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“Geniet van
fijne en veilige
eindejaarsfeesten”

Beste inwoners
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf zitten we volop in de
vierde Covid-golf. Bovendien hebben we te maken met een nieuwe
variant van het virus, de zogenaamde Omikron-variant. De federale
regering heeft derhalve opnieuw maatregelen moeten nemen om
de veiligheid van ieder van ons te waarborgen. Dit komt hard aan,
zeker met de feestdagen in het vooruitzicht. We hebben enkele
maanden geleefd in de hoop van het virus verlost te zijn maar dat
blijkt niet het geval. Het is nu zaak om, hoe moeilijk het ook is, toch
ons uiterste best te doen en alle veiligheidsmaatregelen zo goed als
mogelijk na te leven. Enkel op die manier kunnen we de verspreiding
van het virus indijken en hopelijk uiteindelijk voorgoed bannen uit
onze samenleving.

Mijn gedachten zijn zeker ook bij de mensen uit de diverse
zorgsectoren die vandaag opnieuw in de frontlinie moeten staan.
Ik wens hen heel veel moed toe. Maar ook werknemers uit diverse
andere sectoren die niet in de mogelijkheid zijn om thuis te werken,
ik denk hier bijvoorbeeld aan werknemers uit publieke diensten of
ploegenarbeiders, wil ik hierbij een hart onder de riem steken. Ook
zij moeten er altijd maar opnieuw staan, ook in deze zeer moeilijke
omstandigheden.
Ik wil dit voorwoord toch met een positieve noot eindigen en wens u
alvast fijne (en vooral veilige) feestdagen.

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
HET OVERLEGCOMITÉ HEEFT OP 27 NOVEMBER EEN REEKS
BESLISSINGEN GENOMEN DIE DE VERSPREIDING VAN HET VIRUS
MOETEN AFREMMEN EN DE BELASTING IN DE ZORG OPNIEUW
BEHEERSBAARDER MOETEN MAKEN. DEZE MAATREGELEN
ZULLEN IN DE LOOP VAN DECEMBER GEËVALUEERD WORDEN.

GEEN LUMMENAAR
ONTVANGEN?
Laat het ons weten via het online formulier op
onze website.
Je kan steeds een exemplaar afhalen aan het
Administratief Centrum of het digitaal raadplegen op
https://www.lummen.be/lummenaar

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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TOT UW DIENST

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR JE NAAR
HET ADMINISTRATIEF CENTRUM KOMT
ONZE DIENSTEN IN HET ADMINISTRATIEF CENTRUM WERKEN OP AFSPRAAK. OP AFSPRAAK WERKEN BRENGT HEEL WAT
VOORDELEN MET ZICH MEE VOOR LUMMENAREN DIE EEN BEZOEK PLANNEN AAN HET ADMINISTRATIEF CENTRUM. WE ROLDEN
EEN AANTAL BIJKOMENDE HULPMIDDELEN UIT DIE HET JE NOG GEMAKKELIJKER MAKEN OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN EN
BEROEP TE DOEN OP ONZE DIENSTVERLENING WANNEER HET JOU UITKOMT:

MAAK EEN AFSPRAAK WANNEER HET JE PAST!
Je kan een afspraak maken online, telefonisch of aan
het onthaal van het Administratief Centrum. Als je via
de website een afspraak maakt, kan je zelf tussen de
beschikbare momenten de dag en het tijdstip uitkiezen die
jou het beste uitkomen.
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VRAAG AAN...

REGEL JE ZAKEN SNEL EN MAKKELIJK VIA HET SMARTLOKET!
Voor heel wat dienstverlening hoef je zelfs niet eens langs te komen in het
Administratief Centrum, maar kan je via het Smartloket heel eenvoudig zelf
digitaal regelen, waar en wanneer je dat wilt. Via het Smartloket kan je attesten en
documenten aanvragen via Itsme of E-ID en ontvang onmiddellijk in PDF-formaat
het digitaal afgeleverd attest of akte.

EÉN AANSPREEKPUNT VOOR AL JE VRAGEN!
Heb je vragen, wil je graag een afspraak maken of vond je op de website toch niet
precies terug op welke dienst je moet zijn voor wat je nodig hebt? Je kan steeds
terecht bij het onthaal van het Administratief Centrum; zij luisteren naar je vraag,
bezorgen je de nodige info, maken een afspraak of verwijzen je onmiddellijk door
naar de juiste dienst. Je kan tijdens de openingsuren terecht aan het onthaal van
het Administratief Centrum voor:
•
•
•
•
•

Het afhalen van aangevraagde documenten (rijbewijs, Eid, kid’s ID, …)
Lummense geschenkbon
Vuilzakken, afvalkalender en stickers
Opladen kaart budgetmeter
Het maken van een afspraak

WAAR VIND IK MEER INFORMATIE EN
KAN IK EEN AFSPRAAK MAKEN?
• Telefonisch op 013 390 590
(tijdens kantooruren en op zaterdagvoormiddag)
• Online op de gemeentelijke website: www.lummen.be/totuwdienst of ga
onmiddellijk naar het smartloket: https://www.lummen.be/smartloket
• In het Administratief Centrum tijdens de openingsuren van het onthaal.

Openingsuren Administratief Centrum
MA

13:00 - 20:00

DI

09:00 - 12:00

WO

09:00 - 12:00

DO

09:00 - 12:00

VR

09:00 - 12:00

13:00 - 16:00

Romi Soors
Waarom zet Lummen
in op digitale
dienstverlening?
Onze gemeente zet in op digitale
dienstverlening, simpelweg omdat
we hiermee beter en sneller onze
inwoners kunnen helpen. Doordat we op
afspraak werken moeten onze inwoners
op voorhand doorgeven voor wat ze
komen en dienen ze hun dossier zo
volledig mogelijk door te geven. Zo kan
ons personeel zich beter op specifieke
vragen voorbereiden en worden onze
inwoners meteen geholpen. Voor we op
afspraak werkten, stonden er regelmatig
wachtrijen en gebeurde het vaak dat
een burger twee tot drie keer moest
terugkeren. Door op afspraak te werken
doen deze scenario’s zich niet meer voor
en kunnen we onze burgers een optimale
dienstverlening bieden in slechts één
afspraak. Dat geldt ook zo voor het
Smartloket. Er is geen tussenkomst meer
nodig van ons personeel en je hoeft niet
meer naar het Administratief Centrum
te komen. Vanuit je luie zetel kan je jouw
attesten en aktes aanvragen. Ik hoop dat
onze inwoners even enthousiast zijn als
wij met deze nieuwe dienstverlening.

