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“Trots op onze
vrijwilligers”

Beste inwoners
Van 27 februari tot en met 6 maart vindt ook dit jaar weer de week
van de vrijwilliger plaats. Dit jaar is het centrale thema “omgaan met
veranderingen”: een heel actueel thema omwille van de flexibiliteit
en weerbaarheid die we hebben moeten tonen naar aanleiding van
de coronacrisis. Meer dan ooit speelden de vrijwilligers tijdens de
voorbije twee jaren een centrale en super belangrijke rol in onze
samenleving! Zij waren immers de onmisbare olie in de gigantische
vaccinatiecampagne die op poten werd gezet en zorgden ervoor
dat elke dag opnieuw de deuren van de vaccinatiecentra open
konden gaan en we allemaal snel en efficiënt geprikt werden.
Ik ben tevens fier op het feit dat onze gemeente, op het moment
dat ik dit voorwoord schrijf, bij de koplopers is voor wat betreft de
vaccinatiecijfers: 92,61% van de +18-jarigen Lummenaren heeft zijn
boosterprik ontvangen. Via dit voorwoord wil ik dan ook opnieuw de
gelegenheid nemen om onze vrijwilligers nog eens uit naam van
mezelf én alle Lummenaren te bedanken voor hun tomeloze en niet

aflatende inzet. Onze uitstekende vaccinatiecijfers zijn immers
voor een groot deel aan hen te danken!
Maar ook de vrijwilligers uit onze verenigingen wil ik hier zeker ook
niet vergeten! Het lentezonnetje dat door de wolken breekt als ik
dit voorwoord schrijf is immers een teken van hoop. Meer en meer
horen we immers positieve berichten in de media dat we eindelijk
terug mogen beginnen hopen op een tijd waarin we ons normale
leven met alle daarbij horende activiteiten terug op kunnen
nemen. Zo zullen ook de vrijwilligers uit onze verenigingen terug
mogelijkheden krijgen om dingen te organiseren en mensen samen
te brengen. Ik wens u in ieder geval nu al een zonnig voorjaar vol
verrassende belevingen toe.

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: Bredero Graphics
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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Uw burgemeester
Luc Wouters

CORONA
MAATREGELEN
VANAF 1 MAART 2022: WIJZIGING GELDIGHEID
VACCINATIE- EN HERSTELCERTIFICAAT
CODE GEEL

E ORANJE
COD

CORONA
BAROMETER

Wat betekent dit nu juist?
• Wie zich voor 1 oktober liet vaccineren met één dosis (enkel
Janssen) of twee dosissen (Pfizer/BioNTech, Moderna,
AstraZeneca/Oxford) moet voor 1 maart een boostershot
gehad hebben. Anders vervalt de geldigheid van het
vaccinatiecertificaat. Indien dat het geval is, zal jouw Covid
Save Ticket rood kleuren als het gescand wordt.
• Testte je recent positief op COVID-19? Dan is je herstel
certificaat 5 maanden geldig. Na die periode vervalt je
herstelcertificaat en heb je een vaccinatiecertificaat van je
boosterprik nodig.
Deze wijzigingen gelden enkel voor +18-jarigen.

RO
CODE OD

EEN HERHALINGSDOSIS (BOOSTER) IS EEN BELANGRIJKE
BESCHERMING TEGEN HET VIRUS. DAAROM WORDT VANAF 1 MAART
DE GELDIGHEID VAN HET VACCINATIECERTIFICAAT IN HET COVID SAFE
TICKET TERUGGEBRACHT VAN 270 DAGEN NAAR 150 DAGEN.

Wat betekent code geel, oranje en rood
bij de coronabarometer?
CODE GEEL
De epidemiologische situatie en druk op de
ziekenhuizen is onder controle.

CODE ORANJE
Toenemende druk op het zorgsysteem, er moet
ingegrepen worden om de trend opnieuw te keren.

CODE ROOD

“Hoelang blijft mijn
Covid Safe Ticket geblokkeerd
als ik positief test?”
Je Covid Safe Ticket blokkeert
11 dagen, dat wil zeggen dat
12 dagen na je positieve
PCR-test, jouw scherm in het
CST weer groen kleurt.

Hoog risico op overbelasting van het
gezondheidszorgsysteem.
Meer weten over de coronabarometer?
Surf naar: https://www.info-coronavirus.be/nl/

OPGELET!
De inhoud van deze Lummenaar gaat uit van
de beschikbare informatie bij het in druk gaan.
Voor eventuele wijzigingen van activiteiten,
maatregelen,… hou je best onze andere
communicatiekanalen in de gaten.
www.lummen.be of
https://www.facebook.com/lummen.be
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VOOR/DOOR DE JEUGD
MAART DAT IS
JEUGDBOEKENMAAND
In maart is het jeugdboekenmaand en dit jaar zetten we boeken over
helden en schruken in de kijker! Eén ding staat vast: zonder held geen
verhaal. En wat is een nu held zonder schurk?

MET BIEBLO IN DE BIB
WEET ELK KIND WAT
GELEZEN!
WELK BOEK KIES JE NU OM UIT TE LENEN IN DE BIB? ER IS
ZO VEEL KEUZE... VOOR DAT PROBLEEM HEEFT ONZE BIB DÉ
IDEALE OPLOSSING: MAAK KENNIS MET DE BIEBLO-UIL.
Deze bijzondere uil nestelde zich in de kinderafdeling van onze
bib en helpt jonge lezers een goed boek vinden. Op de Ipad van
de Bieblo-uil vind je heel wat verschillende afbeeldingen die
voor een bepaald thema staan zoals fantasie, dieren en zo veel
meer. Swipen ze naar rechts, dan is het hun ding, swipen ze
naar links, dan niet. Binnen de minuut vinden zij het perfecte
boek dat ook nog eens beschikbaar is in onze bib.
De Bieblo-uil geeft raad in de jeugdafdeling van de bib,
maar je kan hem ook online raadplegen via
https://lummen.bibliotheek.be/

Tijdens de jeugdboekenmaand kan jij op zoek gaan naar jouw
boekenheld of –schurk. In onze bib kan je er zelfs één worden! Duik
in de verkleedkoffer en dankzij een green screen maken wij van jou
een échte held of schurk. Jij speelt de hoofdrol in jouw verhaal. Of
ga op zoek naar negen Griekse goden en helden en luister wat zij jou
te vertellen hebben. Zij hebben zich verstopt in de omgeving van de
bibliotheek. En wie weet vind jij de godenschat wel!
Zaterdag 19 maart organiseert de bib
voor 4-7 jarigen een voorlees- en
knutselactiviteit. Om 10:00 kan je
komen genieten van een écht heldenschurkenverhaal. Na het voorlezen
gaan we creatief aan de slag.

