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“Groot dankjewel  
aan alle medewerkers 
en enthousiaste 
vrijwilligers van ons 
vaccinatiecentrum.”

Beste Lummenaren

De vaccinatiecampagne loopt intussen op volle toeren. Binnenkort 

zal zowat iedere Lummenaar die in aanmerking komt voor een 

vaccin, gevaccineerd zijn. Als ik de meest recente cijfers overloop, 

stel ik verheugd vast dat in Lummen meer dan 94 % van de 

volwassen Lummenaren hun eerste prik reeds ontvangen hebben. 

Verderop in deze Lummenaar kan u trouwens een interview lezen 

met centrummanager van Watt17 Ferdy Pieraerts en Lummenaar 

prof. dr. Dirk Ramaekers, hoofd van de nationale Taskforce 

Vaccinatie. De vaccinatiecampagne in onze gemeente is uitstekend 

verlopen dankzij de gestructureerde aanpak en feilloze organisatie. 

Ik wil dan ook alle medewerkers en vrijwilligers van harte bedanken 

omdat zij in deze moeilijke tijden het beste van zichzelf gegeven 

hebben. Ik ben als burgemeester dan ook fier te mogen zeggen dat 

de vaccinatiegraad van Lummen, mede door hun inzet, tot de beste 

van België mag gerekend worden. 

Samen met u hoop ik dan ook dat we dit moeilijke hoofdstuk in ons 

leven over een niet al te lange tijd effectief mogen afsluiten.

Uw burgemeester
Luc Wouters
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ERFGOED

ONTDEK GRATIS LUMMENS 
ERFGOED IN BOKRIJK

IN 2017 IS BOKRIJK VAN START GEGAAN MET EEN GROOT SCHALIGE RESTAURATIE VAN HET OPENLUCHT

MUSEUM VOOR DE INSTANDHOUDING VAN HET ERFGOED PATRIMONIUM. MET STEUN VAN DE VLAAMSE 

OVERHEID RESTAUREERT BOKRIJK 120 MONUMENTEN OP EEN DUURZAME MANIER. 

MEER WETEN?
NEEM ALVAST EEN 

KIJKJE OP 
 WWW.BOKRIJK.BE

Erfgoed  

Ontdek gratis Lummens erfgoed in Bokrijk 

In 2017 is Bokrijk van start gegaan met een grootschalige restauratie van het Openluchtmuseum voor 
de instandhouding van het erfgoedpatrimonium. Met steun van de Vlaamse overheid restaureert 
Bokrijk 120 monumenten op een duurzame manier.  

Naar aanleiding van de restauratie van de Wellenshoeve, de Graanwatermolen en de Veldkapel maakt 
Bokrijk gebruik van de gelegenheid om zijn band met de Lummenaren te versterken. De Wellenshoeve 
is het icoon van Bokrijk. Het was het allereerste gebouw dat naar Bokrijk werd overgebracht en 
heropgebouwd. De Wellenshoeve wordt op 5 september 2021 plechtig heropend en Bokrijk geeft in 
samenwerking met onze gemeente jullie de kans om jullie erfgoed zélf te komen ontdekken. 

Kom jij dit unieke historische gebouw een bezoekje brengen? Met onderstaande bon geniet je hele 
gezin van gratis toegang voor het Openluchtmuseum in september en oktober. Reserveer jouw bezoek 
via www.bokrijk.be. Breng op de dag van je bezoek zeker jouw ticket en uitgeknipte bon mee. 

Afbeelding: Charles Wellenshoeve (plaatsen vanboven als banner en titel ‘Ontdek gratis Lummens erfgoed in 
Bokrijk’, op de afbeelding in een blokje, zie #lummenzorgt2.0 in de vorige editie) 

Knip je bon hier uit: 

 

Tip: Stippellijn en schaartje rondom de bon 

Beste inwoner van Lummen 
 
Alle 120+ museumgebouwen in het 
Openluchtmuseum van Bokrijk krijgen 
een grondige opknapbeurt waaronder 
de Wellenshoeve, de Graanwatermolen  
en de Veldkapel uit Lummen. De 
Wellenshoeve werd helemaal 
heringericht.  Kom jouw erfgoed 
(her)ontdekken. Meer weten? Neem 
alvast een kijkje op www.bokrijk.be. 
 
Wij kijken uit naar je bezoek! 
 
Reservatie verplicht 
/**-+ 
Je dient je bezoek op voorhand te 
reserveren via www.bokrijk.be met 
de code 21BPLUMMEN: 
 
- Surf naar www.bokrijk.be en selecteer 
‘tickets’. 
- Geef de gewenste datum en het uur in en 
selecteer het voordeeltarief voor 
volwassenen, ook als je met kinderen komt.  
- Vul de kortingscode 21BPLUMMEN in en 
bevestig je gegevens.  
De code is slechts éénmaal te gebruiken. 
- Je ontvangt een e-mail met je ticket. 
Breng het ticket samen met deze originele 
en uitgeknipte bon mee tijdens je bezoek. 
 
Nog vragen? Raadpleeg www.bokrijk.be voor 
meer info of contacteer het Infocenter 
Bokrijk via +32(0)11/26 53 00. 
                    

BON GRATIS  
TOEGANG 
voor het  
Openluchtmuseum Bokrijk 
 
Naam:............................................................................................ 
 
Voornaam:................................................................................... 
 
E-mailadres:............................................................................... 
 
In ruil voor deze bon krijg je gratis toegang tot het museum 
voor max. 
2 volwassenen en 2 kinderen na reservatie. Actie geldig van 5 
september t.e.m. 2 nov 2021. Reserveren kan vanaf 1 september.  
 
o ik wens via e-mail, per post of op andere wijze op de hoogte te 
worden gehouden van de activiteiten/diensten en promoties van de 
vzw Het Domein Bokrijk. Tevens stem ik er expliciet mee in dat deze 
persoonsgegevens mogen worden doorgegeven aan verwerkers van 
vzw Het Domein Bokrijk in het kader van bovenvermeld doeleinde. Uw 
persoonsgegevens worden verwerkt conform ons privacy statement 
dat op www.bokrijk.be is gepubliceerd. U bevestigt onze privacy 
statement te hebben gelezen en te aanvaarden. Indien u vragen heeft 
kunt u deze steeds richten naar infobokrijk@limburg.be. 
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Naar aanleiding van de restauratie van 

de Wellens hoeve, de Graanwatermolen 

en de Veldkapel maakt Bokrijk gebruik 

van de gelegenheid om zijn band met 

de Lummenaren te versterken. De 

Wellenshoeve is het icoon van Bokrijk. Het 

was het allereerste gebouw dat naar Bokrijk 

werd overgebracht en heropgebouwd. 

De Wellenshoeve wordt op 5 september 

2021 plechtig heropend en Bokrijk geeft in 

samenwerking met onze gemeente jullie 

de kans om jullie erfgoed zélf te komen 

ontdekken.

Kom jij dit unieke historische gebouw een 

bezoekje brengen? Met deze bon geniet 

het hele gezin van gratis toegang voor het 

Openluchtmuseum in september en oktober. 

Reserveer jouw bezoek via www.bokrijk.be. 