13:00 - 16:00
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INFO

SLUITINGSDAGEN
ONZE GEMEENTELIJK DIENSTEN ZIJN
GESLOTEN:

Vrijdag 24 december
Zaterdag 25 december
Vrijdag 31 december
Zaterdag 1 januari

GAS-BOETES
VOOR SLUIKSTORTERS

OPMAAK KERKENBELEIDS
PLAN OP KRUISSNELHEID
IN LUMMEN
Op heel wat plaatsen wordt vandaag nagedacht over de
toekomst van de kerken. Ook in Lummen werd er vanaf het
najaar van 2021 concreet gestart met het ontwikkelen van
een toekomstvisie voor onze kerken in samenwerking met
PARCUM uit Leuven. Uiteindelijk zal dit project uitmonden in
een gedragen kerkenbeleidsplan.
Intussen is het project op kruissnelheid: de grote
infovergadering vond plaats in oktober 2021 en ook de
participatiesessies met de parochianen uit de verschillende
parochies, die telkens plaatsvonden in de parochiekerk zelf,
zijn succesvol verlopen. Het gemeentebestuur zal nu samen
met PARCUM en de burgerlijke en kerkelijke werkgroep, de
verzamelde informatie gebruiken met de oog de opmaak van
het kerkenbeleidsplan.
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Met het oog op het halen van de klimaatdoelstellingen
moeten wij allemaal ons steentje bijdragen. Vandaar dat
ons gemeentebestuur van de strijd tegen sluikstorten
een absolute prioriteit blijft maken. Onze Lummense
Mooimakers leveren al jaren uitstekend werk. Helaas
hebben we de dag van vandaag nog steeds te maken
met sluikstorters. Wist je dat de afgelopen twee jaar
51 080 euro aan boetes zijn geïnd, enkel en alleen voor
sluikstorten?
Het gemeentebestuur heeft tevens het plan opgevat
om een infraroodcamera aan te schaffen om zo ook
sluikstorters ’s nachts te betrappen. Met deze aanschaf
wordt de pakkans van sluikstorters vergroot. Wie in
de fout gaat, ook wie bijvoorbeeld achteloos dingen uit
zijn wagen gooit, mag zich verwachten aan een fikse
geldboete. Vermijd een boete en gooi je afval in de vuilbak.
#vooreenproperLummen

IN THE PICTURE

KINDERGEMEENTERAAD
2021-2022
GEÏNSTALLEERD
Elk jaar vinden er in oktober in de Lummense scholen
kindergemeenteraadsverkiezingen plaats. Na een
heuse verkiezingscampagne worden leerlingen
van het vijfde leerjaar verkozen om hun klas en
school te vertegenwoordigen. De leden van de
kindergemeenteraad zetelen twee jaar totdat ze de
lagere school verlaten en helpen in die periode de
echte gemeenteraad een handje.
Onze nieuwe verkozen kinderburgemeester is Juul
Weyens. De nieuwe verkozen kinderschepenen
zijn: Lise Houben, Auren Kenis, Noah Cardinaels,
Vico Drijkoningen en Marie Reymen. De volledige
kindergemeenteraad telt 20 leden en zij hebben
enorm veel zin om het verschil te maken voor de
kinderbevolking van Lummen.

LUMMEN GAAT VOOR
DIGITALE GESCHENKBONNEN
Onze gemeente werkt al een tijdje met geschenkbonnen. We
hebben altijd gewerkt met papieren geschenkbonnen maar vanaf
januari 2022 zullen de geschenbonnen digitaliseren. Heb je nog
een papieren geschenkbon? Wees gerust. De geschenkbonnen die
nog in omloop zijn kunnen nog gebruikt worden voor een periode
van 1 jaar vanaf de datum van afgifte.
Elke digitale geschenkbon zal een unieke QR- en cijfercode
hebben waardoor de bon bij de deelnemende handelaars zal
kunnen gescand worden. Wist je dat je met één geschenkbon bij
verschillende handelaars terecht kan? De bon zal te verkijgen zijn
in kaartvorm, op je smartphone of je kan hem zelfs afprinten. Met
de digitale cadeaubon wil het gemeentebestuur de lokale handel
en economie opnieuw een boost geven.
Voor meer info neem binnenkort een kijkje op:
https://www.lummen.be/wonen-en-werken/ondernemenhandel-en-horeca/lummense-geschenkbon
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DE AFVALOPHALING VERANDERT
VANAF 1 JANUARI 2022
OPTIMO: 5 AFVALSOORTEN OP 1 DAG OPGEHAALD
VANAF 1 JANUARI 2022 ZAL DE OPHALING VAN HET AFVAL BIJ JOU AAN HUIS ANDERS VERLOPEN.
HET NIEUWE SYSTEEM HEET OPTIMO EN BIEDT HEEL WAT VOORDELEN, VOOR JOU, HET MILIEU ÉN DE MOBILITEIT.
VANAF DAN BIED JE NIET OP DINSDAG JE AFVAL AAN MAAR OP DONDERDAG. ER WORDEN 5 AFVALSOORTEN OP
DEZELFDE DAG OM DE TWEE WEKEN OPGEHAALD. DE EERSTE OPTIMO-OPHALING VINDT PLAATS OP 6 JANUARI.
DE EXACTE DATA VIND JE TERUG IN HET AFVALBOEKJE.

PMD

HUISVUIL

TUINAFVAL

BESTAANDE AFVALSOORTEN
Huisvuil
klein

groot

KEUKENAFVAL

NIEUWE AFVALSOORTEN

Pmd

Tuinafval

Keukenafval

Textiel

Prijs/rol

6,25 euro

12,50 euro

3 euro

2,50 euro

2 euro

1 euro

Prijs/zak

0,63 euro

1,25 euro

0,15 euro

0,25 euro

0,15 euro

0,10 euro

22 liter

44 liter

Literinhoud/zak
Aantal zakken/rol
Kleur
Sluiting

60 liter

50 liter

17 liter

50 liter

10

20

10

13

10

grijs

blauw

groen

geel

oranje

flappen

trekband

flappen

trekband

flappen

APARTE OPHALINGEN

Glas, papier en karton worden elke tweede vrijdag van de maand opgehaald.
Grofvuil en snoeihout kunnen enkel opgehaald worden op aanvraag.
Surf naar www.limburg.net en klik op ‘Bestellen & Aanvragen’.

