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VOOR
WOORD

"Streven naar een 
duurzaam Lummen 
wordt vertaald in 
klimaatplan"

Beste Lummenaar,

Het klimaat is niet weg te branden uit de actualiteit. Wetenschappers 

hebben vastgesteld dat de voorbije vijf jaren de warmste waren 

sinds het begin van de industriële revolutie midden 18de eeuw. 

Vandaar dat we in Lummen op donderdag 26 september jongstleden 

ons eigen Klimaatcongres hebben georganiseerd waarin ook 

u als inwoner van Lummen kon meedenken over oplossingen. 

Ondermeer Francesca Vanthielen, klimaatactiviste van het eerste 

uur, heeft die avond een pakkende uiteenzetting gegeven over 

hoe de opwarming van de aarde alsmaar sneller plaats vindt. De 

aanwezige burgers werden ingedeeld in een aantal panels en 

brachten de hele avond ideëen aan op welke wijze wij vanuit onze 

gemeenschap een steentje kunnen bijdragen aan de oplossing. Het 

werd een uiterst interessante avond waaruit heel wat interessante 

en praktische oplossingen gekomen zijn. 

Naast sensibilisering tracht het gemeentebestuur ook praktisch 

bij te dragen aan concrete oplossingen voor de klimaatopwarming. 

Zo zullen we dit najaar starten met een project rond het delen 

van elektrische wagens in samenwerking met ZenCars. Aan het 

Charles Wellensplein zullen twee elektrische wagens gestationeerd 

worden waarvan de Lummense inwoner gebruik kan maken via 

een ingenieus deelsysteem. U leest alles over dit project in deze 

Lummenaar. 

Al onze inspanningen zullen uiteindelijk uitmonden in de 

goedkeuring van het Klimaatplan op de gemeenteraad van 

december eerstkomend. Hierin zal ondermeer via concrete 

handvaten onze toekomstvisie omschreven worden rond 

duurzaamheid en het duurzaam omgaan met onze leefomgeving. 

Ik hoop dat ik ook u via deze weg mag oproepen om samen met ons 

te werken aan een duurzame samenleving. 

Uw burgemeester
Luc Wouters
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SLUITINGSDAGEN
OPGELET: OP DE VOLGENDE DAGEN ZIJN AL ONZE DIENSTEN 

GESLOTEN  

KORT

Vrijdag 1 november 2019 (Allerheiligen)

Maandag 11 november (Wapenstilstand)

Woensdag 25 december 2019 (Kerstmis)

Donderdag 26 december2019 (2de kerstdag)

HEB JE JE HUISVUILZAKKEN 
AL AFGEHAALD?
Elk gezin dat op 1 januari 2019 gedomicilieerd was in 

Lummen, betaalt een afvalbelasting aan Limburg.net voor de 

inzameling en de verwerking van het afval. In dat bedrag zit een 

hoeveelheid huisvuilzakken vervat die je kan afhalen in één 

van de verschillende afhaalpunten. Het aantal hangt af van de 

gezinstoestand op 1 januari 2019:

GEZINSSAMENSTELLING 
OP 1 JANUARI 2019

AANTAL ROLLEN 
HUISVUILZAKKEN

1 persoon
2 rollen van 22 liter 
(10 zakken per rol)

2 personen
2 rollen van 44 liter 
(10 zakken per rol)

3 personen
2 rollen van 44 liter en  

1 rol van 22 liter  
(10 zakken per rol)

4 personen of meer
3 rollen van 44 liter 
(10 zakken per rol)

13% van de Lummenaren heeft zijn tegoed aan huisvuilzakken 

voor 2019 nog niet afgehaald. De vuilzakken kunnen tijdens 

de openingsuren worden afgehaald aan het onthaal van het 

administratief centrum tot en met dinsdag 31 december 2019 om 

12.00 uur. Daarna heb je geen recht meer op deze huisvuilzakken. 

Vergeet zeker je elektronische identiteitskaart niet mee te 

brengen!

Meer info: onthaal administratief centrum, 013 390 590, 

 www.lummen.be, info@lummen.be 
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LUMMEN FOR LIFE 
VRIJDAG 29 NOVEMBER

HOEWEL DE WARMSTE WEEK NOG MOET KOMEN, MAAKT LUMMEN ZICH OP VRIJDAG 29 NOVEMBER AL WEER 

WARM VOOR HET GOEDE DOEL. HET GEMEENTEBESTUUR EN HEEL WAT VERSCHILLENDE LOKALE VERENIGINGEN 

VERWELKOMEN JE DAN GRAAG VOOR DE DERDE EDITIE VAN LUMMEN FOR LIFE, EEN VOLKSFEEST MET LIVE 

MUZIEK, DRANK- EN EETSTANDJES, EEN BINNENSPEELTUIN EN VOORAL OOK EEN PAAR UNIEKE SPORTIEVE 

BELEVENISSEN. DE OPBRENGST GAAT VOLLEDIG NAAR VERSCHILLENDE LUMMENSE GOEDE DOELEN: SINT-

VINCENTIUS LUMMEN, HET OPEN POORTJE, MEDORA BELGIUM, SINT-FERDINAND EN AVALI.

LUMMEN FOR LIFE

“Roald, Linda en Dirk 
zorgen in elk geval 

voor een warme 
Lummen for life, 

jij ook?”
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LUMMEN FOR LIFE

Baskettornooi
vanaf 18u - €5 per persoon – sportcomplex 
Vijfsprong

Stel een ploegje van 3 personen samen en 

neem deel aan een heus basketbaltornooi. 

Peanuts tornooi van 18u tot 20u, 

basketbaltornooi van 20u tot 22u.

Inschrijven en info:  
linda.doggen@telenet.be

Binnenspeeltuin 
van 18u tot 21u - €5 per persoon – 
sportcomplex Vijfsprong

Sporthal Vijfsprong wordt voor één avond 

omgetoverd tot een speelparadijs voor 

kinderen.

Opgelet: er is geen kinderopvang voorzien: 

ouders zorgen zelf voor toezicht.

Inschrijven kan ter plaatse

Tennis work-out 
van 19u30 tot 20u30 - €5 per persoon – 
tennishal TC Lummen

Een tennisgerichte groepstraining waar fun 

en fitter worden centraal staan.

