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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

Niets uit deze uitgave mag worden ge-
reproduceerd en/of openbaar gemaakt 
worden door middel van druk, fotokopie, 
elektronische dragen of op welke wijze 
dan ook zonder voorafgaande toestem-
ming van de uitgever
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Beste Lummenaar
Helaas moet ik mijn voorwoord deze keer 
wijden aan minder goed nieuws. Op korte 
tijd heeft onze gemeentelijke organisatie 
immers drie overlijdens te betreuren 
gehad. 
Zo overleed op 12 maart 2019 de gewezen 
burgemeester van Meldert, de heer Hubert 
Vanderlinden. Hubert begon zijn politieke 
carrière in 1971 als schepen te Meldert, 
was van 1973 tot 1976 burgemeester van 
Meldert en werd na de fusie schepen in de 
gemeente Lummen tot 1982. Van 1983 
tot 1994 was Hubert gemeenteraadslid 
in Lummen. Daarnaast was Hubert erg 
actief als voorzitter en bestuurslid van 
de Koninklijke Strijdersbond van België 
in respectievelijk Meldert en Lummen. 
Wij kenden Hubert als een ervaren en 
diplomatisch politicus en een hoeksteen 
van Lummense samenleving. 
Op 18 maart 2019 overleed voormalig 
gemeente- en OCMW-raadslid Willy 
Bijnens. Als gewezen postbode kende 
iedereen Willy. Willy werd OCMW-raadslid 
in 1995 tot 2006 waarna hij zijn politieke 
carrière verderzette in de gemeenteraad 
van Lummen tot 2012. Vervolgens zetelde 
hij van 2013 tot 2018 opnieuw in de 
OCMW-raad en in het Bijzonder Comité van 
de Sociale Dienst. Daarnaast was Willy ook 
bestuurslid van ACV Lummen. Buiten zijn 
politieke carrière was Willy ook een zeer 
actief lid van de Sint-Jansgilde Thiewinkel 
en van het lokaal dienstencentrum 
te Lummen waar hij zich onverdroten 
bleef inzetten voor zijn hulpbehoevende 
medemens. Met Willy verliezen wij een 
zeer sociale en actieve steunpilaar van 
onze gemeente en een heel graag geziene 
figuur in het verenigingsleven.
Tot slot moet ik helaas nog het zeer 
plotse overlijden melden van één van 
onze collega’s in actieve dienst, Patrick 
Swerts. Patrick werkte al sinds 1984 in 
de groendienst en stond gekend als een 
hele joviale en behulpzame collega met 
veel gevoel voor humor die altijd voor 
iedereen klaar stond. Patrick kwam op 
7 april jongstleden om het leven na een 
smartelijk ongeval. Wij zullen hem allen 
missen.

Uw burgemeester
Luc Wouters
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WORD JIJ 
ONZE NIEUWE 
COLLEGA?

Afdelingshoofd personeel en 
administratie
niveau Av, statutair, aanleg werfre-
serve, universitair diploma 
Je staat in voor de coördinatie, 
voorbereiding en opvolging van een 
strategisch en integraal personeels-
beleid en –beheer. Daarnaast zorg je 
voor de voorbereiding en opvolging 
van de administratieve processen 
binnen de dienst van het secreta-
riaat. 

Bibliothecaris 
niveau Bv, contractueel, onbepaal-
de duur, aanleg werfreserve, diplo-
ma hoger onderwijs (bachelor)
Je bent verantwoordelijk voor de 
coördinatie van de bibliotheek en 
het garanderen van een kwalitatieve 
dienstverlening.

Deskundige ICT
niveau Bv, contractueel, onbepaal-
de duur, aanleg werfreserve, diplo-
ma hoger onderwijs (bachelor)
Je beheert, beveiligt en onder-
houdt de gehele ICT-infrastructuur 

van gemeente en OCMW. Je zorgt 
voor de algemene werking van het 
datamanagement en de technische 
ondersteuning van de diensten, 
met het oog op een vlotte, veilige en 
efficiënte dienstverlening. 

Deskundige facility
niveau Bv, contractueel, onbepaal-
de duur, aanleg werfreserve, diplo-
ma hoger onderwijs (bachelor)
Je waakt over de goede conditie van 
de gemeentelijke gebouwen door 
middel van een doordacht ontwerp 
en een doeltreffend onderhoud. 

2 Deskundigen omgeving
niveau Bv, contractueel, onbepaal-
de duur, aanleg werfreserve, diplo-
ma hoger onderwijs (bachelor)
Je ondersteunt de omgevingsamb-
tenaar bij de dagelijkse werking 
van de dienst met betrekking tot 
vergunningen. Hierbij kan je jezelf 
wetten, reglementen en voor-
schriften snel eigen maken en juist 
interpreteren. 

Deskundige 
overheidsopdrachten
niveau Bv, contractueel, onbepaal-
de duur, aanleg werfreserve, diplo-
ma hoger onderwijs (bachelor)
Het coördineren en correct adminis-
tratief afhandelen van dossiers voor 
opdrachten van werken, leveringen 
en diensten binnen de geldende 
reglementering. 

Preventieadviseur
niveau Bv, statutair, aanleg werf-
reserve, diploma hoger onderwijs 
(bachelor) en een getuigschrift 
preventieadviseur niveau II binnen 
een termijn van twee jaar na aan-
stelling behalen of houder zijn van 
dit getuigschrift 
Je hebt een adviserende en contro-
lerende rol inzake veiligheid, welzijn 
en gezondheid op het werk. Deze 
functie wordt gecombineerd met 
de gemeentelijke opdracht inzake 
noodplanning.

Ben jij het die we zoeken?

Stuur dan uiterlijk op 10 mei 2019 
jouw motivatiebrief, cv en eventu-
eel ook een kopie van je diploma 
of getuigschrift naar het college 
van burgemeester en schepenen, 
Gemeenteplein 13 in 3560 Lummen. 
De kandidaturen kunnen ingediend 
worden op de volgende manieren: 
• door een per post aangetekend 

verzonden sollicitatiebrief; 
• tegen ontvangstbewijs afgegeven 

door de personeelsdienst; 
• via e-mail gericht aan de perso-

neelsdienst.

Meer informatie
personeelsdienst: 
013 390 430
personeelsdienst@lummen.be
www.lummen.be/vacatures

Onder andere omwille van de integratie van gemeente en OCMW 
zijn we momenteel op zoek naar gedreven kandidaten (m/v/x) 
voor volgende functies. Heb je interesse? Stel je dan zeker snel 
kandidaat! Meer uitgebreide informatie over deze vacatures kan 
je vinden op www.lummen.be/vacatures
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LOKAAL DIENSTENCENTRUM 
‘T KLAVERTJE 
VIERT 10DE VERJAARDAG! 

In 2009 werd een concept opgesteld 
voor een lokaal dienstencentrum 
waarbij de voornaamste doelstelling 

was om activiteiten aan te bieden 
aan Lummense 55-plussers om hun 
sociaal netwerk te versterken. 

Lisette en Clairette: 
we kunnen ‘t Klaver-
tje niet meer missen, 
een week zonder het 
ontmoetingsmoment 
op vrijdag is geen ge-

slaagde week”

Destijds werd er gestart met enkel 
een activiteit op vrijdagnamiddag 
in zaal 5 van het GCOC Oosterhof. 
Ondertussen is lokaal dienstencen-
trum ‘t Klavertje uitgebreid met een 
dagelijks aanbod en is zaal 5 van 
het GCOC Oosterhof een vaste plek 
voor ’t Klavertje geworden.  