De ophaaldagen kan je raadplegen op https://www.limburg.net/afvalkalender
Meer info over Optimo vind je op https://www.limburg.net/optimo

8

TEXTIEL

#VOOREENPROPERLUMMEN
“Het is leuk om de
straten proper te
maken én oma zorgt
altijd voor iets lekkers
voor onderweg.”

“Ik wandel graag maar
niet in een straat die
vol afval ligt. Als we
samen ons steentje
bijdragen, is de straat
in een mum van tijd
weer proper.”

#VOOREENPROPERLUMMEN
Word zoals Annie, Lena, Tuur en Gust, Mooimaker! Wekelijks gaan
zij samen op pad om de straten in de buurt proper te houden. Volg
jij het voorbeeld van Annie en haar kleinkinderen? Schrijf je in op
https://mooimakers.be/ en gebruik de gratis app WePlog. Deze
app registreert waar je recent zwerfvuil hebt opgeruimd en zo
weet elke Mooimaker dat die straat onder handen is genomen.

WIJZIGING GLASOPHALING
VANAF 1 JANUARI
Vanaf 1 januari 2022 zal glas huis-aan-huis worden
opgehaald door de firma SUEZ. Vanaf dan zal het glas in
de ganse gemeente opgehaald worden op dezelfde dag,
de tweede vrijdag van de maand. De exacte data vind
je terug in het afvalboekje. Een nieuwe regeling brengt
natuurlijk een paar wijzigingen met zich mee: metalen
worden niet meer huis-aan-huis opgehaald en wit en
gekleurd glas mogen samen worden aangeboden in de
officiële inzamelbakken van onze gemeente. Het glas bied
je uitgespoeld aan en de deksel gooi je in de PMD-zak. Voor
porselein, aardewerk, kookplaten, spiegels en lampen kan
je terecht op het containerpark.
Heb je nog vragen? Neem eens een kijkje op onze
website: https://www.lummen.be/wonen-en-werken/
afval/glas-en-metaal
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PROJECT CARE-PEAT
HERSTELT VEENGEBIED
HET INTERREG-PROJECT CARE-PEAT GAAT
IN VIJF EUROPESE LANDEN VEENGEBIEDEN
HERSTELLEN. WAT IS ER NU ZO SPECIAAL
AAN VEEN? WE GEVEN EVEN HET WOORD
AAN CHRISTOPHE VAN ACKERE VAN
NATUURPUNT.

“Veengebieden hebben drie functies die
erg belangrijk zijn. Zij bruisen van leven,
fungeren als spons en hebben een groot
potentieel om koolstof op te slaan. Wist je
dat slechts 3 tot 5 procent van de totale
landoppervlakte op het noordelijk halfrond
uit veen bestaat? Die veengebieden bevatten
wel 33 procent van alle koolstof in de
bodem. Maar er is één voorwaarde: het veen
moet nat blijven. Wanneer veengebieden
drooggelegd worden (bijvoorbeeld voor
landbouw of turfwinning), komt de koolstof
vrij in de atmosfeer als broeikasgas.
In 2019 zijn we gestart met het Care-Peat
project. We zijn begonnen met een
vooronderzoek waar het veen nu precies
zit. De Zwarte Beek heeft wel een van de
best bewaarde en grootste veenpakketten
die we hebben in Vlaanderen. Met Care-Peat
gaan we de sponswerking terug herstellen.
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Veengebieden zijn in staat om een hele
grote capaciteit water vast te houden en
geleidelijk los te laten. Kijk maar naar de
regenval van juli 2021. Als het veengebied
hersteld was dan had deze het overtollige
water kunnen absorberen en zouden er
minder overstromingen geweest zijn.
We gaan het gebied terug vernatten om
zo de sponswerking te herstellen. Het
stoppen van de drainage gebeurt door
middel van het verondiepen en stuwen
van greppels en grachten, het herstellen
van verstoorde bodems en het verwijderen
van onnatuurlijke constructies. Inwoners
moeten zich absoluut geen zorgen maken.
Onze activiteiten hebben geen impact op
hun grond, enkel op het veengebied. Op
15 januari vindt een infoavond plaats voor
alle geïnteresseerden en omwonenden om al
hun vragen te beantwoorden.”

© Christophe Van Ackere Natuurpunt

#LUMMENADEMTNATUUR

BELEEF DE BIB
BLIJF OP
DE HOOGTE
POËZIEWEEK
27 JANUARI TOT 2 FEBRUARI

Vind de Facebookpagina van de
bib leuk en blijf op de hoogte van
de laatste nieuwtjes van onze bib!
surf naar:
www.facebook.com/biblummen

Het is een mooie gewoonte het literaire jaar in te zetten met poëzie.
Dit jaar vieren we de tiende editie van de Poëzieweek en ook dit jaar
zet de bibliotheek dichters en gedichten tijdens deze week in de
schijnwerpers!
Het thema dit jaar ligt voor de hand: natuur. Het voorbije jaar hebben we
immers met zijn allen opnieuw de natuur ontdekt. Niet zozeer de verweg-natuur of de hoge-bergen-natuur, maar wel de vergeet-me-nietjesnatuur, de wandel-je-mee-natuur, de hoeveel-vlinders-tel-jij-in-jouwtuin-natuur. We hebben het avontuur in onze achtertuin herontdekt,
de schoonheid van onze beken en bossen, vogels die we gisteren niet
hoorden, eekhoorns die we niet meer zagen. We werden weer verliefd
op onze vierkante meter tuin, de geraniums op ons balkon.
Tijdens deze Poëzieweek laten we ons verrassen door lieveheers
beestjeswoorden, door slingerplantzinnen en varenverzen.
We fluisteren gedichten om de dieren te verwarmen in hun winterslaap,
we laten onze woorden waaien in de wind…

GEZELLIG LEZEN IN DE BIB
De gezellige en lichtrijke leeszaal van de bibliotheek staat
voor iedereen open. Er is een ruim aanbod aan dagbladen
en tijdschriften die je ter plekke kan raadplegen. Sinds kort
kan je je favoriete krant of tijdschrift lezen bij een kopje
koffie. Heb je een UiTpas? Dan krijg je in ruil voor twee
punten gratis koffie.
In de leeszaal staan ook een aantal iPads met daarop
niet alleen een digitale versie van onze papieren
krantenabonnementen, maar ook een aantal extra
tijdschriften.
De koffie staat klaar, waar wacht je nog op?

