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VOOR
WOORD
Zo organiseren we tijdens de schoolvakanties samen met de
sportdienst en de dienst vrije tijd een hele reeks sportkampen
voor kleuters, kinderen en jongeren. Nieuw dit jaar is bijvoorbeeld
een Kunstenkamp waar de kinderen van 10-12 jaar kunnen
proeven van graffiti art met ‘echte’ spuitbussen en de kleinere
kinderen zich kunnen uitleven met krijtverf.
De afgelopen maanden werden ook heel wat nieuwe infra
structuurwerken afgerond met als uitschieter de buitenomgeving
aan onze sporthal de Vijfsprong. Deze werd volledig
opgewaardeerd. Zo werden er extra groenvoorzieningen gecreëerd
met het oog op de natuurlijke belevingswaarde rondom het
sportcomplex.
Voor de schoolkinderen werd een belevingsbos aangelegd aan de
ingang van het sportcomplex.
Tot slot werd de populaire Finse piste verfraaid met extra groen
afsluitingen tussen de piste en de private woonkavels in het
beboste gedeelte. Ook de piste zelf werd voorzien van nieuwe
houtsnippers.
Beste inwoners
Als ik deze woorden aan het papier toevertrouw hebben we
inmiddels al een prachtig voorjaar achter de rug. Een bijkomend
voordeel is bovendien dat inmiddels de laatste maatregelen rond
de corona-problematiek ook opgeheven zijn en we weer op een
veilige manier met elkaar kunnen omgaan: dat wordt samen
uitkijken naar een mooie zomer vol vrijheid, plezier en vertier.
De bloemenmanden sieren opnieuw ons centrum,
het Gemeenteplein is weer omgetoverd tot een fijne
ontmoetingsplaats met zomerterrassen voor de omliggende
horecazaken. Ook dit jaar geven we met ‘Chefs on Wheels’
en ‘Zomerkriebels’ het startschot voor een nieuw seizoen
vol activiteiten. We zullen weer kunnen genieten van ‘Dolle
donderdagen’ en verheugen we ons op een nieuwe editie van onze
Halfoogstkermis. Naast al deze festiviteiten zijn er bovendien nog
heel wat andere zaken die je deze zomer kan beleven.

We doen verder grote inspanningen om onze gemeente uit te
bouwen als fietsgemeente. Lummen is intussen uitgegroeid
tot dé fietsvriendelijke gemeente bij uitstek met onder meer
een fietsstraat in de Dorpsstraat, nieuwe fietspaden in de
Blanklaarstraat en de Meldertsebaan en een mooie rotonde op
de Grote Baan die bovendien werd uitgerust met vrijliggende
fietspaden en oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.
Dankzij deze vrijliggende fietspaden worden de fietsers aldaar
fysiek gescheiden van het gemotoriseerd verkeer.
U ziet het beste Lummenaar, het mooie weer heeft ons nog extra
energie gegeven voor de verdere verfraaiing van onze mooie
gemeente.
Ik wens u en uw dierbaren van harte een ontspannende en
zonnige zomer 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

IN THE PICTURE
NIEUWE OPENINGSUREN
VOOR WIJKKANTOOR POLITIE
VANAF 1 JULI KRIJGEN DE WIJKKANTOREN IN HALEN, HERK-DESTAD EN LUMMEN NIEUWE OPENINGSUREN. DE UREN ZIJN BETER
GESPREID ÉN OP MEKAAR AFGESTEMD. DIT BETEKENT DAT ER
VOORTAAN TIJDENS DE KANTOORUREN ALTIJD ÉÉN VAN DE DRIE
WIJKKANTOREN GEOPEND IS.
De politie Limburg Regio Hoofdstad gaat de kwaliteit van de
genoteerde aangiftes in de wijkkantoren van Lummen, Halen en
Herk-de-Stad verbeteren. De klachten worden voortaan genoteerd door
gespecialiseerde klachteninspecteurs. Wijkinspecteurs zijn daardoor
nog meer aanwezig in hun wijk. Door middel van deze nieuwe regeling
kan de politie een nog betere dienstverlening aanbieden aan haar
inwoners.

Nieuwe openingsuren vanaf 1 juli
HALEN

HERK-DE-STAD

LUMMEN

Maandag

13:00-16:00

09:00-12:00

14:00-20:00

Dinsdag

Gesloten

14:00-19:00

09:00-12:00

Woensdag

09:00-12:00

13:00-16:00

09:00-12:00
13:00-16:00

Donderdag

14:00-19:00

09:00-12:00
13:00-16:00

Gesloten

Vrijdag

09:00-12:00

Gesloten

09:00-12:00
13:00-16:00

LUMMEN FOR LIFE
ZOEKT VERENIGINGEN
Vorig jaar kon Lummen for Life helaas op het laatste
moment alweer niet doorgaan. Als alles blijft lopen zoals
het nu loopt willen we dit jaar het vertrouwde concept
hernemen. En jij kan ons daarbij helpen!
Als jouw vereniging interesse heeft om mee te
werken aan dit mooie project of als jullie een idee
hebben waardoor Lummen for Life nog aantrekkelijker
kan worden, neem dan contact op met onze
diensten via vrijeitjd@lummen.be, 013 390 515 of
sport@lummen.be, 013 390 490.

Opgelet
Om een aangifte te doen, moet je nog
steeds een afspraak maken. Een afspraak
maken kan heel eenvoudig op de website
www.politielrh.be. Voor dringende
politiehulp kan je politie LRH 24 uur op 24
bereiken via het noodnummer 101.

SLUITINGSDAGEN
Op volgende data zijn onze diensten
gesloten:
•
•
•
•
•

11 juli
21 juli
22 juli
15 augustus
16 augustus
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ZOMERKRIEBELS