Gevarieerd aanbod: van 
warme maaltijd, kaarten tot 
computerles 

Doorheen de jaren werd het lokaal 
dienstencentrum een vaste waarde 
en werd het aanbod uitgebreid. Je 

Lokaal dienstencentrum ’t Klavertje bestaat dit jaar 10 jaar! In 
2009 werd ‘t Klavertje opgericht waarbij er in eerste instantie en-
kel op één namiddag activiteiten  werden georganiseerd. Onder-
tussen is ’t Klavertje uitgegroeid tot een open huis waar iedereen 
terecht kan voor ontmoeting, ontspanning, informatie, vorming 
en dienstverlening. 



VRAAG 
AAN ...
... Heidi Lamotte, 
schepen bevoegd voor 
sociale zaken

Waarom is het lokaal 
dienstencentrum ’t Klavertje 
zo belangrijk?

‘t Klavertje is 
een warme en 

gezellige ontmoe-
tingsplaats voor 

55-plussers. 

In ‘t Klavertje valt er altijd 
wel iets te beleven. Je kan 

er terecht voor een gezellige 
babbel, een tasje koffie , een 

warme maaltijd of een leuke activi-
teit (gezelschapsspel, creatieve activi-

teit, taal- en computerlessen, infosessies, 
vormingen, ...)

Wat is er nu zo speciaal aan ‘t Klavertje? Het centrum 
heeft een laagdrempelig karakter. De activiteiten zijn 
erop gericht om de zelfredzaamheid en het sociale 
netwerk van de bezoekers te versterken. Tot slot is ‘t 
Klavertje de ideale partner tegen mogelijke vereenza-
ming. 

Kortom in ‘t Klavertje staat de deur steeds open en 
het is er goed vertoeven. De medewerkers en vrijwilli-
gers hebben een luisterend oor en staan alle bezoe-
kers bij met raad en daad.
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kan er nu terecht voor een gezellige babbel, een warme 
maaltijd, om te kaarten of om informatie in te winnen over 
de dienstverlening. Er worden ook geregeld computerlessen 
en andere vormingen gegeven. 

Marcel: “Ik ben blij 
dat ik wekelijks mijn kaartje 

kan komen leggen.”

Een volledig overzicht van de activiteiten kan je vinden op 
www.lummen.be/lokaaldienstencentrum. Wil jij graag de 
nieuwsbrief met een overzicht van de activiteiten van lokaal 
dienstencentrum digitaal ontvangen? Stuur dan een mailtje 
naar: lokaaldienstencentrum@lummen.be

Ook aan de minder mobiele inwoners werd gedacht dankzij 
de vervoerservice van Anders Mobiel Limburg (zie pag. 6). 

Met dank aan de vrijwilligers 

Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje maakt al sinds de start 
gebruik van vrijwilligers. Zo helpen onder andere heel wat 
leden van de seniorenadviesraad mee in ‘t Klavertje. 

Monika: “Ik ben blij 
dat ik erbij was vanaf de start, 

na 10 jaar zien we ook 
een mooie vooruitgang”

Dankzij de inzet en medewerking van de vrijwilligers is dit 
lokaal dienstencentrum kunnen worden wat het nu is. We 
zijn deze vrijwilligers dan ook bijzonder dankbaar en hopen 
dat ze zich ook in de toekomst verder blijven inzetten voor 
’t Klavertje.

Receptie op vrijdag 28 juni 2019 

Uiteraard willen we deze bijzondere verjaardag vieren! 
Vandaar dat er in de week van 24 tot 28 juni een tijdelijke 
fototentoonstelling gepland is. Ook is iedereen welkom op 
de receptie van vrijdag 28 juni vanaf 15 uur! Zo kan ieder-
een kennismaken met de dienstverlening van ons lokaal 
dienstencentrum. 
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Sinds kort maakt lokaal diensten-
centrum ’t Klavertje gebruik van 
een nieuw busje! 
Indien je graag deelneemt aan een 
activiteit van lokaal dienstencen-
trum ’t Klavertje, maar moeilijkhe-
den hebt met vervoer, kan je beroep 
doen op ‘het busje’. Een vrijwillige 
chauffeur haalt je aan huis op en 
brengt je na de activiteit terug 
naar huis. Je betaalt hiervoor per 
rit 1 euro (enkel). Gebruik je een 
rolstoel? Ook dat is geen probleem, 
ons busje is aangepast! 

Info en aanvragen 
Lokaal dienstencentrum ’t Klavertje
GCOC Oosterhof zaal 5
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen
Tel: 013 390 605
E-mail: lokaaldienstencentrum@
lummen.be 

Gezocht: enthousiaste 
chauffeurs 

Heb je nog wat tijd over? Ben je op 
zoek naar een zinvolle bezigheid? 

Wil je graag een meerwaarde bete-
ken voor anderen? Dan kan je bij 
ons aan de slag als vrijwilliger!  We 
zijn op zoek naar chauffeurs die zo-
wel met hun eigen wagen en/of met 
het busje mensen willen vervoeren. 
Je beslist steeds zelf of je tijd hebt 
en de rit wil uitvoeren!  Met je eigen 
wagen rijden kost geld. Je ontvangt 
daarom een onkostenvergoeding 
per gereden kilometer. Voor meer 
info kan je contact opnemen met: 
vrijwilligerswerking@lummen.be of 
bel: 013 390 530 

Vervoerservice Anders Mobiel 
Limburg

Bij Anders Mobiel Limburg kan je 
terecht voor vervoer naar de winkel, 
de dokter, het ziekenhuis, een 
familiebezoekje, ... Een vrijwillige 
chauffeur haalt je, met zijn eigen 
wagen, bij je thuis op en brengt 
je terug naar huis. Ben je rolstoel-
gebruiker? Dan zal de chauffeur 
gebruik maken van het aangepast 
busje met rolstoellift. Aan het einde 
van de rit betaal je een vaste bij-

drage per gereden kilometer en een 
kleine administratiekost. 

Wat zijn de voorwaarden?

• Leeftijdsvoorwaarde: 65+ (uitzon-
deringen mogelijk)

• Geen gebruik kunnen maken van 
het openbaar vervoer of eigen 
vervoer

• Verplaatsingsproblemen omwille 
van een beperking: handicap, 
gezondheidsproblemen of sociale 
situatie 

Hoe aanvragen?

Als je voor de eerste keer beroep 
doet, komt er eerst een maatschap-
pelijk assistent op huisbezoek. 
Dit om samen te bepalen of je aan 
de voorwaarden voldoet en om de 
praktische afspraken te overlo-
pen. Een rit kan je iedere werkdag 
voor 12u aanvragen bij het lokaal 
dienstencentrum ’t Klavertje. We 
vragen om minstens 3 werkdagen 
op voorhand je rit aan te vragen, 
zodat de dienst voldoende tijd heeft 
om een chauffeur te zoeken. 

Nieuw busje voor lokaal 
dienstencentrum ‘t Klavertje
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KORT NIEUWS

Op zondag 26 mei zijn het federale, 
Vlaamse en Europese verkiezingen. 
Kan je om een bepaalde reden niet 
naar het stembureau gaan? Dan 
kan je een andere kiezer in jouw 
naam laten stemmen door hem een 
volmacht te geven. Deze volmacht 
kan je terugvinden op de website 
Verkiezingen.fgov.be of kan je op 
de dienst burgerzaken afhalen. 
Bijkomend heb je ook nog een extra 
attest nodig, afhankelijk van de 
situatie:

• Je bent omwille van medische re-
denen niet in staat om naar het 
stembureau te gaan of niemand 
kan je ernaartoe voeren.