Meer info vind je op www.lummen.bibliotheek.be of
op de Facebookpagina van de bibliotheek.

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
TIJDENS DE KERSTPERIODE
Tijdens de kerstperiode zijn volgende openingsuren van kracht:
DECEMBER

JANUARI

vrij 24/12

GESLOTEN

za 01/01

GESLOTEN

za 25/12

GESLOTEN

ma 03/01

14:00-20:00

ma 27/12

14:00-20:00

di 04/01

10:00-12:00 en
14:00-18:00

di 28/12

10:00-12:00 en
14:00-18:00

woe 05/01

10:00-20:00

woe 29/12

10:00-20:00

do 06/01

10:00-12:00 en
14:00-18:00

do 30/12

10:00-12:00 en
14:00-18:00

vrij 07/01

10:00-12:00

vrij 31/12

GESLOTEN

za 08/01

09:00-13:00
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Het al dan niet doorgaan van activiteiten en evenementen is afhankelijk van
de evolutie van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

IN LUMMEN

Kijk voor de actuele informatie over evenementen, activiteiten en
maatregelen altijd eerst op de website van de organisatoren,
www.uitinvlaanderen.be en www.info-coronavirus.be.

OP WIELEKES

WEIGHT LOSS WALKING

BREICAFÉ

Dienst vrije tijd Lummen

Fitmomlennie

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.

Waarom beter afslanken met weight
loss walking? (Vroeger onder de naam
Fitwalk.) - full body workout speciaal
gericht op afslanken - hartslag blijft in de
vetverbrandingszone - verstevigt het figuur
- ontspannen sfeer om stress te elimineren
- kan je elke dag in je routine integreren vraagt geen buitengewone inspanning

Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
Lummen

Elke eerste en derde zaterdag van de
maand van 10:00-12:00
Basistarief: 30,00 €
Sjamajeeke Lummen-centrum
Pastoor Frederickxstraat 11

FIGUURTRAINING
Fitmomlennie
In de les figuurtraining werken we op
vetverbranding en op het opbouwen
van spiermassa om het metabolisme te
versnellen en het silhouet te verstevigen.
Yogamatjes zijn aanwezig maar als je er zelf
hebt, breng je dat best mee. Vergeet geen
sportieve kledij en een flesje water. Na de les
krijg je een proteïne reep mee naar huis.

Tot 13 juni 2022
(maandag van 20:00 tot 21:00)
Basistarief: 10,00 €;
10-beurtenkaart: 85,00 €
Sportcomplex Vijfsprong
Sportweg 8
MEER INFO 0475/483824

Tot 15 juni 2022
(woensdag van 20:30 tot 21:30)
Basistarief: 8,50 €;
10-beurtenkaart: 85,00 €
Sportcomplex Vijfsprong
Sportweg 8
MEER INFO 0475/483824

GEZONDHEIDS
WANDELINGEN
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
Lummen

Gezellig samen breien onder begeleiding van
lesgever Marcelinne.

Tot 31 december 2022
(donderdag van 13:00 tot 17:00)
Basistarief: 0,00 €
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
Dr.Vanderhoeydonckstraat 56
MEER INFO

Met een groep trekken we de natuur in
voor een mooie wandeling onder leiding
van Willy. Wil je meewandelen? Bel Willy
(013 52 15 63) en hij vertelt waar de groep
vertrekt.

INTERNESTJE

Tot 31 december 2022
(donderdag van 14:00 tot 17:00)

Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
Lummen

Basistarief: 0,00 €
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
Dr.Vanderhoeydonckstraat 56
MEER INFO

lokaaldienstencentrum@lummen.be
013 390 605
https://reservaties.lummen.be/

lokaaldienstencentrum@lummen.be
013 390 605, https://reservaties.lummen.be/

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

Tot 25 januari 2022
(maandag van 9:30 tot 11:30)
Basistarief: 0,00 €
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
Dr.Vanderhoeydonckstraat 56
MEER INFO

lokaaldienstencentrum@lummen.be
013 390 605, https://reservaties.lummen.be/
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CREATIEF VERSTILLEN
- BEWUSTZIJNGROEI
(GROEP VR)

BOOTCAMP
Body and Soul

Bronkracht

2-MAANDELIJKS op VRIJDAG - voor wie
kunstzinnig met gelijkgestemden wil
verbinden, onthaasten en reflecteren op de
golven van deze transformerende tijden.
Waar zinzoekers en diepzielduikers elkaar
in evenwaardigheid ontmoeten en groeien.
Workshops zijn los te volgen of in volledige
lessenreeks. Geen voorkennis vereist.

Vrijdag 22 oktober 2021
Vrijdag 17 december 2021
Vrijdag 25 februari 2022
Vrijdag 22 april 2022
Vrijdag 24 juni 2022
‘t Vloot Schulensmeer
Demerstraat 60
MEER INFO

In het Bootcamp-programma kan je onder
leiding van een gediplomeerde lesgever
terecht voor een total body workout. Tijdens
zo’n sessie krijg je een uurtje de kans om
in leuk gezelschap heerlijk af te zien in de
gezonde buitenlucht. Kom gerust eens
een kijkje nemen of ervaar ineens zelf
hoe het er aan toegaat tijdens een gratis
kennismakingsles!

