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Blaadjes dwarrelen in de wind,  
dat is de herfst die begint. 
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Secretariaat gemeentelijke seniorenadviesraad  

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

013 390 605 - lokaaldienstencentrum@lummen.be 
 

Volgend Seniorenkrantje januari - februari - maart 2023 

 

Voorzitter:  
Vandebroek André Hulshoekstraat 45 013 44 22 01 
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, 
 
Ondertussen zeggen we vaarwel aan de zomer en klopt 
de herfst op de deur. Dit seizoen heeft ook zijn charmes. 
De vallende bladeren zorgen voor een mooi 
kleurenpallet maar ook voor lange avonden. 
 
Met de gemeente Lummen zetten we daarom in op 
“veerkrachtig Lummen”. Veerkracht helpt ons door 
tegenslagen en zorgt ervoor dat we tegen een stootje kunnen. Het mooie is 
dat mensen kunnen werken aan hun eigen veerkracht. Je kan jezelf niet 
alleen voeden met gezonde voeding, maar ook mentaal met creativiteit, 
ontspanning of beweging... Dat willen we dan ook aan onze inwoners, 
zowel  jong als oud, aanbieden. Ik nodig jullie graag uit op onze sporteldag, 
gelukswandeling, filmvoorstelling, ...  Of misschien wil  je wel iemand blij 
maken met een gelukzakje? Meer informatie kan je bekomen in ons lokaal 
dienstencentrum ’t Klavertje, op het nummer 013 390 605, op de 
Facebookpagina van Lumenneke of op de gemeentelijke website:  
https://www.lummen.be/leven-en-welzijn/veerkrachtig-lummen 
 
Zet ook alvast de week van de senior in jullie agenda. Op 16 november 
staat er een opfrissingscursus van de wegcode en rijvaardigheid op het 
programma. De culturele namiddag op 17 november wordt verzorgd door 
Parkinsondanst. Voor de ambiance gaat Margriet Hermans ongetwijfeld 
zorgen. 
Tot slot wil ik heel graag onze Lummense mantelzorgdag in de kijker zetten. 
Op de mantelzorgdag wil de gemeente Lummen haar bijzondere 
waardering uitspreken voor de mantelzorgers. Naast de gemeentelijke 
mantelzorgtoelage brengen we op 20 oktober graag alle mantelzorgers 
samen voor een interessante workshop “ Eerste hulp bij zorgplanning”. 
Onze maatschappelijke assistenten zullen eveneens aanwezig zijn om 
informatie te verstrekken over mantelzorgtoelagen . Uiteraard is iedereen 
die meer informatie wenst over dit onderwerp van harte welkom.  Afsluiten 
doen we met een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. 
 
Ik kijk uit naar het najaar en hoop jullie te treffen op één van onze vele 
activiteiten, de sporteldag, de week van de senior, het seniorenrestaurant, 
de mantelzorgdag of  gewoon voor een lekkere koffie in ’t Klavertje. 
 
Heidi Lamotte  
Schepen voor senioren 
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Margriet Reynders is overleden op 90 jarige leeftijd. 
Zij was 25 jaar actief lid van onze seniorenraad. 
 
Voor OKRA Genenbos-Geneiken was zij de 
drijvende kracht. De bewoners van Den Heuvel 
waren haar troetels.  
 
Op al onze activiteiten zette zij haar beste beentje 
voor, niets was haar te veel. 
 
Zij zorgde voor vervoer naar onze activiteiten voor 
haar 3 vriendinnen, Anna, Lutgarde en Maria. 
 
Margriet viel ongelukkig en moest voor opname in 
het Jessa ziekenhuis en daarna voor revalidatie naar Salvator Mundi. 
 
Margriet gaf niet op en wij zagen haar vol goede moed terug op onze 
activiteiten. 
 
In haar laatste maanden verbleef zij in Het Meerlehof en was daar heel 
tevreden. 
 
Margriet, wij gaan je missen en blijven je met een goed gevoel in onze 
gedachten bewaren. 
 
