESCHENKBON T.W.V. 25 EURO!
De oplossingen kan je terugvinden in deze Lummenaar!

PROFICIAT

aan de winna
ar
van de vorige
editie

JANAH MYN

Y

Hoe heten de
elektrische
deelwagens
waarvan je gebruik
kan maken?

VRAAG 1

Hoeveel exemplaren
van de Lummenaar
worden er elke keer
bedeeld door de
jeugdverenigingen?

Wat is
de Engelse
term voor de
beeldromans
die je kan
ontlenen in
de bib?

VRAAG 2

VRAAG 3

Stuur de juiste antwoorden per mail door naar wedstrijd@lummen.be of per brief naar:
Gemeente Lummen – wedstrijd infoblad, Gemeenteplein 13 3560 Lummen en dit uiterlijk vóór 15 mei 2021.
De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht.

✃

MELDINGSKAART
MELDINGEN MET
BETREKKING TOT:
■ verlichting

Naam:
Adres:

■ voetpaden/fietsen

Telefoonnummer:

■ wegdek

E-mailadres:

■ signalisatie zoals
zebrapaden,
verkeersborden, ...
■ plantsoenen/bermen
■ verkeer

Waar doet het probleem zich voor?

Bijkomende informatie:

■ riolering/grachten
■ andere

Je kan je melding ook via de website www.lummen.be (‘iets te melden’) insturen
23

392222_Lummenaar_Mei_Jun_2021.indd 23

15/04/2021 09:18

GEZIEN IN
LUMMEN
1

2

3

4

5

1

2

3
4

Samen
een plek
creëren waar
het nog leuker
wonen is!

5

Na 9 maanden werd de brug in Genenbos in
maart weer opengesteld voor alle verkeer
Lummen plaatste 50 nestkastjes in de strijd
tegen de processierups
Vaccinatiecentrum Watt17 in Heusden-Zolder
Kinderen wandelden en puzzelden erop los
tijdens de Wandelzoektocht van de bib
De nieuwe fietslussen werden feestelijk
geopend door het Lumenneke

www.lummen.be
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