Van 21 november 2017
tot 31 december 2022
(dinsdag van 9:00 tot 10:00
en van 19:00 tot 20:00 en
van 20:00 tot 21:00, donderdag van
9:00 tot 10:00 en van 19:00 tot 20:00
en van 20:00 tot 21:00) (geannuleerd)
Basistarief: 10,00 €; 10-beurtenkaart:
90,00 €; 20-beurtenkaart: 150,00 €
Sportcomplex Vijfsprong
Sportweg 8
MEER INFO bodyandsoul@outlook.be
0496811075

GEENEINDETOCHT
W.S.V. De Dragonders Hasselt vzw
Start 17-21 km tot 13.00u. Welbekende
natuurwandeling in de omgeving van
Lummen, op de rand van het Hageland.

Zondag 16 januari 2022
van 08:00 tot 15:00
Basistarief: 3,00 €;
Inschrijfgeld leden: 1,50 €
‘t Klavertje
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
MEER INFO guy.motmans@skynet.be
+32(0)477 45 60 15

http://www.bronkracht.be
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IN LUMMEN
VEDIC ART BASIS
CURSUS - ONBEVANGEN
CREËREN

FROM WOMB TO
WORLD.

(VOLWASSENEN)

NAMIDDAGLEZING MET
ANNA VERWAAL

Bronkracht

Birthimprints

Tijdens deze zesdelige reeks maak je
kennis met 17 principes om je creativiteit
te verkennen en versterken, om vrij en
intuïtief te schilderen vanuit je hart en
gaandeweg bewuster in het leven te staan.
Voor beginners en gevorderden die eigenwijs
willen (her)verbinden met hun creatieve
bron.

Vrijdag 21 januari 2022
van 10:00 tot 16:30
Basistarief: 360,00 €
‘t Vloot Schulensmeer
Demerstraat 60
MEER INFO http://www.bronkracht.be/
workshops/vedic-art;
http://www.bronkracht.be/agenda/vedic-artbasiscursus-wekelijks-2022

Tijdens deze audio-visuele middag lezing
wordt duidelijk hoe belangrijk het is meer
te weten over de manier waarop pre,- en
perinatale imprints, angsten of trauma’s
onszelf, onze dierbaren en cliënten kunnen
beïnvloeden.

Dinsdag 1 februari 2022
van 13:30 tot 17:00
Basistarief: 65,00 €
online bij je thuis
MEER INFO info@birthimprints.com
http://www.birthimprints.com

KAATJE’S GROTE
IEDEREEN-KAN-IETSSHOW
Gemeentebestuur Lummen

Ketnet Junior komt naar je toe met een
splinternieuwe show vol muziek en spel.
De Kaatjes grote iedereen-kan-iets-show.
Iedereen heeft wel ergens een talent
zitten. In een broekzak of een boekentas,
koekjestrommel of voorraadkast, in een
koffer of een koffiekan, in een tuinhuis,
boomhut, bezemhok, in een warm hart of in
het achterhoofd. En dat moet er nu uit... want
iedereen kan iets!

Zaterdag 5 februari 2022
van 14:00 tot 18:00
Basistarief: 17,00 €
G.C.O.C. Oosterhof
dr. Vanderhoeydonckstraat 56

WINTERTOCHT TROFEE HARTEN VIJF
WSV Horizon Donk vzw
De langeafstandswandelaars trekken langs
de Demer naar de rustpost in Zelk. Na enkele
lussen gaan ze via het Webbekoms Broek
naar Zelem. De andere afstanden gaan via
rustige wegen naar de rustpost in Zelem en
via het Schulensmeer terug naar Linkhout.

Zaterdag 12 februari 2022
van 06:00 tot 15:00
Basistarief: 3,00 €;
Inschrijfgeld leden: 1,50 €
OC De Link
Linkhoutstraat 194
MEER INFO secretariaat@horizondonk.be
+32(0)494 058 636

Jouw activiteit hier? Geef ze voor 17 januari 2022 in via www.uitdatabank.be.
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BELEVEN
ZING EN SWING MEE
MET KAATJE

Registreer jouw
stappen via
http://10000stappen.
gezondleven.be

Ketnet Junior komt 5 februari naar je toe met een splinternieuwe
show vol muziek en spel. De Kaatje’s grote iedereen-kan-iets-show.
Iedereen heeft wel ergens een talent zitten. In een broekzak of
een boekentas, koekjestrommel of voorraadkast... En dat moet
er nu uit... want iedereen kan iets! Samen met drie muzikanten
gaan Kaatje, Kamiel en Viktor liedjes zingen, gevaarlijke knuffels
bedwingen, moppen tappen van het vat, sierlijk balletten en
retteketetten, uitmunten in stunten, haasje-overen en jonge
en oudere harten veroveren. Kom en geniet met Kaatje en co
van deze show. Dit evenement is onder voorbehoud van de
coronamaatregelen die dan zullen gelden.
Meer info en de ticketverkoop vind je op: https://www.lummen.be/
sport-en-vrije-tijd/cultuur/jaaroverzicht-culturele-voorstellingen

EEN EERSTE STAP
NAAR MEER BEWEGING
Heb jij onze borden al gespot? Stap voor stap gaan we voor een
beweegvriendelijke buurt! Samen met het Vlaams Instituut Gezond
Leven vzw, Sport Vlaanderen, Agentschap Zorg en Gezondheid en
de Vlaamse Logo’s dagen wij je uit om elke dag 10.000 stappen te
zetten! Ook kleine afstanden leveren extra stappen op, want elke
stap telt! Dus zet je beste beentje voor. Registreer jouw stappen via
http://10000stappen.gezondleven.be/ en zet een stapje dichter
naar het behalen van je doel.
Meer info:
Dienst vrije tijd – UiTbalie, 013 390 515, vrijetijd@lummen.be

Jij stapt toch ook mee?

MET SPIJT IN HET HART
Besliste onze gemeente in samenspraak met alle verenigingen ook
editie 2021 van Lummen For Life te annuleren. Omdat de gezondheid
van onze Lummenaren op de eerste plaats komt. Toch willen wij alle
vrijwilligers en iedereen die zich heeft geëngageerd bedanken voor
hun inzet. Telkens opnieuw kunnen wij op vele mensen rekenen
voor de organisatie van Lummen for Life. Hopelijk kunnen we jullie
volgend jaar ontvangen om er een spetterende editie van maken!
Alle tickets die voor deze editie zijn gekocht worden teruggestort.
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ZORG

De activiteiten van
‘t Klavertje zijn onder
voorbehoud van de
coronamaatregelen die
van toepassing zijn.