Voorzitter seniorenadviesraad Andre Vandebroek 

De seniorenadviesraad neemt afscheid 
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Sporteldag 

7de Lummense sporteldag voor 55+’ers op donderdag 6 oktober 2022 
 
In oktober is het weer zover! Op donderdag 6 oktober 2022 vindt in 
Vijfsprong voor de zevende keer de Lummense sporteldag plaats. Deze 
sportdag voor 55+ is een samenwerkingsverbond tussen de sportdienst, het 
lokaal dienstencentrum en de seniorenadviesraad. 
 
Ook dit jaar hopen we heel wat 55+ te mogen ontvangen om hun 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! 
 
Naast de gebruikelijke activiteiten zullen er ook een aantal nieuwe 
activiteiten op het programma staan zoals katapultschieten, yoga en mini-
golf. Niet te missen! 
 
Wat ook  nieuw zal zijn in deze zevende editie is een infostand en een 
lezing van het “Vlaams instituut Gezond Leven” over gezonde voeding. 
 
Enkele sfeerfoto’s van de vorige editie: 

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 jezelf nu in! 
 
Inschrijven kan via sportdienst Lummen: 
sport@lummen.be  013 390 490 of ter plaatse, Sportweg 8, 3560 Lummen, 
bureel sportdienst 
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Mantelzorger zijn vraagt de nodige inzet, zeker in 
onze huidige samenleving waar mantelzorgers 
vaak de zorg opnemen voor kleinkinderen en de 
eigen ouders. Ze worden de sandwich generatie 
genoemd. Als blijk van erkenning en waardering 
voor ook wel de enorme inzet van de 
mantelzorgers, voorziet de gemeente Lummen 

reeds de gemeentelijke mantelzorgtoelage omdat we Lummen verder willen 
uitbouwen tot een mantelzorgvriendelijke gemeente! Daarom organiseren 
we voor de derde keer een mantelzorgdag. Op deze manier kunnen we 
onze mantelzorgers samenbrengen, elkaar leren kennen en hen 
informeren.   
 
Eerste hulp bij zorgplanning 
Hoe praat je met je zorgvrager of mantelzorger over de zorg later? Welke 
scenario’s hebben jullie in gedachten: wat na een ziekenhuisopname, een 
ernstige val of andere complicaties? Wat als je thuis niet meer kan verzorgd 
worden? Via gespreksthema’s maken we een plan voor de zorg later. We 
sluiten af met een gezellig samenzijn met een hapje en drankje. 
 
WZC het Meerlehof, Café Kaffee - 19 uur - gratis 
Inschrijven verplicht: lokaaldienstencentrum@lummen.be 

Ben je graag op de baan? Steek je graag een 
handje toe? Zin in iets nieuws? Word dan 
vrijwilliger-chauffeur bij de Minder Mobielen 
Centrale! 
 
Als vrijwillige chauffeur sta je in voor het vervoeren van minder mobiele 
inwoners. Dit kunnen zowel medische als sociale ritten zijn vb. kapper, 
boodschappen, … 
 
Als vrijwillige chauffeur ontvang je een km-vergoeding. Daarnaast ben je 
verzekerd tijdens het vervoer en kan je rekenen op een fijne groep 
chauffeurs en coördinator. 
 
Interesse?   
Contacteer vrijblijvend het lokaal dienstencentrum op 013 390 605 of 
lokaaldienstencentrum@lummen.be 

Mantelzorgdag 20 oktober 2022 

Chauffeurs gezocht 
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Week van de senior 
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Creatief Lummen 

Puur cultuur en vrije tijd onder één dak! 
 
Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2022 vindt de jaarlijkse Prijs Beeldende 
Kunsten plaats, met kunstwerken uit allerhande disciplines, gecreëerd door 
Lummenaren. De tentoonstelling vindt plaats in GCOC Oosterhof.  
 
Toegang is gratis. 
 
Info: 
Dienst Vrije tijd 
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 - 3560 Lummen 
vrijetijd@lummen.be - 013 390 515 

Programma voor de 31ste editie van  

Prijs Beeldende Kunsten: 

Datum: zaterdag 8 oktober 2022 

Jurering: 19.30 uur 
 

Vocal Ensemble F:ém@il zorgt die avond voor de 

muzikale opluistering. 

 

Kom zeker langs en laat je verrassen door het creatieve 
talent dat Lummen rijk is. Iedereen kan de tentoonstelling 

bezoeken en stemmen voor de 3 publieksprijzen. 
 