Jeugdboekenmaand
• Wanneer: 1-31 maart
• Gratis toegang
• Bibliotheek, Groenstraat 42,
3560 Lummen

Meer info:
bibliotheek@lummen.be, 013 390 480

SPEEL BUITEN OP 20 APRIL
De Buitenspeeldag is dé dag waarop het belang van buitenspelen nog
eens extra in de kijker wordt gezet. In heel Vlaanderen worden er dan
activiteiten georganiseerd om samen buiten te spelen. Woensdag
20 april 2022 is het weer zo ver. Alle schermen gaan van 13:00 tot
17:00 op zwart om massaal buiten te ravotten in Vlaanderen.
In je eigen buurt buiten kunnen spelen blijft van onschatbare
waarde, daarom organiseert ook onze gemeente een buiten
speeldag aan sportcomplex Vijfsprong op 20 april 2022.
Opgelet, dit evenement is onder voorbehoud van de
coronamaatregelen die dan gelden maar laat je dat zeker niet
afschrikken om buiten te gaan spelen.
Meer info?
Dienst Vrije tijd, 013 390 515
of mail vrijetijd@lummen.be
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OP ZOEK NAAR
EEN LEUKE VAKANTIEJOB?
DAT KAN ALS ANIMATOR
BIJ SPEELPLEINWERKING
THE LUCKY’S

VRAAG AAN...

Heb jij zin om een vrolijke kinderbende een onvergetelijke zomer te bezorgen?
Tover jij zonder probleem een bosspel, knutselactiviteit of themadag uit je hoed?
Dan hebben we jou nodig voor onze speelpleinwerking The Lucky’s!

Wanneer
Elke werkdag van 4 tot en met 29 juli (met uitzondering van 21 juli)

Voorwaarden:
• Je bent heel de maand juli beschikbaar
• Je bent 18 jaar of ouder.
• Je volgt een pedagogische of psychosociale studie of behaalde het attest van
animator of initiator.
• Je hebt al ervaring in het begeleiden van kinderen en jongeren.
Laat ons weten waarom jij de ideale kandidaat bent. Stuur je gemotiveerde brief of
e-mail met CV voor 4 april 2022 naar de dienst Vrije tijd, Dr. Vanderhoeydonckstraat
56, 3560 Lummen of vrije-tijd@lummen.be
Wil je meer info over deze vacature?
Neem contact op met de dienst Vrije Tijd: 013 390 515

TOVER JOUW STRAAT OM TOT SPEELSTRAAT
Zoek jij nog een plek waar je kinderen zich volledig kunnen uitleven tijdens de
zomervakantie? Je hoeft niet ver te gaan. In Lummen kan je jouw straat namelijk
voor een bepaalde periode laten omtoveren tot een speelstraat. Kinderen kunnen
er veilig ravotten, steppen, krijten... Noem maar op.
Een speelstraat is een straat of een gedeelte ervan dat, na goedkeuring door het
college van burgemeester en schepenen, tijdens de afgesproken data en uren
wordt afgesloten zodat kinderen veilig op straat zonder zorgen kunnen spelen.
Enkel motorvoertuigen van bewoners uit de straat zijn toegelaten om stapvoets de
straat in te rijden.

Aanvragen?
Op onze website www.lummen.be/speelstraten kan je alle voorwaarden
bekijken om jouw straat tot speelstraat om te toveren en vind je ook alle nodige
documenten en formulieren terug.
Meer weten? Dienst Vrije Tijd – Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 013 390 515 –
vrijetijd@lummen.be

Wim Vangeel
In Lummen zetten we
ons op verschillende
vlakken in voor de
jeugd. Waarom?
Als gemeente willen we voor élke
inwoner iets betekenen. Als schepen van
jeugd besef ik dat ook onze jeugd het de
afgelopen twee jaar zeker niet makkelijk
heeft gehad. Daarom zetten we met
plezier ons beste beentje voor hen voor.
Er valt de komende periode heel wat
voor hen te beleven: zo richten we voor
het tweede jaar op rij speelstraten in,
zodat kinderen tijdens de zomervakantie
veilig op straat kunnen spelen.
Eveneens zijn er de nodige middelen
beschikbaar voor de vernieuwing van
speeltoestellen in enkele Lummense
speeltuinen. We blijven ook in de
sport- en jeugdkampen innoveren. Zo
kan je vanaf dit jaar deelnemen aan
een techniek- en wetenschapskamp.
Enkele skatetoestellen zullen opgesteld
worden aan het sportcomplex en deze
zomer bedelen onze jeugdverenigingen
opnieuw de zomerkalender. In Lummen
is plezier gegarandeerd voor het hele
gezin!
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IN THE PICTURE

HULDE VREDESOLDAAT
Op 7 april wordt naar jaarlijkse traditie om 19:00 hulde gebracht
aan slachtoffers van vredesmissies waaraan ons land deelnam na
de Tweede Wereldoorlog. Deze hulde wordt georganiseerd door het
gemeentebestuur samen met de oudstrijders en vindt plaats aan de
Vredessoldaat, het standbeeld aan de ingang van het gemeentehuis.

PETER AERTS NIEUW RAADSLID
GEMEENTE- EN OCMW-RAAD
We verwelkomen het
nieuwe raadslid Peter Aerts
(Groen). Hij heeft op de
raad van 24 januari 2022
de eed afgelegd en zetelt
als opvolger van Johnny
Ceyssens (Groen) in
de gemeente-en OCMWraad. Na 9 jaar hebben we
afscheid genomen van
Johnny Ceyssens. Tijdens
de zitting van 20 december
2021 werd hij door zijn
collega-raadsleden bedankt
voor al zijn jaren inzet.
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OPTIMO
Sinds 1 januari worden vijf afvalsoorten op dezelfde
dag opgehaald in onze gemeente met Optimo. De
huisvuil-, PMD-, keuken-, tuin- en textielafvalzakken
zijn te koop aan de balie van het Administratief
Centrum en op verschillende verkooppunten in onze
gemeente. Dat wil zeggen dat oude afvalzakken
(PMD met zwart en de witte groenzakken) niet meer
geldig zijn. Heb je nog verzegelde rollen? Dan kan
je deze omruilen tot en met 31 maart 2022 op de
recyclageparken van Limburg.net. Sinds 14 februari
kan je jouw tegoed huisvuilzakken komen afhalen
aan het onthaal van het Administratief Centrum.
Hoeveel rollen je ontvangt is afhankelijk van de
grootte van je gezin.
Het glas wordt elke tweede vrijdag van de maand
opgehaald door Suez. Je biedt je glas uitgespoeld aan
in de officiële bakken van de gemeente. Elke nieuwe
gebouwde woning ontvangt een gratis glasbak. Heb
jij geen officiële bak of wil je een extra bak? Dan kan
je deze aankopen in het Administratief Centrum voor
10 euro.
Heb jij geen afvalkalender ontvangen?
Vraag jouw exemplaar aan via:
https://www.limburg.net/afvalkalender2022