Minimumleeftijd 13 jaar - Goed kunnen 

tennissen is echt niet nodig

Vooraf inschrijven op jos.biesmans@
tc-lummen.be

Urban mountainbike
tussen 18u en 19u - €5 per persoon – 
sportcomplex Vijfsprong

Met de mountainbike dwars doorheen enkele 

Lummense gebouwen, een unieke belevenis 

op de fiets!

Inschrijven ter plaatse – fietslicht is 
verplicht

Urban Run
Start om 19u – VVK €5 / Kassa €7 – 
sportcomplex Vijfsprong

Een looptocht dwars doorheen enkele 

Lummense gebouwen

Inschrijven via sport@lummen.be of  
013 390 490 of ter plaatse om 18u.

Water obstacle run
Van 18u tot 21u - €5 per persoon – 
zwembad Vijfsprong

Inschrijven ter plaatse – zwemkledij en 
handdoek meebrengen

VRAAG AAN...

Dirk Snyers 
SCHEPEN BEVOEGD  
VOOR EVENEMENTEN 

Lummen for life 
brengt elk jaar veel 
volk op de been; hoe 
is het idee ontstaan?

 Het idee is ontstaan op een 
activiteit van KWB-lummen. Ze 
hielden er een optreden met 
opbrengst voor de warmste week 
waarna enkele leden me vroegen 
of zoiets niet kon uitgebreid 
worden naar alle verenigingen van 
Lummen met ondersteuning van 
het gemeentebestuur
Nu 3 jaar later is Lummen for 
Life een heus volksfeest met live 
muziek, drank- en eetstandjes, 
een binnenspeeltuin, de unieke 
sportieve belevenissen die je 
op deze pagina terugvindt en 
als apotheose een geluidsarm 
lichtspektakel.
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WONEN

INFOAVOND (TOTAAL)RENOVATIE EN 
PREMIES OP MAANDAG 25 NOVEMBER
Vlaanderen promoot het renoveren van bestaande woningen door middel van 

premies en andere voordelen. En het mag duidelijk zijn waarom: de meerderheid van 

de woningen is nog steeds niet voldoende geïsoleerd en heeft nog  een verouderd 

verwarmingstoestel. Een energetisch gerenoveerde woning heeft heel wat voordelen 

zoals een lagere energiefactuur, een hoger comfort, een gezondere woning en nog 

veel meer. Het starten van een uitgebreide renovatie kan een complexe onderneming 

blijken, waar je je dan ook best vooraf goed over informeert. VZW Dubolimburg kan je 

daarbij helpen met het nodige advies en heel wat interessante informatie.

Op maandag 25 november om 19u30 geeft VZW Dubolimburg daarom in het Oosterhof 

een infosessie over de (totaal)renovatie van woningen en de premies waarop je in 

dat geval kan beroep doen. Er wordt toegelicht welke werken je kan uitvoeren en hoe 

Dubolimburg kan helpen met advies en begeleiding.

Ook zal er door het sociaal verhuurkantorenplatform West-Limburg een toelichting 

gegeven worden over de voordelen en de bijkomende premies waar je als eigenaar kan 

van genieten wanneer je je woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor.  Voor hulp 

bij het aanvragen van premies kan je terecht bij de dienst “Wonen in West-Limburg”. 

Meer info en inschrijven:
Wonen in West-Limburg
013 390 529
info@woneninwestlimburg.be

NIEUWSTRAAT SAMEN NAAR  
LAGERE ENERGIEFACTUUR 
“Wonen in West-Limburg” zal binnenkort met de ondersteuning van VZW 

Stebo  starten met  een renovatieproject op wijkniveau. Zoveel mogelijk energie 

besparen door slim te investeren in het energiezuinig maken van de woningen 

is het doel. Isolatiewerken, zuinigere verwarmingsinstallaties en hernieuwbare 

energie brengen niet alleen besparingen op de energiefacturen met zich mee, 

ze verhogen ook nog eens het wooncomfort. Stebo biedt in dit project de 

inwoners van de wijk onafhankelijke, gratis en professionele begeleiding in 

het hele renovatieproces. Samen met de bewoners van de wijk bekijkt Stebo 

welke ingrepen voor hen zinvol zouden kunnen zijn. Tijdens een infosessie op 

donderdag  14 november om 19.30u in de parochiezaal Eikenbos  geeft Stebo de 

nodige uitleg over het project en hoe je op een financieel aantrekkelijke manier je 

woning energievriendelijker kan maken.  Na een grondige studie werd uiteindelijk 

gekozen voor de Nieuwstraat als wijk voor dit project.  

Meer info
Wonen in West-Limburg
013 390 529
info@woneninwestlimburg.be 

6



OP ZOEK NAAR KAMPIOENEN   
Op vrijdag 24 januari 2020 organiseert de gemeentelijke sportraad 

haar jaarlijkse kampioenenviering. Die avond wil de sportraad alle 

ploegen en individuele sporters die in 2019 een kampioenstitel 

behaalden huldigen (minimum een regionale en provinciale titel).

Volgende sportprijzen worden uitgereikt:

• alle personen die een kampioenstitel behaalden in 2019

• trofee van sportverdienste

• sportman en sportvrouw van het jaar

• beloftevolle jongere

• sportploeg van het jaar

Ben jij sportkampioen geworden in 2019 of ken je Lummenaren die 

in 2019 een kampioenstitel behaalden? Stuur dan alle gegevens 

zoals naam, club, bijhorende titels, een digitale actiefoto enz. aan 

de sportdienst door en dit uiterlijk vóór 1 januari 2020.

Meer info en invulformulieren: 
sportdienst, 013 390 490, sport@lummen.be, 
www.lummen.be” 

KERSTVAKANTIE  
IN ’T SJAMAJEEKE: 
RESERVEER TIJDIG  
JE PLAATSJE   
Tijdens schoolvakanties is van buitenschoolse kinderopvang ’t 

Sjamajeeke enkel de locatie in het centrum geopend; de andere 

locaties nemen dan ook even vakantie. Tijdig een plaatsje 

reserveren is dan ook zeker de boodschap. Vanaf vrijdag 1 

november kan je voor de kerstvakantie een plaatsje reserveren, op 

donderdag 12 december sluit de voorinschrijving. Na deze datum 

reserveren kan enkel nog als er op dat moment nog plaatsen 

beschikbaar zijn. Tijdig annuleren voor de korte vakanties, doe je 

ten laatste op de vrijdag vóór de week van het opvangmoment. 