Datum: zondag 9 oktober 2022 

Van: 14.00 uur tot 18.00 uur 

Op zondag trakteert de cultuurraad iedere bezoeker op een 
gratis tas koffie. 

 
 

Winnares 2021 
Maria Theunis met het 
werk: “Magisch land-
schap”. 

CREATIEF 
LUMMEN 
2022 

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM 
Organisatie: gemeente Lummen i.s.m. Cultuurraad 
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Het St-Jankoor staat gelijk aan een enthousiaste groep  
muziek liefhebbers.  

 
In verbondenheid met elkaar zingen we de pannen van het dak.  

Naast een fijne tijd vinden we het ook belangrijk om oog te hebben voor 
ieders sociaal welzijn.  

 
Wat kan je verwachten? 

Fijne activiteiten zoals karaoke zingen, uitstap zingen met fanclub, een 
kerstconcert en zovele andere toffe dingen, ... 

 
Zing je graag? Dan is het St-Jankoor Thiewinkel zeker iets voor jou. 

Alvast van harte welkom! 
 

MEER INFORMATIE OP: www.sintjankoor-thiewinkel.webnode.be 
 
 

Nieuws van St - Jankoor Thiewinkel 

ZING JIJ GRAAG? 
HAAL DE ST-JANKOOR THIEWINKEL BOOSTER  
IN HUIS EN VROLIJK JE OP MET HET ZINGEN! 

Noteer alvast deze datum in jouw agenda: 

KERSTCONCERT ST-JANKOOR THIEWINKEL 2022 
i.s.m. Koninklijke Harmonie St-Cecilia van Lummen 

Zondag 11 december 2022 
16u St-Jan Baptistkerk Thiewinkel 

 
KERSTFEEST LDC ‘T KLAVERTJE 

Tijdens het seniorenrestaurant op dinsdag 20 december 2022 
12u G.C.O.C Oosterhof 
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Tip van de bib 

De UITPAS: haal meer voordeel uit je vrije tijd! 
Deelnemen aan een gemeentelijk sportevenement, je kind aan een jeugd- 
of sportkamp laten deelnemen, een boek ontlenen in de bibliotheek, 
zwemmen in de Vijfsprong, een cursus in het LDC, … Met UiTPAS kan je 
volop genieten van je favoriete vrijetijdsactiviteit. Je spaart tegelijk ook 
punten die je kan inruilen voor leuke voordelen: een korting, een gratis 
ticket of een cadeautje. 
 
Deelnemen aan gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten in Lummen en Herk-de-
Stad wordt zo niet alleen leuker, maar ook voordeliger! Wie meer 
participeert, haalt dus meer voordeel uit zijn vrije tijd. En dat is ook de 
bedoeling: méér mensen méér laten beleven. 
 
Wist je dat je ook in de bib een UITPAS kan kopen? Ruil bij ons je punten 
voor een gratis koffie of een gratis lidmaatschap! 
 
Op komst: filmstreaming 
De bib: dat is meer dan boeken alleen. Je vindt bij ons ook kranten en 
strips en binnenkort kan je als lid van de bib zelfs films streamen van thuis 
uit! Dat doe je via Cinébib, een gloednieuw streamingsplatform dat jou zal 
verwennen met een uitgebreid aanbod films. Wat, waar, hoe? Nog even 
geduld… vanaf 6 oktober is het streamingplatform online! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

MidWest-Limburg is klaar voor de herfstbooster 
Zoals eerder aangekondigd start in september opnieuw een brede 
vaccinatiecampagne tegen het coronavirus: de zogenaamde herfstbooster. 
65-plussers, risicopatiënten en zorgverleners worden als eersten 
uitgenodigd voor een extra prik, later volgt de rest van de bevolking. 
 
De herfstcampagne start ten laatste 
midden september en zal een 
viertal weken duren. De 
samenwerking tussen Heusden-
Zolder en Lummen blijft bestaan 
onder de naam Midwest-Limburg. 
De twee lokale besturen vormden 
samen het pand aan Inakker 25 
(naast/achter brasserie Portofino) 
om tot een operationeel 
vaccinatiecentrum. 
 