DIEREN
WELZIJN

HELP
ZWERFKATTEN
EÉN OP 4 GEZINNEN IN VLAANDEREN HEEFT EEN KAT ALS
HUISDIER. MAAR WIST JE OOK DAT EEN KATTIN NA 5 MAANDEN AL
VRUCHTBAAR IS EN ZE PER JAAR 2 TOT 4 NESTJES KAN KRIJGEN?
OMDAT WEINIG KATTEN GESTERILISEERD ZIJN KOMEN ER VEEL
ONGEWENSTE KITTENS BIJ DIE HELAAS GEEN OPVANG VINDEN EN
OP STRAAT TERECHT KOMEN. LUMMEN IS EEN DIERVRIENDELIJKE
GEMEENTE EN WERKT DAAROM SAMEN MET VRIJWILLIGERS,
DIERENARTSEN EN HET DIERENASIEL VAN GENK OM KATTEN
TE HELPEN. WE GEVEN EVEN HET WOORD AAN VIVIANE
VANWETSWINKEL EN PATRICIA BERVOETS, TWEE VRIJWILLIGERS
DIE ZICH INZETTEN OM HET AANTAL ZWERFKATTEN ONDER
CONTROLE TE HOUDEN.
Patricia: “Ook in onze gemeente leven honderden zwerfkatten. Door
katjes te steriliseren of te castreren kunnen we hen beschermen.
Huiskatten worden gemiddeld 15 jaar, voor een zwerfkat is dat
5 jaar. Elk jaar worden ongeveer 120 zwerfkatten gevangen.
Eenmaal gevangen wordt het dier naar de dierenarts gebracht voor
sterilisatie/castratie en voor- en naverzorging. De gesteriliseerde of
gecastreerde katten krijgen een knipje in het oor. Dit onderscheidt
hen van de dieren die nog niet werden geholpen. Na 3 tot 4 dagen
wordt de kat teruggebracht naar zijn vertrouwde locatie en weer
vrij gelaten. Het is de meest effectieve methode voor de diertjes,
maar ook voor de buurt waar ze leven. Sommige, meestal door de
mens achtergelaten katten, zijn vaak heel tam en aaibaar. Tamme
zwerfkatten worden niet teruggeplaatst op de locatie waar wij ze
hebben gevonden. Deze diertjes worden via het asiel geplaatst
zodat ze een beter leven tegemoet gaan.”

Viviane: “Het is erg belangrijk dat baasjes hun verantwoordelijkheid
nemen en ook hun huiskat laten steriliseren of castreren. Dit is
bovendien wettelijk verplicht nog voor ze worden verkocht of ( zelfs
gratis) weggegeven worden. Met het zwerfkattenbeleid proberen
we zo veel mogelijk katjes te behoeden voor het armzalige lot
van zwerfkatten en daarvoor hebben we de hulp nodig van alle
huiskatteneigenaars. Heb je zelf een huiskat, zorg dan dat deze
gesteriliseerd of gecastreerd en gechipt is. Merk je zwerfkatten op in
de buurt, contacteer dan zo snel mogelijk de dienst Leefmilieu van
de gemeente. Zij zorgen zo snel mogelijk voor sterilisatie van deze
diertjes. De kosten hiervan worden gedragen door de gemeente.”
Merk je zwerfkatten in jouw buurt of tuin meld dit dan zo
snel mogelijk aan de dienst Leefmilieu, 013/390.560 of
leefmilieu@lummen.be. Gemeente Lummen dekt de kosten voor
de castratie en sterilisatie.

LAST VAN RATTEN?
Neem contact op met de dienst Leefmilieu.
Zij volgen deze problematiek op en sturen
iemand bij je langs. Stuur een mailtje naar
leefmilieu@lummen.be of bel 013/390.560
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IN LUMMEN
SPEELTUINEN IN LUMMEN,
PLEZIER GEGARANDEERD!
Zoek jij nog een leuke plek waar je kinderen zich volledig
kunnen uitleven? Met twaalf terreinen vol speeltuigen,
verspreid over de hele gemeente, valt er altijd wel iets te
beleven in Lummen. Te voet of met de fiets, er is altijd wel een
leuke speeltuin in jouw buurt. Om het nog gezelliger te maken
zijn er nieuwe picknickbanken geplaatst in de speeltuin
van Lummen centrum. De speeltuin van Gestel is tijdelijk
verwijderd en wordt opnieuw aangelegd na de wegenwerken.
Ga naar www.lummen.be/speeltuinen en vind de voor jou
dichtstbijzijnde speeltuin. Je kids zullen je dankbaar zijn! In
elke speeltuin werd een nieuw infobord geplaatst met enkele
richtlijnen.
Is een toestel beschadigd of is er een probleem, geef dit
dan zeker door via www.lummen.be/melding. Zo kunnen we
dit snel aanpakken en kunnen onze kinderen spelen in een
veilige omgeving.
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RUIM MEE OP
#VOOREENPROPERLUMMEN
Onze gemeente strijdt tegen zwerfvuil, maar bij deze strijd hebben
wij ook jullie hulp nodig. Limburg.net organiseert 18, 19 en 20 maart
opnieuw de grote opruimactie ‘Straat.net’. Vorig jaar hebben heel wat
Lummense scholen en verenigingen Lummen proper gemaakt. In
2022 willen we dat opnieuw waarmaken. Wij roepen alle scholen en
verenigingen op om mee te doen aan de actie Straat.net.
Wij zorgen voor opruimmateriaal, verzekering en een leuke vergoeding
voor de school of vereniging per opgeruimde kilometer. Samen gaan
we #vooreenproperLummen!
Neem contact op met de dienst Leefmilieu, 013 390 560 of
mail naar leefmilieu@lummen.be

#LUMMENADEMTNATUUR
GEZOCHT: GRONDEN
VOOR BEBOSSING

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.
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

VLAANDEREN WIL 4000 EXTRA HECTARE BOS
AANPLANTEN TEGEN 2024 EN VOORZIET DAAROM
1 MILJOEN EURO AAN SUBSIDIES VOOR LOKALE BESTUREN
OM GRONDEN AAN TE KOPEN EN TE BEBOSSEN. OOK ONZE
GEMEENTE WIL ZIJN STEENTJE BIJDRAGEN OM DIT PLAN
TE REALISEREN EN DAAR HEBBEN WE JOUW HULP VOOR
NODIG.
Onze gemeente is op zoek naar meerdere hectare gronden
die voor bebossing in aanmerking komen. Er zijn enkele
voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie:
• Binnen 3 jaar moeten de gronden effectief bebost zijn.
• Het terrein mag niet eerder bebost zijn geweest.
• Het moet een minimum aaneengesloten oppervlakte
van 0,1 ha hebben.
• Het terrein mag niet gebruikt worden voor een bebossing
als compensatie van een ontbossing op basis van art.90
bis van het Bosdecreet.
• Het terrein mag niet gelegen zijn in woongebied of
industriegebied.
Heb jij gronden die aan de voorwaarden voldoen en heb
je interesse om deze te verkopen? Stuur dan een brief
naar Gemeentebestuur Lummen, Gemeenteplein 13
te 3560 Lummen of mail naar leefmilieu@lummen.be
tel. 013 390 560.

Je kan de Movee Bussiness app gratis downloaden in de Apple App
Store of via jouw Android app aanbieder.

DOOF HET LICHT OP 26 MAART
Op zaterdag 26 maart aanstaande, van 20:30 tot 21:30, is het weer zover. Dan
zullen miljoenen mensen over de hele wereld opnieuw hun lichten doven en het
gebruik van elektrische apparaten vermijden. Zo betuigen ze hun steun in de strijd
tegen de klimaatverandering en de biodiversiteitsvermindering.
Naar jaarlijkse gewoonte neemt onze gemeente ook dit jaar deel aan deze
actie. Vanaf vrijdagavond 25 maart tot maandagmorgen 28 maart 2022 zal de
klemtoonverlichting gedoofd worden aan het Administratief Centrum en aan de
kerken van Lummen-centrum en Linkhout, en dit in samenwerking met Fluvius.
Doe jij ook mee?
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LUMMEN BEWEEGT
LUMMEN AL GOLFEND
VERKENNEN?
DAT KAN MET LUMINIGOLF!

