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Secretariaat gemeentelijke seniorenadviesraad  

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

013 390 605 - lokaaldienstencentrum@lummen.be 
 

Volgend Seniorenkrantje oktober - november - december 2022  

 

Voorzitter:  
Vandebroek André Hulshoekstraat 45 013 44 22 01 
Ondervoorzitter: 
Masselin Willy Prelaat Knaepenstraat 37 013 52 15 63 
Secretaris: 
Ripol Rosette Kapelstraat 39 0475 95 72 77 
Penningmeester: 
Claes Josiane Kerkevennestraat 22 013 29 55 74 
Commissaris: 
Cleeren Jos Kammestraat 36 0473 75 03 02 
Smeulders Renilde St. Lutgardisstraat 19 0479 88 72 32 
 
Schepen voor senioren: 
Lamotte Heidi Meldertsebaan 127/A 0495 41 06 60 
 
Bestuursleden: 
Baerts Roger Sacramentstraat 1 0477 33 91 60 
Ballet Jos Kerkevennestraat 22 013 29 55 74 
Bleux Marie-Louise Geneikenstraat 30 011 43 28 10 
De Bruyn Tineke Wijngaardstraat 15 0498 20 15 14 
Fransen Paula Schippersstraat 16 011 45 23 68 
Kuppens Guido Mangelbeekstraat 41 0497 29 50 72 
Guedens Marcel  Geenrodestraat 3A 013 33 72 28 
Reynders Louis Hamelstraat 24 013 52 11 37 
Steegmans Marcel Wijngaardstraat 15 013 52 13 54 
Testelin Françoise Oostereindestraat 4 bus 1.2 013 29 74 01 
Vandermaesen Robert Geneikenstraat 30 011 43 28 10 
Vanwetswinkel Monique Dorpsstraat 1A 013 52 18 81 
Verboven Freddy Meldertsebaan 7 013 31 26 09 
Verscheure Monika Prelaat Knaepenstraat 37 013 52 15 63 
Wouters Mieke Kruienstraat 70 013 31 37 85 
 
Verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke seniorenadviesraad: 
C-plus / Neos Lummen / OKRA Centrum / OKRA Meldert / S-Plus / Vief  

Leden gemeentelijke seniorenadviesraad   
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Een woordje vooraf... 

Beste senioren, 
 
De vakantie begint. Tijd om volop te genieten. Samen 
met de kinderen, de kleinkinderen of vrienden genieten 
van het zonnetje, een terrasje, een lekker ijsje , een 
hartig hapje en een drankje. Beetje cultuur opsnuiven of 
een fietstochtje door onze mooie Lummense natuur. 
 
Mochten jullie niet voldoende inspiratie hebben, kom 
dan zeker en vast een programmaboekje van ons lokaal dienstencentrum ’t 
Klavertje ophalen. Zoals jullie zullen merken heeft ons dienstencentrum ook 
onder de vakantie een rijkelijk gevuld programma.  
 
In de eerste twee weken van augustus kunnen jullie op dinsdag- en 
dondernamiddag  terecht op ons zomerterras voor een frisse pint of een 
lekkere koffie. Daarnaast maken wij een reis rond de wereld. Gaan jullie 
mee? Ook zetten we onze deuren open voor de jongsten om samen met 
hun grootouders te komen knutselen. 
 
Wil je liever een lezing of een cursus volgen? Ook voor jullie hebben we 
een uitgebreid aanbod. 
 
Dit is slechts een greep uit ons programma maar er is zeker voor ieder wat 
wils. 
 
Zelf kijk ik ook al uit naar het najaar. Ik zit boordevol ideeën en hoop jullie 
massaal te ontmoeten op het 75+ feest, de dansnamiddagen, de 
sporteldag,... Graag hoor ik wat jullie bezighoudt. 
 
Eén van de pijnpunten is blijkbaar de elektrische fiets. Noteer alvast 7 en 21 
september in jullie agenda. Dan organiseert ’t Klavertje een cursus 
boordevol nuttige info en tips om veilig in groep te fietsen, gevolgd door een 
fietstochtje om de theorie om te zetten in de praktijk. 
 
