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VOOR
WOORD
"Vergeet niet te
genieten van al
het moois in onze
gemeente."

Beste inwoner
Dit voorwoord schrijf ik in heel bijzondere tijden. De manier
waarop onze samenleving zich in een tijdspanne van een aantal
maanden heeft moeten aanpassen aan een nieuwe manier van
leven is ongezien in de recente geschiedenis. Deze crisis heeft
ons onverwachts getackeld maar het bewijst ook dat we sterk,
veerkrachtig, veel weerbaarder en gedisciplineerder zijn dan we
ooit voor mogelijk hadden gehouden. De lockdown heeft er enerzijds
voor gezorgd dat iedereen op zichzelf teruggeworpen werd. Maar
tegelijkertijd ontdekten we een hulpvaardigheid en empathie bij
onze medemens die we niet voor mogelijk hadden gehouden. Dat
is hartverwarmend!

Vandaar dat het meer dan ooit van belang is om de lokale handelaars
en ondernemers te steunen. Onze winkelhier-actie tracht hier een
duwtje in de rug te geven. Het gemeentebestuur heeft intussen ook
een centrum-manager onder de arm genomen om de lokale handel
en economie een boost te geven de komende maanden.

Intussen is de tijd aangebroken om het gewone dagelijkse leven weer
op de rails te zetten: scholen, winkels en musea openden opnieuw
voorzichtig de deuren. Onze economie heeft zwaar geleden de
voorbije maanden en zal tijd nodig hebben om terug te herstellen.

Ik wil jullie vandaag meer dan ooit een goede gezondheid toewensen
en veel moed en kracht. Vergeet echter ook zeker niet af en toe te
genieten van al het moois in onze gemeente.

Met de zomermaanden in het vooruitzicht raad ik jullie aan om
deze zomer de tijd te nemen om al het moois in ons eigen landje, en
niet in het minst onze eigen gemeente, te ontdekken. Verderop in
deze Lummenaar vinden jullie een speciaal thema, gewijd aan het
toerisme in onze eigen gemeente.

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: Vanden Broele Productions
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

CORONAVIRUS
WE ZIJN ONDERTUSSEN AAN FASE 3 VAN HET AFBOUWPLAN
OMTRENT HET CORONAVIRUS. VAN NU AF AAN IS VRIJHEID DE
REGEL EN WAT NIET MAG DE UITZONDERING. MAAR ER GELDEN
NOG ENKELE GOUDEN REGELS WAARAAN WE ONS MOETEN
HOUDEN.

OPGELET
De inhoud van deze Lummenaar gaat uit van de beschikbare
informatie bij het in druk gaan. Voor eventuele wijzigingen in
de maatregelen kijk je best op www.info-coronavirus.be.

DE 6 GOUDEN REGELS

INFORMATIE

• Hygiënemaatregelen blijven belangrijk (handen wassen, niet
kussen/handen geven,…);

Op de website www.info-coronavirus.be is alle informatie
makkelijk te vinden en worden de “huidige maatregelen”
doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en
virologen. Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land, is
hier te raadplegen.

• Buitenactiviteiten krijgen de voorkeur. Is dit niet mogelijk, zorg
dan dat ruimtes voldoende verlucht worden;
• Neem extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot een
risicogroep behoren;
• De veiligheidsafstand (1,5 meter) blijft van toepassing,
behalve voor
» mensen binnen hetzelfde gezin,
» kinderen jonger dan 12 jaar onderling
» mensen met wie er nauwer contact is;
• Het is toegestaan om wekelijks met 10 verschillende personen
nauwer contact te hebben, naast gezinsleden. Deze 10
personen mogen elke week veranderen;
• Activiteiten in groep mag met maximum 10 personen, kinderen
inbegrepen, eender waar de activiteiten plaatsvinden.