Geraak je niet in het vaccinatiecentrum? 
Net zoals vorige keer kan je in dat geval beroep doen op de vervoerservice 
van het lokaal dienstencentrum. Voor vervoer van en naar het 
vaccinatiecentrum, Inakker 25, betaal je een kleine bijdrage van 5 euro.  
 
Voor wie? 
 inwoners van de gemeente Lummen 
 65 plussers: die geen beroep kunnen doen op mantelzorgers en geen 

gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer omwille van 
beperkte mobiliteit 

 65 jarigen: met verplaatsingsprobleem omwille van een beperking 
(handicap, gezondheidsprobleem of sociale situatie) en geen beroep 
kunnen doen op mantelzorgers  

 
Een rit aanvragen? 
 telefonisch op het nummer van het lokaal dienstencentrum: 

013 390 605 
 de dienst bekijkt of je aan de voorwaarden voldoet 
 dienst regelt de rit 
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LDC ‘T KLAVERTJE IS GESLOTEN: 
 

1 november - 2 november - 11 november 2022 
Van 26 december 2022 tot en met 1 januari 2023 

Lokaal Dienstencentrum ‘t Klavertje (LDC) 
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SENIORENRESTAURANT in G.C.O.C. Oosterhof 
25 oktober 2022 - 29 november 2022 - 20 december 2022 

 

DAGELIJKS WARME MAALTIJDEN 
Behalve op woensdag 

7 euro / persoon 

Inschrijven is verplicht bij alle activiteiten 
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Lokaal Dienstencentrum ‘t Klavertje (LDC) 

Het 75+feest op 2 september was 
wederom een enorm succes, we 
waren met zo’n 350 aanwezigen. 
 
Lia Linda & Rudy Clark zongen de 
mooiste klassiekers. Tijdens de pauze 
genoten we van taart, sandwiches en 
koffie. 
 
Bedankt aan alle helpende handen. 
Tot volgend jaar! 

Terugblik 75+ feest 
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Sudoku 
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Najaarsprogramma Neos 

Wat staat er in Lummen op het programma dit najaar? 
 Elke 1e donderdag van de maand bowlen 
 Om de twee maanden op dinsdagnamiddag 

wandelen, nl. in oktober en december. 
 
Geplande herfstactiviteiten: 
 oktober: een daguitstap naar Lier 
 november: gastronomisch wildweekend in Oostende met een 

workshop Keramiek, een voorstelling in CC DE Muze en een 
voordracht ‘Van string tot string’ over de geschiedenis van de lingerie 

 december: Workshop Keramiek (deel 2) en uitstap naar het Pop-up 
Theater in Puurs met ‘Vergeet Barbara’ 

 
De precieze gegevens vind je op onze website www.neosvzw.be/lummen. 
 
Je kunt onze werking hier steeds volgen en daar kun je je ook aanmelden 
als lid. 
 
Misschien ontmoeten we elkaar spoedig?  
 
Bestuur Neos Lummen 
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Het dagelijks bestuur van de seniorenadviesraad bracht een bezoek aan 
het centrum voor blindengeleidehonden in Tongeren. Momenteel zijn ze in 
het centrum opgestart met een viertal kweekhonden, de meest geschikte 
hond is Golden Retriever. 
 
De puppy’s blijven er acht weken en worden dan geplaatst bij een 
pleeggezin voor ongeveer één jaar. De volgende twee jaar krijgen ze 
professionele training.  
 
Een dame die totaal blind geworden was, kwam gezapig vertellen over haar 
begeleidehond. Het is  niet te geloven hoe die hun baasjes bijstaan. Ze 
schatten een twee meter doorgang in en een breedte van één meter, 
zodoende dat de persoon veilig kan passeren. De honden duiden o.a. 
stoepranden of onverwachte obstakels aan door voor hen te gaan staan. 
Met bus of trein hebben ze geen probleem.  
 
We hielpen ook mee met het sorteren van de dopjes en het verwijderen van 
niet bruikbaar materiaal. Dit is zeer arbeidsintensief en wordt 2 X per week 
uitgevoerd door vrijwilligers. 
 