ZOMERKRIEBELS
VAN A TOT Z
NA TWEE JAAR IS HET EINDELIJK ZO VER: OP 26 JUNI
VIEREN WE IN LUMMEN DE START VAN DE ZOMER MET
ZOMERKRIEBELS! EEN GEZELLIGE DAG VOL AMBIANCE
EN LEUKE ACTIVITEITEN, EEN DAG VOOR JONG ÉN OUD,
EEN DAG DAT LUMMENAREN SAMEN KOMEN OP HET
GEMEENTEPLEIN. WIST JIJ AL DAT DE DIENST VRIJE
TIJD DE ORGANISATIE VAN ZOMERKRIEBELS VOOR ZIJN
REKENING NEEMT? WE NEMEN JE EVEN MEE ACHTER DE
SCHERMEN.
De organisatie van de volgende editie Zomerkriebels start
eigenlijk al kort nadat Zomerkriebels heeft plaats gevonden.
De line-up van artiesten wordt al opgesteld vanaf een
jaar tot acht maanden voor het evenement. Zodra de
technische fiches van de artiesten gekend zijn, kan de
verdere administratie gedaan worden zoals bijvoorbeeld het
aanschrijven van firma’s voor licht, geluid en podium. Ook tal
van andere zaken moeten gereserveerd worden: materialen
van de gemeentelijke uitleendienst, toiletwagens,
catering, ...
De dienst vrije tijd stelt voor Zomerkriebels een draaiboek op.
Ontdek hierlangs enkele to do’s.
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TO DO-LIJST
- Organisatie en kostenraming agenderen
- Aanvraag indienen voor aanvraag evenement en tijdelijk politiereglement
- Overleg plannen/contacteren van uitbaters drankstandjes
- Programma opstellen
- Materialen vastleggen
- EHBO voorzien
- Offertes opvragen, bestelbon maken en bevestigen voor licht en geluid
- Offertes opvragen, bestelbon maken en bevestigen voor podium
- Promotie via:
• Flyers en banners
• UiTdatabank
• Gemeentelijke communicatiekanalen zoals: De Lummenaar, infopanelen,
Facebook,…
- Catering voorzien volgens riders van de artiesten
- Materialen bestellen buiten de uitleenmaterialen
- Samen met de technische dienst taken verdelen
- Opbouw, materiaal verdelen, backstage klaarmaken, alles startklaar krijgen
- Artiesten ontvangen, catering voorzien, materiaal op podium zetten, eventuele
problemen aanpakken
- Opruimen, tenten sluiten, materialen opbergen

VRAAG AAN...
Ook de Lummense verenigingen zetten zich in voor Zomerkriebels. Zes
verenigingen baten een drank- en eetstandje uit. In het begin van het jaar
vertrekt deze oproep via ‘De Lummenaar’, indien er toch meer dan zes
verenigingen zich kandidaat stellen, loot de dienst vrije tijd wie de standjes
mag uitbaten. Daarna volgt de startvergadering om afspraken te maken met
de standhouders.
De standhouders, de technische ploeg en de collega’s van de dienst vrije
tijd vormen de crew van Zomerkriebels. De dag van het evenement staan
zij van ’s morgens tot s ’avonds paraat om alles in goede banen te leiden en
er een geslaagde dag van te maken. Én dat doen ze met heel veel plezier.
Zomerkriebels eindigt natuurlijk met het opruimen van alles maar vooral met
veel goesting voor de volgende editie.

Dirk Snyers
“Hoe kiezen jullie
de artiesten voor
Zomerkriebels?”

Programma
donderdag 23 juni tot zondag 26 juni: Braderie
26 juni: Zomerkriebels
• 13:00 Optredens van onze lokale danstalenten:
Academie muziek, woord en dans en balletschool Harlekijn
• 15:00 Festeyn
Festeyn komt optreden met een liveband en zorgt voor de nodige
ambiance. Back to basic, spelen en zingen!
• 17:00 Ketnetband
Zin in een Ketnetfeestje? Dat kan want ook de Ketnetband staat op
het programma van Zomerkriebels, met drie nieuwe leden zingen en
swingen ze de pannen van het dak.
• 18:15 Funky D
Een coverband, die interactie aangaat met het publiek? Dat is Funky D!
Een plezante show waar jong en oud niet stil op kunnen blijven zitten.
• 21: 00 Camille
Als kers op de taart neemt Camille de afsluitshow voor haar rekening.
Camille is dé Vlaamse artiest van 2022 en wij hebben haar kunnen
strikken voor Zomerkriebels! Een spektakel dat je echt niet wilt missen.

De zoektocht naar de artiesten
is eigenlijk de eerste opdracht waar
we mee starten voor de organisatie
van Zomerkriebels. Dat gebeurt
al een jaar tot acht maanden voor
het evenement. Hoe we daar aan
beginnen? We zoeken naar de
artiesten waarmee we het Lummense
publiek het meest kunnen blij maken.
We gaan op zoek naar headliners
die aan het boomen of al populair
zijn. Sinds het programma ‘Liefde
voor Muziek’ bestaat, is dat ook een
belangrijke leidraad voor onze keuze.
Guy Swinnen, Slongs Dievanongs en
nu ook Camille stonden door ‘Liefde
voor Muziek’ op onze line-up. Verder
kijken we ook naar populaire artiesten
van Ketnet voor onze Lummense
jeugd. Zo hebben we de laatste editie
‘#LikeMe’ kunnen strikken en nu ook
de ‘Ketnetband’. De andere artiesten
zoeken we op basis van sfeer en
gezelligheid, kortom groepen die voor
enorm veel ambiance zullen zorgen.
Zomerkriebels heeft twee jaar niet
kunnen doorgaan dus we gaan er een
echt feestje van maken!
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INFO

NIEUW WIJERSFONDS STEUNT
JOUW INITIATIEF IN DE WIJERS
IN DE WIJERS IS NATUUR ALTIJD DICHTBIJ ÉN STERK VERBONDEN MET DE MENS.
SOMS ZELFS LETTERLIJK IN JE ACHTERTUIN. HET LANDSCHAP GEEFT ONS MINDER
STRESS, EEN GEZONDE LEEFOMGEVING, MEER BIODIVERSITEIT EN DAGENLANG
WANDEL- EN FIETSPLEZIER. EN DAT HELEMAAL GRATIS!
Met het Wijersfonds wil het Regionaal Landschap Lage Kempen de inwoners van
‘De Wijers’ nog meer in verbinding brengen met het land van 1001 vijvers. Inwoners,
verenigingen of bedrijven kunnen projecten die de streek duurzaam ontwikkelen
indienen bij het Wijersfonds. Denk aan een educatieve vijver met visvlonder aan een
school, een bezinningsplek aan het water bij het Woonzorgcentrum, een buurtplein
omvormen tot snoep- en speeltuin,…
Laat je creativiteit de vrije loop en dien je project in voor 22 augustus 2022.
Op 7 juni vindt er een infosessie plaats over het Wijerfonds.

Heb je zelf geen projectidee maar wil je wél al die
lokale projecten steunen?
Neem dan eens een kijkje op:
www.wijersfonds.be of scan de QR-code.
Samen laten we De Wijers groeien!

Meer info vind je op www.wijersfonds.be
Dit project werd mede mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Platteland Plus,
bestaande uit middelen van Vlaanderen en Provincie Limburg.
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INZAMELING
LANDBOUWFOLIE
2021
Tussen 20 en 24 september 2021
konden landbouwers aan het
landbouwbedrijf van Norbert Pollaris
hun plasticafval komen deponeren.
Het plastic werd gesorteerd en
gecontroleerd zodat recyclagebedrijf,
Jeritop, het makkelijk kon inzamelen.
Een vijftiental landbouwers namen
deel en er werd 8 780 kg plastic
ingezameld voor recyclage. Ook in
2022 organiseert het gemeentebestuur
van Lummen opnieuw een inzameling
van landbouwfolie, zodat we samen
ons steentje kunnen bijdragen aan het
verkleinen van de afvalberg.