Breng op de dag van je bezoek zeker jouw 

ticket en uitgeknipte bon mee.
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#LUMMENPRIKTE

Een hele uitdaging
“De vaccinatiecampagne was natuurlijk zowel een logistieke als 

organisatorische uitdaging. Het begon met het zoeken van een 

locatie waar er voldoende ruimte is voor de diverse voorzieningen, 

de benodigde afstand en een vlotte bereikbaarheid voor elke 

inwoner van Lummen en Heusden-Zolder. Watt17 is daarom een 

ideale locatie. Omdat de vaccinatieruimte op de eerste verdieping 

gelegen is, hebben we speciaal 2 extra vaccinatielokaaltjes 

ingericht in de kelder zodat mensen die moeilijker te been zijn 

daar geprikt konden worden. Daarnaast is er een minder mobielen-

parking ter beschikking op 20 meter van de ingang. De medische 

organisatie is te danken aan Carla Dirickx. Zij staat in voor de 

NA MAANDEN VACCINEREN HEEFT OP 1 AUGUSTUS MEER DAN 

94% VAN DE VOLWASSEN LUMMENAREN ZIJN EERSTE PRIK 

REEDS ONTVANGEN. ONS VACCINATIECENTRUM KON GEDURENDE 

DE HELE VACCINATIECAMPAGNE HOGE VACCINATIECIJFERS 

VOORLEGGEN. ER KOMT HEEL WAT BIJ KIJKEN OM DAT TE 

BEHALEN, ZOWEL ORGANISATORISCH ALS LOGISTIEK. OOK DE 

BEREID WILLIGHEID VAN DE VELE VRIJWILLIGERS EN INWONERS 

SPEELT HIERIN EEN GROTE ROL. DAAROM WERPEN WE EEN 

TERUG BLIK OP DE SUCCESVOLLE VACCINATIECAMPAGNE, SAMEN 

MET FERDY PIERAERTS, CENTRUMMANAGER WATT17 VAN 

GEMEENTE LUMMEN.

LUMMEN  
PRIKTE 
MASSAAL
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DIRK RAMAEKERS, HOOFD VAN 
DE TASK FORCE VACCINATIE 
COVID19, WOONT AL MEER DAN 
15 JAAR IN ONZE GEMEENTE
 ‘Hoe gaan we de vaccinatie voor heel België organiseren?’ Deze 

vraag kreeg toenmalig medisch directeur van Jessa ziekenhuis, 

Prof. Dirk Ramaekers. Zo werd hij Hoofd van de Belgische Task Force 

Vaccinatie. Het doel? Een strategie bedenken om de bevolking zo 

snel mogelijk te vaccineren. Eén van de belangrijkste elementen van 

de vaccinatiecampagne waren de vaccinatiecentra. Eind 2020 is de 

beslissing gevallen voor het inrichten van deze grootschalige centra. 

Midden februari werden de eerste prikken gezet. In de centra staat 

het beleven van een aangename ervaring centraal. Ook Watt17, het 

vaccinatiecentrum van Lummen en Heusden-Zolder, straalt dat uit naar 

zijn bezoekers. De vrijwilligers zijn vriendelijk en er heerst een sfeer 

van goede organisatie en rust. Lummen was ook enorm snel met het 

bereiken van een hoge vaccinatiegraad. Ons land heeft op internationaal 

niveau fantastische cijfers behaald. De Task Force is trots op de goede 

samenwerking tussen alle niveaus, iedereen was even belangrijk om de 

organisatie van de vaccinatiecampagne tot een goed einde te brengen.

inrichting van de vaccinatielokaaltjes, het voorzien 

van de medische apparatuur en het hele gegeven 

rondom het zetten van de spuit. Eerstelijnszones 

MidWestLim en West-Limburg stelden een team 

van verpleegkundigen samen. In de beginfase van 

de vaccinatiecampagne konden we ook nog eens 

rekenen op de hulp van de studenten van het Sint-

Franciscus College als stewards. Deze studenten 

deden hun stage in WATT17.”

Onmogelijk zonder de hulp van 
talrijke vrijwilligers
“Naast de infrastructuur moest er ook een 

helpdesk centrum op poten worden gezet. Het 

contactcenter werd eerst bemand door Jan, 

centrummanager van Heusden-Zolder en mijzelf. 

Ik liep permanent rond met twee telefoons, 

uiteindelijk is dat uitgebreid naar vijf lijnen 

waar vrijwilligers en gemeentepersoneel hun 

schouders onder hebben gezet. Hiervoor wil ik 

Sonja Willemoons speciaal bedanken. Zij heeft de 

volledige coördinatie van de helpdesk van onze 

gemeente op zich genomen.

260 vrijwilligers uit Lummen en Heusden-Zolder 

voelden zich geroepen om te komen helpen in 

WATT17. Een succesverhaal voor beide gemeenten. 

Het is indrukwekkend dat, in tijden van crisis, onze 

inwoners zo bereidwillig zijn om te helpen. Daarom 

wil ik iedereen bedanken die zich zo heeft ingezet 

en zich nog steeds inzet.”

Van een moeizame start naar 
kruissnelheid
“De vaccinatiecampagne had een moeizame start 

wegens het uitblijven van vaccins.. Eens de QVAX-

lijst klaar was voor gebruik zijn we onmiddellijk mee 

op die kar gesprongen. QVAX was een redmiddel en 

heeft voor een versnelling gezorgd.

Eens de beginfase voorbij was liep de vaccinatie-

campagne op wieltjes. Ooit was er maar een 

capaciteit waarmee we 30 tot 50 mensen per dag 

konden prikken. In juni, door de extra hoeveelheid 

vaccins, kregen ongeveer 1000 mensen per dag 

een prik. Het vaccinatiecentrum was in deze 

drukke periode 7/7 open. Dat we zoveel mensen 

hebben kunnen prikken is niet alleen te danken 

aan de extra hoeveelheid, maar ook vooral aan de 

bereidwillig heid van onze inwoners. Enkel samen 

kunnen we het virus verslaan en dat hebben de 

Lumenaren al zeker in de praktijk omgezet door 

zich zo voltallig te laten vaccineren.”

“Waar wij het meest trots op zijn, is dat 
we de kwetsbare doelgroep als eerste 
hebben kunnen vaccineren. We zijn er 
in geslaagd om 1,5 miljoen Belgen met 
een chronische ziekte prioriteit te geven. 
Waarschijnlijk zijn we één van de weinige 
landen die hierin zijn geslaagd.”
– Dirk Ramaekers
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ZORG

KOM SMULLEN IN HET BUURT-
RESTAURANT MELDERT
Dinsdag 19 oktober om 12:00 komt het lokaal dienstencentrum naar jouw 

buurt. ’t Klavertje nodigt jullie graag uit in het buurt restaurant in Meldert!

Voor 6 euro kan je genieten van een 

driegangenmenu. Dé ideale gelegenheid om 

je buren te leren kennen. Zin om ook te 

komen genieten van al dat lekkers? 

Schrijf je dan in voor 15 oktober.

Waar? OC De Kalendries,  

Meldertsebaan 2 3560 Lummen

Voor meer info neem contact op met 
’t Klavertje 013/390 605 
of schrijf je in via: overdedrempel@lummen.be

DAG VAN DE 
MANTELZORG
Als mantelzorger ben je van onschatbare 

waarde, daarom nodigt het ‘t Klavertje 

je op Dag van de Mantelzorg uit in het 

Oosterhof. Op 23 oktober word je om 10:00 

verwacht voor een ontmoeting met andere 

mantelzorgers, een lezing en een lunch.

Schrijf je in voor 18 oktober via de 

Thuiszorgdienst: 013 390 530 of mail naar 

thuiszorgdienst@lummen.be 

OP 12 MAART WERD  
HET BUURTRESTAURANT 

OMWILLE VAN DE 
CORONAMAATREGELEN 

GEANNULEERD. HEB JIJ NOG 
EEN BETAALBEWIJS? DAN KAN 

JE DAT NU GEBRUIKEN.