KOM SMULLEN IN HET
SENIORENRESTAURANT
Wist je dat het seniorenrestaurant van ’t Klavertje weer
geopend is? Je kan elke laatste dinsdag van de maand
komen genieten van een heerlijk menu voor slechts
6 euro. Samen met heleboel anderen kan je lekker tafelen
en bijpraten.

WAT VALT ER ALLEMAAL TE
BELEVEN IN ’T KLAVERTJE?

Neem contact op met ’t Klavertje voor meer informatie
013/390 605 of lokaaldienstencentrum@lummen.be
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WAT

WANNEER

KOSTPRIJS

Internet en
beveiliging
(4 lessen)

Leer alles over
het internet en
hoe je veilig surft
in een vierdelige
lessenreeks

Van 11 januari tot
1 februari elke
dinsdagvoormiddag
van 09:00-11:45

Lummenaar:
15 euro
Niet-Lummenaar:
22,50 euro

Wandelen en
fietsen apps
(4 lessen)

Ga je graag
wandelen of
fietsen? Tijdens
deze vier lessen
leer je alles over
de verschillende
apps om je
tochten compleet
te maken.

Van 13 januari tot
3 februari elke
donderdagvoormiddag
van 09:00-11:45

Lummenaar:
15 euro
Niet-Lummenaar:
22,50 euro

PC-initiatie

Leer de
basistechnieken
van het werken
met de computer.

Op dinsdag
voormiddag van
09:00-11:45

Lummenaar:
30 euro
Niet-Lummenaar:
45 euro

Internet
en Google
toepassing

Tijdens deze
zesdelige
lessenreeks leer
je werken met de
smartphone en
tablet.

Van 10 februari
tot 24 maart elke
donderdagvoormiddag
van 09:00-11:45

Lummenaar:
15 euro
Niet-Lummenaar:
22,50 euro

ZORG
NOOD AAN EEN
LUISTEREND OOR?
Het viel het gemeentebestuur van Lummen op dat
jongeren het niet altijd even makkelijk hebben en tijdens
de coronacrisis werd dit nog duidelijker. Ze hebben iemand
nodig die dichtbij staat en hun de juiste hulp kan aanbieden.
Er zijn verschillende organisaties die zich hier voor inzetten
maar onze gemeente ging op zoek naar een oplossing
dichterbij.
Het Jongerenaanbod van het CAW (JAC) is er voor
elke jongere tussen 12 en 25 jaar. Door een unieke
samenwerking tussen onze gemeente, het Spectrumcollege
en JAC Limburg staat het JAC sinds dit schooljaar heel dicht
bij de Lummense jongeren. We zijn met dit project gestart
zodat we vanuit de gemeente een luisterend oor kunnen
bieden aan onze jongeren. Tijdens het schooljaar is Joyce
Vanloffeld, JAC medewerkster, elke woensdag bereikbaar.
Heb jij een vraag over zelfstandig wonen, heb je ruzie met
je lief of een vriend(in), voel je je niet goed in je vel? Met
écht alles kan je bij Joyce terecht. In de voormiddag is ze
te vinden in het Spectrumcollege, in de namiddag is ze
bereikbaar in GCOC Oosterhof voor alle andere Lummense
jongeren. Dit project loopt tot 30 juni en is mede mogelijk
gemaakt door de financiering van de Vlaamse overheid. Wij
hopen dat veel jongeren hun weg naar het JAC vinden want
elke vraag telt!

NIEUW IN ’T KLAVERTJE:
KOKEN MET JOS
Met veel trots stellen we jullie Jos voor, onze nieuwe
vrijwilliger. Jos is enthousiast om samen met jullie al
kokend aan de slag te gaan en lekkere gerechten te
bereiden. Natuurlijk hoort samen proeven daar ook bij!

Wanneer?
Op volgende data ben je op maandag van 10:00 tot ongeveer
15:00 welkom. Zet volgende data alvast in je agenda:
•
•
•
•
•

24 januari
28 februari
21 maart
25 april
23 mei

• 20 juni
Wil je graag weten wat er op het menu staat? Check het
op onze website: https://www.lummen.be/tklavertje.
Je kan ook altijd contact opnemen met ’t Klavertje via
013/390 605 of lokaaldienstencentrum@lummen.be

MEER INFORMATIE
Het JAC is op volgende manieren te bereiken:

011 85 00 05 of 0489 83 44 81
jac.lummen@cawlimburg.be
www.jac.be/chat
www.jac.be
JACLimburg
Instagram: jac.limburg
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LUMMEN WERKT OP VELE PLEKKEN AAN EEN VEILIGE EN BEREIKBARE
GEMEENTE, VOOR AL HAAR INWONERS. OMDAT WE OP VEEL PLAATSEN
AAN HET WERK ZIJN, IS HET SOMS MOEILIJK OM HET OVERZICHT
TE BEWAREN. DAAROM STAKEN WE ONZE WEBPAGINA OVER DE
LUMMENSE WEGENWERKEN IN EEN NIEUW JASJE!

VERNIEUWDE WEBSITE
MET HELDER OVERZICHT

CENTRALE
OVERZICHTSKAART

Vanaf nu vind je op onze gemeentelijke website een overzichtelijke
webpagina terug van alle wegenwerken in Lummen. Één adres:
www.lummen.be/wegenwerken. Dat gaat van het aanleggen van
gescheiden riolering of een nieuwe laag asfalt, tot het aanleggen
van veilige fietspaden of het herschilderen van wegmarkeringen.
Door alle informatie over de werken in onze gemeente op een plek
te verzamelen, behoud jij steeds het overzicht.

Op de vernieuwde webpagina over de wegenwerken staat er
centraal een overzichtskaart. Op deze kaart zie je onmiddellijk of
we op dit moment bij jou in de buurt werken of binnenkort zullen
werken. Zo staan er niet alleen wegenwerken bij die al in uitvoering
zijn, maar ook werken die in de toekomst zullen starten.

Op deze vernieuwde webpagina geven we je niet alleen meer
uitleg over elk project, maar is er ook ruimte om foto’s, ontwerpen,
schetsen of nieuwsbrieven terug te vinden. Alle gedetailleerde
informatie over elk project vind je zo makkelijk terug.