SPORT
NOG ENKELE
BESCHIKBARE PLAATSEN
VOOR DE ZOMERKAMPEN
Heb je tijdens de zomer nog niets op de planning staan? Zie jij het
wel zitten om een hele week plezier te beleven? Dat kan tijdens
onze zomerkampen!
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor onder andere onderstaande
kampen.
DATA

KAMP

GEBOORTEJAAR

4-8 juli 2022

Taalsportkamp Frans

2011-2017

INSCHRIJVINGEN
ACADEMIE BERINGEN

4-8 juli 2022

Legerkamp

2013-2015

4-8 juli 2022

Taalsportkamp Engels

2010-2014

4-8 juli 2022

Bush-adventurekamp 1

2010-2012

Muziek, woord of dans? Grijp je kans! Heb jij wel oren naar muziek?
Of speel jij maar al te graag met je eigen voeten? Laat je talent
niet verloren gaan en schrijf je onmiddellijk in aan de Stedelijke
Academie voor Muziek, Woord & Dans! Wist je ook dat Academie
Beringen een aangepast muziekonderwijs aanbiedt? ‘Muziek of
Woord op maat’ is er voor kinderen en volwassenen met specifieke
onderwijsbehoeften.

11-15 juli 2022

Omnisportkamp 1

2010-2015

11-12 julli 2022

Sportsensation
(niet op 21/7)

2006-2012

25-29 juli 2022

Crea-activiteitenkamp 2

2016-2018

1-5 augustus 2022

Capoeïrakamp

2010-2015

8-12 augustus 2022

Omnisportkamp 2

2010-2015

De academie is verspreid over verschillende gemeenten.
De Lummense afdeling bevindt zich in Studio Mudanza,
Kerkstraat 12a, 3560 Lummen.

22-26 augustus 2022

Indianenkamp

2013-2015

22-26 augustus 2022

Bush-adventurekamp 2

2010-2012

22-24 augustus

Sportavonturenkamp

2006-2012

Voor meer informatie surf naar www.academieberingen.be
Heb je nog vragen? Bel 011/42 42 77 of mail naar
secretariaat@academieberingen.be

Voor een volledig overzicht en de online inschrijftool kan je
terecht op http://reservaties.lummen.be

FINSE PISTE VERNIEUWD
Goed nieuwe voor de Lummense joggers, onze werknemers
van de technische dienst hebben de Finste Piste onder handen
genomen. De onderlaag is volledig afgeschraapt en voorzien
van een volledige nieuwe laag houtsnippers. De hele piste is
vanaf nu ook verlicht met LED-lampen. Trek je loopschoenen
aan en test de Finse piste eens uit.
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BELEEF DE BIB

DE BIB GEEFT TIPS
DE BIBLIOTHEEK HEEFT HEEL WAT TIPS IN PETTO VOOR DIE LUIE ZOMERDAGEN.
HIERONDER ZETTEN WE ER ALVAST EEN AANTAL OP EEN RIJ.

Thrillers

Fundels

E-boeken

Als thrillerliefhebber hoef jij je deze zomer
niet te vervelen, want de bibliotheek heeft
een ruime voorraad spannende literatuur
voor jou klaar staan.

Fundels zijn digitale, interactieve
prentenboekjes. De vertelanimatie wordt
aangevuld met leuke teken-, speel- en
doe-activiteiten waardoor je verhaal echt tot
leven komt. Ben je lid van onze bibliotheek,
dan kan je gratis boekjes ontlenen in de
fundel-app.

Geen zin om kilo’s boeken mee te sleuren op
reis? Dan heeft de bibliotheek dé oplossing
voor jou! Leen e-boeken. Je kan kiezen
tussen tussen duizenden titels. Deze boeken
kan je lenen vanuit je zetel thuis of op
vakantie. Je leest ze op een e-reader, maar
nog gemakkelijker, via een app op je eigen
smartphone of tablet.

Op de website van de bibliotheek vind je
een selectie van de nieuwste thrillers. Kies
en geniet de hele zomer lang van de beste
thrillers en detectives!

De geleende boekjes kunnen ook offline
gebruikt worden. Ideaal dus voor korte en
lange autoritjes!

Dankzij je lidmaatschap bij de bibliotheek
leen je deze e-boeken gratis.

Nog geen lid van de bibliotheek?
Rep je dan snel naar de website bibliotheek.lummen.be, schrijf je online in en maak meteen gebruik van alle online collecties!
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TWEEDEHANDS
BOEKENVERKOOP
Van 25 juni tot en met 31 augustus verkoopt de
bibliotheek afgevoerde boeken aan een prijsje.
Ben je op zoek naar extra leesvoer voor tijdens
lange zomeravonden, kom dan zeker eens een
kijkje nemen.
Wist je trouwens dat je voor twee UITpas-punten
gratis een tweedehands boek kan meenemen?
Check alle uitpas-voordelen op: www.lummen.be/
sport-en-vrije-tijd/uit-lummen/uitpas

DE VOORLEESTIPI TREKT ER OP UIT!
TIJDENS DE ZOMERMAANDEN TREKT ONZE VOORLEESTIPI
ER OP UIT! OOK ONZE VERTELKOFFER, BOORDENVOL
VERHALEN GAAT MEE.
Kom jij ook luisteren en genieten? Want wanneer
de Voorleestipi er staat, dan is het feest! We lezen
elke woensdag tussen 15:00 en 16:00 voor aan het
speeltuintje aan Sportcomplex Vijfsprong. In geval
van slecht weer staat de Voorleestipi in de bib.

BESTEMMING BIB!
ZONDER INSCHRIJVING
GRATIS TOEGANG

JE BENT JONG EN JE HEBT ZIN OM ONBEKENDE
OORDEN TE VERKENNEN? DAN IS DE REISPAS VAN DE
BIBLIOTHEEK ECHT IETS VOOR JOU!
Grote vakantie, dat betekent: tijd om te reizen, te luieren
en er op uit te trekken, tijd voor avontuur en zalig niets
doen… met een boek kan je overal naartoe. Waar vind je
meer inspiratie dan in de bibliotheek? Haal vanaf 1 juli je
reispas af en maak vier leestrips. Per leestrip krijg je een
stempel.

SCHAKEN IN DE BIB
Op 20 juli is het Internationale Schaakdag. International Chess Day
is een initiatief van UNESCO om de schaaksport te stimuleren. Ook
de bibliotheek schaakt mee! De schaakborden staan 20 juli klaar
tussen 10:00-20:00 in de leeszaal van de bib.