OP ZOEK NAAR EEN 
ASSISTENTIEWONING IN 
EEN GROENE OMGEVING: 
RESIDENTIE DEN EIK
Neem contact op met Ann Brems: 

Tel: 013 52 13 54 of  

mail naar deneik@ocmw-lummen.be

“Je wordt hier zo goed 
geholpen bij problemen. Het 
personeel is zo behulpzaam, 

je voelt je nooit alleen.”

“Het is hier rustig wonen, 
zo mooi in het groen en 
dicht bij het centrum.”
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IN SEPTEMBER STARTEN ER IN ONS LOKAAL DIENSTEN CENTRUM 

’T KLAVERTJE  TERUG HEEL WAT CURSUSSEN OP.

Wil je meer info over deze activiteiten? Bel naar 013/390 605 
of mail naar lokaaldienstencentrum@lummen.be 

OPSTART CURSUSSEN ’T KLAVERTJE 
WANNEER WAT KOSTPRIJS

Internestje Elke maandag  
van 09:30 tot 
11:30

Voor iedereen die nog 
vragen en problemen 
heeft met de computer.

Gratis 
toegang

Engelse les Maandag of 
woensdag  
van 9:30 tot 
11:30

Wil jij graag de Engelse 
taal leren? Dan is dit 
jouw kans!

Lummenaar: 
10 euro
Niet-inwoner: 
15 euro

PC-Initiatie Elke dinsdag  
van 9:00 tot 
11:45

Leer werken met de 
PC!

Lummenaar: 
30 euro
Niet-inwoner: 
45 euro

Crea-
breigroepje

Elke donderdag  
van 13:00 tot 
17:00

Gezellig samenzijn 
en samen breien. 
Marceline staat voor je 
klaar met raad en daad.

Gratis 
toegang

Gezond heids-
wandelingen

Elke donderdag  
vanaf 14:00 aan 
Sportcomplex 
Vijfsprong

Elke donderdag 
trekt een groepje 
enthousiaste 
wandelaars er op uit. 

Gratis 
toegang

ZORG

DE WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE RIEP 21 SEPTEMBER UIT TOT WERELD

DAG DEMENTIE. EEN MOMENT OM ER EENS BIJ STIL TE STAAN WAT DEMENTIE 

IS EN WAT JE KAN DOEN OM DE KANS HIEROP TE VERKLEINEN. LUMMEN ALS 

DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE EN DE BIBLIOTHEEK STAAN VOOR JE KLAAR 

OM JE HIERMEE TE HELPEN. DE BIB ZET DE MEEST RECENTE BOEKEN OVER 

DEMENTIE EN ALZHEIMER IN DE KIJKER. SINDS MAART 2021 KAN JE HIER OOK 

GRATIS EEN DEMENTIERUGZAK UITLENEN. DEZE RUGZAK BEVAT ZOWEL BOEKEN, 

BROCHURES EN DVD’S MET INFORMATIE EN VERHALEN OVER DEMENTIE. 

DEMENTIEVRIENDELIJKE 
WANDELING
Wat? Rolstoelvriendelijke herinnerings-

wandeling aan het Schulensmeer.

Waar? Start aan LDC ‘t Klavertje, 

Dr. Vanderhoeydonckstraat 56

Wanneer? 20 september 2021

LEZING WIM DISTELMANS
Wat? Wim Distelmans geeft een 

lezing over waardig ouder worden.

Waar? GCOC Oosterhof, 

Dr Vanderhoeydonckstraat 56

Wanneer? 11 oktober 2021

Contact: Schrijf je in voor 8 oktober via: 

dementievriendelijk@lummen.be

Prijs? 5 euro 

WERELDDAG DEMENTIE

WARRE BORGMANS SPREEKT  
OVER DEMENTIE
Wat? Gratis lezing van mantelzorger Warre 

Borgmans in het kader van Werelddag Dementie

Waar? Bibliotheek: Groenstraat 42

Wanneer? 21 oktober om 19:30

Contact: Schrijf je in voor 17 september via: 

dementie vriendelijk@lummen.be of bel naar 

013 390 480
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LUMMEN VERENIGT

MAAND VAN DE 
SPORTCLUB
In september 2021 organiseert 

Sport Vlaanderen opnieuw ‘Maand 

van de sportclub’. Onze gemeente 

zet deze maand in op extra reclame 

voor initiaties, gratis trainingen 

en kennismakingsmomenten 

die sportclubs organiseren. 

Dat gebeurt allemaal via de 

gemeentelijke kanalen en via een 

brochure die verdeeld zal worden 

in de basisscholen. In de brochure 

worden alle verenigingen uitgebreid 

voorgesteld zodat jullie een beeld 

krijgen wat het verenigingsleven 

van Lummen te bieden heeft.

Dirk Snyers
Wat zou Lummen 
zonder zijn 
verenigingen zijn? 

 Onze gemeente is rijk aan 
verenigingen. Verenigingen betekenen 
niet alleen veel voor Lummen, ze 
brengen onze inwoners ook samen. 
Bij evenementen zoals Lummen for 
Life kunnen we altijd rekenen op 
de hulp van onze verenigingen. Ze 
nemen verschillende taken op zich als 
vrijwilliger of organiseren activiteiten 
om zo veel mogelijk geld in te zamelen 
voor het goede doel. De coronapandemie 
heeft voor hen het afgelopen jaar roet 
in het eten gestrooid. Door de lockdown 
en het verbod op samenkomen hebben 
ook zij heel wat inkomsten misgelopen. 
Onze gemeente wil hen daarom een 
hart onder de riem steken. Lummen 
voorziet in het relanceplan 2.0 een korf 
aan ondersteunende maatregelen om de 
opstart na corona te vergemakkelijken. 
Verenigingen geven mensen die kampen 
met het grotsyndroom een reden om 
weer buiten te komen. Ze spelen een 
belangrijke rol in de sociale cultuur van 
onze gemeente. Simpelweg, verenigingen 
zijn de spil van onze hechte gemeente. 

VRAAG AAN...

22 OKTOBER 2021, 
DAG VAN DE JEUGD-
BEWEGING
Op vrijdag 22 oktober 2021 is 

het Dag van de Jeugdbeweging. 

In Lummen zijn er 5 jeugd-

bewegingen die het hele jaar 

door in de weer zijn met het 

bedenken en uitvoeren van leuke 

activiteiten voor hun leden. Het 

gemeentebestuur wil hen in 

samenwerking met het Spectrum-

college graag bedanken voor hun 

inzet. Meer informatie volgt later. 

We wensen alle jeugd bewegingen 

alvast een plezant jaar toe!
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BELEEF DE BIB

MEER INFO EN 
INSCHRIJVINGEN
BIBLIOTHEEK 
GROENSTRAAT 42, 3560 LUMMEN 
BIBLIOTHEEK@LUMMEN.BE OF 013 390 480

DE BIB ALS VANOUDS
BINNENKORT KAN JE OPNIEUW GEBRUIK MAKEN VAN DE VOLLEDIGE 

DIENSTVERLENING VAN DE BIBLIOTHEEK. DIT BETEKENT DAT DE 

BIBLIOTHEEKTERUG OPEN ZAL ZIJN OP DE OPENINGSUREN VAN VOOR DE 

CORONACRISIS.

Hou zeker en vast de gemeentelijke website en de Facebookpagina van de 

bib in de gaten voor meer informatie. 