Meer info: buitenschoolse kinderopvang ’t Sjamajeeke,  
013 390 500, buitenschoolse.kinderopvang@lummen.be,  
www.lummen.be 

KORT
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ZIN IN EEN LEUKE 
GPS-WANDELING DOOR LUMMEN?
DUURZAME SDG-WANDELING DOOR LUMMEN 

De duurzame GPS-wandeling “SDG-tocht Lummen” is ongeveer 5 kilometer 

lang, met start en eindpunt aan het administratief centrum. Je smartphone 

brengt je naar Lummense plekjes waar je anders misschien nooit zou komen. 

Onderweg beantwoord je enkele vragen, voer je leuke opdrachten uit, krijg je 

nog interessante weetjes mee over Lummen, en kom je meer te weten over de 

SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Je kan de GPS – wandeling ontdekken via de gratis en gebruiksvriendelijke app 

‘Actionbound’. Download de app op je smartphone, scan de QR-code of zoek 

op “SDG-tocht Lummen” en wandel naar het startpunt aan het administratief 

centrum. Kies een naam voor je wandelteam en je bent klaar om te vertrekken. 

Je kan als je dat wil vooraf thuis alle bestanden en locaties downloaden, zodat 

je tijdens de wandeling geen internetverbinding nodig hebt. Meer informatie 

vind je op onze website.

Meer info
Dienst Welzijn, 013 390 585, welzijn@lummen.be,  
www.lummen.be

DUURZAAMHEID

WAT ZIJN SDG’S?
In 2015 gingen alle lidstaten van de 

Verenigde Naties, dus ook België, 

akkoord met een ambitieuze ‘agenda 

2030 voor duurzame ontwikkeling’. De 

Verenigde Naties lanceerden 17 duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (in het Engels 

‘Sustainable Development Goals’ vandaar 

de veelgebruikte afkorting SDG’s) die onze 

wereld moeten veranderen tegen 2030. 

De 17 SDG’s moeten een actieplan 

vormen om de mensheid te bevrijden van 

armoede en de planeet terug op de koers 

richting duurzaamheid te plaatsen. Deze 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

vertalen de drie dimensies van duurzame 

ontwikkeling: het economische, het 

sociale en het ecologische aspect.

Je vindt de 17 SDG’s schematisch  terug op de 

afbeelding hierboven, voor meer uitleg over 

de verschillende doelstellingen kan je terecht 

op onze website
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LUMMENAREN LEGGEN 
SAMEN KLIMAAT 
OP STIP TIJDENS 
KLIMAATCONGRES. 
BEDANKT!    
Meer dan 60 Lummenaren legden op donderdag 26 

september in het Oosterhof zeer overtuigd het klimaat 

op de stip tijdens het klimaatcongres. Na een bevlogen 

inleiding door Francesca Vanthielen, gingen ze in kleine 

groepjes aan de slag aan thematafels rond “Wonen en 

bouwen” , “Afval en duurzame consumptie” , “Mobiliteit”, 

“Groen en natuur” en “Hernieuwbare energie”. We willen 

de deelnemers alvast bedankten voor hun enthousiaste 

inbreng. De resultaten van het klimaatcongres zullen 

een belangrijke basis betekenen bij de opmaak van het 

klimaatactieplan 2020-2030. 

LUMMEN KIEST VOOR 
GROENE, DUURZAME 
MOBILITEIT   
Gemeente Lummen neemt dit najaar 2 gloednieuwe elektrische 

wagens in gebruik. Met de klimaatdoelstellingen in het 

achterhoofd, werd ook een analyse van het wagenpark gedaan 

met als belangrijke conclusie de nood aan een alternatief 

voor wagens op fossiele brandstoffen.  Het idee om een aantal 

traditionele wagens op fossiele brandstoffen te vervangen door 

elektrische wagens volgde al snel, waarop samen met The New 

Drive uit Houthalen-Helchteren een dossier werd uitgewerkt. Een 

deel van de kosten wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Om te verzekeren dat de nieuwe elektrische wagens optimaal 

worden gebruikt, zullen ook de inwoners van Lummen kunnen 

gebruik maken van deze voertuigen. Na de kantooruren en 

tijdens de weekends zal je de elektrische voertuigen zelf 

kunnen reserveren voor eigen gebruik. Met deze beslissing wil  

het gemeentebestuur ook het principe van de deeleconomie 

promoten. De twee elektrische wagens zullen dan ook een heel 

zichtbare standplaats krijgen aan het Charles Wellens-plein. 

Om te vermijden dat de te vervangen wagens zouden 

geëxporteerd worden naar andere landen waar ze verder zouden 

worden gebruikt en op die manier blijven wegen op het klimaat, 

besliste het bestuur om deze te laten vernietigen.

Door de ingebruikname van elektrische wagens probeert het 

gemeentebestuur van Lummen een actief beleid te voeren voor 

minder CO
2
, minder fijn stof en minder afhankelijkheid van fossiele 

brandstoffen. 

Meer info
013 390 590, verkeer@lummen.be, www.lummen.be

MOBILITEIT & KLIMAAT
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IN THE PICTURE

HERDENKINGEN 
WAPENSTILSTAND

11 NOVEMBER 2019 

OOK DIT JAAR STAAN WE WEER STIL BIJ WAPENSTILSTAND EN VINDEN ER HERDENKINGEN PLAATS. 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM OM DEZE BIJ TE WONEN.