Is jouw reispas vol? Breng hem dan vóór 4 september
binnen aan de balie van de bib en ontvang een leuke
verrassing. Verder maak je ook kans op een prijs uit de
grote prijzenpot van de organiserende partner ‘Iedereen
Leest’.

Iedereen is welkom: van jong tot oud, van beginner tot
schaakkampioen.
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ZOMER

ZOMERPRET BIJ SPEELPLEIN
THE LUCKY’S
VAKANTIE DIENT OM TE SPELEN EN JE TE AMUSEREN. DAARVOOR
KAN JE TERECHT BIJ SPEELPLEINWERKING THE LUCKY’S! DE
MONITOREN ONTVANGEN MET PLEZIER ELK KIND TUSSEN 6 EN 15
JAAR OM ER SAMEN EEN FANTASTISCHE ZOMER VAN TE MAKEN.

ZOEKTOCHTEN
VOOR KINDEREN

Wanneer?

IN JULI EN AUGUSTUS

4 tot en met 29 juli 2022
Van maandag tot vrijdag, 09:00-16:00 – uitgezonderd 21 juli.

Ken jij Vlieg al? Vlieg verstopte verschillende schatten in
Lummen: één aan het Schulensmeer, één op het domein van de
Duizendjarige Eik en één in de bibliotheek. Een zomerse zoektocht
met opdrachten leidt je op elk van deze locaties naar de schatkist.

Opgelet!
Er is een wijziging van locatie. Speelpleinwerking zal niet
meer doorgaan in GCOC Oosterhof maar wel in de lokalen
van voetbalclub K.V.V. Lummen (Maria Van Loonstraat 5,
3560 Lummen)

Geboortejaren?
2007 – 2016

Prijs?

Elke zoektocht duurt ongeveer een uurtje. Natuurlijk kan je deze
zoektocht combineren met een wandeling, een drankje aan het
Vloot of een bibliotheekbezoek,… Vooraf reserveren hoeft niet! De
opdrachtenboekjes vind je aan de UIT-balie in het Oosterhof, het
bezoekerscentrum aan het Schulensmeer of in de bibliotheek.
Je kan ze ook downloaden op https://www.lummen.be/sport-envrije-tijd/jeugd/schatten-van-vlieg
Heb je de drie zoektochten tot een goed einde gebracht? Lever alle
opdrachtenboekjes dan in op één van deze locaties en ontvang
een extra superleuke gadget.

6 euro voor een volledige dag; 3 euro voor een halve dag.
Tijdens de laatste twee weken is er een uur voor en na speelplein
werking opvang voorzien. (dus van 18 t.e.m. 29 juli 2022)
Voorinschrijving is verplicht en dat kan via
https://reservaties.lummen.be/
Meer info: Dienst vrije tijd - Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen - 013 390 515- vrijetijd@lummen.be
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“De kinderen waren naar eigen
zeggen: ‘héél blij’ met hun schat.”
– Louise

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.

BOOTCAMP
Body and Soul
In het Bootcamp-programma kan je onder
leiding van een gediplomeerde lesgever
terecht voor een total body workout.

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)
Basistarief: 10,00 €; 10-beurtenkaart:
90,00 €; 20-beurtenkaart: 150,00 €
Sportcomplex Vijfsprong
Sportweg 8
MEER INFO bodyandsoul@outlook.be
0496811075

FIETSDEELSYSTEEM
OP WIELEKES LUMMEN
Dienst vrije tijd Lummen
Elk Lummens gezin kan via Op Wielekes
voordelig kinderfietsen lenen. Zo beschikt
ieder Lummens kind tussen 2 en 12 jaar op
elk moment over een kwalitatieve kinderfiets
op maat. Op Wielekes Lummen is open elke
eerste en derde zaterdag van de maand,
tussen 10:00 en 12:00, na reservatie. Je
kan er een fietsje lenen, doneren, ruilen of
inleveren. Meer informatie: www.lummen.be/
opwielekes

Elke eerste en derde zaterdag van de
maand tussen 10:00-12:00
Basistarief: 30,00 €; Standaardtarief: 1e kind:
30,00 €; Standaardtarief: vanaf 2e kind:
20,00 €; UiTpas met kansentarief: 1e kind:
6,00 €; UiTpas met kansentarief: vanaf 2e
kind: 4,00 €; met bon: 0,00 €
achter buitenschoolse kinderopvang ‘t
Sjamajeeke
Pastoor Frederickxstraat 11
MEER INFO lummen@opwielekes.be
013 390 560
https://calendly.com/opwielekes-Lummen

GEZONDHEIDS
WANDELINGEN
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
Lummen
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.

Van 23 september 2021 tot
31 december 2022
(donderdag van 14:00 tot 17:00)
Basistarief: 0,00 €
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
Dr.Vanderhoeydonckstraat 56
MEER INFO

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

BREICAFÉ

IN LUMMEN
FRANSE LES
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
Lummen
De cursisten leren de Franse taal op een
vlotte manier onder begeleiding van Lena
Pelgrims.

Elke maandag en woensdag
Basistarief: 15,00 €
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
dr. Vanderhoeydonckstraat 56
MEER INFO

https://reservaties.lummen.be

INITIATIEVERVOLMAKINGS
LESSEN WINDSURFEN/
ZEILEN
WINDSURFEN OP ZATERDAG
ZEILEN OP ZONDAG
Schulensmeer

Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
Lummen
Gezellig samen breien onder begeleiding van
lesgever Marcelinne.

Van 23 september 2021 tot 31
december 2022
(donderdag van 13:00 tot 17:00)
Basistarief: 0,00 €
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje
Dr.Vanderhoeydonckstraat 56
MEER INFO lokaaldienstencentrum@lummen.be
013 390 605
https://reservaties.lummen.be/

Elke zaterdag van 4 juni tot
24 september 15:00-17:00
(windsurfen)
Elke zondag van 5 juni tot
25 september 15:00-17:00
(zeilen)
Basistarief: 20,00 €
Schulensmeer
Demerstraat 60
MEER INFO info@schulensmeer.be
013 44 12 37
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IN LUMMEN
CHEERS ‘N BEERS
Chiro Leouki Meldert vzw
Een gezellige zomerbar waar de gasten in
een zomerse setting kunnen genieten van
wat drankjes, tapas, snacks en randanimatie.

Van vrijdag 1 juli 2022 om 16:00 tot
zondag 3 juli 2022 om 02:00
Chiro Leouki Meldert
Pastorijstraat 24.002

(Maria Van Loonstraat 5, 3560 Lummen).
We spelen bal- en pleinspelen, bos- en
waterspelen, houden verkleedpartijen,
knutselen … en dat allemaal onder
begeleiding van ervaren animatoren.