 Je voegt een medisch attest bij de 
volmacht.

• Je bent omwille van beroeps- of 
dienstreden in de onmogelijk-
heid om je in het stembureau aan 
te bieden.

 In dit geval moet je een attest van 
de werkgever voorleggen.  

• Je bent student en kan om 
studieredenen niet naar het 
stembureau gaan.

 Je voegt bij de volmacht een 
attest van de directie van de 
instelling waar je studeert.

• Je verblijft tijdelijk in het buiten-
land wegens vakantie (of een 
andere niet-beroepsreden)

 Je voegt bij de volmacht een 
attest toe dat door de  burge-
meester ondertekend moet 
worden. Je vindt dit attest op 
verkiezingen.fgov.be of je kan het 
verkrijgen op onze dienst burger-
zaken. Bij dat attest voeg je de 
nodige bewijsstukken toe. Als je 
deze niet kan voorleggen, moet 
je een verklaring op erewoord 
ondertekenen.

De persoon die in je plaats stemt, 
moet volgende documenten mee-
brengen naar het stembureau:
• het volmachtformulier
• zijn identiteitskaart 
• zijn oproepingsbrief
• uw oproepingsbrief
• het attest dat bewijst dat je zelf 

niet kan stemmen. 

De persoon die in je plaats stemt, 
geeft deze formulieren af aan de 
voorzitter van het stembureau waar 
je moet gaan stemmen. 

Meer informatie: 
dienst Burgerzaken
burgerzaken@lummen.be
013 390 470

Volmacht nodig voor 
zondag 26 mei 2019?

Op donderdag 23 mei, maandag 27 
mei en dinsdag 11 juni kan je jouw 
belastingbrief laten invullen door 
specialisten van de FOD Financiën. 
Zij geven jou advies en beantwoor-
den jouw vragen. De zitdagen vinden 
plaats in het Administratief Centrum 
(Gemeenteplein 13) telkens van 9 
tot 15 uur. 

Hulp nodig met 
het invullen van 
je belastingbrief? 
Kom naar de 
belastingzitdagen 
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FEESTELIJKE HEROPENING 
DORPSSTRAAT EN 
CHARLES WELLENSPLEIN 
OP 30 APRIL 2019

Aantrekkelijkheid centrum 
verhogen 

Met de herinrichting van het cen-
trum wou het gemeentebestuur de 
aantrekkelijkheid van het centrum 

verhogen en meer beleving in een 
groene ruimte brengen. 

De Dorpsstraat tussen het Ge-
meenteplein en de Pastoor Frede-
rickxstraat werd daarom ingericht 

als een fietsstraat. Door de weg 
op te splitsen in twee afzonder-
lijk rijbanen waarop de fietser 
voorrang  heeft op de auto zal het 
veiligheidsgevoel voor de zwakke 
weggebruiker aanzienlijk verhogen. 
De riolering van de volledige Dorps-
straat en Fagnoulestraat werden 
hierbij ook volledig vernieuwd. Op 
de middenberm in de Dorpsstraat 
kan je nu parkeren tussen bomen 
en lichtmasten. 

Ook het Charles Wellensplein kreeg 
een volledige renovatie. De belang-
rijkste boom bleef behouden en 
zal nog geaccentueerd worden met 
aangepaste moderne verlichting. 
Dankzij verschillende zitelementen, 
een petanquebaan en de groene 
omgeving wordt het een aangena-
me plaats waar inwoners, kinderen 
en bezoekers kunnen vertoeven. 
Ook het borstbeeld van Charles 
Wellens krijgt terug een vaste plek 
op het plein. In het midden bevindt 
zich tevens een wadi, dat is een 
combinatie van een bovengrondse 

De werken voor de herinrichting van de Dorpsstraat en Charles 
Wellensplein zijn voltooid. Om het resultaat feestelijk te herope-
nen worden er verschillende activiteiten georganiseerd op dinsdag 
30 april 2019. Ook de jaarlijkse jaarmarkt vindt die avond plaats.
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infiltratiekom met een ondergrond-
se infiltratievoorziening. 

Activiteiten 30 april 2019 

Op dinsdag 30 april tussen 15 en 20 
uur kan je in de Dorpsstraat en aan 
het Charles Wellensplein terecht 
voor heel wat activiteiten. 

Vanaf 15 uur is er doorlopend kinde-
ranimatie voorzien (gekke fietsen 
parcours, go-cars, kermisattractie, 
...). Daarnaast wordt er ook een 
demonstratie petanque gegeven. 
Wil je meer informatie over het 
archeologisch onderzoek? Dan kan 

je hier ook terecht bij het infostand-
je tussen 17 en 20 uur. En je kan 
een rondleiding met gids krijgen 
over het leven van Charles Wellens 
tussen 18 en 19 uur. 

Bovendien is er ook nog de jaarlijk-
se avondmarkt van 17 tot 22 uur op 
het Gemeenteplein en de Kerk-
straat. Ook de lokale handelaars 
zullen die avond extra geopend zijn. 
Kom dus gerust met de hele familie 
een kijkje nemen. 

Een overzicht van het programma 
kan je terugvinden op de website: 
www.lummen.be/heropening 

Gemeentelijke raad 
voor ontwikkelings-
samenwerking (GROS) 
bestaat 10 jaar 

Dit jaar bestaat de GROS 10 jaar, 
om dit te extra in de kijker te 
plaatsen, zullen ze dit jaar ook 
aanwezig zijn op de jaarmarkt 
van 30 april 2019. De leden van 
de GROS zetten zich al jaren 
in voor duurzame ontwikke-
lingssamenwerking. Wil je 
meer weten over hen? Bezoek 
dan zeker hun infostand op de 
jaarmarkt van 30 april tussen 
17 en 22 uur. 
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Nieuw 
telefoonnummer 
wijkkantoor 

Laat je fiets graveren op 
zaterdag 18 mei

Nieuwe wijkinspecteur Ellen Konix

Sinds 1 april 2019 kregen alle 
wijkkantoren van de politie 
Limburg Regio Hoofdstand 
nieuwe telefoonnummers. Het 
wijkkantoor in Lummen kan je 
bereiken op het telefoonnum-
mer 011 938 970. 

Tijdens de zaterdagmarkt van 18 mei kan je tussen 9 en 13 uur je 
fiets gratis laten graveren. Een gegraveerde fiets wordt veel minder 
snel gestolen. Vergeet je identiteitskaart niet mee te brengen! 

Sinds maart is Ellen Konix gestart als nieuwe wijkinspecteur in Lummen. Zij 
vervangt Karel Lahon die momenteel in Herk-de-Stad werkt. Ellen zal verant-
woordelijk zijn voor de wijk Thiewinkel, Rekhoven, Molem en Lummen-centrum. 

Wil je Ellen graag bereiken?
• gsm: 0471 91 24 20 
• algemene mail: lummen@politielrh.be 

NIEUWS
POLITIE LIMBURG 

REGIO HOOFDSTAD 
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UITAGENDA
MEI
JUNIMEI

 LAMMEKESDAG
 Landelijke Gilde Lummen

Een opendeurdag van een geiten-
boerderij. 