MELDERT 
MAANDAG 11 NOVEMBER 

• 9u: samenkomst op het Dorpsplein

• 9u30: eucharistieviering in Sint-

Willibrorduskerk gevolgd door een 

bloemenhulde 

• aansluitend receptie in OC De Kalen 

Dries

LUMMEN CENTRUM 
MAANDAG 11 NOVEMBER 

• 9u45: samenkomst aan het kerkhof

• 11u: eucharistieviering in centrumkerk 

gevolgd door een bloemenhulde aan de 

oorlogsmonumenten

• aansluitend receptie in het 

administratief centrum

LINKHOUT 
ZATERDAG 9 NOVEMBER 

• 10u: samenkomst aan OC De Link

• 10u30: eucharistieviering in 

Sint-Trudokerk gevolgd door 

een bloemenhulde aan het 

oorlogsmonument

• aansluitend receptie in OC De Link
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IN LUMMEN

NOVEMBER
KSA-CHIRO QUIZ 
Ksa-Chiro

Een spetterende quiz met vragen over 
verschillende thema’s . Iedereen van jong 
tot oud is welkom!

zat 2/11/19

Teams: maximum 6 personen Prijs: 20 euro/groep.
Oosterhof , Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 
3560 Lummen
 MEER INFO  Inschrijven kan via 
ksachiroquiz@outlook.com.

PADDENSTOELEN-
WANDELING
Natuurpunt Vrienden van het 
Schulensbroek

Een paddenstoelengids neemt je mee 
op een zoektocht naar de mooiste 
exemplaren.

zo 3/11/19 van 14:00 tot 17:00

Deelnemen kost 1 euro (lid Natuurpunt) of 2 
euro (geen lid) per persoon.  
Bezoekerscentrum Schulensmeer, 
Demerstraat 60, 3560 Lummen
 MEER INFO  Aanmelden voor de activiteit 
kan vanaf 13.45 u., de wandeling start om 
14 u. Aan deze activiteit kunnen max. 30 
personen deelnemen. Inschrijven kan via 
013 556 381 , schulensmeer@natuurpunt.be, 

www.natuurpunt.be/agenda

TWEEDEHANDSBEURS
gezinsbond Lummen

Tweedehandsbeurs voor babyspullen, 
kinderkleding en speelgoed. Tijdens deze 
beurs heeft U de kans om kinder- en 
babyspullen, die nog in goede staat zijn, te 
kopen. Kom zeker eens kijken !

zo 3/11/19 van 11:30 tot 15:00

Basistarief : 0,50 euro 
Zaal G.C.O.C - Oosterhof,  
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen
 MEER INFO  Inschrijving noodzakelijk voor de 

standhouders.

INLOOPSPREEKUUR 
OPVOEDINGSWINKEL 
LUMMEN BIBLIOTHEEK
Opvoedingswinkel West-Limburg

vragen rond de ontwikkeling en opvoeding 
van kinderen van 0 tot 24 jaar: ouders, 
plusouders, grootouders,..(maandelijks 
een inloopspreekuur in Bibliotheek)

ma 4/11/19  en ma 02/12/19 van 
17:30 tot 19:00

Gratis! 
Bibliotheek, Groenstraat 42, 3560 Lummen
 MEER INFO   
info@opvoedingswinkelwestlimburg.be

DAGCURSUS: GIDSEN VAN 
KINDEREN (LUMMEN)
Natuurpunt CVN

Je bekijkt de wereld door kinderogen 
en je leert meer over de verschillende 
ontwikkelingsfasen van een kind. 

wo 6/11/19, 13/19 en 20/11/19 van 
09:30 tot 12:30

Deelnameprijs 16,20 euro  leden Natuurpunt 
en 18 euro  niet-leden. 
Bezoekerscentrum Schulensmeer, 
Demerstraat 60, 3560 Lummen
 MEER INFO  inschrijven :  
Eveline.vandeweyer@natuurpunt.be of 013 
556 381 , www.natuurpunt.be/agenda

HOE WERKT HET 
INTERNET EN GOOGLE 
NU?
chrome, Gmail, contacts, agenda, maps, 
translate,  foto’s. Inschrijven vanaf 7/10

do 7/11/19, do 14/11/19 en do 
21/11/19  van 09:00 tot 11:45

Basistarief: 6 euro , niet-Lummenaren: 9 euro  
‘t Klavertje, Dr.Vanderhoeydonckstraat 56, 

3560 Lummen

KIEZEN VOOR MUZIEK
KWB Lummen

Samen met “JACO & The Second Rule” 
zingen we alle hits van vroeger en nu. 

za 9/11/19 van 20:00 tot 23:00

Basistarief : 5 euro 
G.C.O.C. Oosterhof
dr.  Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen
 MEER INFO  www.kwblummen.be

ONTBIJT IN  
‘T KLAVERTJE

Start je dag met een lekker ontbijt tijdens 
een gezellige babbel in ons 
dienstencentrum.

woensdag 13/11/19 van 09:00 tot 
11:00

Basistarief : 6 euro 
‘t Klavertje
Dr.Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lumme
 MEER INFO  Inschrijven voor donderdag 
(week ervoor).
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IN LUMMEN

‘T IS 5 VOOR 12
Beer Tasting Club Lummen

We proeven 6 bieren waarvan 2 met een 
aangepast hapje.

vrij 15/11/19 van 20:00 tot 23:00

Basistarief: 12 euro ; leden: 10 euro 
Gildezaal Sint-Sebastiaan
Meeuwenstraat 2
3560 Lummen
 MEER INFO  Voorinschrijving is nodig en kan 
tot 10 november via beerclub@schalbroek.
be. Inschrijving is pas definitief na storting 
van het gepaste bedrag op BE 15 7340 
4718 2930 met vermelding van naam en 
voornaam van de deelnemers.

REPAIR CAFÉ LUMMEN

In Repair Cafés kan je allerhande 
voorwerpen komen herstellen. Gratis , 
eventueel tussenkomst voor materialen .

za 16/11/19 van 09:00 tot 12:00

Gratis ! 
Grand Café Frederickxhof
Ringlaan 21
3560 Lummen

 MEER INFO  www.repairlummen.be

KLAVERTJE 4 - TOCHT
Schuttersgilde Sint-Lambertus

Start 21 km tot 13.00u. Het natuurgebied 
van de Zwarte Beek is vlakbij. Voor een 
volle spaarkaart van Klavertje 4 krijg je een 
geschenk.

di 19/11/2019 van 8:00 tot 15:00

Basistarief: 1,50 euro ; inschrijvingsgeld 
leden: 1,10 euro  
Schuttersgilde Sint-Lambertus
Hoogstraat 83
3560 Lummen
 MEER INFO  guy.motmans@skynet.be ,  
0477 456 015

KIENNAMIDDAG
Kom mee spelen en geniet van een 
namiddag samen. Inschrijven voor 
woensdag  20/11/19

do 21/11/19

3 euro 
‘t Klavertje
Dr.Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummenn
 MEER INFO  013 390 605 , 
lokaaldienstencentrum@lummen.be

BOOTCAMP
Body and Soul

Total body workout onder leiding van 
een gediplomeerde lesgever.  Eén gratis 
kennismakingsles! 