OPENINGSUREN VOORMIDDAG NAMIDDAG

MAANDAG 14:00-20:00

DINSDAG 10:00-12:00 14:00-18:00

WOENSDAG 10:00-20:00

DONDERDAG 10:00-12:00 14:00-18:00

VRIJDAG 10:00-12:00

ZATERDAG 9:00-13:00

GROOT DICTEE 
HERUITGEVONDEN
WORD JIJ DE NIEUWE JOOST VERHEYEN? OP 8 OKTOBER 

2021 OM 20:00 ORGANISEERT DE BIBLIOTHEEK OPNIEUW 

‘HET GROOT DICTEE HERUITGEVONDEN’.

Wie wil deelnemen aan De Schrijfwijzen hoeft zeker 

geen spellings krak te zijn. Dit is géén klassiek dictee vol 

tongbrekers en hersenkrakers. Wél een ludiek en laag-

drempelig taalspel voor iedereen die van de Nederlandse 

taal en zijn taalraadsels houdt. Het spel telt drie rondes: 

een traditioneel dictee, multiple choice en Spelling Bee. De 

winnaar gaat aan de haal met een leuk cadeau.

E-BOEKEN IN DE BIB 

WIST JE DAT JE VIA DE 

BIBLIOTHEEK OOK EBOEKEN 

KAN UITLENEN? BEN JE LID 

VAN ONZE BIBLIOTHEEK, DAN 

KAN JE MAKKELIJK, 24/24 EN 

7/7 VAN THUIS UIT EBOEKEN 

LENEN.

De bib biedt je vlotte leesbare 

fictie met zowel spannende als 

romantische boeken, literaire 

romans maar ook non-fictie. 

De bib zet zowel Vlaamse als 

internationale toppers in de 

kijker. Er worden regelmatig 

originele collecties naar voor 

geschoven zodat jullie nieuw 

leesvoer blijven ontdekken. 

De e-boeken kan je downloaden 

op je eigen tablet of e-reader. 

Heb je zelf geen e-reader? 

Leen er dan eentje uit in de 

bibliotheek.
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LUMMEN FOR LIFE  
IS TERUG EN  
HEEFT JOU NODIG!
Lummen for Life is al drie jaar een groot succes en dat 

willen we in 2021 evenaren. Dit jaar zal Lummen for life 

doorgaan op vrijdag 26 november. Heeft jouw vereniging, 

school of adviesraad een leuk idee? Willen jullie een 

activiteit organiseren om geld in te zamelen of willen jullie 

jullie graag komen helpen?

Meld je aan voor 12 september 2021 bij de dienst Vrije Tijd 

via: vrijetijd@lummen.be of bel naar 013 300 515.

BELEVEN

HEROPSTART LESSEN REEKSEN SPORTDIENST LUMMEN
HET NAJAAR STAAT VOOR DE DEUR, EEN PORTIE SPORT, 

WEG MET DIE SLEUR! IN SEPTEMBER EN OKTOBER STARTEN 

VERSCHILLENDE LESSEN REEKSEN WAARBIJ BEWEGING EN 

ONTSPANNING CENTRAAL STAAN.

‘Start to Run Family’ start op zondag 12 september om 9:30 aan 

Sportcomplex Vijfsprong. Leer met het hele gezin 5 kilometer lopen 

zonder je te forceren of blesseren. Wist je dat iedere deelnemer van 

deze lessenreeks een gratis VIP-ticket voor de jaarlijkse Urban Run 

ontvangt?

Voor de adrenalinejunks op een mountainbike start er op zondag 

5 september om 9:00 aan het Schulensmeer ‘Start to MTB’. In deze 

vierdelige lessenreeks krijg je allerlei tips & tricks en ligt de nadruk 

op techniek. Ben jij al een gevorderde mountainbiker? Dan hebben we 

‘Start to MBT 2.0’ voor jou in petto. Deze vierdelige lessenreeks start 

op zondag 5 oktober om 09:00 aan het Schulensmeer.

De Sportdienst verwelkomt je ook graag terug op de andere lessen-

reeksen die in Sportcomplex Vijfsprong plaatsvinden: Zumba en Zumba 

Gold, Fit Ouder worden, Swim(f)It!, aquafitness, aquafietsen, curve-

bowls en netbal.

Interesse? Schrijf je in via https://reservaties.lummen.be

Voor meer info surf naar: https://lummen.be/sport-en-vrije-
tijd/sport/sportaanbod

PRIJS BEELDENDE KUNSTEN 
OP ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 OKTOBER 2021 VINDT DE JAARLIJKSE 

PRIJS BEELDENDE KUNSTEN PLAATS. ER WORDEN VERSCHILLENDE 

KUNSTWERKEN TENTOONGESTELD, GECREËERD DOOR 

LUMMENAREN. 

Deze dertigste editie wordt georganiseerd door het gemeentebestuur 

van Lummen, in samenwerking met de Cultuurraad en de Kerkraad 

Lummen-Centrum. Ook dit jaar mogen we jullie opnieuw verwelkomen 

in de mooie Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk. De unieke locatie zorgt 

voor extra glans aan deze wedstrijd en kunsttentoonstelling. 

Zondag 3 oktober worden de deuren van de O.-L.-V.-Hemelvaartkerk 

tussen 14:00 en 18:00 geopend. Iedereen kan de tentoonstelling 

bezoeken en stemmen voor de drie publieksprijzen: het beste beeld, 

het beste schilderij en de beste foto. Kom zeker eens een kijkje nemen 

en laat je verrassen door het creatieve talent van onze Lummenaren. 

SAVE THE DATE

26
NOVEMBER

2021
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IN LUMMEN

LUMINIGOLF

Dienst Vrije tijd

Verken Lummen op een ludieke manier 
en huur een minigolfset in verschillende 
Lummense horecazaken. 

Van dinsdag 20 juli 2021 tot zondag 
31 oktober 2021 

  Lummen Centrum, Sportweg 8
Basistarief: 10,00 €
 MEER INFO  https://www.lummen.be/sport-
en-vrije-tijd/toerisme/luminigolf

POP UP SKATEPARK

Dienst Vrije tijd en de Sportdienst

Van 1 augustus tot 5 september  
elke dag van 09:00-20:00

  GCOC Oosterhof,  
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
Gratis toegang
 MEER INFO  vrijetijd@lummen.be of 
sport@lummen.be

CURVE BOWLS
Sportdienst

Lessenreeks Curve bowls.

Woensdag 1 september 2021 

  Sportcomplex Vijfsprong, Sportweg 8
Basistarief: 48,00 €
 MEER INFO  https://reservaties.lummen.be

FIT OUDER WORDEN
Sportdienst

Deze functionele bewegingssessies 
geven 55-plussers de kans om op een 
verantwoorde en gezonde manier aan sport 
te doen. 

Maandag 6 september 2021 

  Zwembad Vijfsprong, Sportweg 8
Basistarief: 54,00 €
 MEER INFO  https://reservaties.lummen.be

AQUAFIETSEN 
Sportdienst

Aquafietsen is een nieuwe trend in de 
fietswereld! Je fietst op een bike die in het 
water staat en op aangepaste muziek. Je kan 
zeer intensief trainen en je fysieke conditie 
goed op peil houden zonder spieren of 
gewrichten te belasten.

Elke dinsdag, woensdag, donderdag 
en zondag in september en oktober op 
verschillende tijdstippen

  Zwembad Vijfsprong, Sportweg 8
Basistarief: 50,00 €
 MEER INFO  https://reservaties.lummen.be

NIEUW

EEN MAGISCH 
LUM(M)EN
WIST JIJ DAT LUMEN IN HET LATIJN  
LICHT BETEKENT? 

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.infocoronavirus.be.

Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 22 oktober en 15 november 
kan je in onze gemeente genieten van een lichtspektakel.