• Gratis infonummer voor vragen over gezondheid en
openbare orde:
0800 14 689
• Gratis infonummer voor vragen over economie:
0800 120 33

ADMINISTRATIEF
CENTRUM (TERUG) OPEN
Om de nodige afstand tussen bezoekers te kunnen
verzekeren, blijven we werken op afspraak en nemen
we een aantal maatregelen. Volg tijdens je bezoek de
signalisatie en richtlijnen in het administratief centrum
en hou afstand. Het dragen van een mondmasker is
aangeraden, betalen doe je elektronisch en als je ziek bent
blijf je natuurlijk thuis.

HOE EVOLUEREN DE MAATREGELEN DEZE ZOMER?
(ONDER VOORBEHOUD VAN BIJSTURINGEN)
Culturele en sportieve activiteiten
mogen publiek ontvangen.
• maximaal 200 personen
• met voldoende afstand

Dorpsfeesten en kermissen kunnen
opnieuw doorgaan.

De Nationale Veiligheidsraad bekijkt
wat kan of niet voor
• discotheken, nachtclubs en fuiven
• massa-evenementen

1/8

31/8

Sporten in groep doe je met maximaal
50 personen.
Pretparken, binnenspeeltuinen,
speelhallen en casino’s gaan open.
Erediensten mogen doorgaan voor
200 personen
Jeugdkampen kunnen doorgaan
• in bubbels van maximaal 50
personen

1/7
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TOERISME

BELEEF DE ZOMER
IN LUMMEN
OM EEN LEUKE DAG TE BELEVEN HOEF JE HET NIET VER TE ZOEKEN. LUMMEN HEEFT ALLES IN PETTO.
HOU JE VAN WANDELEN, FIETSEN, VOGELS SPOTTEN OF VOEL JE JE BETER IN EEN WATERRIJKE OMGEVING?
VIND JE EEN ZOMERZOEKTOCHT TE GEK OF ONTDEK JE LIEVER ACTIEF MET DE KINDEREN HET BELEVINGSBOS VAN
HET LUMENNEKE OP HET DOMEIN VAN DE DUIZENDJARIGE EIK? IS EEN PICKNICK IN DE SPEELTUIN ECHT JOUW DING
OF GA JE GRAAG OP ZOEK NAAR INNERLIJKE RUST ONDER DE O.L.-VROUWBEUK (BOOM VAN HET JAAR 2018) OF OP
ÉÉN VAN ONZE STERRENPLEKJES?
BEN JIJ EERDER EEN AVONTUURLIJK, SPORTIEF PERSOON EN HEB JIJ ZIN OM EENS TE SUPPEN OP HET SCHULENS
MEER? NEEM DAN ZEKER EEN KIJKJE OP DE WEBSITES OP DE VOLGENDE PAGINA OM JOUW LUMMENSE
VAKANTIEDAG UIT TE STIPPELEN EN WEET DAT HET VAKANTIEGEVOEL PAS COMPLEET IS MET EEN IJSJE, DRANKJE
OF HEERLIJKE MAALTIJD BIJ ÉÉN VAN DE VELE LOKALE HORECAZAKEN. HANG MAAR LEKKER DE TOERIST UIT
IN JE VERTROUWDE OMGEVING. OOK ONZE LUMMENSE MIDDENSTAND ZAL JE MET OPEN ARMEN ONTVANGEN.
#KOOPLOKAAL
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FIETSEN

WANDELEN

Lummen is een mooie, groene gemeente. Spring op je fiets en ga op
verkenning door het gevarieerde Lummense landschap.

In onze mooie, groene gemeente kan je naar hartenlust wandelen.
Dankzij het Lummense wandelwegennetwerk kan je zelf gemakkelijk
je wandeling uitstippelen. Je hebt de keuze tussen verschillende
prachtige routes die allemaal op elkaar aansluiten. Je moet enkel de
cijferbordjes volgen, handig toch?

Heb jij interesse in culturele bezienswaardigheden, zoals kastelen,
kerken, kapelletjes? Dan is de populierenroute zeker iets voor
jou. Je doorkruist prachtige natuurgebieden zoals de Vallei van de
Zwarte Beek en de Demervallei, met het Schulensmeer als grootste
binnenwaterplas van Vlaanderen. De melkwegroute daarentegen,
laat je graag kennismaken met de wellicht onbekende economische
sector. Zo fiets je langs zeer mooie landbouwlandschappen en
moderne veebedrijven.