Van maandag 4 juli 2022 om 09:00
tot vrijdag 29 juli 2022 om 16:00
Basistarief: 6,00 €
Maria Van Loonstraat 5
MEER INFO

https://reservaties.lummen.be

ZOMERKAMPEN
(SPORT EN/OF
NATUUR)
Schulensmeer
Sport- en natuurkampen in de
zomervakantie.
Inschrijven via twizzit.com/go/
SchulensmeerKAMPEN2022

In juli en augustus
Basistarief: 100,00 €
Schulensmeer
Demerstraat 60
MEER INFO www.schulensmeer.be

SPEELPLEINWERKING
2022
Dienst vrije tijd Lummen

HAWAIIAN TIKKI PARTY
2022

RANGERKAMP ZOMER
dienst sport Herk-de-Stad
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
10-16 uur.

Van vrijdag 29 juli 2022 om 21:00 tot
zaterdag 30 juli 2022 om 04:00
Basistarief: 6,00 €; Kassa: 8,00 €
Hawaiian Tikki Party
Zwarte-Brugstraat z/n

XPERIENCEKAMP
dienst sport Herk-de-Stad

Van maandag 4 juli 2022 om 10:00 tot
vrijdag 8 juli 2022 om 16:00
Basistarief: 90,00 €; niet inwoner kanton:
100,00 €
Schulensmeer
demerstraat 60
MEER INFO info@schulensmeer.be
013 44 12 37
www.schulensmeer.be/sport-recreatie/
sportkampen

Tijdens dit sportkamp van 10 tot 16 uur
kan je alles eens uitproberen: De basis van
het surfen, De eerste zeiltechnieken, Een
beachvolleybalspelletje, Een pleziertochtje
in een kajak, Leuke teamspelen, Het meer
al suppend verkennen, Met de groep het
meer rond in een raft, Leren hengelen
in de jeugdhengelvijver, leren sjorren en
vlottenbouwen. De eerste dag van het
kamp moet je jezelf aanmelden aan het
Schulensmeer (‘t Vloot) omstreeks 9.30 uur.

Van maandag 25 juli 2022 tot vrijdag
29 juli 2022

The Lucky’s is een keileuk gemeentelijk
speelinitiatief dat open staat voor alle
kinderen van 6 tot 15 jaar (geboren tussen
2007 en 2016). Je kan hiervoor terecht in
de lokalen van voetbalclub K.V.V. Lummen
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Basistarief: 115,00 €;
niet inwoner kanton: 125,00 €
Schulensmeer
demerstraat 60
MEER INFO info@schulensmeer.be
013 44 12 37
www.schulensmeer.be/sport-recreatie

ZOMERKAMPEN

zomerkampen! Van sportavonturenkamp,
robot- en techniekkamp, danskamp,
indianenkamp tot kunstenkamp en zo veel
meer.. Ontdek het uitgebreide aanbod op
reservaties.lummen.be

Sportdienst Lummen en dienst Vrije Tijd
De dienst Vrije Tijd en de Sportdienst
organiseren de hele zomer lang super toffe

1 juli - 31 augustus
Alle info en prijzen vind je terug op
reservaties.lummen.be
MEER INFO

DO DO
N

https://reservaties.lummen.be
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BOS- EN
NATUURTOCHT
De Lummense Dalmatiërs vzw
Wandeling vanuit Laren door het bosrijk
gebied van Lummen. Langs de Europese
Boom van het Beukenhof naar de rustpost
in Mellaer en dan via land- en natuurwegen
terug naar de start.

Zondag 31 juli 2022
van 07:00 tot 15:00
Basistarief: 3,00 €;
Inschrijfgeld leden: 1,50 €
Schuttersgilde Sint-Lambertus
Hoogstraat 83
MEER INFO kingherman55@hotmail.com
+32(0)498 05 73 54

ZOT GERAVOT
Woodkid
De WoodKids gaan op ontdekking op
nieuw grondgebied. Veel van de leuke
WoodKidactiviteiten worden hier overdag
gespeeld. We zorgen voor een uitgebreid
assortiment aan avontuurlijke spelen! ‘s
Avonds keer je moe maar voldaan terug naar
huis en vertel je straffe verhalen bij je mama
en papa aan tafel.

Van maandag 8 augustus 2022 tot
vrijdag 12 augustus 2022

GRATIS evenement vanaf 19u00 op de kiosk
19h
7juli
14 juli
21 juli
28 juli
4 augustus
11 augustus
18 augustus
25 augustus

7 Days left
Soundfox
Glenn Claes
We Two
Okselvocht
Men and a Lady
Dolly and the dirty old men

21h
Jean & Les Flamands
XL Band
Koyle
Boulevard Vinyl
Outback
Sgt. Pepper / CCRevival
Covers on the Rocks

Basistarief: 148,00 €
Terreinen The Outsider
Kraaibergstraat
MEER INFO info@woodkid.be
www.woodkid.be/kampen/zot-geravot/

VAN 13u TOT 16u KINDERDISCO
BALLONNENCLOWN | KINDERGRIME | WORKSHOPS

Om 19u
Fabriek Akoestiek

Om 21u

FeSteyn & Friends
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IN LUMMEN
SUPERHELDEN OP
KAMP - EXTERNAAT
The Outsider Club vzw

Basistarief: 102,00 €
Avonturenbos
Kraaibergstraat 45C
MEER INFO info@theoutsiderclub.be
+32 55 30 31 81
www.theoutsiderclub.be

KERMISTOCHT
De Lummense Dalmatiërs vzw
Wandeling langs kastelen, vijvers, landen boswegen. Rustpost: Harmoniezaal
Kerkstraat in Lummen.
Zwier je cape rond je nek, activeer je speciale
schoenen en neem je vliegende hond mee!
Bundel jullie krachten en ga de strijd aan met
de tegenstander. Hopelijk zien we jou snel!

Maandag 15 augustus 2022 tot
19 augustus 2022
van 08:00 tot 16:00

Zondag 21 augustus 2022
van 07:00 tot 15:00

HEIDEWANDELING
NAAR DE VENUSBERG
Natuurpunt Lummen
Een rustige wandeling door holle wegen naar
de purperen heide op de Venusberg.

Zondag 21 augustus 2022
van 14:00 tot 16:00
Kerk Meldert
Meldertsebaan
MEER INFO natuur.lummen@gmail.com
www.natuurpunt.be/agenda/
heidewandeling-naar-de-venusberg-2

Basistarief: 3,00 €;
Inschrijfgeld leden: 1,50 €
‘t Klavertje
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
MEER INFO kingherman55@hotmail.com
+32(0)498 05 73 54

Jouw activiteit hier? Geef ze voor 18 juli 2022 in via www.uitdatabank.be.
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ZOMER
Startof
1/07

GRATIS

IJSJE

vrijdag

2022

POP-UP ZOMERBAR AAN
DE DUIZENDJARIGE EIK

13 - 17 uur

Aan GC De Rietbron (Halen)

Voor jongeren
van 10 tot 18 jaar

M
KO IS
IN RAT
G

Geniet extra van de zomer in Lummen en kom vanaf
2 juli naar het Domein van de Duizendjarige Eik. Elke
zaterdag en zondag van 12:00-20:00 zorgen ‘In’t
Groene Goud’ en ‘Ijssalon Het Meer’ voor een gezellig
zomerterras met lekkere drankjes en hapjes. De kids
kunnen zich uitleven met de leuke zoektocht ‘Schatten
van Vlieg’ op het domein.