Fijne vakantie toegewenst. 
 
 
 
Heidi Lamotte 
Schepen voor senioren 
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Eindelijk was het zo ver dat we op 8 april zonder Corona verplichtingen 140 
blije en vrolijke dansers mochten verwelkomen. DJ Ron Van Dijck bracht 
zijn beste liedjes en krakers mee uit de jaren tachtig, negentig en recente 
plaatjes.  
 
We genoten van de vele kranige zestigers, zeventigers, tachtigers en 
enkele negentigers wanneer zij met veel allure en kundigheid hun 
dansende beentjes losgooiden en menig drupje zweet lieten.  
 
De jeugd van tegenwoordig weet niet meer wat een Weense of Engelse 
Wals is. Van een Boogi Woogie, een Chachacha of een sluiper samen op 
éne plavei hebben ze geen kaas gegeten. Met regelmaat werd de 
dansvloer gevuld voor een leuke en populaire Line Dance. Een glaasje 
wijn, Trappistjes, Duvels en pintjes gingen vlot naar binnen. De lekkere 
taart met koffie werd gesmaakt. 
 
Omdat we allen een dagje ouder werden, verraste Schepen Heidi Lamotte 
ons met frisse werkkrachten om een handje te helpen. Op vrijdag 2 
september zal het 75 + feest doorgaan met de showgroep van Lia Linda. 
De Sporteldag is voorzien op 6 oktober in de sporthal de Vijfsprong. Op 14 
oktober is onze volgende dansnamiddag gepland.  
 
In de week van de senior op woensdag 16 november is er een 
informatienamiddag wegcode. Margriet Hermans heeft haar optreden op 
donderdag 17 november en op vrijdag 18 november sluiten wij de week van 
de senior af met een leuke dansnamiddag voor 55+. 
 
Wij houden jullie op de hoogte. Er staat ons nog een leuke zomer te 
wachten. 
 
Andre Vandebroek 
Voorzitter seniorenadviesraad  

Dansnamiddag 55 + en activiteiten seniorenadviesraad  
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75+ feest 

ANIMATIENAMIDDAG 75 PLUSSERS 
 
Het gemeentebestuur en de seniorenadviesraad van Lummen nodigen 
graag alle Lummense 75-plussers, samen met hun partner, uit voor het  
75+ feest. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
Datum:  vrijdag 2 september 2022  
Start:  13.00 uur 
Inkom:  gratis 
Blikvanger: optreden van Lia Linda 
 
Alle 75-plussers ontvangen in juli een uitnodiging.  
Inschrijven is enkel mogelijk via uitnodiging. 
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Vakantie in de bibliotheek 
De zomervakantie staat voor de deur en misschien komen de kleinkinderen 
wel wat vaker op bezoek!? 
De bibliotheek heeft tal van activiteiten voor hen in petto: 
 
Voorleestipi 
Iedere woensdagnamiddag stelt de bib haar 
voorleestipi op. Kom mee luisteren naar de 
leukste, spannendste en grappigste 
verhaaltjes. 
Wie? Kinderen tussen 3 en 12 jaar 
Waar? Speeltuin de Vijfsprong (in de bib bij 
slecht weer) 
Wanneer? Iedere woensdag van 14 uur tot 
15 uur 
 
Workshop voorlezen aan mensen met dementie 
Voorlezen aan personen met dementie vergt een specifieke aanpak. In 
deze vorming kijken we naar de verschillende mogelijkheden om ook met 
mensen met dementie op een verbindende manier met verhalen en teksten 
aan de slag te gaan. We bekijken het voorlezen vanuit verschillende 
invalshoeken: voorlezen als een vorm van reminiscentie, welke teksten kies 
ik uit en hoe pak ik het aan? Welke verschillen zijn er met voorlezen aan 
andere ouderen? Welke hulpmiddelen bestaan er om je verhaal te 
brengen? We maken kennis met MSST (Multi Sensory Storytelling) en 
wijzen de deelnemers de weg naar meer informatie rond dementie. 
 