PAAS EN ZOMERKAMPEN 2022
Deze paas- en zomervakantie organiseren de Sportdienst en de
dienst Vrije Tijd opnieuw een uitgebreid vrijetijdsaanbod voor
kinderen van 3 tot 16 jaar.
Hoe kan je inschrijven voor deze kampen?
• De inschrijving gebeurt online via http://reservaties.lummen.be.
• De inschrijvingen starten op maandag 7 maart om 18:00 voor
Lummenaren en op donderdag 10 maart om 09:00 voor nietLummenaren.
Voor een aantal kampen kan je enkel inschrijven via Natuur- en
sportcentrum Schulensmeer via www.schulensmeer.be. Je kan het
volledige programma raadplegen op www.lummen. be/zomerkampen
en www.schulensmeer.be
Meer info: Sportdienst, Sportweg 8, 3560 Lummen,
013 390 490, sport@lummen.be of Dienst vrije tijd,
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen, 013 390 515,
vrijetijd@lummen.be

SPORT NA SCHOOL
WIL JIJ SPORTEN AAN EEN SPO(R)TPRIJS?
BEN EEN LEERLING UIT HET SECUNDAIR ONDERWIJS? WIL
JE NA DE SCHOOLUREN SAMEN MET JE VRIENDEN NIEUWE
SPORTEN ONTDEKKEN? DAT KAN ALLEMAAL MET DE SNS-PAS!
Voor slechts 30 euro kan je in de tweede periode van het
schooljaar genieten van 15 weken sporten. Je kan jouw
SNS-pas krijgen via een app op je telefoon. Vraag jouw pas aan
via de Sportdienst of via https://sportnaschool.be/
Opgelet, door Covid19 kan het SNS-aanbod tijdelijk wijzigingen.
Meer weten? Surf naar https://sportnaschool.be/ of neem
contact op met de Sportdienst: sport@lummen.be of bel
naar 013 390 490, Sportweg 8 3560 Lummen
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DE RAAD VOOR TOERISME EN HET GEMEENTEBESTUUR
VAN LUMMEN SLAAN DE HANDEN WEER IN ELKAAR EN
ORGANISEREN LUMINIGOLF TERUG! MET LUMINIGOLF KAN
JONG EN OUD HET CENTRUM VAN LUMMEN AL GOLFEND
VERKENNEN.
In een handige tas op wielen vind je de hindernissen om de
holes te maken, twee sticks, één kinderstick en drie balletjes.
Samen met de Luminigolf-set krijg je een handleiding met alle
informatie. De huurprijs voor deze activiteit bedraagt 10 euro.
Bij de ontlening van het materiaal wordt je identiteitskaart als
waarborg gebruikt of 50 euro cash.
Volg het parcours, zet op de voorgestelde plaatsen de
hindernissen en holes uit en speel met heel het gezelschap
het Luminigolf-spel! Golfplezier verzekerd!
Alle info over Luminigolf vind je terug op:
www.lummen.be/sport-en-vrije-tijd/toerisme/luminigolf

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.info-coronavirus.be.

WINTERGASTEN
IN SCHULENSBROEK
(LUMMEN)

CULTURELE AVOND

2DE QUIZ BOYS LAREN

St.-Lambertusgilde Laren

Zaterdag 19 maart 2022 organiseert
cafévoetbalploeg Boys Laren zijn tweede
algemene quiz. De quiz zal focussen op
moderne cultuur (tv, film, sport, muziek, ...)
en alledaagse dingen. Geen algebra, moeilijke
wetenschap of planten waar je nog nooit
van hebt gehoord. Een team bestaat uit 5
leden. Vermeld bij je inschrijving ook jouw
teamnaam.

Bezoekerscentrum Schulensmeer Vrienden van het Schulensmeer
In het Schulensbroek komen tal van
trekvogels overwinteren of rusten tijdens
hun tocht. Kom kennismaken met onze
wintergasten en geniet van het prachtige
uitzicht over het meer en de uitgestrekte
gras- en weilanden van het Schulensbroek.
Breng je verrekijker mee en verken dit
vogelparadijs samen met een natuurgids. De
gids neemt je mee op een wandeling rond
het meer (8km).

Zondag 6 maart 2022
van 14:00 tot 17:00
Bezoekerscentrum Schulensmeer
Demerstraat 60
MEER INFO schulensmeer@natuurpunt.be
013 55 63 81,
https://www.natuurpunt.be/agenda/
wintergasten-schulensbroek-lummen-0

IN LUMMEN

De St.-Lambertusgilde van Laren - Lummen
nodigt u uit op hun culturele avond met
Barbara Dex. Met haar prachtige stem en
uiteenlopende muziekstijlen wordt het zeker
en vast genieten in de Larense gildezaal
op zaterdag 12 maart. Om 20:00 start het
optreden.

Zaterdag 19 maart 2022
van 20:00 tot 23:45
Basistarief: 20,00 €
Sint-Lambertus Gilde
Hoogstraat 83
MEER INFO Inschrijven via:
nielsschoofs158@hotmail.com

Zaterdag 12 maart 2022
van 20:00 tot 23:00
Basistarief: 17,00 €
St.-Lambertusgilde Laren
Hoogstraat 83
MEER INFO cultureleavondlaren@gmail.com
0477 75 38 05

SAVE THE DATE

18
CARNAVAL

APRIL
2022

Op paasmaandag is het eindelijk zo ver. Dan trekt de
carnavalstoet na twee jaar nog eens door de Lummense
straten. De reclamestoet zal starten om 13:33 gevolgd
door de carnavalstoet om 14:11. Zoals de laatste editie
sluit de stoet af met de ‘ballenregen’.
Daarna wordt het carnavalsweekend nog feestelijk verder
gezet met een afterparty in de tent op het Gemeenteplein.
Opgelet: dit evenement is onder voorbehoud van de
geldende coronamaatregelen.
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IN LUMMEN
WORKSHOP:
KOKEN MET JOS

MTB TOERTOCHT
LUMMEN

Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
Lummen

The Moosebikers
MTB Toertocht voor de beginnende en
gevorderde mountainbiker. Toertocht op
Lummens grondgebied met nooit eerder
gereden single tracks! Gezellige aprèsbike, afspuitstand en douches worden ook
voorzien.

GROEPS
TENTOONSTELLING
LUMINA LUMMENS
Kunstkring Lumina

Zondag 27 maart 2022
Basistarief: 4,00 €; Niet vwb leden: 6,00 €
Scramentsgilde Geneiken
Sacramentstraat 4
MEER INFO http://Bit.ly/moosebikers

LENTETOCHT
De Lummense Dalmatiërs vzw
Tijdens een kookworkshop gaan we samen
met Jos lekkere recepten ontdekken.
Stap voor stap gaan we aan de slag in de
keuken. In de prijs van de kookworkshop
zijn alle ingrediënten inbegrepen. We eten
onze gerechten bij afloop samen gezellig op.
Wil je graag dat een vriend/partner mee komt
genieten van je kookkunsten? Dat kan! Deze
persoon betaalt ook 15 euro.

Maandag 21 maart en 25 april 2022
van 10:00 tot 15:00
Basistarief: 15,00 €
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
dr. Vanderhoeydonckstraat 56
MEER INFO

lokaaldienstencentrum@lummen.be
013 39 06 05

Parcours tussen bossen en weilanden met
rustpost voetbalkantine Zelem. De 4 km is
volledig verhard.