SKATEPARK
OUTDOOR GAMES
CHILL ZONE
DJ-SET

Voor meer info kan je terecht
op de dienst Vrije Tijd
– vrijetijd@lummen.be –
013 390 515 of via
www.lummen.be.

WIST JE DAT ...
LUMMEN OOK TOT DE
WIJERS BEHOORT – HET
LAND VAN 1001 VIJVERS?
De Wijers is een schitterend natuurgebied dat zich uitstrekt
over Midden-Limburg. Met meer dan 26 000 hectare aan
vijverlandschap wordt De Wijers ook wel het land van
1001 vijvers genoemd. Het Schulensmeer, de vijvers van
Schalbroek en Thiewinkel behoren ook tot dit unieke stuk
natuurgebied. Stap op de fiets of maak een wandeling en
laat je onderdompelen in natuur en een beetje cultuur.
Haal je ontdekkingskaart gratis af in de UiTbalie,
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 te Lummen of
neem een kijkje op de websites www.lummen.be of
www.dewijers.be.

Zin om met de kinderen op pad te gaan?
Het doeboek voor kinderen van 6-12 jaar van Robbie Roerdomp is de
ideale vakantiedag. Dit boek kost 3,95 euro en is te koop in de UiTbalie.
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‘T KLAVERTJE

ACTIVITEITEN
’T KLAVERTJE
WAT

WANNEER

KOSTPRIJS

Ijsjesdag en accordeonist
Leander Kovac

5 augustus 2022

13:00-16:00

5 euro

Kienen

26 augustus

13:00-16:00

3 euro

Terras
’t Klavertje

Elke dinsdag en donderdag in augustus bij goed weer

’t Klavertje is gesloten tussen
11 en 31 juli en op 6 augustus.

REIS ROND DE WERELD
In de week van 4 tot 8 juni gaan we op reis.
We vertrekken op dinsdag naar Spanje, woensdag
naar India, donderdag landen we in Amerika.
Vrijdag keren we terug naar België voor een laatste
culinaire stop.
• 5/07: Spanje: tapas (6 euro)
• 6/07: India: uitstap naar de Sikh tempel van
13:00-15:00 – zomersjaal meebrengen – naast
een rondleiding voorzien de sikh ook enkele
Indische specialiteiten (3 euro)
• 7/07: Amerika: paard en koets + burger (6 euro)
• 8/07: 12:00 stoofvlees met frietjes (6 euro)
Je kan natuurlijk ook voor een hele week inschrijven
voor de prijs van 20 euro incl. consumptie.

16

ZORG

ZORGZAME BUURTEN
LUMMEN ZET IN OP HET CONCEPT VAN ‘ZORGZAME
BUURTEN’ IN MELDERT EN BLANKLAAR, ONDER DE NAAM
‘ZORGZAAM MELDERT’.
In een zorgzame buurt moeten de inwoners, ongeacht hun leeftijd en
behoefte aan ondersteuning, comfortabel in hun woning of vertrouwde
buurt kunnen blijven wonen. Het is een buurt waar jong en oud samen
leven en mensen elkaar kennen en helpen.
Een zorgzame buurt is een dynamiek die samen met inwoners en lokale
partners wordt gemaakt en behouden. Vorig jaar vonden er verkennende
gesprekken plaats met inwoners onder de vorm van ‘buurtbabbels’.
Deze zomer wordt er ingezet op het in kaart brengen van de noden en
ideeën van inwoners, verengingen, organisaties,… kortom iedereen die
deel uitmaakt van het gemeenschapsleven in Meldert.
Meldert is de eerste buurt waar de gemeente inzet op ‘zorgzame
buurten’ voor een periode van twee jaar. Na deze twee jaar zal de
gemeente Meldert blijven ondersteunen en het concept van een
zorgzame buurt uitrollen in een andere buurt.

DE TIP
VAN JEF

IN DEZE LUMMENAAR GEVEN WE EVEN HET
WOORD AAN JEF GIELIS. JEF GEEFT TIPS EN
ADVIES OVER WONEN EN ENERGIEBESPARING.

Laat je verwarmings
toestellen eens
nakijken
Wist jij al dat een onderhoud van je
verwarmingstoestel verplicht is? Dat een
onderhoud moet gebeuren door een erkend
technieker? Bij elk onderhoud hoort een
reinigings- en verbrandingsattest voorzien
van de keuringsdatum, geldigheidstermijn,
keuringsnummer en volgnummer. De
geldigheidsdatum van deze attesten is
belangrijk, indien je ooit te maken krijgt met
een brand. Steek deze dus niet te ver weg in
je kast. Een verwarmingstoestel op gas moet
je om de twee jaar laten keuren, eentje op
stookolie en een hout- of kolenkachel jaarlijks.
Voor een verwarmingsketel is het verplicht
om een verwarmingsaudit te laten uitvoeren
om de 5 jaar. Een audit dient om te kijken of je
verwarmingstoestel nog voldoet aan de huidige
verbrandingsnormen en wetgeving. Dan moet je
ook beroep doen op een erkende technieker.
Op de website van departement
Omgeving kan je gericht zoeken naar
een erkende technieker of bedrijf in jouw
buurt https://omgeving.vlaanderen.be/
overzichtslijsten-erkende-personenbedrijven-opleidingscentra
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WEGENWERKEN
IN LUMMEN
Een stappenplan
IN LUMMEN WERKEN WE OP VERSCHILLENDE LOCATIES AAN EEN VEILIGE EN VLOT BEREIKBARE
GEMEENTE. MAAR, VOOR EEN WEGENWERK OP EEN GEMEENTELIJKE WEG VAN START KAN GAAN,
GAAN ER NOG HEEL WAT ADMINISTRATIEVE EN PROCEDURELE STAPPEN AAN VOORAF. IN DIT
ARTIKEL GEVEN WE ALLE MOGELIJKE STAPPEN MEE.

18

1/ In samenwerking met partners

2/Aanstelling van een ontwerper:

In veel projecten van gemeente Lummen wordt er samengewerkt om
de weginrichting aan te pakken, zowel bovengronds als ondergronds.
Dan sluit het gemeentebestuur een samenwerkingsovereenkomst af
met de betrokken partijen zoals Fluvius en Aquafin.