HOU DE  
GEMEENTELIJKE WEBSITE 
EN FACEBOOKPAGINA 
ZEKER IN DE GATEN VOOR 
MEER INFORMATIE.
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IN LUMMEN

NETBAL 
VOOR SENIOREN
Sportdienst

Netbal

Dinsdag 7 september 2021 

  Sportcomplex Vijfsprong, Sportweg 8
Basistarief: 54,00 €
 MEER INFO  https://reservaties.lummen.be

WORKSHOP KERAMIEK 
2-DELIG

Crea Fabrica

In deze workshop leer je jouw eigen 
kommetjes en tapasschaaltjes maken in 
keramiek.

Zondag 19 september 2021 
van 10:00 tot 12:30

Zondag 17 oktober 2021 
van 10:00 tot 12:30

  Thiewinkel23, Thiewinkelstraat 23
Basistarief: 95,00 €
 MEER INFO  info@crea-fabrica.be 
http://www.crea-fabrica.be

DEMENTIE-
VRIENDELIJKE 
WANDELING

Samen met een groep ervaringsdeskundigen 
in verband met dementie wandelen we 
coronaproof in Lummen. De wandeling is 
ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
Samenkomst aan GGOC Oosterhof parking bij 
LDC Klavertje.

Maandag 20 september 2021 
van 19:00 tot 22:00

  Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje, 
Dr.Vanderhoeydonckstraat 56
 MEER INFO  dementievriendelijk@lummen.be, 
013/52 13 54 

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

Zaterdag 11 september 2021 
van 09:00 tot 17:00

  Zaal Kalendries, Meldertsebaan 2
Basistarief: 2,00 €; Inschrijfgeld leden: 
1,50 €
 MEER INFO  louis.peters@hotmail.be, 
+32(0)477 76 88 14 

WARRE BORGMANS 
IN GESPREK OVER 
DEMENTIE
MET ANDERE MANTELZORGERS

Op Werelddag Dementie steekt de bibliotheek 
van Lummen de mantelzorgers een hart 
onder de riem. Je kan er kennismaken 
met verschillende hulp middelen voor 
thuiswonende personen met dementie. 
Warre Borgmans spreekt met andere 
mantelzorgers over hun en zijn ervaringen.

Dinsdag 21 september 2021 
van 19:30 tot 20:30

  Bibliotheek Lummen, Groenstraat 43
Basistarief: 3,00 €
 MEER INFO  bibliotheek@lummen.be, 
013/390 480, http://lummen.bibliotheek.be

12DE LUMMENSE 
BOSJOGGING
KWB Lummen

Een recreatieve jogging door de mooie 
Lummense natuur. Keuze uit een 
bewegwijzerd parcours over verschillende 
afstanden (5, 8 en 12 km).  
Vertrekuur tussen 8:00 en 11:00

Zondag 19 september 2021

  De Vijfsprong, Sportweg 8
Basistarief: 2,00 €; daginschrijving: 3,00 €
 MEER INFO  http://www.kwblummen.be

12



IN LUMMEN

Jouw activiteit hier? Geef ze voor 20/09 in via www.uitdatabank.be.

PADDENSTOELEN-
WANDELING

Natuurpunt

Ga mee op zoek naar paddenstoelen in alle 
maten, kleuren en vormen.

Zondag 26 september 2021 
van 14:00 tot 16:30

  Parking restaurant Beukenhof, 
Beukenboomstraat 5
 MEER INFO  tyrionsj@gmail.com 
https://www.natuurpunt.be/agenda/
paddenstoelenwandeling-31

WILDE BUITENDAGEN:
VOOR OVERLEVERS EN MODDER-
MAK(K)ERS (SCHULENSMEER)

Ga tijdens de Wilde Buitendagen mee op een 
onvergetelijk avontuur door de natuur. Je 
kan zelf vuur leren maken en koken op een 
kampvuur. Of bouw je liever een kamp? Het 
is een toffe buitendag voor heel het gezin! 

Zondag 26 september 2021 
van 13:00 tot 17:00

  Bezoekerscentrum Schulensmeer, 
Demerstraat 60
Basistarief: 0,00 €
 MEER INFO  schulensmeer@natuurpunt.be, 
013/556 381

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

Zaterdag 2 oktober 2021 
van 09:00 tot 17:00

  GCOC Oosterhof,  
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
Basistarief: 2,00 €; Inschrijfgeld leden: 
1,50 €
 MEER INFO  kingherman55@hotmail.com, 
+32(0)498 05 73 54

PADDENSTOELEN-
TOCHT - THIEWINKEL

Herfst, dat zijn prachtig gekleurde bomen 
en veel paddenstoelen. We gaan samen op 
zoek met natuurgids en conservator van de 
vijvers van Thiewinkel, Paul. 

Zondag 10 oktober 2021 
van 14:00 tot 16:00

  Kruising, Opworpstraat - Lagendalstraat
Basistarief: 2,00 €; Leden: 0,00 €
 MEER INFO  paul.peeters@limburgs-
landschap.be

MET WIM DISTELMANS 
IN GESPREK OVER 
WAARDIG OUDER 
WORDEN
Moet Wim Distelmans nog worden 
voorgesteld? Deze avond staat hij stil 
bij begrippen zoals palliatieve zorg en 
euthanasie. Wat zijn de mogelijkheden en 
beperkingen voor personen met dementie en 
anderen?

Maandag 11 oktober 2021 
van 19:30 tot 21:30

  GCOC Oosterhof,  
Dr.Vanderhoeydonckstraat 56
Basistarief: 5,00 €
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IN LUMMEN

ZELFVERTROUWEN 
STIMULEREN BIJ 
KINDEREN EN 
JONGEREN
De opvoedingswinkel West Limburg

Hoe is het zelfvertrouwen van je kind thuis, 
op school, in de jeugdbeweging? Sommige 
kinderen durven zonder aarzeling nieuwe 
uitdagingen aangaan. Andere kinderen zijn 
eerder afwachtend, onzeker of hebben een 
extra duwtje nodig. Hoe kan je jouw kind 
ondersteunen om meer zelfvertrouwen te 
ontwikkelen? Inschrijven mogelijk vanaf 
16 augustus.

Donderdag 28 oktober 2021 
van 19:30 tot 22:00

  GCOC Oosterhof,  
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
Basistarief: 0,00 €
 MEER INFO  http://www.opvoedings winkel-
westlimburg.be/vormingen

LEGENDEN- EN 
DRUPPELKES-
WANDELING

Natuurpunt

Genieten van de nachtelijke geluiden, 
enkel onderbroken door lepe legendes 
en frisse borreltjes.Op de Willekensberg, 
20:00 parking Restaurant Beukenhof 
Beukenboomstraat 5

Zaterdag 16 oktober 2021 
van 20:00 tot 22:00

  Parking restaurant Beukenhof, 
Beukenboomstraat 5
 MEER INFO  natuur.lummen@gmail.com 
https://www.natuurpunt.be/agenda/
legenden-en-druppelkeswandeling-1

HET ARDENNEN-
OFFENSIEF - REG JANS

Een geanimeerde presentatie door meester -
verteller Reg Jans. Reg haalt zijn verhalen 
rechtstreeks bij veteranen van de Tweede 
Wereldoorlog. De avond staat in het teken 
van het Ardennen offensief. De laatste 
grote slag op het einde van de Tweede 
wereldoorlog waarmee nazi-Duitsland de 
nederlaag probeerde af te wenden.