Wie? Vrijwilligers, personeelsleden en mantelzorgers die werken met/
zorgen voor personen met dementie 
Waar? Bibliotheek 
Wanneer? 22 september om 19 uur 
Deze workshop is gratis, de plaatsen zijn beperkt. 
Inschrijven kan via bibliotheek@lummen.be of 013 390 480 

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

Tip van de bib 
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Nieuws van de verenigingen 

Behoor je tot de actieve senioren (50-plusser) met 
een brede interesse, maak dan kennis met NEOS 
Lummen.  We tellen inmiddels 165 leden. 
 
NEOS in Lummen staat voor vrienden vinden, samen uitstappen maken, 
gezellig samen genieten van muzikale evenementen en andere 
voorstellingen.  
 
Omikron heeft de start van ons jaar flink verdaagd, maar vanaf eind maart 
is een inhaalbeweging gestart. Daguitstap naar Natuurhulpcentrum en B-
mine, maandelijks een wandeling en een partij bowling, het Vlaams 
radiokoor, Grüsse aus Wien, Muziekkapel 
de Gidsen, bezoek aan de Aspergehoeve, 
het stond allemaal in het Neos-aanbod 
afgelopen maanden. En ja, net als vorig 
jaar hielden we onze nieuwjaarsreceptie 
midden mei…  Ruim 100 leden daagden 
op voor de bubbels, het muzikaal 
intermezzo door Marc Erkens, een frisse 
lunch en taart als afsluiter. 
 
Programma voor de komende maanden: 
 Wandelen en bowlen 
 19/06 Zomeropera Villa Lehar in Alden Biesen 
 10/07 Andre Rieu op het Vrijthof in Maastricht  
 24/07 en 25/07 Almere en Delft voor stadsbezoek en Floriade 
 12/08 Daguitstap naar Europees parlement en Koninklijk paleis in 

Brussel 
 21/08 Festivaria - Singing in the Rain - op het Donkmeer in Berlare 
 04/09 SeniorenFest 42 jaar Neos in de Lotto Arena 
 
Als er genoeg deelnemers zijn, organiseren we een vijfdaagse naar de 
Elzas van 13 tot 17 september. Vervolgens plannen wij ook een culinair 
weekend namelijk van 4 tot 6 november naar Oostende (thema wild). 
 
Heb je interesse in onze club, surf dan naar www.neosvzw.be/lummen. Je 
kunt op elk moment lid worden van NEOS.  Contacteer één van de 
bestuursleden of stuur een mailtje naar neosLummen@gmail.com. Het 
lidgeld  bedraagt 28 € per persoon voor een jaar.  
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Zomerse woordpuzzel 

 
 
 
 
BOEK   REIZEN   VERLOF 
DRINKEN   SPELEN   WATER 
ETEN   STRAND   ZEE 
FIETSEN   TERRAS   ZON 
GENIETEN   VAKANTIE 
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Sudoku 
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Nieuws van St.-Jankoor Thiewinkel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de zomermaanden juli 
en augustus 2022 zal de 
shuttle koorbus van het 
St.-Jankoor Thiewinkel 
door heel Vlaanderen en 
onze Lummense gem-
eente rondtoeren.  
 
Spot de koorbus, maak 
er een leuke foto van en 
stuur deze door voor 
1 september 2022 naar: 
gerrydirix@icloud.com 
Je maakt kans om een 
fles zoete witte wijn te 
winnen! 
 
De trekking is op 1 sept 
2022, winnaars worden  
persoonlijk verwittigd via 
email. 
 
Veel succes! 

 
St.-Jankoor ON TOUR: 

 
16 juli 2022: muzikaal  optreden  met een charismatisch repertoire  van 
het St-Jankoor Thiewinkel tijdens de eucharistieviering in de O.L-Vrouwe 
Geboorte kerk te  Oostham om 17.30u. 
 