Net als een architect nodig is om een huis te bouwen, wordt
ook een ontwerpbureau aangesteld om de plannen te maken.
De gemeenteraad keurt een lastenboek goed en start een
aanbestedingsprocedure om een ontwerper te zoeken.

3/ Van voorontwerp tot uitvoeringsdossier:

6/ Op zoek naar een aannemer

• Samen met deze partners en eventuele participatie van de
Lummenaar tekent het bureau een voorontwerp uit voor
het project: gescheiden riolering, bredere fietspaden ...

De gemeenteraad keurt een lastenboek goed en gaat op zoek
naar een aannemer die de werken uitvoert.

• Voor het aanleggen van fietspaden kan de projectgroep
subsidies aanvragen. Het unaniem goedkeuren van een
projectnota door de projectstuurgroep waarin naast de
gemeente ook De Lijn, het departement Mobiliteit en
Openbare Werken en de provincie vertegenwoordigd zijn,
is een voorwaarde voor het kunnen aanvragen van een
subsidie.
• Intussen vraagt Fluvius ook subsidies aan bij de Vlaamse
Milieumaatschappij voor de aanleg van de riolering.
Rioleringsprojecten worden gesubsidieerd met geld dat de
burger afdraagt via de waterfactuur.
• Eens deze stappen doorlopen zijn, tekent het bureau het
definitief ontwerp uit.

4/ Wat als er te weinig ruimte beschikbaar is:
Soms is er te weinig ruimte binnen het bestaande
openbaar domein om het ontwerp aan te leggen. Dan
moet er een onteigeningsplan opgemaakt worden. Na
voorlopige goedkeuring door de gemeenteraad starten
de onderhandelingen met de eigenaars. Vermits de
onderhandeling persoonlijk gebeurt, kan dit bij grotere
projecten meer dan een jaar in beslag nemen. Als er geen
minnelijke schikking bereikt wordt met alle eigenaars
moet de gemeenteraad de onteigeningsplannen definitief
goedkeuren waarna het kan zijn dat een gerechtelijke
procedure opstart.

5/Een omgevingsvergunning indienen
Nu moet de vergunning voor het uitvoeren van de werken
aangevraagd worden.
• De gemeente dient een officiële omgevingsvergunnings
aanvraag en daarna volgt het instellen van het openbaar
onderzoek. Om iedereen goed te informeren wordt er in
deze fase een infomarkt georganiseerd.
• De omgevingsambtenaar onderzoekt de eventuele bezwaren
en geeft een advies aan de vergunningverlenende instantie.
Dat kan naargelang de impact van de werken de gemeente,
de provincie of de Vlaamse gemeenschap zijn.
• De vergunningsaanvraag wordt goed- of afgekeurd.

• Er start een aanbestedingsprocedure op: daarbij kan
iedere aannemer zich inschrijven als zij voldoen aan de
gestelde voorwaarden om de werken uit te voeren.
• Op basis van de criteria uit de procedure wordt er een
aannemer gekozen.
• De gemeente zit samen met de aannemer en bespreekt
de timing en de planning van de werken.
– In welke fases laten we de werken verlopen?
– Hoe zorgen we ervoor dat de Lummenaar zo weinig
mogelijk hinder ondervindt?
– Hoe houden we rekening met de bereikbaarheid van
handelszaken?
• Samen met de aannemer organiseert de gemeente
een infovergadering of infomarkt. Tijdens deze
infovergadering krijg je concrete informatie over de timing
van de werken, de verschillende fases en de omleidingen
die zullen gelden tijdens de werken.

7/ Voorbereidingen kunnen starten
Als de vergunningsaanvraag is goedgekeurd, kan de
aannemer starten met de voorbereidende werken op het
terrein.
• De nutsmaatschappijen gaan aan de slag met het
verleggen of aanleggen van nutsleidingen zoals
gescheiden riolering, telefoon- en internetkabels. Zo komt
de aannemer geen leidingen tegen als hij in de ondergrond
graaft.
• Het terrein wordt bouwrijp gemaakt: de gracht wordt
gemaaid, bermen wordt onthard en struiken en bomen
worden gerooid.

8/ Klaar om aan de slag te gaan!
Alle voorbereidingen zijn nu getroffen om de werken uit te
voeren. De aannemer gaat nu aan de slag om de weg opnieuw
aan te leggen of in te richten.
Tijdens de werken stemt de aannemer nauw af met de
gemeente en de nutsmaatschappijen om de werken zo vlot
mogelijk te laten verlopen.

19

WONEN
PARTNERSCHAP
TUSSEN LUMMEN EN DUBOLIMBURG

TIJDELIJKE
AANVRAAGSTOP
RENOVATIEPREMIE EN
ENERGIEPREMIES
IN AANLOOP NAAR
MIJN VERBOUWPREMIE

LUMMEN IS PARTNERGEMEENTE VAN DUBOLIMBURG. DUBOLIMBURG
ADVISEERT EN BEGELEIDT PARTICULIEREN OP HET VLAK VAN DUURZAAM
BOUWEN, RENOVEREN EN WONEN. IN 2022 STAAN ER NAAST HET BESTAANDE
AANBOD OOK EEN AANTAL NIEUWIGHEDEN OP HET PROGRAMMA.

De renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen
en verschillende energiepremies van Fluvius
worden vanaf 1 juli 2022 geïntegreerd in ‘Mijn
Verbouwpremie’. Vanaf 1 oktober 2022 kan
je effectief de nieuwe ‘Mijn VerbouwPremie’
aanvragen. Dat betekent dat je tussen 1 juli
en 30 september geen premies meer kan
aanvragen voor categorieën van werken die
onderdeel zijn van ‘Mijn VerbouwPremie’.
Het gaat om de volgende premies:
dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie,
hoogrendementsglas, warmtepomp (behalve
hybride warmtepomp), zonneboiler en
warmtepompboiler. Vanaf 1 oktober 2022 kan
je ‘Mijn VerbouwPremie’ online aanvragen.
Je hoeft niet te wachten met de uitvoering
van de werken om in aanmerking te komen.
Andere premies (zoals de EPC-labelpremie,
de premie voor zonnepanelen, de premie voor
een hybride warmtepomp en de premie voor
sturing van elektrische warmte) kunnen na
1 juli 2022 nog steeds bij Fluvius worden
aangevraagd.

Raadpleeg de simulator
Via de simulator bereken je snel welke premie
en welk premiebedrag je kan krijgen voor de
verschillende categorieën van werken binnen
‘Mijn VerbouwPremie’.

Energiefactuur verlagen
Wil je je energiefactuur verlagen door middel van een aantal slimme tips en
tricks? Je krijgt snel en helder uitgelegd welke je mogelijkheden zijn. Dankzij het
partnerschap tussen Lummen en De Huisdokter van Dubolimburg is dit advies
helemaal GRATIS.