Van 21/11/17 tot 31/12/22   (di van 
9:00 tot 10:00 en van 19:00 tot 20:00 
en van 20:00 tot 21:00, do van 9:00 
tot 10:00 en van 19:00 tot 20:00 en 
van 20:00 tot 21:00)

Basistarief: 9 euro ; 10-beurtenkaart: 80 
euro ; 20-beurtenkaart: 140 euro 
Sportcomplex Vijfsprong
Sportweg 8

3560 Lummen

DANSNAMIDDAG VOOR 
55-PLUSSERS
Seniorenadviesraad Lummen

Dansnamiddag  met D.J. Ron van Dyck 
- Gratis inkom

vrij  22/11/19 van 13:00 tot 17:00

Gratis ! 
GCOC Oosterhof
Dokter Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen
 MEER INFO  welzijn@lummen.be

DAG VAN DE NATUUR
Natuurpunt Lummen

We steken samen onze handen uit de 
mouwen! 

za 23/11/19 van 09:00 tot 12:00

Parking Theepot
Ashoekstraat 2
3560 Lummen
 MEER INFO  www.natuurpunt.be/agenda , 
natuur.lummen@gmail.com
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IN LUMMEN

VOORLEESUURTJE 
VOOR KINDEREN

Hou je pyjama lekker aan en kruip er 
gezellig bij! Vrijwilligers lezen  immers voor 
in onze bibliotheek.

za 23/11/19 van 10u30 tot 11u30

Gratis toegang 
Bibliotheek Lummen
Groenstraat 42
3560 Lummen
 MEER INFO  bibliotheek@lummen.be, 
013 390 480

SINTERKLAAS  
IN DE BIB 
De goedheilige man komt op bezoek in de 
bibliotheek. Alle brave bib-bezoekertjes 
krijgen van hem iets zoets!

za 30/11/19 van 10 uur tot 12 uur

Gratis toegang 
Bibliotheek Lummen
Groenstraat 42
3560 Lummen
 MEER INFO  bibliotheek@lummen.be, 
013 390 480

DECEMBER
WINTERSE WANDELING 
(LUMMEN)
Natuurpunt Vrienden van het 
Schulensmeer

Ontdek samen met een ervaren natuurgids 
de bijzondere plekjes  in het 
Schulensbroek.

zo 1/12/19 van 14:00 tot 17:00

Aanmelden voor de activiteit kan vanaf 
13.45 u., de wandeling start om 14 u.  
Deelnemen kost 1 euro (lid Natuurpunt) 
of 2 euro (geen lid) per persoon.  Max. 30 
personen.
Bezoekerscentrum Schulensmeer
Demerstraat 60
3560 Lummen
 MEER INFO  Inschrijven via : 
schulensmeer@natuurpunt.be , 013 556 
381 , www.natuurpunt.be/agenda

DONDERDAGTOCHT

Wandeling via bos- en veldwegen naar 
rustpost in Rekhoven. Verder langs bossen 
en velden en via Thiewinkel terug naar de 
start.

do 5/12/19 van 07:00 tot 15:00

1,5 euro - Leden : 1,10 euro  
Zaal Oosterhof
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
3560Lummen
 MEER INFO  0498 057 354 ,  
kingherman55@hotmail.com

GROOT DICTEE 
HERUITGEVONDEN

Doe jij mee met Het Groot Dictee 
Heruitgevonden?

Vrij 06/12/19 om 20 uur

Gratis toegang 
Bibliotheek Lummen
Groenstraat 42, 3560 Lummenn
 MEER INFO  bibliotheek@lummen.be, 
013 390 480
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IN LUMMEN

DE WARMSTE QUIZ
de warmste week - music for life org; KSO 
& Quimbro

Quiz voor gelegenheidsploegen. with 
special guests t.v.v. diverse goede doelen 
in Lummen 

Van za 7/12/19 19:00 tot zo 8/12/19 
2019 01:00

GCOC Oosterhof
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen
 MEER INFO  danielsdimitri@hotmail.com

KERST IN ‘T 
KLAVERTJE
Wij zorgen voor een lekkere maaltijd !

vrij 13/12/19 van 14:00 tot 17:00

Basistarief : 6 euro  
‘t Klavertje
Dr.Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen

INFO: HOE KUNNEN 
WE WERKEN HET 
LEVENSVERHAAL VAN 
DE PERSOON MET 
DEMENTIE
werkgroep dementievriendelijke gemeente

maandag 16 december 2019 van 
19:30 tot 22:00

‘t Klavertje
Dr.Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen

dementievriendelijk@lummen.be

HOE KUNNEN WE 
WERKEN MET HET 
LEVENSVERHAAL VAN 
MIJN PERSOON MET 
DEMENTIE?
“Lummen,dementievriendelijke gemeente” 
i.s.m. Alzheimerliga

Tijdens deze Familiegroep wisselen we 
zoveel mogelijk ideeën uit.

ma 16/12/19 van 19:30 tot 21:30

Gratis!  
LDC ‘t Klavertje
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen

KERSTCONCERT 
DEMER & LAAK 2019
Demer & Laak

Concert 

za 28/12/19

GCOC Oosterhof
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen
www.demerenlaak.be

WIL JE JOUW ACTIVITEIT OOK AANKONDIGEN?  
Stuur je gegevens voor de maanden januari en februari 2020 door via de website  
https://beta.uitdatabank.be en dit uiterlijk voor 11 november 2019.