Op onze website vind je nog enkele uitgestippelde routes.
Wandelkaarten kan je kopen aan onze UiTbalie.
Meer info: www.lummen.be/sport-en-vrije-tijd/toerisme/wandelen

Ben jij eerder te vinden voor een mountainbikeroute? Vertrek
dan vanuit Lummen naar meer dan 1 500 km bewegwijzerde
mountainbikepaden, van Brabant tot Antwerpen of zelfs Nederland.
Zin in meer fietsroutes? We hebben op onze website allerlei
fietsroutes opgesomd.
Meer info: www.lummen.be/sport-en-vrije-tijd/toerisme/fietsen

BELEVEN
Onze gemeente organiseert heel wat (jaarlijks) terugkerende
evenementen. Op onze website vind je alvast enkele aanraders.
Ben je op zoek naar activiteiten in Lummen? Dan kan je ook surfen
naar de website www.uitinvlaanderen.be.

ONTDEKKEN
Hou jij er meer van om een beetje cultuur op te snuiven? Lummen heeft
ook enkele unieke kerken, kapellen, molens, monumenten, gebouwen,...
Op onze pagina www.lummen.be/sport-en-vrije-tijd/toerisme/ontdekken
vind je alles terug wat er nog meer te ontdekken valt.

Daarnaast vind je op de website www.uitmetvlieg.be de allerleukste
evenementen voor kinderen tot en met 12 jaar.
Organiseer je zelf een activiteit? Voeg deze dan zeker toe aan de
UiTdatabank, zo is iedereen op de hoogte.
Meer info: www.lummen.be/sport-en-vrije-tijd/toerisme/beleven

Meer info: www.lummen.be/sport-en-vrije-tijd/toerisme/ontdekken

Meer info: Dienst UiTbalie - vrije tijd, 013 390 515, www.lummen.be, vrijetijd@lummen.be

www.lummen.be/
beleefdezomerinlummen
www.schulens-meer.be
www.rllk.be
www.dewinning.be
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TOERISME
DE SINT-ANNAKAPEL
IN EEN NIEUW JASJE
Vorig jaar werd het beheersplan voor de Sint-Annakapel
goedgekeurd. Dit dossier bevat een plan van aanpak voor het
uitvoeren van onderhouds- en restauratiewerken. De werken
kunnen opgesplitst en gespreid worden over een aantal
dienstjaren. In het meerjarenplan is een budget van 108 000
euro opgenomen om de werken uit te voeren. Voor elk deel kan
een subsidieaanvraag ingediend worden. Zowel de binnen- en
buitenkant zullen onder handen genomen worden.
Meer info:
openbare werken, 013 390 525,
openbare.werken@lummen.be, www.lummen.be

SPORTEN AAN, OF ZELFS OP, HET SCHULENSMEER
Wil je graag met familie en vrienden genieten, bijkletsen of gewoon
wat plezier beleven op het water ? Dan staat het Schulensmeer
voor jullie klaar met onder andere sups, windsurfplanken,
zeilboten, kajaks, kano’s, …

Bij warme zomerdagen organiseert het Schulensmeer speciale
sup momenten (’s morgens of ’s avonds) om te genieten van
de ontwakende natuur of je kan er de mooie zonsondergang
bewonderen.

Ook naast het water zijn er tal van sportmogelijkheden zoals
beachvolleybal, beachnetbal, kubb, petanque, voetbal, tjoekbal
en zo veel meer. In juli en augustus kan je elke dag sportmateriaal
huren van 10u tot 17u.

En de allerkleinsten kunnen in juli en augustus een zoektocht
doen naar de Schat van Vlieg.
Kom het in de zomer allemaal beleven, aan het Schulensmeer!