• woe 1/05/19 
• van 14:00 tot en met 18:00
• Goeslaerstraat 33
 3560 Lummen
• Meer info: 
 pollaris_32@hotmail.com, 
 http://landelijkegilden.be

 LENTETOCHT
 Wandelsport 
 Vlaanderen vzw

Wandelen in Geneiken op een 
wisselend rustig parcours, gro-
tendeels langs natuurgebied de 
Zwarte Vallei en bos.

• Do 2/05/19 
• van 07:00 tot en met 15:00
• Sacramentsgilde
 Sacramentstraat
 3560 Lummen
• Inkom leden: 1,10 euro, 
 niet-leden: 1,50 euro
• Meer info: molenberghsmarc@

hotmail.com

 18-JARIGEN LINKHOUT

• za 4/05/19 
• 21:00 tot en met 04:00

• OC De Link
 Linkhoutstraat 194
 3560 Lummen
• VVK: 12 euro, Kassa: 15 euro
• Meer info: Facebookpagina 

18-jarigen Linkhout

 GROTE ZETTERS-
 PRIJSKAMP
 Sint- Lambertus meldert

Ten voordele van de Boogschut-
tersvereniging. Inschrijven vanaf 
13:30 uur. Niet kaarters ook van 
harte welkom!

• zo 5/05/19 
• van 13:00 tot en met 20:00
• vzw Sint- Lambertus
 Violetstraat 5A
 3560 Lummen
• Inkom: 5 euro
• Meer info: 013 336 182

 WEIDEVOGELS IN HET 
 SCHULENSBROEK 
 Natuurpunt Vrienden van het 
 Schulensbroek

Breng je verrekijker mee en 
verken dit vogelparadijs samen 
met een natuurgids. Aan deze ac-
tiviteit kunnen max. 30 personen 
deelnemen. 

• zo 5/05/19 
• van 14:00 tot en met 17:00
 Kerk Schulen
 Kiezelweg 70
 3540 Schulen
• Deelname leden Natuurpunt: 
 1 euro, niet-leden: 2 euro
• Meer info: 
 schulensmeer@natuurpunt.be, 
 013 556 381, 
 www.natuurpunt.be/agenda

 VROEGE VOGEL-
 WANDELING MET 
 PICKNICKONTBIJT
 Natuurpunt Lummen

Na zonsopgang explodeert de 
vogelzang en daar willen we mee 
van genieten om nadien buiten te 
smullen van een lekker ontbijt. 

• zo 5/05/19 
• van 06:00 tot en met 08:30
• Parking Theepot
 Ashoekstraat 
 3560 Lummen
• Deelname leden Natuurpunt: 
 5 euro, niet-leden: 8 euro
• Meer info: 
 natuur.lummen@gmail.com, 
 www.natuurpunt.be/agenda

 BEZOEK AAN DE 
 PAARDENKLINIEK IN 
 LUMMEN
 vtb Kultuur Lommel

Dankzij de renovatie is de kliniek 
volledig uitgerust om aan de 
noden van paarden te voldoen
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• zo 19/05/19 
• van 11:00 tot en met 17:00
• Schulensmeer
 Demerstraat 60
 3560 Lummen

 FOODTRUCKFESTIVAL 
 
 Chefs on wheels

Naast onze foodtruckers, zijn er 
ook gezellige bars, voorzien we 
picknickbanken, zorgen we voor 
een streepje muziek, kinderani-
matie ... 

• za 25/05/19 
• van 12:00 tot en met 22:00 
• zo 26/05/19 
• van 12:00 tot en met 21:00
• Gemeenteplein
 3560 Lummen
• Meer info: 
 www.chefsonwheels.be

 KASTELEN ANDERS 2019
 Dienst Vrije tijd

De wandeling van Kastelen 
Anders is een ideale mix van 
cultuur en natuur in Lummen. 
De wandeling is 3 - 4 km lang 
en duurt ongeveer 2 uur met de 
gids. De route is niet toegankelijk 
voor buggy’s en rolstoelen.

• zo 26/05/19 
• van 14:00 tot en met 17:00
• vertrek en aankomst: 
 Gemeenteplein 
• Meer info: 
 vrijetijd@lummen.be, 
 013 390 515, www.lummen.be

 RONDOM LUMMEN
 Wandelsport Vlaanderen 
 vzw

Start 30 km tot 12.00u, 20-25 
km tot 13.00u, 15 km tot 14.00u. 

• woe 8/05/19 
• om 14:00
• Paardenkliniek Lummen
 Paalstraat 8
 3560 Lummen
• Deelname: 8 euro
• Meer info: 
 lommel@vtbkultuur.be, 
 www.vtbkultuur.be

 MOS-OPENSCHOOL-
 TUINENDAG
 MOS - duurzame scholen

Op woensdag 15 mei zetten heel 
wat scholen in Vlaanderen hun 
schoolpoort open. Ze vertellen 
over hun traject van grijze speel-
plaats naar groene schooltuin. 
Dé dag dus om voorbeelden te be-
kijken, ervaringen uit te wisselen 
en ideeën op te doen! Doelgroep: 
leerkrachten en directies, ouders 
van ouderraden en oudervereni-
gingen, studenten lerarenoplei-
ding, buurtbewoners.

• woe 15/05/19 
• van 09:00 tot en met 12:00
• De Wondere Wereld
 Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
 3560 Lummen

 TEMPRANILLO 2019
 Demer & Laak

Waarom slechts één zintuig laten 
genieten als je er op een avond 
meerdere kan aanspreken? Dat 
was zowat het uitgangspunt voor 
Tempranillo, ons jaarlijks degus-
tatieconcert. 

• vrij 17/05/19 en za 18/05/19
• GCOC Oosterhof
 Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
 3560 Lummen
 Meer info: 
 www.demerenlaak.be

 FLÜGELFEST 2019
 Hernies KSA Lummen

• zat 18/05/19 
• 21:00 tot en met 04:00
• Parochiezaal Thiewinkel 
 Sint-Janstraat 9
 3560 Lummen
• VVK: 3 euro, kassa: 5 euro

 HAPPEN EN TRAPPEN 
 2019
 Gewestraad Beringen

Sneukelfietstocht van ongeveer 
38 km. Inschrijven is verplicht en 
doe je voor 10 mei 2019. Stort het 
juiste bedrag op het rekening-
nummer van LG Gewest Beringen 
BE27 7350 4876 0773 mét ver-
melding van Happen en Trappen, 
naam, aantal volwassenen en 
kinderen. Vertrek: vertrek tussen 
10 u en 13 u

• zo 19/05/19 
• van 10:00 tot en met 18:00
• GCOC Oosterhof
 Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
 3560 Lummen
• Deelname: 10 euro
• Meer info: 
 stefanie.jansen@
 landelijkegilden.be, 
 www.landelijkegilden.be

 OPEN ZEILDAG 
 Sailability Vlaanderen

De Open Zeildagen zijn er bij uit-
stek om gratis kennis te maken 
met Sailability. Sailability is een 
organisatie die de zeilsport mo-
gelijk wil maken voor iedereen, 
ook mensen met een beperking. 
Zo is iedereen welkom, gaan-
de van een visuele, auditieve, 
psychische, mentale tot fysieke 
beperking. 
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• GCOC Oosterhof
 Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
 3560 Lummen
• Deelname leden: 1,10 euro, 
 niet-leden: 1,50 euro
• Meer info: 
 kingherman55@hotmail.com

 PLANTENWANDELING 
 DOOR DE VALLEI
 Natuurpunt Lummen

De vallei heeft heel wat te bieden 
op botanisch gebied. 