Op zoek naar de meest recente info?
Ben je op zoek naar actuele informatie over werken bij
jou in de straat of buurt? Vanaf nu vind je een helder
overzicht terug op www.lummen.be/wegenwerken van
alle wegenwerken in onze gemeente.
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Om het verschil duidelijk te maken tussen werken die al gestart zijn
en werken die nog moeten starten, plaatsen we een legende langs
de overzichtskaart. Aan de hand van het icoon langs het werk zie je
dan om welk soort werk het gaat.
De overzichtskaart op
www.lummen.be/wegenwerken is
ook interactief. Dat wil zeggen dat je
kan inzoomen op de digitale kaart.
Zo kan je alle werken globaal
bekijken, en kan je inzoomen op
elk specifiek werk.

IN DE KIJKER
OP ZOEK NAAR
KAMPIOENEN EN MEER!
OP VRIJDAG 28 JANUARI 2022 ORGANISEREN DE SPORTDIENST
EN DE SPORTRAAD DE JAARLIJKSE KAMPIOENENVIERING.
HOEWEL VEEL SPORTCOMPETITIES DOOR DE CORONACRISIS, NET
ZOALS VORIG JAAR, NIET AFGEWERKT ZIJN, HOUDEN WE ER ONS
AAN OM ALLE SPORTKAMPIOENEN IN DE BLOEMETJES TE ZETTEN.

Kampioenen

SUBSIDIE AANPLANT BOMEN
Wil jij ook een rol spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming?
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.

Alle ploegen en individuele sporters die in 2021 een kampioenstitel
behaald hebben komen in aanmerking. Heb jij of jouw ploeg een
titel behaald? Stel je dan kandidaat bij de sportdienst.

Sporttrofeeën
Er wordt een trofee uitgereikt voor g-sporter van het jaar,
sportverdienste, sportman en sportvrouw van het jaar, beloftevolle
jongere en sportploeg van het jaar.
Ken jij iemand met een unieke sportieve prestatie die in
aanmerking komt voor een trofee? Bezorg je nominatie dan aan de
sportdienst.
Alle gegevens kunnen bezorgd worden aan de sportdienst, uiterlijk
vóór 1 januari 2022.
Meer info en invulformulieren: Sportdienst, 013 390 490,
sport@lummen.be, www.lummen.be

LUMMEN, DIERVRIENDELIJKE GEMEENTE
Op Werelddierendag was het voor onze gemeente dé gelegenheid
om een eerste keer degenen die in onze gemeente actief zijn
rond dierenwelzijn samen te brengen. Deze werkgroep zal
jaarlijks samen komen.
Tijdens dit rondetafelgesprek met de Lummense
dierenartsen, Toezicht Dierenwelzijn, Dierenpolitie LRH, een
hondengedragspsycholoog, vertegenwoordigers van GAIA en
Isera en ambtenaren van onze gemeente wordt een inschatting

gemaakt van de problematiek rond dierenwelzijn in onze
gemeente en worden de mogelijke oplossingen hiervoor die
vanuit het gemeentebestuur kunnen, aangereikt. Samen met
de werkgroep dierenwelzijn optimaliseert onze gemeente het
welzijn van onze dieren.
Voor meer info mail naar leefmilieu@lummen.be
of bel 013 390 560
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NIEUWE RUIMTE

HERINRICHTING BEGRAAFPLAATS
MELDERT IN VOORJAAR 2022
VOLGEND JAAR JANUARI START ONZE
GEMEENTE MET DE VERNIEUWING EN
HERINRICHTING VAN DE BEGRAAFPLAATS
IN MELDERT. DE BEGRAAFPLAATS WORDT
GROTER, GROENER EN COMFORTABELER.
TIJDENS DE WERKEN BLIJFT EEN BEZOEK
MOGELIJK, UITGEZONDERD EEN KORTE
PERIODE IN FEBRUARI. EIND MEI MOET DE
OPWAARDERING KLAAR ZIJN.
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Een jaar geleden rond deze periode ontvouwde de gemeente haar plannen voor de
opwaardering van de begraafplaats in Meldert. De begraafplaats moest een serene
gedenkplaats worden, met meer ruimte, groen en comfort. Tegelijk was er nood aan
perspectief om ook in de toekomst dicht bij huis begraven te worden.
De meest opvallende ingreep is de uitbreiding van de begraafplaats, met een extra
stuk van 10 are op de hoek met de Nachtegaalstraat. De uitbreidingzone zal plaats
bieden aan een nieuwe ceremonieruimte en kinderbegraafplaats met sterrenweide.
Er komt ook een opslagruimte en een nutslokaal, waaronder een toilet.
Bovendien verhuist de hoofdingang naar de Nachtegaalstraat, waar een handvol
parkeerplaatsen wordt voorzien. Op de huidige zone wordt dan weer de bestaande
urnenbegraafplaats uitgebreid, zowel met extra urnenplaatsen als een strooiweide.

De verfraaiing van de Sint-Rochuskapel zit vervat in de plannen.

Over de werken

De begraafplaats krijgt tot slot een groenere aanblik. De kiezel
verdwijnt en maakt plaats voor bloesembomen, frisse beplanting,
grasperken en een haag.

WANNEER GEBEURT WAT?
Deze maand vinden er tot Kerstmis nog voorbereidende werken
plaats in de bestaande zone. De gemeente zal dan overal de kiezel
verwijderen.

De wandelpaden op de begraafplaats worden voorzien als
een greenroad, een natuurlijke en onderhoudsvriendelijke
halfverharding, vergelijkbaar met dolomiet.

Ontgraven en verplaatsen
Door de nieuwe indeling zal de gemeente ook graven verplaatsen
of verwijderen. De kindergraven, vandaag gelegen onder de
beuk aan de kant van de Zandstraat, verhuizen naar de nieuwe
kinderbegraafplaats en sterrenweide. De graven tussen het
bestaande columbarium en de urnenbegraafplaats krijgen elders
een nieuwe plaats, mits geldige concessie. Er worden ook graven
verwijderd.