Meer info: Schulensmeer, www.schulensmeer.be, www.facebook.com/schulensmeer
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ECONOMIE

LOKALE HANDELAARS
REKENEN OP JOU
De coronacris heeft een impact gehad op de lokale economie en
handelaars in onze gemeente. Zo hebben veel handelaars tijdelijk hun
winkels moeten sluiten. De winkels die open mochten blijven, moesten
anderzijds voorzorgsmaatregelen nemen om zich aan de richtlijnen van
de overheid te houden.
Wij weten maar al te goed dat onze lokale handelaars één van
de plekken zijn van de lokale gemeenschap waar mensen elkaar
ontmoeten. Het zijn ook zij die het centrum levendig en gezellig
maken: de lokale bakker, de slager, de kledingwinkel of plaatselijke
fietsenwinkel waar handelaar en klant elkaar vaak kennen, het
plaatselijk café waar Lummenaren elkaar in een ontspannen en
gezellige sfeer ontmoeten… Kortom, de lokale handelaars vormen het
bindmiddel voor een lokale samenleving. Vandaar dat we hen moeten
koesteren.
Om als gemeentebestuur van Lummen de handelaars te steunen,
werd er een speciale webpagina opgericht “ik blijf open”, waar niet
alleen handelaars op werden vermeld die tijdens de crisis open bleven,
maar ook handelaars die bijvoorbeeld aan huis leverden of waar online
bestellen mogelijk was.
Momenteel hebben we nog steeds aandacht voor onze lokale
handelaars. Een eerste stap die we gezet hebben, was het “Winkelhier”concept. Door lokaal te kopen, steunen we onze eigen economie en
zorgen we voor elkaar. Boven de ingang van de Dorpsstraat hebben
we een groot spandoek gehangen waarmee we jullie eraan willen
herinneren om lokaal te blijven kopen.
Daarnaast is het bureau CityD ingeschakeld om bij onze handelaars
langs te gaan en te polsen waar er problemen zijn.

VRAAG AAN...

Rita Moors
SCHEPEN BEVOEGD VOOR
LOKALE ECONOMIE EN TOERISME

Waarom is het belangrijk
om te blijven winkelhieren?
Bij de start van mijn mandaat heb ik
bewust de bevoegdheden “toerisme” en
“lokale economie” gekozen. Ik ben ervan
overtuigd dat deze twee elkaar versterken.
Onze acties “beleefdezomerinlummen”
en “winkelhier” gaan hand in hand. Op het
burgerparticipatiemoment van 4 maart
werden de eerste ideeën over de herinrichting
van het marktplein onder leiding van CityD
en Antea voorgesteld aan jullie. Ik hoop
van harte dat de verdere uitwerking van
deze plannen, samen met de expertise van
onze centrummanager, Sandra Huyskens
van CityD, nog meer mensen naar Lummen
gaat brengen. Om te genieten van een
gezellig dagje “beleefdezomerinlummen” en
“winkelhier”.

Meer info: Dienst lokale economie, 013 390 590,
economie@lummen.be
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LUMMEN
HELPT
LUMMEN HELPT

LUMENNEKE

Met het platform “Lummen helpt” verbindt de
gemeente Lummen nog altijd zij die hulp nodig
hebben aan hun medeburgers die klaarstaan
om een helpende hand te bieden.
Geef ons een seintje op 013 390 605 of
lummen.helpt@lummen.be.
Meer info: www.lummen.be/lummenhelpt

Het Lumenneke werd in het leven
geroepen om alle Lummenaren
een hart onder de riem te steken
tijdens de coronacrisis. Vanop
zijn eigen Facebookpagina hielp
het Lumenneke iedereen door
middel van verschillende acties,
uitdagingen, tips en boodschappen
om voor zichzelf en elkaar te
zorgen tijdens de coronacrisis.

BETROUWBARE INFORMATIEBRONNEN
OMTRENT HET CORONAVIRUS
www.info-coronavirus.be
www.lummen.be/coronavirus
0800 14 689 (gezondheid en openbare orde)
0800 120 33 (economie)

www.lummen.be/lumenneke
www.facebook.com/lumenneke
lumenneke@lummen.be

INFORMATIE VOOR IEDEREEN
We maakten speciale corona-edities
(Lummenaar Kort) van ons infomagazine,
bundelen de info op onze website,
Facebookpagina en verzenden digitale
nieuwsbrieven om iedereen om te hoogte te
houden omtrent het coronavirus.