Vrijdag 15 oktober 2021 
van 20:00 tot 22:30

  GCOC Oosterhof,  
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
Basistarief: 10,00 €; Leden: 8,00 €
 MEER INFO  OSLummen@outlook.be,  
04 96 77 71 73 

START TO RUN FAMILY
Sportdienst

Lopen is leuk en gezond op elke leeftijd. 
Bovendien krijg je er een sterker gestel van, 
verbetert het je conditie en krijg je, indien 
je het op een verantwoorde manier leert, 
minder vaak blessures. Lopen is goed voor 
de conditie en het humeur!

Van zondag 12 september 2021 tot 
zondag 14 november 2021 

  Zwembad Vijfsprong, Sportweg 8
Basistarief: 54,00 €
 MEER INFO  https://reservaties.lummen.be

MULTIMOVE
Sportdienst

Sportacademie is een extra uurtje sport en 
beweging, onmiddellijk na de schooluren.

Elke zondag van 3 oktober 2021 tot 
29 mei 2022 van 10:00 tot 11:00 en 
van 11:00 tot 12:00. Elke woensdag 
vanaf 6 oktober 2021 tot woensdag 
25 mei 2022 

  Sportcomplex Vijfsprong, Sportweg 8
Basistarief: 100 €
 MEER INFO  https://reservaties.lummen.be

SPORTACADEMIES
Sportdienst

Sportacademie is een extra uurtje sport en 
beweging, onmiddellijk na de schooluren.

Vrijdag 1, dinsdag 5, donderdag 7 en 
maandag 11 oktober 2021

  Sportcomplex Vijfsprong, Sportweg 8
Basistarief: 75,00 €
 MEER INFO  https://reservaties.lummen.be
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KORT

VERHUUR GERUST AAN EEN 
SOCIAAL VERHUURKANTOOR
HEB JE EEN HUIS, APPARTEMENT OF STUDIO OM TE 

VERHUREN? DAT IS GOED NIEUWS! MAAR GEEFT JE 

EIGENDOM JE NAAST RENDEMENT OOK ZORGEN EN 

STRESS? HET SOCIAAL VERHUUR KANTOOR (SVK) HEEFT 

DAN DE IDEALE OPLOSSING VOOR JOU! 

Sociaal verhuurkantoren worden erkend door de Vlaamse 

overheid. Je sluit een huurcontract af met een SVK, dat 

op zijn beurt de woning doorverhuurt aan kandidaat-

huurders. Je ontvangt maandelijks de huur en je blijft 

genieten van alle voordelen en zekerheden uit de Woning-

huurwet. Het voordeel? Je hebt extra zekerheid. Het SVK 

is jouw huurder en draagt alle huurderverplichtingen.

Het SVK regelt alles en jij geniet van een gegarandeerde 

huuropbrengst.

Interesse? Surf naar: https://www.svkmiddenlimburg.be/ 

Neem contact op via: 011 39 70 30 of mail naar 
info@svkmiddenlimburg.be

WELKOM IN ‘T SJAMAJEEKE
OP 1 SEPTEMBER 2021 GAAN DE SCHOLEN WEER OPEN EN 

KOMEN ER DUS VEEL KINDJES TERUG NAAR ONZE VOOR EN 

NASCHOOLSE OPVANG.

Hebben jouw kindjes opvang nodig tijdens het schooljaar maar zijn 

ze nog niet ingeschreven? Surf naar de website www.lummen.be 

en maak een afspraak via de webpagina van ‘t Sjamajeeke. 

Wij wensen alle kinderen een fijn en leerrijke nieuw schooljaar!

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

NACHT VAN DE 
DUISTERNIS

OOK JIJ KAN JE STEENTJE 
BIJDRAGEN. VERLICHT 

STEEDS ENKEL WAAR EN 
WANNEER DAT ABSOLUUT 

NODIG IS.

ER BRANDT ALTIJD LICHT OP ONZE 

AARDBOL. ZELFS ALS HET DONKER IS, 

IS HET NOOIT ECHT PIKDONKER. 

Om de impact van lichthinder en licht-

vervuiling in de kijker te zetten, doven 

we op 9 oktober 2021 tijdens ‘Nacht 

van de Duisternis’ het licht. In onze 

gemeente gaat het licht uit aan de kerk van 

Lummen-Centrum, de kerk van Linkhout 

en aan het Administratief centrum. 

#Lummenlegthetklimaatopdestip.

Voor meer info surf naar: https://
nachtvandeduisternis.be/wat-
achtergrond/

15



IN DE KIJKER

KINDER GEMEENTE RAAD 
ZET ZICH IN VOOR  
KOM OP TEGEN KANKER 
Op zaterdag 18 september 2021 vind je de leden van 

de Kinder gemeenteraad in volle actie op de wekelijkse 

markt. Zij zullen tussen 9:00 en 12:00 azalea’s 

verkopen voor Kom op tegen Kanker. Een azalea kost 

7 euro en dit jaar hoef je ze niet op voorhand online te 

bestellen. 

Wil jij graag jouw steentje bijdragen voor dit goede 

doel? Kom dan op 18 september langs op de 

zaterdagmarkt op het Gemeenteplein. Tot dan!

EEN NIEUW GROEN PLEKJE
HEB JIJ HET NIEUWE GROENE PLEKJE AAN SPORTCOMPLEX 

VIJFSPRONG AL ONTDEKT?

Sinds kort is het padje door het groen aan Sportcomplex 

Vijfsprong af. Het is niet zomaar een pad, er is van alles 

te beleven in dit stukje groen. Omdat de bijtjes het steeds 

moeilijker hebben om te overleven heeft Lummen als 

bijvriendelijke gemeente twee bijenkasten geplaatst. De 

kinderen kunnen zich volledig uitleven op het houten 

parcours van speelelementen. Daarnaast kan je met het hele 

gezin genieten van een picknick aan de picknicktafels of kan 

je er komen genieten van dit mooie stukje natuur.

ALS VOLWASSENE NOG 
EEN DIPLOMA SECUNDAIR 
ONDERWIJS BEHALEN? 

Zou jij graag nog je secundair 

diploma willen behalen? Dat kan! Het 

Tweedekansonderwijs biedt middelbaar 

onderwijs aan voor volwassenen. Je 

hebt de keuze tussen een groot aanbod 

opleidingen. Dat varieert van Humane 

Wetenschappen, Boekhoudkundig 

Assistent tot Webdesigner. Bekijk het 

volledige aanbod op www.cursa.be. Het 

Tweedekansonderwijs opent deuren 

naar vervolgopleidingen, uitdagende 

vacatures of zelfs op een promotie.

Heb je nog vragen? Neem contact op met:
• Koning Boudewijnlaan 12 - 3500 Hasselt - e-mail: hasselt@cursa.be
• Halmstraat 12 - 3600 Genk -e-mail: genk@cursa.be
• Tichelrijstraat 1 - 3800 Sint-Truiden -e-mail: sinttruiden@cursa.be

INTERESSE? 

SCHRIJF 
JE IN VOOR 
30 SEPTEMBER!
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INFO

EEN TOEKOMST VOOR DE 
KERKEN VAN GROOT LUMMEN
Sinds enkele jaren verplicht de Vlaamse regering een langetermijn-

visie voor parochiekerken te ontwikkelen, het zogenaamde 

kerkenbeleidsplan. Onze gemeente heeft beroep gedaan op het 

expertisecentrum voor religieus erfgoed en de onderzoekgroep 

Architectuur en Kunst van Universiteit Hasselt om samen met 

het centraal kerkbestuur (CKB), de kerkfabrieken, het team van 

de Pastorale eenheid Sint-Anna en de Lummenaren een positief 

toekomstverhaal voor de Lummense kerken uit te werken.