 
6 augustus 2022: optreden  St-Jankoor Thiewinkel Eucharistieviering 
Wiemesmeer-Zutendaal. Om  18u  openluchtmis aan de grot. 
 
 
Iedereen  kan  inschrijven om mee te gaan met onze koorbus bij de 
koorvoorzitster Mariette Theunissen (0477 77 64 39). 
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Kapel van de Beukenboom 

Als jaarlijkse traditie brengen we in de maand mei een 
bezoek aan  de Kapel van de Beukenboom.  
 
Dit jaar hebben we op 6 mei met 9 bestuursleden van 
ons trefpunt  een bezoek gebracht aan OLV van de 
Beukenboom. Bij het binnen komen zijn er kaarsjes 
ontstoken.  
 
Jef Clerckx heeft een mooie bezinning gebracht en als 
slot samen een liedje gezongen ten ere van OLV. Later 
was er een traktatie van ons trefpunt in het Beukenhof. 
Het was een gezellig en fijn samenzijn. 
 
Rosette Ripol 
 
 

Ben jij op zoek om op een leuke manier te bewegen? 
Dan is lijndans een uitdaging voor jou met 30% denkwerk, 30% voetenwerk 
en 40% plezier! Kom eens meedoen, samen of alleen. 
 
Lijndansen: iedere woensdag van 9u tot 10u30 (eerste 2 lessen zijn gratis) 
Aerobic: iedere donderdag van 9u tot 10u 
 
Waar: polyvalente zaal van sporthal “De Vijfsprong” - Sportweg 8 - 3560 
Lummen 
 
Interesse: contacteer Mia Elens lid van Okra Dans -  0495 5239 66. 

Okra dans 
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Lokaal Dienstencentrum ‘t Klavertje (LDC) 
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NOTEER ALVAST IN JE AGENDA: 
 Vrijdag 5/08: ijsjesdag + optreden Leander Kovac 
 Vrijdag 26/08: kienen 
 Woensdag 7/09 - 21/09: workshop veilig elektrisch en economisch fiet-

sen 
 NIEUW! Iedere zaterdag van 1/10/2022 tot 25/03/2023 tekenles  

(m.u.v. schoolvakantie) 
 
Schrijf je in!  
Bel 013 390 605 of mail lokaaldienstencentrum@lummen.be  

LDC ‘T KLAVERTJE IS GESLOTEN: 
 

zomersluiting: 11 juli t.e.m. 31 juli 
halfoogst: 15 augustus (maandag)  
brugdag: 16 augustus (dinsdag) 

 
SENIORENRESTAURANT in G.C.O.C. Oosterhof 

30 augustus 2022 - 27 september 2022 
 

DAGELIJKS WARME MAALTIJDEN 
Behalve op woensdag 

6 euro / persoon 

Lokaal Dienstencentrum ‘t Klavertje (LDC) 

Wist je dat het 

nieuwe  

programmaboekje 

klaarligt om af te 

halen? 
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Lokaal Dienstencentrum ‘t Klavertje (LDC) 

Ben je ooit al eens iemand met een 
blindengeleidehond tegengekomen? Deze 
honden helpen hun blinde of slechtziende 
baasjes om zich veilig te verplaatsen. Dit 
doen ze op allerlei manieren: door 
obstakels te omzeilen op de stoep, een 
stoeprand of een zebrapad aan te geven of 
door een zitplaats te zoeken in de bus of op 
de trein.  
 
Een heel takenpakket, waarvoor deze 
honden speciaal moeten worden opgeleid. 
De aanschaf van een jonge geschikte hond 
is niet goedkoop en de opleiding is 
tijdsintensief.  
 
Plastic dopjes inzamelen is een extra manier om geld in te zamelen zodat 
men zoveel mogelijk honden kan opleiden en dus zoveel mogelijk personen 
met een visuele beperking te helpen. Dopjes sparen is heel erg simpel. Elk 
dopje van even welke fles, tube of potje, hoe klein ook dat gemaakt is uit 
plastic is welkom.  
 