Zorg er zeker voor dat je gegevens correct ingegeven zijn, want deze worden rechtstreeks 
overgenomen.
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WEEK VAN DE SENIOR
Elk jaar wordt vanuit de Vlaamse Ouderenraad de derde week 

van november formeel de ’week van de senior’ gedoopt. 

Dit jaar betekent dit dat vanaf 18 november de senioren 

opnieuw een week lang centraal staan, en dat er die week 

voor hen traditioneel enkele bijkomende activiteiten worden 

georganiseerd.

INFONAMIDDAG verkeersveiligheid met opfrissing 
wegcode & rijvaardigheid
Woensdag 20 november om  14u – GCOC Oosterhof -  
gratis, koffie en taart inbegrepen

Een infosessie, gegeven door Politie Limburg Regio Hoofdstad, met  een 

antwoord op veelgestelde vragen met betrekking tot verkeersveiligheid.

CULTURELE NAMIDDAG 
Donderdag 21 november om  14u – GCOC Oosterhof -  
gratis, koffie en taart inbegrepen

Een namiddag vol ambiance met Papa Chico en showduo Kevin & 

Romina

DANSNAMIDDAG VOOR 55+
Vrijdag 22 november van 13u tot 17u – GCOC Oosterof -  gratis

Een dansnamiddag voor 55-plussers met DJ Ron van Dyck

Inschrijven en info: 
 Dienst welzijn, 013 390 585, welzijn@lummen.be , www.lummen.be 

IN THE PICTURE

TENTOONSTELLING ANNE FRANK
Van 4 tot en met 30 november kan je in de bibliotheek een tentoonstelling over 

Anne Frank  bezoeken. Bezoekers krijgen een beeld van het persoonlijke leven van 

de familie Frank. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op Annes schrijftalent. Deze 

tentoonstelling is bedoeld voor kinderen en jongeren van 9 tot 15 jaar en is vrij 

toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Samen met Studio Globo organiseert de bibliotheek ook een workshop voor alle 6de 

leerjaren uit Lummen. De leerlingen maken kennis met een meisje dat opgroeide 

in gevaarlijke tijden en nog altijd wereldwijd bekend staat om haar daadkracht. De 

workshop wil de leerlingen uitnodigen om kritisch na te denken over de wereld van 

vandaag, over hun eigen beeldvorming en toekomstdromen, maar wil hen eveneens 

overtuigen van hun eigen kracht en de kracht van taal en expressie.

Meer info

Bibliotheek,  013 390 480, bibliotheek@lummen.be
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WAT?
Onze stek op het internet

WAAR?
www.lummen.be

WAAROM?
Om op zoek te gaan naar 
meer informatie over een 
artikel uit de Lummenaar, 
om snel openingsuren of 
contactinformatie terug te 
vinden, voor een overzicht 
van de activiteiten van de Uit-
agenda, voor de belangrijkste 
nieuwsberichten, om op zoek te 
gaan naar informatie rond alle 
dienstverlening van gemeente 
& OCMW

WANNEER?
24u/24u – 7 dagen/week – 
wanneer het jou past en met 
het toestel waarmee dat 
voor jou het handigste is. 
Aangezien de website 
responsief werd 
opgebouwd, past hij 
zich automatisch 
aan naargelang 
de grootte van 
je scherm. PC, 
laptop, tablet of 
smartphone, het 
kan dus allemaal.

WAT?
Onze stek op het internet.

WAAR?
www.facebook.com/lummen.be

WAAROM?
Volg onze facebookpagina 
en je blijft op de hoogte van 
wat er leeft in onze gezellige 
gemeente: welke activiteiten 
er op de planning staan, leuke 
sfeerbeelden van activiteiten die 
achter de rug zijn, ...

WANNEER?
24u/24u – 7 dagen/week – 
wanneer het jou past

WAT?
De manier om bij een 
noodsituatie snel op de hoogte te 
worden gebracht (zie ook verder 
in deze lummenaar)

WAAR?
www.be-alert.be

WAAROM?
Schrijf je in, vul je thuisadres 
in en voeg eventueel de 
locaties van je werk, de school/
kinderopvang van je kinderen, 
andere adressen van ouders 
of familie, in en je wordt op de 
hoogte gebracht wanneer zich 
in de buurt van één van deze 
adressen een noodsituatie 
voordoet.

WANNEER?
Op het moment dat zich een 
noodsituatie voordoet

WAT?
Een maandelijkse nieuwsbrief in 
je mailbox

WAAR?
Inschrijven kan op  
www.lummen.be/nieuwsbrief

WAAROM?
Elke maand een leuk overzicht 
van het belangrijkste nieuws, 
activiteiten die binnenkort 
georganiseerd worden, ... in je 
mailbox. Handig doorklikken op 
de artikels in de nieuwsbrief 
leidt je naar heel wat bijkomende 
informatie op onze website.

WANNEER?
Elke maand in je 
mailbox zodat je hem 
kan lezen wanneer 
jij dat wil.

JE LEEST ONGETWIJFELD ELKE EDITIE WEER MET VEEL PLEZIER ONZE LUMMENAAR. BEN JE DAARNA NOG 
NIET UITGELEZEN, BEN JE OP ZOEK NAAR MEER CONCRETE INFORMATIE ROND EEN BEPAALD SPECIFIEK 

ONDERWERP, OF BEN JE NIEUWSGIERIG NAAR WAT ER ALLEMAAL LEEFT IN ONZE GEZELLIGE GEMEENTE, DAN 
KAN JE TERECHT OP ONZE VERSCHILLENDE DIGITALE COMMUNICATIEKANALEN

DIGITALE COMMUNICATIEKANALEN 
IN DE KIJKER  

WEBSITE

DIGITALE 
NIEUWSBRIEF

FACEBOOKPAGINA

BE- ALERT
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IN THE PICTURE

LUMMEN WERKT 
DETAILHANDELSVISIE EN 
ACTIEPLAN VERSTERKING 
HANDELSCENTRUM UIT
Lummen deed de afgelopen jaren al enkele infrastructurele 

inspanningen met het oog op een gezellig handelscentrum: de recente 

herinrichting van de Dorpsstraat en enkele vastgoedontwikkelingen 

langs het gemeenteplein zijn hiervan voorbeelden. Om ook de volgende 

jaren verder in te zetten op het stimuleren van de detailhandel en 

de versterking van het handelscentrum, wordt momenteel gewerkt 

aan de opmaak van een detailhandelsvisie en een actieplan voor de 

versterking van het handelscentrum. Het bestuur nam hiervoor de 

firma CityD onder de arm, die door middel van een bevraging van de 

lokale handelaars, een passantenbevraging, en een online bevraging 

van potentiële klanten, de nodige informatie verzamelt op basis 

waarvan een toekomstvisie en actieplan kan worden uitgewerkt.