• zo 16/06/19 
• van 14:00 tot en met 16:00
• Parking Theepot
 Ashoekstraat 
 3560 Lummen
• Meer info: 
 natuur.lummen@gmail.com, 
 www.natuurpunt.be/agenda

 HOE NOG BETER 
 CONTACT HEBBEN MET 
 PERSONEN MET 
 DEMENTIE?
 “Lummen,dementie-
 vriendelijke gemeente” 
 ism Alzheimerliga

Welke weetjes maken dat je nog 
beter contact kan hebben met 
personen met dementie? Tijdens 
deze Familiegroep wisselen we 
zoveel mogelijk ideeën uit.

• ma 17/06/19 
• van 19:30 tot en met 21:30
• LDC ‘t Klavertje
 Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
 3560 Lummen

Wandeling in de mooie natuur op 
de rand van de Kempen en het 
Hageland.

• zo 26/05/19 
• van 07:00 tot en met 15:00
• Zaal Kalendries
 Meldertsebaan 2
 3560 Lummen
• Deelname leden: 1,10 euro, 
 niet-leden: 1,50 euro
• Meer info: 
 guy.motmans@skynet.be

 5DE BARBECUE 
 CHIRO MELDERT
 Chiro Leouki Meldert vzw

• woe 29/05/19 
• van 16:30 tot en met 20:00
• Chirobal Meldert
 Pastorijstraat 49
 3560 Lummen
• Meer info: info@chirobal.be, 
 www.chiroleouki.be

 CHIROCAFÉ MELDERT
 Chiro Leouki Meldert vzw

• do 30/05/19 
• van 14:00 tot en met 18:00
• Chirobal Meldert
 Pastorijstraat 49
 3560 Lummen
• Meer info: info@chirobal.be, 
 www.chiroleouki.be

 CHIROBAL MELDERT
 Chiro Leouki Meldert vzw

• vrij 31/05/19
• van 21:00 tot 04:00
• Pastorijstraat 49
 3560 Lummen
• Tickets: 5 euro
• Meer info: info@chirobal.be

JUNI

 VESPA HAPPENING 
 VC LUMMEN 
 Vespa Club Lummen

• zo 2/ 06/19 
• van 09:00 tot en met 18:00
• Lummen Centrum
 Gemeenteplein 13
 3560 Lummen
• Meer info: 
 vc-dolcevita-lummen@
 outlook.com

 STARTEVENT 
 NIEUW OPGERICHTE 
 BIERPROEFVERENIGING 
 BEER TASTING CLUB 
 LUMMEN

Het thema van het startevent 
betreft ‘Bieren van bij de Buren’ 
(bieren van brouwerijen en 
bierfirma’s waarvan de maat-
schappelijke zetel in de buurt 
van Lummen ligt). Een viertal 
bieren zal worden aangeboden 
met nodige toelichting en een 
bijpassend hapje. De bierproef-
vereniging is gericht op alle 
liefhebbers/liefhebsters van bier. 
Voorinschrijving is nodig

• vrij 7/06/19 
• van 20:00 tot en met 23:30
• Gildezaal Sint-Sebastiaan
 Meeuwenstraat 2
 3560 Lummen
• Basistarief: 10,00 €; 
 leden: 8,00 €
• beerclub@schalbroek.be

 MAANDAGTOCHT

• ma 10/06/19 
• van 07:00 tot en met 15:00



• Gemeenteplein
 3560 Lummen
• Meer info: www.lummen.be 

Wil je jouw activiteit ook 
aankondigen? Stuur je 

gegevens voor de maan-
den juli en augustus 

2019 in via de website 
https://beta.uitdatabank.be 

en dit uiterlijk voor 
10 mei 2019

Zorg er zeker voor dat je 
gegevens correct ingegeven 

zijn, want deze worden recht-
streeks overgenomen. 

 WERELDBOOMFESTIVAL 
 
 RLLK i.s.m dienst Vrije tijd 
 en Milieu

Meer info zie pagina 16

• zo 23/06/19
• Domein Duizendjarige Eik
 Dikke Eikstraat 
 3560 Lummen

 SCHULENSMEERTOCHT

Wandeling langs de oevers 
van het Schulensmeer richting 
Schulen. 

• zo 23/06/19 
• van 07:00 tot en met 15:00

• OC De Link
 Linkhoutstraat 194
 3560 Lummen
• Deelname leden: 1,10 euro, 
 niet-leden: 1,50 euro

 ZOMERKRIEBELS 
 dienst Vrije tijd i.s.m 
 Lummense verenigingen

Ook dit jaar kan je op zondag 
genieten van een gevarieerd mu-
ziekprogramma en heel wat kin-
deranimatie. De Lummense bra-
derie vindt plaats van donderdag 
27 juni tot en met zondag 30 juni. 
Zie ook p24.

• zo 30/06/19 
• van 13:00 tot 22:00

HERDENKINGEN 
MEI 2019

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan het herden-
ken van de militaire gebeurtenissen die voor Lummen 
een grote rol hebben gespeeld. Op die manier willen we 
ons respect betuigen aan de gesneuvelde soldaten. 
Iedereen is van harte welkom om aanwezig te zijn. 

V-DAG 
zaterdag 4 mei 2019 

SLAG VAN LUMMEN
zondag 5 mei 2019 

Voor de huldiging in 
Meldert, is er een 
samenkomst op 
het Dorpsplein om 
17u30, gevolgd door 
de eucharistievie-
ring om 18 uur en 
de bloemenhulde.

09u45:  samenkomst op het kerkhof voor 
 hulde graven en het monument
10u30:  samenkomst op het Gemeenteplein
10u50:  vorming van de stoet 
11u:  eucharistieviering
11u50:  bloemenhulde
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De Mangelbeekvallei is een van 
de 7 parallelle beekvalleien die De 
Wijers, het land van 1001 vijvers 
kenmerken. De Mangelbeekvallei in 
Heusden-Zolder is een grote aaneen-
gesloten open ruimte die centraal 
ligt tussen de woonkernen van 
Heusden en Zolder. Het afwisselend 
landschap met natte natuur, kleine 
landbouwkavels, vijvers en kaste-
len nodigt uit tot wandelen, fietsen 
en ontmoetingen in het groen. 
Ook het mijnverleden heeft haar 
sporen nagelaten. De verzakkingen 
ten gevolge van de mijnuitbating 
hebben het natuurlijk watersysteem 
in Mangelbeekvallei sterk verstoord. 
Daardoor zijn sommige gronden te 
nat geworden en andere te droog, 

waardoor de waardevolle fauna en 
flora bedreigd wordt. 

De voorbije twee jaar werkte de 
Vlaamse Landmaatschappij een 
landinrichtingsplan uit om de kwali-
teiten van de Mangelbeekvallei ver-
der uit te bouwen en samen met de 
bewoners en partners de verborgen 
en vergeten Mangelbeekvallei om 
te vormen naar ‘Mijn Mangelbeek’, 
een plek die terug gekoesterd wordt 
door buurtbewoners en waar je al 
wandelend en fietsend De Wijers 
en het mijnerfgoed kan verkennen. 
Daarnaast is het zeker van belang 
om de aanwezige natuurkernen te 
versterken en in te zetten op de 
potenties die de vallei heeft als 
natuurverbinding en klimaatbuffer.