Met containers van 1m³ worden ze naar het recyclagebedrijf vervoert om 
allerlei benodigdheden zoals pvc banken en tafels van te maken. In het 
beste geval krijgt men 12 à 14 cent per kilo. 600 dopjes van o.a. colaflesjes 
geeft één kilo grondstof . Alle baten, hoe klein ook, maken uiteindelijk 
mogelijk dat wij meehelpen om zo een blindengeleidehond van ± 40 000 
euro te helpen bekostigen. 
 
Infopunt verzamelen dopjes:  
Andre Vandebroek - Hulshoekstraat 45 - Linkhout / leden van de 
seniorenadviesraad / in lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 

Blindengeleidehonden 
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Sociaal tarief voor gas en elektriciteit  

Wie komt in aanmerking? 
Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas is een goedkoper tarief dan 
het normale energietarief. Het tarief is bedoeld voor mensen die zich in een 
moeilijke of kwetsbare situatie bevinden. Ze ontvangen bijvoorbeeld een 
leefloon, een tegemoetkoming als persoon met een handicap of een 
inkomensgarantie voor ouderen.  
 
Automatisch toegekend! 
Het sociaal tarief is hetzelfde bij alle energieleveranciers. Zij zijn verplicht 
het toe te kennen aan iedereen die er recht op heeft. Het sociaal tarief 
wordt automatisch toegekend. Als particulier hoef je geen stappen te 
ondernemen. Het is de FOD Economie die om de drie maanden aan de 
energieleverancier meedeelt welke klanten recht hebben op het sociaal 
tarief. 
 
Tot eind december ‘22 ook sociaal tarief voor mensen met een 
verhoogde tegemoetkoming 
Het sociaal tarief werd sinds 1 februari 2021 ook uitgebreid tot residentiële 
klanten van energieleveranciers die een verhoogde tegemoetkoming 
ontvangen. Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming in de 
gezondheidszorgen, dan eindigt de code onderaan je klever van het 
ziekenfonds op '1' . Klanten die hier recht op hebben, krijgen dit tijdelijke 
voordeel ook automatisch toegekend.  
 
Wat als prijzen hoog blijven? 
De federale regering bereikte een princiepsakkoord om de uitbreiding van 
het sociaal tarief te verlengen tot eind maart 2023 als de prijzen hoog 
blijven. Dat wordt in het kader van de begrotingsopmaak voor 2023 nog 
definitief beslist. De federale regering verlengde ook al de tijdelijke btw-
verlaging van 21 naar 6 procent op elektriciteit, aardgas en warmte via 
warmtenetten voor klanten zonder ondernemingsnummer tot eind 2022. 
Deze maatregel werd genomen om de gevolgen van de stijgende prijzen op 
de energiemarkten op korte termijn te verzachten voor gezinnen. 
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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) 
Cypers Michel & Vandeweeghde Johanna  10/08/1957 
 
Diamanten bruiloft (60 jaar getrouwd) 
Zurings Maurice & Grauls Maria 28/04/1962 

 
Gouden bruiloft (50jaar getrouwd) 
Ballet Jos & Claes Josiane 11/08/1972 

WIJ WENSEN 
 

AL DEZE JUBILARISSEN 
 

VAN HARTE PROFICIAT! 

Jubilarissen 

 

Kende je deze voordelen voor mensen met (uitgebreid) sociaal tarief 
al? 
Heb je recht op sociaal of tijdelijk sociaal tarief? Ken je deze voordelen op 
jouw maat al? 
 
 Ontdek via een gratis energiescan van Stebo vzw hoe je energie 

kan besparen!  Lees meer over de voorwaarden en meld je aan via 
www.stebo.be/energie-en-waterscan  
 

 Met de kortingsbon van Fluvius (t.w.v. € 250) koop je een nieuwe, 
energiezuinige koelkast, diepvries, wasmachine of droogkast. Vraag 
je bon aan via www.fluvius.be/nl/thema/premies/kortingsbon-bij-de-
aankoop-van-een-energiezuinige-wasmachine-of-koelkast. 

 
 Mis de diverse premies voor energiebesparende maatregelen niet. 

Ga langs bij het woonenergieloket in je gemeente voor meer uitleg.  
https://energiehuislimburg.be/contact/ 
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