AANPLANTING BOMEN IN 
THIEWINKELSTRAAT EN 
OPWORPSTRAAT
Bij de opening van het fietspad in Thiewinkel was een vaak 

gestelde vraag: “Wanneer komen de bomen?”. 

Uiteraard kunnen bomen pas geplant worden na het vallen van 

de bladeren. We verwachten dan ook dat de aannemer begin 

november zijn plantgoed beschikbaar zal hebben zodat ook deze 

laatste fase op korte termijn kan worden afgerond. 

Langs de Thiewinkelstraat werd gekozen voor zomereiken 

(Quercus Robur). Er zullen 55 bomen geplant worden  met een 

plantmaat van 16/18. 

In de Opworpstraat zal het laaneffect dat voorheen zo kenmerkend 

was voor deze straat opnieuw worden hersteld door de aanplanting 

van 167 bomen op de aangeduide locaties. Hier werd gekozen voor 

autochtone haagbeuken (carpinus betulus) van het type Frans 

Fontaine met een plantmaat 20/25. Deze boomsoort is omwille 

van zijn smalle kroon bijzonder geschikt als laanboom. 
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WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET REILEN EN ZEILEN 
IN ONZE GEMEENTE? LEES DAN ZEKER DEZE UPDATE VAN 
DE PLAATSELIJKE WEGENWERKEN

WEGENWERKEN

WERKEN AAN DE PASTOOR 
FREDERICKXSTRAAT GESTART
Na de vernieuwing van de Dorpsstraat en het Charles 

Wellenspleintje zijn nu ook de werken in de Pastoor 

Frederickxstraat gestart. De aannemer heeft in oktober de bermen 

bouwrijp gemaakt en intussen zijn de nutsmaatschappijen 

gestart met de aanpassingen van de nutsleidingen. Gelet op 

de telefoonmast in deze straat waar verschillende providers 

op aangesloten zijn, zullen een groot aantal glasvezelkabels 

verplaatst moeten worden. Naast de gasleidingen en de oude 

middenspanningskabels, zal ook de waterleiding vernieuwd 

worden en worden ook de kabels voor de nieuwe openbare 

verlichting voorzien. De aanlegwerken zullen vermoedelijk tot 

midden februari duren. Tijdens de werken blijft de weg toegankelijk 

voor plaatselijk verkeer. Alle inritten blijven toegankelijk behalve 

gedurende een korte periode op de locatie waar de sleuf voor de 

nutsleidingen getrokken wordt. 

Intussen zal de aannemer in november al starten met de aanleg 

van riolering op het kruispunt met de Ringlaan. Het verkeer op 

de Ringlaan zal op twee versmalde rijstroken mogelijk blijven 

maar fietsers zullen voor hun veiligheid omgeleid worden via het 

centrum. 

In de volgende Lummenaar  volgt meer informatie over het verder 

verloop van de werken. 

 
Meer info: openbare werken, 013 390 525,  
openbare.werken@lummen.be, www.lummen.be 

STAND VAN ZAKEN WERKEN 
GENENBOS
De aannemer die de werken in de Pastoor Frederickxstraat uitvoert 

werd ook aangeduid om in Genenbos te starten. 

De nutsmaatschappijen hebben vanaf de brug over 

het Albertkanaal al heel wat leidingen verlegd zodat de 

hoofdaannemer de werken vlot kan aanvatten. In een eerste fase 

krijgt de Genenbosstraat  tussen de ovonde en het Albertkanaal 

nieuwe riolering en fietspaden. Tot deze fase behoort ook de 

Schipperstraat en de Sint-Rochusstraat. Dit gedeelte  moet 

uitgevoerd zijn vóór 17 juni 2019, want dan zal de brug over het 

Albertkanaal opgebroken worden in het kader van het project 

van de Vlaamse Waterweg. Gedurende het grootste gedeelte van 

deze fase zal het plaatselijk verkeer nog kunnen ontsluiten via de 

Huisveldenstraat en de Sint-Rochusstraat. 

Bij de start van de werken zal er een infovergadering voor 

bewoners en handelszaken worden georganiseerd.

 
Meer info: openbare werken, 013 390 525,  
openbare.werken@lummen.be, www.lummen.be 
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STAND VAN ZAKEN 
FIETSPADENPROJECT 
MELDERTSEBAAN
Ook dit project werd ondertussen toegewezen aan een aannemer. 

De Europese aanbestedingsregels brengen nog een aantal 

administratieve verplichtingen en termijnen met zich mee, maar 

eens  deze achter de rug zijn kunnen verdere afspraken met de 

aannemer worden gemaakt. Vermoedelijk kan er dan eind dit jaar 

nog een infovergadering worden georganiseerd en kan er begin 

volgend jaar worden gestart met de aanpassingswerken. Meer info 

over de timing en de fasering van de werken volgt in de volgende 

Lummenaar 

 
Meer info: openbare werken, 013 390 525,  
openbare.werken@lummen.be, www.lummen.be 

LUMMENSE GESCHENKBON 
ALS CADEAU VOOR DE 
FEESTDAGEN   
Op zoek naar een leuk cadeau voor de feestdagen of wil je iemand 

gewoon leuk verrassen? Geef dan een Lummense geschenkbon 

cadeau. Je bepaalt zelf het bedrag met de waarden 5, 10 of 

20 euro, en zo steun je ook onze lokale handelaars. Je kan de 

geschenkbon kopen aan het onthaal van het administratief 

centrum.De geschenkbon is één jaar geldig, alle deelnemende 

handelaars en marktkramers vind je terug op onze website.