Openbaar onderzoek 

Van 6 mei tot en met 4 juni 2019 
organiseert de gemeente Lummen 
een openbaar onderzoek over het 
ontwerp landinrichtingsplan Mijn 
Mangelbeek. Je kan gedurende deze 
periode het plan gaan inkijken op 
het Administratief Centrum tijdens 
de openingsuren of je kan de plan-
nen ook raadplegen op de website: 
www.lummen.be/
openbaaronderzoek 

Eventuele opmerkingen en/of 
bezwaren over dit plan kan je 
schriftelijk indienen bij het college 
van burgemeester en schepe-

nen, Gemeenteplein 13 te 3560 
Lummen of stuur een mail naar 
ruimtelijke.ordening@lummen.be  

Infomarkt 
op maandag 6 mei 2019

Op maandag 6 mei 2019 van 16 u 
tot 20u kan je tijdens een infomarkt 
de plannen komen inkijken op ZLDR 
Luchtfabriek - Marktplein 5 te Heus-
den-Zolder en kan je vragen stellen 
aan de projectmedewerkers.

Meer info:  
hilde.haezebrouck@vlm.be
011 29 88 32
stan.forier@vlm.be
011 29 88 44

OPENBAAR ONDERZOEK OVER 
LANDINRICHTINGSPLAN (LIP) 
“MIJN MANGELBEEK”
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ZONDAG 23 JUNI 2019: 
WERELDBOOMFESTIVAL

Wat is een Wereldboom?

Een Wereldboom is een boom die 
alles in zich heeft om “Oeroud” te 
worden. Een Wereldboom verbindt 
mensen rondom zich. Omdat een 
Wereldboom vaak al een behoorlijke 
leeftijd heeft, is hij een baken in 
een gemeenschap. Een plaats waar 
mensen samen komen om samen 

te zijn, met elkaar onder en bij de 
boom. Een plaats om te vieren, om 
te leven, en te delen.

Leuke activiteiten voor jong 
en oud 

Op zondagnamiddag 23 juni 2019 
worden er heel wat leuke activiteiten 
en randanimatie georganiseerd. Ook 

de stichting Wereldboom zal aanwe-
zig zijn voor de officiële erkenning. 
Bovendien wordt ook het belevings-
bos (zie hieronder) onthuld. Een 
plezante namiddag voor jong en 
oud! Meer details over het program-
ma worden bekendgemaakt in de 
volgende Lummenaar. 

Belevingsbos

Om het domein van de Duizend-
jarige Eik nog extra in de kijker 
te zetten werd er beslist om een 
belevingsbos te creëren. Een eerste 
activiteit die gelanceerd wordt is 
het Lummens figuurtje ‘Lumenne-

ke’. Dit wezentje ziet er uit als een 
vlammetje, maar is ongevaarlijk en 
wil alleen maar met onze kleinste 
bezoekers spelen. Hij verstopt zich 
over het hele domein. Kan jij hem 
vinden? En ben jij dapper, slim en 
behendig genoeg om zijn spelle-
tjes te spelen? Ontdek deze leuke, 
creatieve opdrachten verspreid over 
het bos samen met je kids vanaf 23 
juni 2019! 

Noteer het alvast in jullie agenda: op zondagnamiddag 23 juni 
2019 organiseren we op het domein van de Duizendjarige Eik het 
‘Wereldboomfestival’. De Duizendjarige Eik is namelijk ingediend 
bij de Stichting Wereldboom om opgenomen te worden als ‘Wereld-
boom’. Een hele eer die we niet zomaar willen laten voorbijgaan. 
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Samen naar de bibliotheek
�  Veel bibliotheken hebben heel wat boeken voor kleine 
kinderen in huis. Baby- en peuterboekjes kan je er gratis lenen. 
En als je dan toch in de bib bent, vergeet dan ook jezelf niet. 
Bibliotheken hebben boeken en tijdschriften over alle moge -
lijke onderwerpen: van opvoeden tot tuinieren. En natuurlijk 
ook romans en fi lms, voor als je je wil ontspannen.

Vind je niet meteen wat je zoekt? 

De bibliotheekmedewerkers 

helpen je graag verder.

Kijk op www.boekstart.be 
voor meer informatie. 

V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen — illustraties en vorm Benjamin Leroy & Kris Demey 
Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren 

en staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin.

lijke onderwerpen: van opvoeden tot tuinieren. En natuurlijk 
ook romans en fi lms, voor als je je wil ontspannen.
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NIEUWS

Vanaf 1 juni is onze gemeente ook 
een Boekstart-gemeente. Onze bi-
bliotheek en Kind & Gezin Lummen 
zetten samen hun schouders onder 
dit unieke leesbevorderingsproject 
voor de allerkleinste Lummenaars.

Wat betekent dit?

Concreet krijgen jonge Lummense 
gezinnen op 2 momenten boeken 
en informatie over voorlezen dankzij 
Boekstart. Wanneer ouders met hun 
kindje van 6 maanden oud het con-
sultatiebureau van Kind en Gezin 
bezoeken, krijgen ze een babypak-
ketje met een stoffen knisperboekje 
en tips om voor te lezen. Als de 
peuter 15 maanden wordt, krijgen 
ze in het consultatiebureau een 
uitnodiging om in onze bibliotheek 
een Boekstarttas op te halen. Wat 
zit hier in? Twee leuke gratis boeken 
en een brochure met info en tips 
over voorlezen.

Waarom starten we ermee?

Op deze manier willen wij als 
gemeente de samenwerking tussen 
de bibliotheek en lokale partners 
versterken om samen taal en 
voorlezen te stimuleren van kleins 
af. Zo creëren we immers maxima-
le ontwikkelingskansen voor alle 
kinderen in Lummen. Eén van de 
speerpunten van het beleid in de bi-
bliotheek is namelijk om leesbevor-
dering zo vroeg en zo lang mogelijk 
te bevorderen.

Boekstart ook in Lummen
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�  Luisteren — Vanaf de eerste dag luistert je baby graag 
naar je stem. Al be  grijpt hij nog niet wat je zegt, hij weet dat jij 
het bent. Je baby vindt het fi jn als je met hem praat. In het eerste 
jaar ontdekt je kind spelenderwijs nieuwe dingen. Taal is er daar 
één van. Die leert hij als je zingt, vertelt en tegen hem praat bij 
alles wat je doet.

�  Voelen — Eerst ligt je baby vooral naar je te luisteren, 
maar al snel kan hij zelf een boekje vasthouden. Baby’s sabbelen 
op boeken, voelen eraan, proberen bladzijden om te slaan… 
Laat je kind vrolijk zijn gang gaan. Er zijn veel soorten boeken die 
tegen een stootje kunnen: stoffen voelboekjes, badboekjes, 
knisperboekjes, stevige kartonnen boeken met flapjes, geluidjes 
of kijkgaatjes.

�  Kijken en beleven — Steeds meer komt bij je kindje het 
besef dat er plaatjes in boeken staan. Als jij een boekje pakt, 
maakt dat je kind nieuws gierig. Wat zal er te zien zijn? Kijk samen 
naar de prenten en vertel wat je ziet. Zeg wafwaf bij de hond, 
grom bij de beer en hap bij de krokodil. Zo zijn boeken avonturen 
die je kind telkens opnieuw kan beleven.

�  De wereld ontdekken — Baby- 
en peuterboeken gaan vaak over herken-
bare, alle daagse dingen. Zo maken ze 
de wereld overzichtelijker. Wanneer jij 
vertelt wat er in een boek te zien is, legt je 
kind het verband tussen de prent 
en het woord dat erbij hoort. 