Omdat we samen met jullie een visie willen bepalen over de toekomst 

van onze kerken, vindt er op donderdag 14 oktober om 20:00 een 

infosessie plaats in het Oosterhof. Hou de gemeentelijke kanalen in het 

oog voor meer info. Graag tot dan.

GEMEENTE & OCMW LUMMEN FINANCIEEL GEZOND NA CORONAJAAR 2020
Tijdens de zitting van de gemeenteraad op 28 juni werd de 

jaarrekening van 2020 voorgelegd. Het zal niemand verbazen 

dat een jaar waarin de ganse samenleving groten deels werd 

dooreengeschud door de enorme impact van de corona-

maatregelen, er voor zorgde dat ook de werking van het gemeente-

bestuur er heel anders uitzag. Heel wat activiteiten konden niet 

doorgaan omwille van de maatregelen, dienstverlening moest 

soms tijdelijk worden opgeschort of op een heel andere manier 

worden georganiseerd en sommige projecten moesten worden 

uitgesteld. Daar tegenover stond de organisatie in 2020 voor heel 

wat onverwachte uitdagingen om er ook in tijden van corona voor 

de Lummenaar te zijn. Met alle nodige hulp en ondersteuning in 

die eerste zware lockdown, met een relanceplan om Lummenaren, 

verenigingen en economie te ondersteunen bij het omgaan met de 

zware impact van de maatregelen, …

Ondanks een erg uitzonderlijk jaar toont de jaarrekening een 

financieel gezond Lummen, met een positief budgettair resultaat. 

De lagere werkingsopbrengsten en vele niet-geplande uitgaven 

omwille van corona, werden opgevangen door compenserende 

coronasubsidies en geplande inspanningen die niet doorgingen. 

Lummen heeft dus nog steeds een gezonde financiële basis om 

de volgende jaren op verder te bouwen.

HERINRICHTING BEGRAAF-
PLAATS MELDERT IN 
VOLLE VOORBEREIDING
DE BEGRAAFPLAATS IN MELDERT WORDT OMGEVORMD 

TOT EEN SERENE GEDENKPLAATS, MET MEER RUIMTE 

EN GROEN. ONZE GEMEENTE HEEFT OOK OOG VOOR 

HET COMFORT VAN DE BEZOEKERS. SAMEN MET DE 

KERKFABRIEK MELDERT RENOVEREN WE BOVENDIEN DE 

BESTAANDE SINTROCHUSKAPEL.    

De voorbereidingen voor de herinrichting zijn momenteel 

volop aan de gang. Achter de schermen nemen onze 

diensten de nodige stappen, zoals het bestellen van 

plantgoed en materialen. De effectieve vernieuwingswerken 

zijn pas voor later. We hopen dat eind dit jaar een aannemer 

kan starten met de inrichting van de nieuwe zone, op de 

hoek met de Pastorijstraat. Wij houden je hiervan uiteraard 

op de hoogte.

Zoals je weet moeten we voor de herinrichting van 

de begraaf  plaats ook bepaalde graven verplaatsen of 

verwijderen. Daarom loopt er sinds begin dit jaar een 

open baar onderzoek, een periode waarin we samen met de 

nabestaanden bekijken wat er met het graf mag gebeuren. 

De betrokken families kunnen ons nog tot eind dit jaar 

contacteren. 

Meer info of vragen? Neem een kijkje op 
www.lummen.be/begraafplaatsmeldert of 
contacteer Ghislaine Vandebroek via 013 390 420 of 
Ghislaine.Vandebroek@lummen.be
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#VOOREENPROPERLUMMEN

Zwerfvuil en sluikstort hebben een 

grote impact op het milieu. De strijd 

tegen zwerfvuil en sluikstorten 

is dan ook één van de prioriteiten 

uit ons nieuwe afvalplan. Tussen 

4 en 10 oktober 2021 is het Week 

van de handhaving. Gedurende 

deze week zullen er extra controles 

plaatsvinden op zwerfvuil en sluik-

storten. Zo werken we samen aan 

een proper Lummen.

WEEK VAN DE HANDHAVING

ACTIE  
STRAAT.NET
OP 17, 18 EN 19 SEPTEMBER 

NEEMT ONZE GEMEENTE DEEL 

AAN DE ACTIE STRAAT.NET. 

Tijdens dit weekend zullen 170 leer-

lingen van 5 Lummense scholen 

en 152 leden van Lummense 

verenigingen de handen uit de 

mouwen steken om al het zwerfvuil 

langs onze straten op te ruimen. 

Wij zorgen voor opruimmateriaal, 

verzekering en een leuke vergoeding 

voor de school of vereniging per 

opgeruimde kilometer!

Het resultaat? Een afvalstoffenplan met 45 acties dat in juni werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad. Zo blijft bijvoorbeeld de huis-aan-huis inzameling van glas behouden maar 

zal deze vanaf 2022 worden uitgevoerd door een privéfirma. Daardoor zal het glas in heel de 

gemeente op dezelfde dag worden opgehaald.  

Onder de slogan “Voor een proper Lummen” zal de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten 

worden verder gezet! Zo doet onze gemeente mee aan de actie van Straat.net en de Week van 

de handhaving.

Het volledige actieplan “Voor een proper Lummen” kan je terugvinden op onze website. Surf 

naar www.lummen.be/wonen-en-werken/afval.

“VOOR EEN PROPER 
LUMMEN” GOED GEKEURD
DE AFGELOPEN MAANDEN IS ER EEN DOOR LICHTING GEMAAKT VAN HET AFVALSTOFFEN

BELEID VAN ONZE GEMEENTE. ER IS OOK ONDER ZOCHT HOE WE DE STRIJD TEGEN ZWERF

VUIL EN SLUIKSTORTEN KUNNEN OPTIMALISEREN. 
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NIEUWS VAN DE POLITIE

OPEN-
DEUR DAG 
CAMPUS H 
OP ZONDAG 
3 OKTOBER
OP ZONDAG 3 OKTOBER NODIGEN DE 

HULP VERLENINGS ZONE ZUIDWEST 

LIMBURG, DE LOKALE POLITIE LIMBURG 

REGIO HOOFDSTAD EN DE FEDERALE 

POLITIE JE UIT OP HUN VEILIGHEIDS

CAMPUS IN DE ZWARTEBRUGSTRAAT 

IN HASSELT.

Tussen 10:00 en 18:00 kan je een 

bezoekje brengen aan de gebouwen van 

de politie en de brandweer. Buiten kan 

je genieten van enkele spectaculaire 

demonstraties.

Om het parkeren te vergemakkelijken 

wordt er een pendelbus ingelegd tussen 

Campus H en verschillende openbare 

parkings in de buurt. Wist je dat als je 

met de fiets komt, de politie deze gratis 

graveert?

Voor meer info surf naar: 
www.politielrh.be.

VEILIGHEIDSMONITOR VERSPREID 
BINNEN DE POLITIEZONE
POLITIE LRH HEEFT JOUW MENING NODIG. 

De veiligheids monitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over 

verschillende veiligheidsthema’s. Via dit kanaal word jij, als burger, bevraagd 

over je onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijk slachtofferschap en de 

kwaliteit van het politieoptreden. In politie zone LRH werden 1.400 personen 

toevallig geselecteerd voor het ontvangen en invullen van een vragenlijst. 

De gegevens die op deze manier worden verzameld, zijn belangrijk voor het 

uitwerken van het veiligheidsbeleid

De vragenlijsten worden vanaf half september verspreid. Enkel wie door de 

toevals steekproef wordt geselecteerd, zal de enquête in de brievenbus krijgen 

en kunnen deelnemen. De resultaten worden in het eerste semester van 2022 

verwacht. Help jij mee?