Alle dopjes worden in het Belgisch Centrum voor Geleidehonden in 
Tongeren met de hand gesorteerd en verkocht aan firma's die in instaan 
voor de recyclage. Met uw verzamelde dopjes worden o.a. paletten, plastic 
tafels of banken gemaakt.  
 
Onlangs kwam men 39 zakken dopjes halen, goed voor +/-  450 kg dopjes. 
Dankzij jullie inbreng hebben wij dit kunnen realiseren. Weet u dat men 600 
dopjes van colaflesjes nodig heeft om één kilo te bekomen. U kan nog 
steeds terecht met de dopjes, bij de leden van de seniorenadviesraad of in 
het lokaal dienstencentrum ’t Klavertje in het Oosterhof. Eventueel kunnen 
we dopjes ook aan huis ophalen. 
 
Het doet me deugd wanneer iemand met een grote glimlach bij ons dopjes 
brengt in allerlei mogelijke verpakkingen en grootte. Nogmaals een dikke 
dank u wel en we doen voort.  
 
Andre Vandebroek - Hulshoekstraat 45 Linkhout - 013 44 22 01 
 
 

Dopjes verzamelen 
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Petanqueclub Genenbos en de Lummense sportdienst 
organiseren dit jaar op vrijdag 23 september de jaarlijkse 
recreatieve petanque-ontmoeting. Alle petanquers en 
supporters zijn van harte welkom.  
 
Waar? petanqueclub Genenbos 
Uur? 13u00 - 17u00 
Inschrijven? ter plaatse, gratis 
 
De organisatie voorziet een gratis consumptie voor alle deelnemers.  

In oktober is het weer zo ver! Op donderdag 6 oktober 2022 vindt in 
Sportcomplex Vijfsprong voor de zevende keer de Lummense Sporteldag 
plaats. Noteer deze datum alvast in je agenda! Hopelijk kunnen we de 
corona maatregelen definitief schrappen zodat we jullie een normale 
organisatie kunnen aanbieden. Deze sportdag voor 55+ is een 
samenwerkings-verbond tussen de sportdienst en het lokaal 
dienstencentrum. 
 
Ook dit jaar hopen we heel wat 55+ te mogen ontvangen om hen een 
uitgebreid pakket van bewegingsactiviteiten voor te schotelen. We staan 
garant voor een boeiend programma! Er zullen tal van binnen- en 
buitenactiviteiten georganiseerd worden. Kom zelf maar kijken en/of 
meedoen! Je mag zelf kiezen aan welke activiteit je deelneemt! 
 
Voor de prijs van 5 euro ben je verzekerd, mag je deelnemen aan alle 
activiteiten, krijg je ’s middags soep en brood, en na de Sporteldag krijg je 
koffie en taart. Schrijf zeker in! 
 
Inschrijven kan via sportdienst Lummen: 
sport@lummen.be  013 390 490 of ter plaatse, Sportweg 8, 3560 
Lummen, bureel sportdienst 
 
 

Recreatieve petanque-ontmoeting 

7de Lummense Sporteldag voor 55+ 
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Info 
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Ben je op zoek naar een leuke activiteit deze zomervakantie om samen met 
je kleinkinderen te doen? Ga dan eens op schattenjacht! 
 
Vlieg verstopte verschillende schatten in Lummen: één aan het 
Schulensmeer, één op het domein van de Duizendjarige Eik en één in de 
bibliotheek. 
 
Een zomerse zoektocht met opdrachten leid je op elk van deze locaties 
naar de schatkist. 
 
Elke zoektocht duurt ongeveer een uurtje. Natuurlijk kan je deze zoektocht 
combineren met een wandeling, een drankje aan het Vloot of een 
bibliotheekbezoek,… In de bib ligt een schatkist verstopt. Die vind je door 
de vragen op te lossen en opdrachtjes goed uit te voeren. Kraak de code en 
ontdek de schat! (1 juli t.e.m. 31 augustus). 
 