Boeken zijn goed voor 
de taalontwikkeling
Praten met je kind is belangrijk voor 
zijn taalontwikkeling. De woordenschat 
van baby’s en peuters die veel woorden horen, groeit 
razendsnel. Boeken zijn hier een handig hulpmiddel bij. 
Bovendien leren kinderen meer en andere woorden wanneer je 
hen voorleest, dan wanneer je gewoon praat. Daarbij komt dat 
kinderen die al vroeg in boekjes kijken, sneller leren lezen en 
het later makkelijker hebben op school. Dat is allemaal bewezen. 

Voorlezen 
is meer dan 
lezen alleen
Voorlezen met een baby of een peuter is vooral praten 
bij de prenten. Of een liedje zingen, een versje vertellen, 
samen spelen met een boek.

�  Zie het niet te groot. Peuters zijn wispelturig en snel 
afgeleid. Kies voor verschillende korte voorleesmomenten, 
volg het ritme van je kind. Weet dat je de meeste boekjes 
niet netjes van voor naar achter hoeft te lezen, en dat je niet 
meteen élk woord moet voorlezen.

�  Het leuke aan voorlezen en in 
boekjes kijken, is dat het altijd en overal 
kan. Op de mat of in de zetel, in bad 
of in bed. Een boekje voor het slapen-
gaan brengt rust en geeft een warm 
en veilig gevoel.

�  Laat een paar boekjes rondslingeren. Wie weet komt 
je kindje vroeg of laat zelf met een boek aanzetten. Of zie je 
je peuter plots in zijn eentje zitten bladeren en kijken.

Baby- 
en peuterboeken gaan vaak over herken-
bare, alle daagse dingen. Zo maken ze 
de wereld overzichtelijker. Wanneer jij 
vertelt wat er in een boek te zien is, legt je 
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kind het verband tussen de prent 
en het woord dat erbij hoort. 

Boeken zijn goed voor 
de taalontwikkeling
Praten met je kind is belangrijk voor 
zijn taalontwikkeling. De woordenschat 
van baby’s en peuters die veel woorden horen, groeit 
razendsnel. Boeken zijn hier een handig hulpmiddel bij. 
Bovendien leren kinderen meer en andere woorden wanneer je 
hen voorleest, dan wanneer je gewoon praat. Daarbij komt dat 
kinderen die al vroeg in boekjes kijken, sneller leren lezen en 
het later makkelijker hebben op school. Dat is allemaal bewezen. 

Voorlezen 
is meer dan 
lezen alleen
Voorlezen met een baby of een peuter is vooral praten 
bij de prenten. Of een liedje zingen, een versje vertellen, 
samen spelen met een boek.

�  Zie het niet te groot. Peuters zijn wispelturig en snel 
afgeleid. Kies voor verschillende korte voorleesmomenten, 
volg het ritme van je kind. Weet dat je de meeste boekjes 
niet netjes van voor naar achter hoeft te lezen, en dat je niet 
meteen élk woord moet voorlezen.

�  Het leuke aan voorlezen en in 
boekjes kijken, is dat het altijd en overal 
kan. Op de mat of in de zetel, in bad 
of in bed. Een boekje voor het slapen-
gaan brengt rust en geeft een warm 
en veilig gevoel.

�  Laat een paar boekjes rondslingeren. Wie weet komt 
je kindje vroeg of laat zelf met een boek aanzetten. Of zie je 
je peuter plots in zijn eentje zitten bladeren en kijken.

Baby- 
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BIBLIOTHEEK

Save the date: 
zaterdag 18 mei! 

Op zaterdag 18 mei van 11u tot 
12u geven we je in onze bibliotheek 
al een voorproefje van hoe leuk 
voorlezen wel is. Wij verwelkomen 
dan alle (groot)ouders en kleine 
Lummenaartjes
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Hou er rekening mee dat onze admi-
nistratieve diensten op onderstaan-
de data gesloten zijn. Een volledig 
overzicht van onze openingsuren 
kan je vinden op onze website: 
www.lummen.be/openingsuren.

• Woensdag 1 mei 
 (Dag van de Arbeid)
• Donderdag 30 mei 
 (Onze Heer Hemelvaart)
• Vrijdag 31 mei 
 (brugdag)
• Maandag 10 juni 
 (pinkstermaandag)

Administratieve 
diensten gesloten

KORT NIEUWS

Er werd recent een pasfotocabine in de inkomhal geïnstalleerd. Wanneer je 
voor een nieuwe identiteitskaart, reispas of rijbewijs een pasfoto nodig hebt, 
kan je deze gebruiken en meteen je aanvraag in orde brengen. Bovendien 
is de cabine ook toegankelijk voor mindervaliden. Voor vier euro krijg je vier 
pasfoto’s.

Nieuw! Pasfotocabine ter 
beschikking in inkomhal
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De website van de bibliotheek zit 
in een nieuw kleedje. We zetten de 
belangrijkste vernieuwingen even 
op een rijtje. 

• De betere ondersteuning van 
mobiele apparaten zoals smart-
phones en tablets is een van de 
belangrijkste vernieuwingen van 
de nieuwe site. 

• De catalogus zelf kreeg even-
eens een belangrijke update. Zo 
verschijnt de beschikbaarheids-
informatie nu meteen op het de-
tailscherm van een boek of ander 
werk.

• Zoeken gaat nu nog sneller via het 
verbeterde zoekveld op de home-

Op dinsdagavond 19 maart 2019 
werd de winnaar van de wedstrijd 
‘European Tree of the Year 2019’ 
plechtig bekendgemaakt tijdens een 
‘Award Ceremony’ in het restaurant 
van het Europees Parlement te 
Brussel. De Amandelboom van de 
besneeuwde heuvel in Pécs, Honga-
rije werd met 45.132 stemmen tot 
Europese Boom van het Jaar 2019 

• Reserveren van de zomerva-
kantie: je kan momenteel al je 
zomervakantie reserveren. Op 
zaterdag 1 juni sluit de voorin-
schrijving voor de maand juli. De 
voorinschrijving voor de maand 
augustus loopt tot maandag 1 juli. 
Tijdig reserveren is de boodschap.

• Op maandag 27 mei om 19 uur is 
er de volgende info- en inschrij-
vingsavond in het Administratief 
Centrum. Kinderen die op 1 
september 2,5 jaar zijn, ontvan-
gen hiervoor nog een uitnodiging. 
Graag op voorhand bevestigen 
met hoeveel personen jullie aan-
wezig zullen zijn (013 390 500 
of via mail naar buitenschoolse.
opvang@lummen.be).

• Reserveren voor het schooljaar 
2019-2020: Voor het volgend 
schooljaar kan je vanaf maandag 
1 juli voor- en naschoolse opvang 
reserveren, alsook de schoolvrije 
dagen. Ouders die bij ons een dos-
sier hebben, krijgen via i-school 
een e-mail. Reserveren van een 
vakantieperiode kan na het eindi-
gen van de vorige vakantie.

pagina van de website en je kan 
deze zoekresultaten ook verder 
verfijnen en filteren. 

• Reserveren kan nu eenvoudig via 
de knop ‘reserveer’

Ontdek het zelf via 
lummen.bibliotheek.be

Met de recente overstap naar het 
nieuwe ééngemaakt bibliotheeksys-
teem is er ook een nieuw gebrui-
kersreglement van toepassing. Aan 
de infobalie kan je hierover een flyer 
terugvinden met de belangrijkste 
wijzigingen. Het volledige reglement 
kan je ook raadplegen op de web-
site: www.lummen.be/bibliotheek 

bekroond. Onze eigen Belgische in-
zending, de Onze-Lieve-Vrouwebeuk 
uit Lummen, werd knap 10de met 
bijna 15.000 stemmen. We zijn 
heel blij met de extra aandacht die 
de Onze-Lieve-Vrouwebeuk hierbij 
gekregen heeft en willen iedereen 
hartelijk bedanken voor het stem-
men.