Dinsdag 29 maart 2022
van 07:00 tot 15:00
Basistarief: 3,00 €;
Inschrijfgeld leden: 1,50 €
Zaal Kalendries
Meldertsebaan 2
MEER INFO kingherman55@hotmail.com
+32(0)498 05 73 54

SENIORENRESTAURANT
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
Lummen
Eén keer per maand organiseert ‘t Klavertje
een seniorenrestaurant. Kom genieten
met familie, vrienden of buren van een
heerlijk menu. Je betaalt 6 euro voor een
voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.
Het menu van 29 maart: juliennesoep,
gegratineerde hespenrolletjes met witloof in
kaassaus en puree rijstpap met bruine suiker

Dinsdag 29 maart en 26 april 2022
van 12:00 tot 14:00
Basistarief: 6,00 €
G.C.O.C. OOSTERHOF
Dr. Vanderhoeydonckstraat, 56
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Wij zijn er dit jaar vroeg bij om iedereen
van harte uit te nodigen op de jaarlijkse
groepstentoonstelling van Kunstkring
Lumina te Lummen. Thema; 50 tinten blauw.
De toegang voor deze tentoonstelling is
gratis.

Vrijdag 1 april 2022
van 18:00 tot 22:00
Zaterdag 2 april 2022
van 13:00 tot 18:00
Zondag 3 april 2022
van 10:00 tot 18:00
G.O.C.O. Oosterhof
Dr. Vanderhoeydonkstraat 56
MEER INFO wim.hemerijckx@telenet.be
0498 83 57 92; 0486 4 446 83

PAASKAMPEN 2022
Dienst vrije tijd Lummen en Sportdienst

De dienst Vrije Tijd en de Sportdienst
organiseren in de paasvakantie weer
leuke paaskampen! Laat je creatieve geest
los tijdens het kunstenkamp of creaactivteitenkamp. Zoek je liever iets sportiefs?
Schrijf je dan in voor het Omnisportkamp!

maandag 4 april tot en met
15 april 2022
Alle prijzen en uren vind je terug op
reservaties.lummen.be
GCOC Oosterhof of Sportcomplex Vijfsprong
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, Sportweg 8
MEER INFO https://reservaties.lummen.be

RANGERKAMP PASEN
dienst sport Herk-de-Stad

NICHOLAS: IN ALLE
EERLIJKHEID

Ranger Rudi is een natuurheld. Hij redt dieren
in nood, bouwt kampen en kan overleven in
de natuur. Alleen is hij soms wat verstrooid
en komt dan in de problemen. Word jij ook
een echte ranger, zodat je Rudi kan helpen?
Je leert kajakken, sporen lezen, waterdiertjes
scheppen, kampen bouwen en veilig vuur
maken, maar vooral veel plezier maken in
de natuur! Van maandag tot vrijdag van
10:00-16:00.

Dienst vrije tijd Lummen

Van maandag 11 april 2022 om 10:00
tot vrijdag 15 april 2022 om 16:00

Op Wielekes is een milieuvriendelijk
fietsdeelsysteem. Wie, tegen een kleine
vergoeding, lid wordt, kan een degelijke
kinderfiets lenen. Wordt de fiets te klein,
dan kan je hem inruilen voor een groter
exemplaar. Zo kan ieder kind tussen 2 en
12 jaar op elk moment, op een eenvoudige
en goedkope manier, beschikken over een
kinderfiets op maat. Zin om langs te komen?
Maak een afspraak via www.lummen.be/
opwielekes.

Basistarief: 90,00 €;
niet inwoner kanton: 100,00 €
Schulensmeer
Demerstraat 60
MEER INFO info@schulensmeer.be
013/44.12.37

Donderdag 28 april 2022
van 20:00 tot 21:30
Basistarief: 22,00 €
GCOC Oosterhof
Dokter Vanderhoeydonckstraat 56

OP WIELEKES
Dienst vrije tijd Lummen

Elke eerste en derde zaterdag van de
maand
Basistarief: 30,00 €
Sjamajeeke Lummen-centrum
Pastoor Frederickxstraat 11
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IN LUMMEN
MULTIMOVE

INTERNESTJE

RUMMIKUB

Sportdienst Lummen

Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
Lummen

Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
Lummen

Vrijblijvende bijstand voor iedereen die
vragen of problemen heeft wat de computer
betreft. Spring gerust binnen met al je
vragen die te maken hebben met laptop,
smartphone of tablet! Vrijwilliger Ivo staat
voor je klaar!

Op vrijdagnamiddag is er de mogelijkheid om
te rummikuppen in ‘t Klavertje!

Vooraleer kinderen zich op één bepaalde
sporttak toeleggen, is het belangrijk dat
ze eerst hun basismotoriek ontwikkelen.
Aan de hand van twaalf cruciale
basisbewegingen schaven kinderen hun
beweegvaardigheid bij.

Elke woensdag en zondag.
Basistarief: 100,00 €
Zwembad Vijfsprong
Sportweg 8
MEER INFO https://reservaties.lummen.be

Elke maandag van 9:30 tot 12:00
Basistarief: 0,00 €
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
dr. Vanderhoeydonckstraat 56
MEER INFO

AQUAFIETSEN

Elke vrijdag van 13:00 tot 16:00
Basistarief: 0,00 €
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
dr. Vanderhoeydonckstraat 56
MEER INFO

lokaaldienstencentrum@lummen.be,
https://www.lummen.be/leven-en-welzijn/
ouder-worden/lokaal-dienstencentrum-tklavertje

lokaaldienstencentrum@lummen.be
013 39 06 05, http://www.lummen.be

Sportdienst Lummen

KAARTNAMIDDAG
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
Lummen
Op dinsdag en donderdagnamiddag kan je
komen kaarten in ‘t Klavertje. Op dinsdag
kan je kwajongen en wiezen. Op donderdag
spelen we het spel kwajongen.

Elke dindag en donderdag
13:00 tot 17:00
Basistarief: 2,00 €
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
dr. Vanderhoeydonckstraat 56

Aquafietsen reeks 4

Elke dinsdag, woensdag, donderdag
en zondagdinsdag 19 april 2022 tot
dinsdag 14 juni 2022

MEER INFO

lokaaldienstencentrum@lummen.be
013 39 06 05,
https://www.lummen.be/leven-en-welzijn/
ouder-worden/lokaal-dienstencentrum-tklavertje

Alle prijzen en uren vind je terug op
reservaties.lummen.be
Zwembad Vijfsprong
Sportweg 8
MEER INFO https://reservaties.lummen.be

Jouw activiteit hier? Geef ze voor 21 maart 2022 in via www.uitdatabank.be.
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BELEVEN
GEZOCHT: UITBATERS
ZOMERKRIEBELS
Voor de uitbating van onze eet- en drankstandjes
tijdens Zomerkriebels op zondag 26 juni 2022
zijn we op zoek naar enthousiaste verenigingen.
Wij zorgen voor een tent, elektriciteit en water.
Jouw vereniging zorgt voor de andere nodige
materialen. De opbrengst gaat integraal naar jullie
vereniging. Inschrijven kan door een mailtje te
sturen naar vrijetijd@lummen.be . Dit kan vanaf
maandag 7 maart tot en met maandag 21 maart.