DE WIJKPOLITIE GAAT VOOR 
ELEKTRISCH
Sinds het begin van de zomer zijn de voertuigen van de wijkdiensten vervangen 

door elektrische wagens. De politie koos voor Volkswagen ID3. In totaal werden 

er negen stuks aangekocht. Drie rijden er rond in Lummen en de overige zes in 

Hasselt. Deze aankoop is de eerste stap in de vergroening van het wagenpark 

van politiezone LRH.
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WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET REILEN EN ZEILEN 
IN ONZE GEMEENTE? WE GEVEN JE GRAAG EEN UPDATE 
VAN DE PLAATSELIJKE WEGENWERKEN.

WEGENWERKEN

BAANHUISSTRAAT 
VOLLEDIG IN HET NIEUW
De gemeente Lummen, het Agentschap Wegen en 

Verkeer, Fluvius en Aquafin werken sinds februari 

2021 aan de vernieuwing van de Blanklaarstraat, 

de Baanhuisstraat en de Violetstraat. Om de 

verkeersveiligheid te verbeteren, worden er fietspaden 

aangelegd aan beide kanten van de Blanklaarstraat. 

Daarnaast wordt er in de hele zone ook gescheiden 

riolering aangelegd, samen met baangrachten. Op die 

manier kan regenwater vertraagd en apart afgevoerd 

worden.

De werken op de Baanhuisstraat zijn al achter de rug: 

de straat zit volledig in het nieuw, met gescheiden 

riolering, een nieuw wegdek en het vernieuwd 

pompstation van Aquafin. In september legt de 

aannemer asfalt aan op de Blanklaarstraat, en worden 

de rijwegdeksels op hoogte gebracht. Op de Violetstraat 

wordt in september en oktober gewerkt aan de riolering. 

Volgens de huidige planning zouden alle werken ter 

hoogte van de Blanklaarstraat afgerond zijn midden 

november.

LAATSTE LOODJES VOOR WERKEN 
AAN GENENBOS
De gemeente Lummen werkte de afgelopen jaren samen met 

Fluvius aan de weg en de riolering in Genenbos en de verschillende 

zijstraten. De weg werd aangepast om de veiligheid van alle 

weggebruikers te verbeteren en de riolering werd vernieuwd. 

Gescheiden riolering is immers beter voor het milieu. 

In de zomermaanden werden de laatste aanpassingen uitgevoerd 

en het einde van de werken in Genenbos is bijna in zicht. Vanaf 

begin september legt de aannemer de toplaag asfalt aan in 

de Schutterstraat en in de Bosheidestraat. Daarna worden de 

deksels van de inspectieputten van de riolering ook opgehaald. 

De bermen en opritten worden in september nog afgewerkt in 

de Huisveldenstraat, de Sint-Rochusstraat, de Nieuwstraat en 

de Hazenbergstraat. Vanaf oktober plaatst de aannemer hier de 

toplaag asfalt, en worden de deksels van de inspectieputten van 

de riolering ook opgehaald.

Hiermee zijn alle werken in Genenbos achter de rug.  Wij willen 

samen met Fluvius alle buurtbewoners in Genenbos danken voor 

hun begrip tijdens de werken.
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Op woensdag 30 juni, voor het einde van het schooljaar, werd de 

Pastoor Frederickxstraat feestelijk geopend. In juli 2019 startte de 

aannemer met de herinrichting van de straat: er kwam gescheiden 

riolering, het kruispunt met de Ringlaan werd veiliger ingericht en 

de schoolomgeving van het Spectrumcollege werd aangepakt. In 

november 2020 werd de herinrichting afgerond met de plaatsing 

van een fietsenstalling en het aanplanten van groenperken en 

bomen.

Tijdens de feestelijke opening kon de buurt samen het fietspad 

in de Pastoor Frederickxstraat infietsen, onder begeleiding 

van muziek vanop een gocart. De bewoners kregen ook een 

verfrissend ijsje of drankje, om hen te bedanken voor hun begrip 

tijdens de werken in de Pastoor Frederickxstraat.

FEESTELIJKE OPENING VAN 
PASTOOR FREDERICKXSTRAAT
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KORT

IN DEZE LUMMENAAR GEVEN WE EVEN HET 

WOORD AAN JEF GIELIS. JEF GEEFT TIPS EN 

ADVIES OVER WONEN EN ENERGIEBESPARING. 

DEZE KEER GAAT ZIJN TIP OVER DE DIGITALE 

KAMERTHERMOSTAAT:

Simpele voorzorgs
maatregelen

 Voor het stookseizoen begint,  
vervang je best de batterijen van 
je digitale kamerthermostaat 
indien deze niet verbonden is op 
het elektriciteitsnet. Wist je dat 
een thermostaat open kan staan 
maar langs binnen toch vast kan 
zitten? Draai daarom ook eens 
de thermostatische kranen van 
radiotoren die weinig of niet gebruikt 
worden open om te checken of 
ze nog werken. Zorg ook dat je 
voldoende waterdruk hebt op je 
verwarmingsinstallatie. De optimale 
druk is afhankelijk van de soort ketel 
maar ligt altijd tussen 1 en 1.5 bar. 
Als je deze simpele dingen af en toe 
eens nakijkt, kan je dat heel wat 
kosten besparen.

DE TIP  
VAN JEF

De gemeente Lummen helpt je daar graag bij! Wist je dat je een subsidie kan 

krijgen bij het aanplanten van hoogstammige bomen, knotbomen, fruitbomen 

of houtkanten?

Plant je inheemse hoogstammige bomen of fruitbomen, dan ontvang je 

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

vierkante meter houtkant 2 euro.

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

SUBSIDIE AAN-
PLANT BOMEN
WIL JIJ OOK EEN ROL SPELEN IN DE 

STRIJD TEGEN DE KLIMAATOPWARMING?

STOPZETTING 
BORDEAUX 
HUISVUILZAKKEN
In het begin van dit jaar heeft 

Limburg.net de grijze huisvuilzak 

geïntroduceerd. Deze zijn ter 

vervanging van de bordeaux huis-

vuil zakken. De bordeaux huis vuil-

zakken zijn tot en met 31 december 

2021 geldig. Je kan deze zakken 

nog tot het einde van dit jaar 

buitenzetten voor ophaling.
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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 25 september 2021.  
De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht.

LOS DE VRAGEN OP EN WIN EEN LUMMENSE GESCHENKBON T.W.V. 25 EURO!

VRAAG 1 VRAAG 2 VRAAG 3

Wanneer is Bokrijk 
begonnen met de 

restauratie van 
het Openlucht

museum?

Wat is de 
slogan van het 

afvalstoffenbeleid 
van onze 

gemeente?

Wat gaan de 
leden van 
de Kinder

gemeente raad 
verkopen voor 

het goede doel?

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer:

Emailadres:

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  

GINO CARMANS

De oplossingen kan je terugvinden in deze Lummenaar!
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 1  Het pop-up skatepark op de parking 
van het Oosterhof. 

 2  De kinderen van de Heidestraat 
konden deze zomer zonder zorgen 
op straat spelen.

 3  Elke donderdag in juli en augustus 
zorgde Dolle Donderdag voor een 
hoop ambiance.

 4  Ook de Voorleestipi trok er weer 
op uit.

 5  Elke dag was het lachen, gieren en 
brullen tijdens Speelpleinwerking 
The Lucky’s.
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GEZIEN IN
LUMMEN

www.lummen.be