Meer info: 
Onthaal, 013 390 590, onthaal@lummen.be, 
www.lummen.be/lummense-geschenkbon 

KORT
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IN THE PICTURE BE ALERT
NATIONAAL TESTMOMENT BE-ALERT 

 OP 3 OKTOBER: OOK LUMMEN DEED MEE
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EEN GROTE BRAND, EEN OVERSTROMING OF EEN 

STROOMONDERBREKING? BIJ EEN NOODSITUATIE 

WILLEN WE JE GRAAG SNEL VERWITTIGEN. 

DAAROM TESTTE OOK LUMMEN SAMEN MET 

HEEL WAT ANDERE GEMEENTES OP 3 OKTOBER  

BE-ALERT, HET NATIONAAL SYSTEEM DAT JE 

VIA SMS, EMAIL OF TELEFOON OP DE HOOGTE 

BRENGT VAN EEN NOODSITUATIE.

Alle Lummenaren die op 3 oktober waren 

ingeschreven op BE-Alert stuurden we een 

testbericht via sms, telefoon en/of mail.  Op die 

manier werd een testbericht verzonden naar 2154 

bestemmelingen. 

Wat is BE-Alert?
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee 

we jou kunnen verwittigen bij een noodsituatie. 

Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, 

gouverneur of de Minister van Binnenlandse 

Zaken een bericht uitsturen naar iedereen 

waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen 

ingeschreven Lummenaren op een snelle manier 

de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen 

en deuren te sluiten bij een brand. Je kan een 

BE-Alertbericht krijgen via sms, telefoon of e-mail.

Registreer je
Om een bericht te ontvangen moet je jezelf 

registreren. Dit kan heel gemakkelijk op www.

be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo 

volledig mogelijk in. Je kan heel eenvoudig 

meerdere adressen toevoegen: zo kan je er voor 

kiezen om op de hoogte gehouden te worden 

wanneer zich een noodsituatie voordoet in de 

buurt van thuisadres, maar ook bijvoorbeeld in 

de buurt van de school of de opvanglocatie van 

je kinderen, je werk, het adres van je ouders of 

andere familie, … Schrijf je vandaag nog in!

"Heb jij op 3 oktober ook 
een berichtje van ons 

ontvangen?"

BE-ALERT TEST LUMMEN 3 OKTOBER 2019

Tijdens de test werd aan 2154 bestemmelingen een testbericht gestuurd via sms, telefoon en/of mail.  

Elke bestemmeling kon er bij inschrijving voor kiezen om meer dan 1 telefoonnummer of mailadres 

 toe te voegen waardoor de volgende testberichten werden verstuurd:

2812 
gebelde telefoonnummers  

2232  
verstuurde mails

2429  
verstuurde SMS’en  
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EN NOG

OOK WIJKPOLITIE LUMMEN 
ACTIEF OP FACEBOOK
De wijkinspecteurs van Lummen zijn nu ook actief op Facebook! 

Op de Facebookpagina ‘Wijkpolitie Lummen’ houden zij je op de 

hoogte van alle nieuwigheden in onze gemeente op het vlak 

van mobiliteit, veiligheid en overlast. Zeker de moeite om leuk te 

vinden dus!

Meer info: Wijkpolitie Lummen, 011 938 970,  
lummen@politielrh.be, www.politie.be

SINT KOMT NAAR LUMMEN
Op zondag 24 november 2019 verwelkomen het gemeentebestuur 

en Kiwanis Lummen de Sint op het Gemeenteplein. Tussen 14 

uur en 17 uur kunnen de Lummense kinderen lekker koken in de 

keuken van Sinterklaas, kunstjes leren in de Pieten Circus School, 

zich laten schminken in een Pieten grimestand en plezier maken 

op een springkasteel. Een ontmoeting met de Sint met een klein 

cadeautje voor elk kind kan natuurlijk niet ontbreken! Iedereen is 

ook van harte welkom voor een drankje op het Pieten terras.

meer info:  
dienst vrije tijd, 013 390 515, vrijetijd@lummen.be

OPROEP: VRIJWILLIGER 
VOOR FRANSE LES 
Lokaal dienstencentrum ’t Klavertje is op zoek naar een 

vrijwilliger die graag Franse les wilt geven aan de cursisten 

van een tweede Franse praatgroep. Heb je een goede kennis 

van het Frans en wil je graag tijd vrijmaken om je kennis te 

delen? Neem dan contact op met ’t Klavertje. 

Lokaal dienstencentrum ’t Klavertje, 013 390 605, 
lokaaldienstencentrum@lummen.be 
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WEDSTRIJD

MELDINGSKAART

Stuur de juiste antwoorden per mail door naar wedstrijd@lummen.be of per brief naar: 
Gemeente Lummen – wedstrijd infoblad, Gemeenteplein 13 3560 Lummen en dit uiterlijk vóór 22 november 2019.  
De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht.

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

VRAAG 1 VRAAG 2 VRAAG 3

Wanneer is de 
volgende editie 
van “Lummen 

for Life”?

Waar kan 
je jezelf 

inschrijven 
op de digitale 
nieuwsbrief?

Waar zullen 
er binnenkort 

elektrische 
deelauto’s 

terug te vinden 
zijn?

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Waar doet het probleem zich voor?

Bijkomende informatie: 

Je kan je melding ook via de website www.lummen.be (‘iets te melden’) insturen

MELDINGEN MET 
BETREKKING TOT:

verlichting

voetpaden/fietsen

wegdek

signalisatie zoals 
zebrapaden, 
verkeersborden, ...

plantsoenen/bermen

verkeer

riolering/grachten

andere

✃

PROFICIATaan de winnaar van de vorige editie:ANNELEEN 
GERITS

De oplossing kan je terugvinden in deze Lummenaar!
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 Geboortefeest voor “kersverse” Lummenaartjes

 Winnaars prijs beeldende kunsten: winnaar Wim Hemerijckx en eervolle 
vermeldingen voor Jos Bollen en Guy Goddefroy

 Lummenaren leggen klimaat op de stip tijdens klimaatcongres

 Scholenveldloop

 Sporteldag

1

2

3

4

5

1

1

2

3

5

4
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GEZIEN IN
LUMMEN

www.lummen.be

Samen 
een plek 

creëren waar 
het nog leuker 

wonen is!