HAAL MEER UIT JE VRIJE TIJD
MET DE UITPAS
Wil je ook de voordelen van de UiTPAS genieten? Kom dan langs één van
de vijf UiTpas verkooppunten en schaf je UiTPAS aan voor slechts 5 euro.
Vergeet zeker je identiteitskaart niet mee te brengen.
Heb je al een UiTPAS en wil je punten omruilen? Bekijk dan de
omruilvoordelen op www.uitpas.be. Je kan in alle UiTPAS-gemeenten
punten sparen en omruilen.
Denk je in aanmerking te komen voor een UiTPAS met kansentarief,
contacteer dan de sociale dienst op 013 390 590. Met een kansenpas krijg
je maar liefst 80% korting op voorstellingen en andere vrijetijdsactiviteiten
van de gemeente.
Enkele vuistregels bij gebruik van de UiTPAS en het inschrijven van
kampen:

EEN SHOW VOL MAGIE
Na het succes van zijn eerste theatervoorstelling
‘Echt’, komt goochelaar Nicholas Arnst met een
volledig nieuwe voorstelling, getiteld ‘In alle
eerlijkheid’, naar de gemeente Lummen.
Het wordt een voorstelling met verbazingwekkende
acts waarvoor je niet alleen geen verklaring hebt,
maar waarvan je rotsvast overtuigd bent dat er
helemaal geen verklaring voor kan bestaan. Geen
toeters, geen bellen, geen rookgordijnen, geen
dubbele bodems, gewoon puur Nicholas: groots in
zijn eenvoud, ongeëvenaard in zijn vak
Zet voorlopig 28 april in je agenda en hou de
gemeentelijke kanalen in de gaten.
Meer info?
Dienst Vrije Tijd, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56,
013 390 515, vrijetijd@lummen.be

• Bezorg je UiTPAS-nummer met kansentarief aan de Sportdienst/
dienst Vrije Tijd vóór het reserveren van een kamp en krijg 80%
korting. Anders wordt het volledige tarief aangerekend bij inschrijven
van deze activiteiten.
• Wil je UiTPAS-punten omruilen voor een korting of wil je een korting
gebruiken bij een kamp, mail/bel dan even naar de desbetreffende
dienst. De medewerkers zullen je punten omruilen en/of zorgen voor
een korting bij het kamp naar keuze.
• Let op: deze stappen dien je te ondernemen voor je winkelmandje
afrekent, als je al afgerekend hebt, kan deze korting niet toegekend
worden.
 e UiTpas is in Lummen op volgende verkooppunten verkrijgbaar:
D
de UiTbalie, Sportcomplex Vijfsprong, lokaal dienstencentrum
‘t Klavertje, Administratief Centrum en bibliotheek.
• Alle info over de UiTpas vind je op
www.lummen.be/uitpas.
• Wil je meer weten? Neem contact op
met de Sportdienst, 013 390 490 of
dienst Vrije Tijd, 013 390 515.
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IN DE KIJKER

NAAICAFÉ /BREICAFÉ
Wist je dat het lokaal dienstencentrum ’t Klavertje naast een
informatief ook een ruim creatief aanbod heeft? Heb jij een
naaimachine? Vind je het leuk om samen met anderen te
naaien? Onze vrijwilligster Lydia helpt je op dinsdagnamiddag
graag een handje.
Op donderdagnamiddag kan je onder begeleiding van onze
vrijwilligster Marcelinne komen breien of haken. Alle cursussen
hebben wel één gelijkenis, we combineren gezellig samenzijn
met creativiteit!

Wanneer?
• dinsdag:
naaien van 13 uur tot 17 uur (gratis en vrijblijvend)
• donderdag:
breien en haken van 13 uur tot 17 uur (gratis en vrijblijvend)

FEEST VAN DE
JUBILARISSEN
Dit jaar vindt het feest van de jubilarissen niet op één dag
plaats maar op twee. De koppels die in 2022 vijftig jaar
getrouwd zijn worden op 17 september verwacht voor een
avondfeest met walking dinner. Natuurlijk is er de hele
avond ook animatie voorzien. Op zondag 18 september vindt
‘s middags het feest plaats voor de diamanten en briljanten
bruiloften, deze koppels zijn zestig of zelfs vijfenzestig jaar
getrouwd. Tijdens het middagsfeest kunnen de koppels
genieten van een menu en wat randanimatie.
Voor beide feesten zijn de kinderen van de koppels met hun
partner uitgenodigd. Proficiat aan alle koppels die in 2022
een jubileum vieren.

GEZIN CENTRAAL
GEZIN CENTRAAL IS EEN SAMENWERKING
VAN JEUGDHULPORGANISATIES IN DE
EERSTELIJNSZONES NOORD-LIMBURG, MIDWESTLIM
EN WEST-LIMBURG. ZE ZETTEN ZICH IN ALS NETWERK OM NOG
BETER SAMEN TE WERKEN ROND DE VRAGEN VAN KINDEREN,
JONGEREN EN HUN GEZINNEN. DAAR WAAR HUN VRAGEN NIET
SNEL GENOEG BEANTWOORD WORDEN OF ONBEANTWOORD
BLIJVEN, STAAT HET REGIOTEAM VAN GEZIN CENTRAAL KLAAR.
Het team bestaat uit gezinscoaches, eerstelijnspsychologen en
coördinatoren. We vertrekken vanuit de vraag van het kind, de
jongere of zijn gezin en gaan samen op weg in jullie zoektocht
naar de best passende jeugdhulp of geestelijke gezondheidszorg.
Gezin Centraal biedt gratis hulpverlening aan gezinnen vanaf de
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zwangerschap tot de leeftijd van 25 jaar. Onze gezinscoaches
komen aan huis.
De eerstelijnspsycholoog is om de twee weken op donderdag
aanwezig in Lummen. Zij gaat samen met gezinnen aan de
slag rond veelvoorkomende psychische klachten. Een afspraak
maken kan via een andere eerstelijnsdienst (OCMW, huisarts,…)
of via een dienst van de Brede Instap (o.a. Kind en Gezin, CLB,
Opvoedingswinkel, JAC, …). De psychologische begeleiding is
kortdurend (max. zes sessies). Indien nodig zoeken we naar
meer gespecialiseerde hulpverlening.
Harmoniestraat 9, 3850 Beringen
Onthaal Pelt: tel. 011/19.18.22
www.gezincentraal.be

ZORG

ZIT JIJ MET
EEN VRAAG?

BEDANKT!
WAT ZOU LUMMEN ZIJN ZONDER HAAR VRIJWILLIGERS? DUIZENDEN
LUMMENAREN ZETTEN ZICH OP ÉÉN OF ANDERE WIJZE IN ALS
VRIJWILLIGER. SOMMIGEN EERDER SPORADISCH, ANDEREN MEERMAALS
PER WEEK. SOMMIGEN “VRIJWILLIGEN” IN ORGANISATIES, ANDEREN IN
DE PRIVÉ-SFEER. ONGEACHT HOE JOUW ENGAGEMENT ALS VRIJWILLIGER
ER OOK UIT ZIET, JE VRIJWILLIGE INZET BETEKENT HOE DAN OOK EEN
MEERWAARDE.
Aan elke Lummenaar die als vrijwilliger bijdraagt aan een warm en
verbonden Lummen, willen we via deze weg een welgemeende dank-je-wel
en een dikke pluim meegeven!
Ook onze meer dan 300
eigen vrijwilligers die via
hun lidmaatschap van
een adviesraad of via een
vrijwilligerscontract verbonden
zijn aan gemeente of OCMW
Lummen zullen tijdens de Week
van de Vrijwilliger (27/02-6/03)
gepast in de bloemetjes gezet
worden.”