Nieuwe website en 
gebruikersreglement voor de bib

Onze-Lieve-Vrouwebeuk op 10de plaats bij 
Europese wedstrijd 

Belangrijke data 
buitenschoolse 
kinderopvang ’t 
Sjamajeeke
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Serafien en Jelle uit Lummen willen 
hun woning zo energiezuinig moge-
lijk maken. Zij riepen daarom de hulp 
van De Huisdokter in, die hen objec-
tief en onafhankelijk advies op maat 
van hun renovatie gaf. “Hij heeft 
onze ogen geopend,” zegt Serafien.

Hoe hebben jullie De Huisdokter 
leren kennen?
Mijn zus en schoonbroer hadden en-
kele jaren geleden al bezoek gekre-
gen van de Huisdokter, en zij waren 
enthousiast over zijn advies. Vooral 
omdat het geen algemene informatie 

De Duwolim-lening maakt investeren 
in energiebeheersende maatregelen 
betaalbaar. Het doel is snel een flin-
ke besparing op jouw energiebudget 
te kunnen waarmaken. Naast lagere 
energiefactuur resulteert je verbou-
wing ook in een lagere CO2-uitstoot, 
een hogere waarde voor je woning 
en een hoger wooncomfort. De 
Duwolim-adviseur staat je bij om 
jouw budget in overeenstemming 

te brengen met die investeringen 
die voor jouw woning het grootste 
verschil kunnen maken. Hij of zij 
kan de werken controleren en zal er 
mee voor zorgen dat je geen van de 
premies mist waarop je recht hebt.

Uitgebreide informatie over de wer-
king van deze lening kan je vinden 
op de website: https://duwolim.be/ 

Duwolim: makkelijk en betaalbaar 
renoveren
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VRAAG GRATIS 
BOUWADVIES AAN 
DE HUISDOKTER VAN 
DUBOLIMBURG 

is die je krijgt, maar echt advies op 
maat van jouw eigen woning. 

Waarom hebben jullie advies ge-
vraagd?
We willen onze woning energiezuinig 
maken zonder het wooncomfort 
uit het oog te verliezen. We hadden 
een plan om de woning vooral op 
het vlak van isolatie aan te pakken. 
Maar we wilden van een specialist 
horen hoe we dat precies moesten 
doen. En gelukkig maar: een goed 
stappenplan is essentieel voor een 
geslaagde renovatie.

Welk inzicht heeft de huisdokter 
jullie gegeven?
We hebben vooral onthouden dat 
we altijd moeten uitgaan van een 
overkoepelend plan voor de hele 
woning. En dat we de volgorde van 
de ingrepen goed moeten overden-
ken: anders ga je bepaalde aspec-
ten misschien niet helemaal goed 
aanpakken; dingen die je later niet 
meer kunt rechtzetten. De Huisdok-
ter heeft ons ook een gouden tip 
gegeven, namelijk dat je de isolatie 
van je muren beter tot onder het 
bodemniveau kan doortrekken. Zo 
vermijd je een koudebrug!

Zouden jullie het advies aan andere 
Lummenaren aanraden?
Zonder enige twijfel. Informatie over 
renoveren vind je overal op internet, 
maar er is zoveel info en vaak is die 
tegenstrijdig. Plus: de Huisdokter 
werkt op maat van jouw huis. Dat is 

een service die we echt zeer op prijs 
hebben gesteld!

Wat doet de Huisdokter?

• hij komt aan huis en geeft je gratis 
advies op maat – onafhankelijk en 
objectief

• hij bepaalt een volgorde van 
werken en stelt, indien nodig, een 
prioriteitenlijst op

• hij geeft je advies over premies, 
subsidies en de (goedkope) 
Duwolim-lening 

Interesse?

Reserveer je  Huisdokteradvies via 
www.de-huisdokter.be  of bel naar 
011 397 575. 
Meer informatie: 
www.de-huisdokter.be/nl  

Ga je (ver)bouwen of renoveren, en wil je je woning verbeteren? 
Wil je je woon- en leefcomfort verhogen en tegelijk je op je ener-
giefactuur besparen? En weet je niet waar en hoe beginnen? 
Reserveer dan nu je (gratis) objectief advies van De Huisdokter 
van Dubolimburg vzw! Onze bouwspecialist helpt elke Lim-
burgse (ver)bouwer om door de bomen het duurzame bos te 
zien. Dankzij de steun van onze gemeente kan je trouwens van 
verlaagde tarieven genieten!
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LUMMENAAR 
EDDY PONET GEHULDIGD 
VOOR HELDENDAAD

Lummenaar en veldritcoach Eddy Ponet (rechts op de foto) werd in februari door het 
gemeentebestuur gehuldigd voor zijn heldendaad op het WK veldrijden in Denemarken. 
Daar reanimeerde hij Frans Vandormael uit Diepenbeek, die plots het bewustzijn verloor. 
Eddy moest maar liefst drie keer reanimeren om het leven van Frans te redden. Hij en zijn 
vrouw Elsa Slegers zijn Eddy zeer dankbaar voor zijn snelle interventie. De huldiging was 
de eerste keer dat ze elkaar terugzagen en dit werd dan ook een emotioneel moment. In 
het verleden volgde Eddy een opleiding in reanimatie, die nu heel goed van pas kwam. 

Als hartveilige gemeente vinden we het heel belangrijk dat alle Lummenaren een cursus 
reanimeren volgen en het gebruik van een AED-toestel leren kennen. De lessen zijn volle-
dig gratis en nemen slechts enkele uren tijd in beslag. Op de website van het Rode Kruis 
(www.rodekruis.be) kan je de exacte data terugvinden.  



MELDINGSKAART

Meldingen betrekking tot:
❍	 verlichting

❍	 voetpaden/fietsen

❍	 wegdek

❍	 signalisatie 

 (zebrapaden/verkeersborden, ...)

❍	 plantsoenen/bermen

❍	 verkeer

❍	 riolering/grachten

❍	 andere

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. 

WEDSTRIJDLos de vragen op 

en WIN een 

Lummense GESCHENKBON 

t.w.v. 25 EURO! 

✂

' Tip ' 
de oplossing kan je terugvinden in deze Lummenaar! 

Vraag 1:  Wanneer is de feestelijke heropening 
 van de Dorpsstraat en Charles Wellensplein?
Vraag 2:  Hoeveel jaar bestaat het lokaal 
 dienstencentrum ’t Klavertje al?
Vraag 3:  Aan wie kan je gratis bouwadvies vragen?

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 17 mei 2019. De winnaar wordt persoonlijk 
op de hoogte gebracht. 

PROFICIAT 
aan de winnaar 

van de vorige editie: 
Betty Vanderheiden 
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13:00 u  Stedelijke Academie voor
 Muziek Woord Dans afd. Lummen
 Balletschool Harlekijn
15:00 u  Kids on the dancefloor
16:30 u  XPD
18:15 u  #LikeMe
18:55 u  illusionist Piet Kusters
20:00 u  Level Six

Eet-en drankstandjes | Kinderanimatie
Braderie van donderdag 28 juni 

tot en met zondag 30 juni

Meer info: 
dienst Vrije tijd, 013 390 515, www.lummen.be  