Grondig renoveren
De Huisdokter van Dubolimburg helpt je graag aan huis en op maat met je
renovatie. Samen met jou bekijkt hij de mogelijkheden van je woning en geeft hij
je – bij een grondige verbouwing met meerdere energiebesparende maatregelen in een uitgebreid Renovatierapport objectief advies om jouw woning te verbeteren
op het vlak van isolatie, ventilatie, verwarming, beglazing, hemelwater,
hernieuwbare energie en veel meer. Dankzij het partnerschap betaal je als
inwoner van Lummen slechts 50 euro (ipv 100 euro) voor je advies mét rapport!

Huisdokter voor groengevels-en daken
Sinds april 2022 kan elke Limburgse particulier een Huisdokteradvies aanvragen
dat specifiek gericht is op het plaatsen van groengevels en groendaken. Zowel
voor renovatie als voor nieuwbouw.
Inwoners van Lummen betalen dankzij het partnerschap slechts 50 euro. Wie
een ‘gewoon’ Huisdokterbezoek koppelt aan een ‘advies groendak/-gevel’ geniet
bovendien van een aantrekkelijk combitarief.

Asbestverwijderingscampagne
In samenwerking met Ovam, Limburg.net en de provincie Limburg wordt de
Asbestverwijderingscampagne voor Limburgse particulieren gelanceerd in
2022. Naast gespecialiseerd advies en begeleiding wordt er gezorgd voor een
veilige en professionele verwijdering van asbest in daken, gevels, leidingen en
bijgebouwen. Er zijn ook premies voor wie effectief verwijdert via Dubolimburg.
Het volledige aanbod van De Huisdokter kan je raadplegen via de website
www.de-huisdokter.be. Hier kan je ook terecht voor het maken van een
afspraak voor persoonlijke advies.

Alle details en voorwaarden vind je op
www.mijnverbouwpremie.be.

Voor meer info kan je terecht bij Wonen in West-Limburg, info@woneninwestlimburg.be.
Inwoners van Lummen kunnen na afspraak ook terecht bij het woonloket van Herk-de-Stad of Halen.
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LOCATIES

OPENINGSUREN

CONTACT

Lummen

woensdag: 09:00-12:00

013 390 529

Herk-De-Stad

dinsdag: 09:00-12:00

013 380 316

Halen

maandag: 14:00-19:00

013 460 377

NATUUR EN KLIMAAT
“Hoe meer fietsjes, hoe
meer kinderen we een fiets
op maat kunnen geven.”

“Op Wielekes heeft
al heel wat fietsjes
gered van het stort.”

“Heb je nog een fiets in
goede staat thuis staan die
je kind niet meer gebruikt?
Daar zijn we naar op zoek.”

OP WIELEKES
Het hele uitleensysteem wordt gedragen door
vrijwilligers. Zij verzorgen de administratie,
beheren de reservaties, kuisen en herstellen
fietsjes, bemannen het depot, geven je fietstips ...
Peter, Jaak,Yvonne, Herman, Kurt en Luc, staan
elke eerste en derde zaterdag voor je klaar.

Het fietsdepot vind je in de
Pastoor Frederickxstraat 11, achter
buitenschoolse kinderopvang
’t Sjamajeeke. Het is open elke eerste en
derde zaterdag van de maand, tussen
10.00 en 12.00 uur, na reservatie via
https://calendly.com/opwielekes-lummen

LIFE DELTA NODIGT UIT
DE WERKEN VAN HET EUROPESE PROJECT LIFE DELTA IN
HET SCHULENSBROEK ZIJN INTUSSEN WEER EEN HEEL
EIND GEVORDERD. HOOG TIJD OM EENS EEN KIJKJE TE
GAAN NEMEN.
Daarom organiseert het projectteam een publieksmoment.
Op het kijkplatform kan je uitleg krijgen met uitstekend
zicht op de gerealiseerde werken. Via een wandeling kan
je vervolgens het nieuwe belevingspad en de ingerichte
paaivijvers aan de noordwest zijde van het Schulensmeer
verkennen. Na afloop kan je genieten van een drankje.
Afspraak: Vrijdag 24 juni om 14:00 aan het Bezoekers
centrum het Schulensmeer (Demerstraat 60, Lummen)
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IN DE KIJKER

GEZOCHT:
VRIJWILLIGERS AAN
HET SCHULENSMEER
De omgeving van het Schulensmeer is de ideale plek om tot rust te
komen. Wandelaars, fietsers en vissers genieten hier graag van de
mooie natuur. Om ervoor te zorgen dat het Schulensmeer een mooie
en rustige omgeving blijft, zet politie Limburg Regio Hoofdstad er al
enkele jaren vrijwilligers in. Samen met de politie binden zij de strijd
aan tegen onder andere sluikstorten, wildparkeren en loslopende
honden.
De vrijwilligers informeren en sensibiliseren de bezoekers van
het natuurgebied. In geval van problemen zijn zij het eerste
aanspreekpunt. Overtredingen melden zij aan hun coördinator.

De politiezone is momenteel op zoek naar nieuwe vrijwilligers
om haar ploeg te versterken. Heb jij nog wat vrije tijd en wil jij
je engageren om samen te zorgen voor een veilige en leefbare
omgeving aan het Schulensmeer? Stel je dan snel kandidaat via
pz.lrh.vrijwilligers@police.belgium.eu
De politie biedt je:
• Een opleiding
• Onkostenvergoedingen
• Een herkenbare outfit

SPORTCOMPLEX
GESLOTEN WEGENS
GROOT ONDERHOUD
Sportcomplex Vijfsprong zal gesloten zijn wegens
het jaarlijks groot onderhoud van maandag 20 juni 2022 tot en
met zondag 3 juli 2022.
Wij verwelkomen jullie graag terug vanaf maandag 4 juli 2022!
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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

NELLY BOGA

Op welke locatie
gaat speelpleinwerking
‘The Lucky’s’ deze
zomer door?

VRAAG 1

Hoeveel
vrijwilligers telt
‘Op Wielekes’?

ERTS

Waar verstopte
‘Vlieg’ zijn
schatten?

VRAAG 2

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 15 juli 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

2

3

1

De ‘Ballenregen’ na de carnavalstoet was weer
een groot succes.

2

Hand in hand trokken de Lummense kleuters
naar sportcomplex Vijfsprong om zich uit te
leven op de kleutersportdagen.

3

Tussen 10 en 13 mei 1940 vond de Slag van
Lummen plaats, op 8 mei 2022 kwamen
we samen en herdachten we samen met de
oud-strijders de gebeurtenissen die toen in
Lummen hebben plaatsgevonden.

4

Het was dolle pret op de Lummense
Buitenspeeldag aan Sportcomplex Vijfsprong.

4

www.lummen.be