Vooraf reserveren hoeft niet! De opdrachtenboekjes vind je aan de UiTbalie 
in het Oosterhof, het bezoekerscentrum aan het Schulensmeer of in de 
bibliotheek.  
 
Je kan ze ook downloaden op de 
website van de gemeente! 
 
Heb je de drie zoektochten tot een 
goed einde gebracht? Lever alle 
opdrachtenboekjes dan in op een 
van deze locaties en ontvang een 
extra superleuk gadget.  

Schatten van vlieg 

"Wow! Zo'n toren wil ik nog wel 
eens doen. En wat een prachtige 

bloemen!" 

“Makkelijk” 

“Zeer leuk voor onze  
kleuters” 
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Fietsdeelsysteem Lummen loopt Op Wielekes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elk Lummens gezin kan via Op Wielekes voordelig 
kinderfietsen lenen. Je betaalt jaarlijks 30 euro voor het 
eerste kind en 20 euro voor elk volgend kind via het 
standaardtarief, of 6 euro voor het eerste kind en 4 euro voor 
elk volgend kind via de UiTpas met kansentarief. Fiets te 
klein? Ruil hem gratis voor een groter exemplaar. Zo beschikt 
ieder Lummens kind op elk moment over een kwalitatieve 
kinderfiets op maat. En zo stal je thuis enkel die fiets die op dat moment 
gebruikt wordt. Kinderen met een UiTpas die voor de eerste keer een 
fietsje lenen, kunnen trouwens via Op Wielekes Lummen punten sparen. 
 
Het depot beschikt over fietsjes in verschillende maten, voor kinderen van 
twee tot twaalf jaar. Bijkomende exemplaren zijn steeds welkom. Dus ruim 
die bergruimte op, geef ongebruikte fietsjes een nieuw leven en werk 
samen met ons aan een duurzame kringloopeconomie. Wie een fiets 
doneert, krijgt een bon voor een gratis abonnement. Bon zelf niet nodig? 
Schenk hem gerust aan een Lummens kind. 
 
Superenthousiaste vrijwilligers dragen het hele systeem. Zij verzorgen de 
administratie, beheren de reservaties, kuisen en herstellen fietsjes, 
bemannen het depot, geven je fietstips … Ook bijkomende helpende 
handen zijn steeds welkom. Geef een seintje via lummen@opwielekes.be. 
 
Je vind ons fietsdepot in de Pastoor Frederickxstraat 11, achter 
buitenschoolse kinderopvang ‘t Sjamajeeke. Het is open elke eerste en 
derde zaterdag van de maand, tussen 10.00 en 12.00 uur. Na 
reservatie (minstens 24 uur op voorhand) via https://calendly.com/
opwielekes-lummen kan je er een fietsje lenen, doneren, ruilen of 
inleveren. 

Meer informatie en het reglement: 

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

Briljanten bruiloft (65 jaar getrouwd) 
Kaelen Albert en Pollaris Alice  01/06/1957 
Theysmans Jozef en Claes Jeanne 06/06/1957 
Daniëls Gérard en Reynders Ivonne 20/07/1957 
 
Diamanten bruiloft (60 jaar getrouwd) 
Carmans Roger - Geerts Rosa 16/06/1962 
 

WIJ WENSEN 
 

AL DEZE JUBILARISSEN 
 

VAN HARTE PROFICIAT! 

Jubilarissen 

Allemaal raadseltjes 

Hoe noem je dat ? …een vliegtuig vol met dames op dieet? 
Een lijnvliegtuig. 
 
Ken je een woord met meer dan honderd klinkers? “Oprit”! 
 
Waarom willen Hutu’s geen GSM? 
Er staan te veel toetsies op! 
 
Hoe hang je 2 kippen aan elkaar? 
Met kippenbouten. 
 
Welke F1-coureur kan het verst lopen?  
Max Ver-stappen ! 
 
Waarom drinken muizen nooit alcohol? 
Omdat ze bang zijn voor een kater. 
 
Waarom mag een konijn niet meedoen met kaarten? 
Omdat het de klavers zou opeten. 
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