En wil je zelf als
vrijwilliger aan de slag?
Neem dan gerust contact
op via personeelOCMW@
lummen.be.

Erika staat
voor je klaar
Ik stel mezelf graag even
voor. De bezoekers van ons lokaal
dienstencentrum kennen me misschien
al: ik ben Erika De Roeck en werk als
maatschappelijk assistent bij de sociale
dienst van de gemeente Lummen. Om
de 2 weken ben ik aanwezig in het lokaal
dienstencentrum, meer bepaald elke
eerste en derde vrijdag van de maand.
Bezoekers van ‘t Klavertje kunnen bij
mij terecht met allerlei vragen over
verschillende thema’s (financiële
uitkeringen, RVV statuut, UiTPAS,...)
en dit zonder afspraak. Jullie kunnen
me ook bereiken via het mailadres
van de sociale dienst: sociale.dienst@
lummen.be en op het telefoonnummer
013/390.570. Ik hoop jullie snel te
mogen ontmoeten. Graag tot dan!
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IN 2022 WERKT LUMMEN VERDER AAN EEN VEILIGE EN BEREIKBARE
GEMEENTE. ZO INVESTEERT DE GEMEENTE DIT JAAR MEER DAN
38 MILJOEN EURO IN VEILIGE SCHOOLOMGEVINGEN, NIEUWE
FIETSPADEN EN GESCHEIDEN RIOLERING.

WERKEN IN HEEL DE GEMEENTE
❶ Meldertsebaan:

Op twaalf plaatsen in Lummen wordt er in 2022 werk gemaakt
van een veilige en bereikbare gemeente. In totaal wordt er
tegen eind dit jaar 12 kilometer fietspad aangelegd en meer dan
22 kilometer gescheiden riolering om afvalwater af te voeren naar
het waterzuiveringsstation. Een overzicht:

op de verbindingsweg tussen Meldert en Lummen, de
Meldertsebaan, wordt er verder gewerkt aan veilige
fietsverbindingen, in verschillende fases.
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❷ Gestel:
in Gestel wordt er in verschillende straten gescheiden
riolering aangelegd en krijgt de weg ook een nieuwe
inrichting.

❸ Oostereinde- en Zonnestraat:
hier komt er gescheiden riolering. In de Oostereindestraat
worden er ook veilige fietsverbindingen aangelegd.

❹ Linkhout:
in Linkhout wordt er verder gewerkt aan nieuwe riolering. Op
de Linkhoutstraat komen er nieuwe fietspaden.

❿ Ketel- en Vandermarckestraat:
hier wordt er gescheiden riolering aangelegd.

⓫ Geenrode:
in de Geenrodestraat, de Schuilenbroekstraat en de
Bijgaartstraat wordt een vuilwaterriool aangelegd, en wordt
het wegdek vernieuwd.

⓬ Genenbos:
de rioleringswerken in de Eendrachtstraat en de
Schipperstraat worden afgewerkt.

❺ Gemeenteplein:
het Gemeenteplein wordt opnieuw ingericht. In het ontwerp
is er meer ruimte voorzien voor de terrassen van de
horeca, maar ook de verkeersveiligheid op en rond het plein
wordt herbekeken. Zo moet iedereen er zich veilig kunnen
verplaatsen. Om het ontwerp van het Gemeenteplein uit
te testen, werd er een proefopstelling geplaatst van 27
december 2021 tot en met 6 februari. De resultaten van
deze proefopstelling worden op dit moment geëvalueerd
door de ontwerper.

❻ Blanklaarstraat:
in de Blanklaarstraat werd er gescheiden riolering
aangelegd in 2021. Nu, in 2022, wordt de laatste hand
gelegd aan de fietspaden en de inrichting van de weg in de
Blanklaarstraat, de Baanhuisstraat en de Violetstraat.

MINDERHINDERMAAT
REGELEN PER PROJECT
Er vinden dus verschillende werken plaats in onze
gemeente, tegelijkertijd. Om de hinder te beperken,
worden er per project minderhindermaatregelen
uitgewerkt.
• Elk project wordt in diverse fases uitgewerkt: zo blijft
de hinder voor de omgeving beperkt.
• De omleidingen per project worden op elkaar
afgestemd: zo moet je niet door heel de gemeente
omrijden.
• Bewoners in de buurt van de werken worden op tijd
geïnformeerd: via een brief bij hen in de bus.

❼ Grote Baan:
aan de Grote Baan komt er gescheiden riolering en wordt
het kruispunt met de Meldertsebaan omgevormd tot een
rotonde.

❽ Vinnehoekstraat:
hier komen vrijliggende fietspaden te liggen, samen met een
nieuwe brug over de Herk.

❾ Geneiken:
er komt nieuwe riolering in verschillende straten van
Geneiken. Ook de verkeersveiligheid rond school De
Zonnebloem wordt verbeterd.

VERNIEUWDE WEBPAGINA
Omdat er op diverse plekken tegelijkertijd
wordt gewerkt, is het overzicht soms zoek. De
webpagina www.lummen.be/wegenwerken
werd daarom vernieuwd. Op deze pagina
van onze website vind je een interactieve
overzichtskaart terug, met meer informatie
over elk project.
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GEZONDHEID

Ik doe het straks wel.
Ik moet nog boodschappen doen.

BLA
BLA
BLA
BLABLA
BLA
BLA
BLA

BLABLABLA, IK DOE HET LATER WEL
Een diagnose die we liever de wereld uit wensen. Maar helaas ook
bikkelharde realiteit in de wereld en ook bij ons in Lummen. Je kan
zelf de kans op kanker verminderen door een gezonde levensstijl
te hanteren maar ook door je preventief te laten onderzoeken.
Tal van bevolkingsonderzoeken worden uitgevoerd om kanker te
voorkomen.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing
op 0800 60160, stuur een e-mail naar
info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar
www.bevolkingsonderzoek.be

Resultaten bevolkingsonderzoek voor dikke
darmkanker, baarmoederhalskanker en
borstkanker
In Lummen, in 2020, was de totale
dekkingsgraad gemiddeld 70% voor
de 3 onderzoeken. Dit betekent dat
30% van de mannen en vrouwen in
de doelgroep zich nog niet preventief
laat onderzoeken. Behoor jij tot deze
groep? Twijfel niet en laat je testen!

70%

Ik doe het straks wel.
Ik moet nog boodschappen doen.

Ik doe het straks wel.
Ik doe het straks wel.
Ik doe het straks wel.
Ik
moet
nog
boodschappen
Ik moet nog boodschappen doen.
Ik moet nog doen.
boodschappen doen.

BLA BLA BLA
BLA
BLA
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GEEN EXCUSES. DOE DE STOELGANGTEST.

Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker geeft mannen en vrouwen van 50 tot en met
74 jaar de kans om elke twee jaar een stoelgangstaal te laten onderzoeken. Ze ontvangen
hiervoor een brief met een afnameset. Het onderzoek is gratis en snel. Geen excuses dus.
Het bevolkingsonderzoek maakt het mogelijk om dikkedarmkanker te voorkomen of al in een
GEEN
EXCUSES.
DOEmannen
DE STOELGANGTEST.
vroeg stadium op te sporen.
Daardoor
zullen minder
en vrouwen aan deze kanker
overlijden. Voor meer informatie
kun je terecht op het gratis nummer 0800 60 160.
Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker geeft mannen en vrouwen van 50 tot en met
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74 jaar de kans om elke twee jaar een stoelgangstaal te laten onderzoeken. Ze ontvangen
hiervoor een brief met een afnameset. Het onderzoek is gratis en snel. Geen excuses dus.
Het bevolkingsonderzoek maakt het mogelijk om dikkedarmkanker te voorkomen of al in een
vroeg stadium op te sporen. Daardoor zullen minder mannen en vrouwen aan deze kanker
overlijden. Voor meer informatie kun je terecht op het gratis nummer 0800 60 160.

Ontdek hoe ook jij kan deelnemen op

www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be
Ontdek hoe ook jij kan deelnemen op

www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be
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erlijden. Voor meer informatie kun je terecht op het gratis nummer 0800 60 160.
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INFO

GRATIS WIFI
ROND GEMEENTEPLEIN
EN VIJFSPRONG

GEEF JE MENING
OVER DE BIB EN
RED HET REGENWOUD

OOK IN LUMMEN KAN JE VANAF MAART OP EEN AANTAL
PLEKKEN GRATIS OP HET INTERNET MET JE SMARTPHONE,
TABLET OF LAPTOP.

ONZE BIBLIOTHEEK HECHT VEEL BELANG AAN DE MENING
VAN DE LUMMENAAR! WAARIN DOET ZE HET GOED, WAT ZIJN
VERBETERPUNTEN EN HOE KAN DE BIBLIOTHEEKERVARING ZO
AANGENAAM MOGELIJK WORDEN GEMAAKT?

Op het Gemeenteplein, het Charles Wellensplein en in de omgeving
rond sporthal en zwembad Vijfsprong, kan je gratis verbinding
maken met het wifinetwerk “WiFi4EU”. WiFi4EU is een Europees
project dat burgers en bezoekers in de hele EU gratis toegang wil
geven tot internet door het plaatsen van hotspots op publieke
plaatsen. Ook het lokaal bestuur van Lummen diende een
aanvraag in en kreeg daardoor een Europese subsidie van 15.000
euro waarmee ze aan de slag konden. Je vind ter plaatse bordjes
terug met het WiFi4EU – logo, maar eigenlijk is het heel eenvoudig;
verbind je mobiel toestel met het “WiFi4EU” – netwerk, start je
browser op en volg de aanwijzingen op het wifi-portaal.

onze bibl

Ben jij een bibliotheekgebruiker, was je dat vroeger maar nu niet
meer, of gebruikte je nog nooit de bibliotheek? Dan hebben wij jou
nodig. Scan de QR-code en vul de enquête in. Het neemt maximum
10 minuutjes van je tijd in beslag. Om je te bedanken, redden we
1 m² bedreigd regenwoud voor elke ingevulde enquête. En maak
je kans op één van de Bongo-bonnen t.w.v.
€ 250.

Doe mee aan o

De bevraging wordt mede georganiseerd door
de Universiteit van Antwerpen en loopt van
1 februari t.e.m. 31 mei 2022.

www.

PROJECT NAAR DE KERN OP KRUISSNELHEID
r
Sinds enige jaren zet het 
gemeentebestuur in op de
herwaardering van het centrum en
de aanverwante handels- en horecaactiviteiten. Eén van de projecten in dit verband is het project
“Naar de kern” waarin de gemeente Lummen in samenwerking
met de provincie Limburg op zoek gaat naar het unieke DNA
van de gemeente. Het doel hiervan is het streven naar een
duurzame kernversterking.

2

 win één van
In het kader van dit project werden recent participatiesessies
georganiseerd waarin burgers werden uitgenodigd om een
t.w.v € 250
avond gedurende een drietal uurtjes te brainstormen rond deze
problematiek.
Uit de sessies kon heel wat waardevolle informatie gehaald
worden die nu verder zal gebruikt worden bij het verder uitwerken
van de plannen.
Meer info vind je op https://naardekern.be/lummen/
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WONEN
DE TIP
VAN JEF

VERZEKERING
GEWAARBORGD WONEN
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 HET BELANG
VAN VENTILATIE.

Ventileer een paar
keer per dag je huis
Wanneer je in de winter gaat
verwarmen met een kachel om
energie te besparen, plaats dan ook
een goede CO2-meter. Want vanaf dat
moment verbruik je ook extra CO2.
De CO2-meter geeft aan wanneer er
te weinig gezonde binnenlucht in de
ruimte aanwezig is. Dat wil zeggen
dat je huis slecht geventileerd is, een
slechte ventilatie kan zorgen voor
klachten zoals hoesten en hoofdpijn.
Om dit te vermijden zet je best een
aantal keer per dag een raam en wat
deuren open in huis. Zo wordt de
lucht in de ruimte ververst én heb je
weer een goede luchtcirculatie.
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VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN IS EEN GRATIS VERZEKERING
VAN DE VLAAMSE OVERHEID DIE JE ALS WERKENDE PERSOON KAN
AANVRAGEN WANNEER JE EEN HYPOTHECAIRE LENING AFSLUIT
VOOR HET KOPEN, BOUWEN OF VERBOUWEN VAN EEN WONING.
Je kan je kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse
werkloosheid arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige stopzetting van
de zelfstandige activiteit. De verzekering loopt over een periode van
tien jaar. Wanneer je tijdens die periode werkloos of arbeidsongeschikt
wordt, kan je na een wachttijd recht hebben op een tegemoetkoming
in de aflossing van uw lening.
Opgelet, na de datum van de eerste kapitaalsopname van de
lening heb je maar een jaar tijd om jouw aanvraag in te dienen. Het
aanvraagformulier en de bijhorende toelichting vind je op de website
van Wonen-Vlaanderen.
Voor meer informatie kan je terecht bij Wonen-Vlaanderen:
www.wonenvlaanderen.be, of bij Wonen in West-Limburg of
informeer je bij jouw kredietinstelling.

Openingsuren wooninfopunt
Wonen in West-Limburg:
enkel op afspraak
• Maandag van 15:00-20:00
• Woensdag van 9:00-12:00
013 390 529					
info@woneninwestlimburg.be

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

LINDSE Y
TURELUREN

Wat is het thema
van de jeugd
boekenmaand?

VRAAG 1

Hoe heet de
maatschappelijk
werkster waar
bezoekers van
’t Klavertje bij
terecht kunnen
met hun vragen?

VRAAG 2

Wanneer vindt
de Week van
de Vrijwilliger
plaats?

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 20 maart 2022.
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
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GEZIEN IN
LUMMEN

1
3

2

1

De medewerkers van de Winning hebben ervoor gezorgd
dat in het voorjaar Lummen mooi in bloem zal staan.

2

Elke zaterdagvoormiddag tussen 09:00-12:00 kon je
terecht in het Administratief Centrum voor digitale hulp.

3

De leerlingen van basisschool Domino hielpen de
Groendienst met de aanplant van klimaatbomen.

4

Tijdens Poëzieweek werd de bib omgetoverd tot een
heuse jungle.

4

www.lummen.be