Op 1 januari 2021 plaatste de gemeente
kennisgevingsbordjes aan de betrokken graven. Sindsdien
kunnen nabestaanden doorgeven wat er met het graf mag
gebeuren. De wettelijke periode van één jaar loopt bijna af.
Ontving je als nabestaande een brief van de gemeente, maar
reageerde je nog niet? Contacteer dan het secretariaat voor
1 januari 2022.

In januari starten de meer zichtbare werkzaamheden, waarbij
gespecialiseerde aannemers gelijktijdig werken op zowel het
bestaande gedeelte als op de uitbreidingszone. In februari worden
de betrokken graven ontgraven en verplaatst. In de periode maart
– mei wordt voornamelijk op het bestaande gedeelte gewerkt.
Midden mei moet de herinrichting klaar zijn, onder voorbehoud van
gunstige weersomstandigheden.
BEZOEK STEEDS MOGELIJK, BEHALVE IN FEBRUARI
De werken op de begraafplaats zullen voor wat hinder zorgen,
maar de toegang blijft doorgaans mogelijk. Uitgezonderd een
drietal weken in februari is de begraafplaats afgesloten. Dan
voeren we de ontgravingen uit.
Plan je een bezoek, doe dat dan bij voorkeur na 17 uur
op weekdagen of in het weekend. Houd er rekening mee
dat de ondergrond drassig kan zijn, afhankelijk van de
weersomstandigheden.
Er is geen hinder voor het verkeer op de Meldertsebaan of de
Nachtegaalstraat.

Alle info over de nieuwe begraafplaats vind je op www.lummen.be/begraafplaatsmeldert
Heb je nog vragen? Contacteer Ghislaine Vandebroek via 013 390 420 of Ghislaine.Vandebroek@lummen.be
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WONEN
DE TIP
VAN JEF

DE VLAAMSE WOONLENING
Betaalbaar wonen blijft een belangrijke zorg voor velen. Het Vlaams
Woningfonds kent sociale woonkredieten toe aan gezinnen en
alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen.
De belangrijkste troeven van de Vlaamse woonlening die het
Vlaams Woningfonds en de kredietverstrekkende sociale
huisvestingsmaatschappijen aanbieden voor de aankoop, het
behoud en/of de renovatie van een woning zijn de volgende:
• Lenen vanaf 1,60 %;
• Lenen tot 100 % van de kostprijs of de waarde van de woning
en dit zonder enige meerkost;
• Kosteloze schatting van de woning;
• Besparing dankzij de lagere kredietaktekosten;
• Lage dossierkost;
• Geen bancaire verplichtingen en vrije keuze van verzekeringen;
• Geen reserveringskosten voor verbouwkrediet.
Voor meer informatie kan je terecht bij het Vlaams Woningfonds, Koningin
Astridlaan 75, 3500 Hasselt: 011 229 220, www.vlaamswoningfonds.be of
Wonen in West-Limburg: 013 390 529, info@woneninwestlimburg.be
OPENINGSUREN WOONINFOPUNT
Woensdag

15:00-20:00

9:00-12:00

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 DROGEN
VAN HANDDOEKEN OP DE RADIATOR.

ONDERHOUD VAN
PALLETKACHELS IS NODIG

Droog je handdoek
niet op de radiator

De laatste jaren ziet de brandweer het aantal incidenten met pelletkachels flink
stijgen. Vaak is een gebrekkige installatie en/of onderhoud de oorzaak van zo
een incident. Hulpverleningszone Zuid-West Limburg geeft graag enkele tips,
zodat je ‘ongelukjes’ kan vermijden.

In de winter zet je de radiator in
je badkamer aan om je in een lekker
warme kamer te douchen en klaar
te maken. Het is echter niet zo slim
om je handdoek te laten drogen op
de radiator. Als deze wordt toegedekt
verwarmt hij natuurlijk niet en
verspil je energie én warmte. Wist
je dat dit ook voor thermostatische
radiatorkranen geldt? Het is
belangrijk dat de omgevingslucht
door de kraan kan dus zorg er zeker
voor dat deze niet bedekt wordt
door een gordijn. Anders heb je geen
verwarming. Hou dit zeker in het oog
voor een optimale verwarming in de
winter.
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Maandag

Een pelletkachel heeft, net als alle kachels, wel degelijk onderhoud nodig. Je
moet een pelletkachel dus regelmatig proper maken. Volg zeker volgende tips:
• Koop je kachel bij een erkend en
gerenommeerd bedrijf.
• Maak de afvoerpijp regelmatig
schoon. Vervuilde afvoerpijpen
kunnen erg warm worden en brand
veroorzaken.
• Laat hem door het bedrijf
zelf installeren en tijdig
controleren.
• Bevestig de afvoerpijp nooit
horizontaal op de muur.
• Bewaar de pellets op een droge
plek en controleer de zakken of ze
goed dicht zijn.

• Check de verbrandingstijd van je
pellets en stel je kachel hierop af.
Vergeet dit zeker niet als je van
soort pellets verandert.
• Is er sprake van een storing?
Zet de kachel uit maar trek nooit
de stekker, uit anders zet je de
ventilatie uit. Een gebrek hieraan
kan leiden tot rookvorming.
• Zorg voor gekoppelde rook- en
koolmonoxidemelders in de buurt
van de kachel en je slaapkamer.
• Zorg voor regelmatig onderhoud:
maak de aslade elke week leeg.

Gaat het ondanks deze tips toch grondig mis? Bel 112 en verlaat zo snel
mogelijk de woning.
Dienst Brandpreventie –
Hulpverleningszone Zuid-West Limburg:
www.zuidwestlimburg.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

PETER BILL
IET

Hoeveel leden telt
de nieuwe kinder
gemeenteraad?

VRAAG 1

Wat is de naam
van het project
dat veengebieden
herstelt?

VRAAG 2

Via wat kan je
attesten en
aktes digitaal
aanvragen?

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 januari 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
23

GEZIEN IN
LUMMEN
2

3

1

1

Ook in de bib vierden ze dit jaar Halloween!

2

Herdenking van Wapenstilstand op 11 november.

3

Het was weer dolle pret toen Sinterklaas en zijn Pieten
arriveerden in Lummen.

4

Tijdens Weekend van de Klant stond
het Lumenneke paraat op onze markt.

4

www.lummen.be