AFHAALSERVICE BIBLIOTHEEK
65-plussers en mensen die omwille van hun
medische achtergrond graag fysiek contact
beperken, kunnen gebruik blijven maken
van de afhaaldienst. Boeken bestellen van
thuis uit doe je via het bestelformulier op
de website: https://lummen.bibliotheek.be/
formulier/aanvraagformulier. Je kan ze erna
komen afhalen aan de toegangsdeur van de
bib. Meer info? Bel 013 390 480 of mail naar
bibliotheek@lummen.be.

ONLINE ATTESTEN AANVRAGEN
Alle attesten kan je hier vinden:
www.lummen.be/node/451.
Kan je een attest niet vinden? Stuur een
mail naar burgerzaken@lummen.be

MONDMASKERS
VOOR LUMMENAREN
DIENSTVERLENING GEMEENTE EN OCMW
BLIJVEN VERZEKERD
Heb je het financieel wat moeilijker, heb je
een specifieke vraag, nood aan een helpende
hand of een voedselpakket, wil je je hart eens
luchten en heb je behoefte aan een luisterend
oor? Geef ons een seintje!
• Sociale dienst:
013 390 570 - sociale.dienst@lummen.be
• Lummen helpt:
013 390 605 - lummen.helpt@lummen.be
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Begin mei kreeg iedereen 1
herbruikbaar mondmasker in
de bus. In de tweede helft van
mei ontving iedereen een 2de.
Lummen nam ook deel aan de
groepsaankoop voor gemeenten,
georganiseerd door de provincie
Limburg. Alle officiële info
van Volksgezondheid over
mondmaskers is te vinden op:
www.info-coronavirus.be/nl/
mondmasker

BELRONDE 80-PLUSSERS
De maatregelen met het oog op de strijd
tegen het coronavirus hadden een impact op
heel wat mensen maar vooral op senioren.
Maatschappelijk assistenten belden alle
80-plussers op om na te gaan hoe het met
hen was en of ze hulp nodig hadden. Heb je
nog hulp nodig, of ken je een 80-plusser die
hulp kan gebruiken, laat ons iets weten via
013 390 605 of lummen.helpt@lummen.be.

MILIEU

DE WINNING WERKT AAN
EEN ARBEIDSMARKT WAAR
PLAATS IS VOOR IEDEREEN
De Winning, gelegen in Lummen, helpt mensen die niet (of niet
meteen) aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Wij als gemeente
doen al een 10-tal jaren beroep op hun diensten. Zo onderhouden
ze het Lummense wandelwegennetwerk. Maaien, snoeien,
hagen scheren, onderhoud van de wandelpaden, plaatsen van
bewegwijzering, aanplanten van bomen en planten,… behoren
allemaal tot hun takenpakket. Maar ook schermen plaatsen voor
de paddenoverzet horen erbij en het beheer en onderhoud van
het domein ‘de duizendjarige eik’. Daarnaast ondersteunen ze
eveneens de gemeentelijke groendienst.
Jaarlijks worden er meer dan 2.000 manuren ingezet om de groene
gemeente die Lummen is, op een kwalitatieve en duurzame manier
te beheren zodat het voor iedereen aangenaam vertoeven is.

Meer info: De Winning, info@dewinning.be, www.dewinning.be

AFVALMONITOR HOUDT
VUILNISBAKKEN IN HET OOG
Na een proefperiode in vijf gemeenten, waar ook onze gemeente
aan deelnam, gaat Limburg.net zijn afvalmonitor nu ook
aanbieden aan alle andere Limburgse gemeenten.
De mobiele app helpt om openbare vuilnisbakken beter en
eenvoudiger te onderhouden. Zo krijgen we nu een zicht op welke
bakken wanneer vol zijn, welke stuk zijn, waar er aan de bakjes
wordt gesluikstort of waar er huisvuil in de openbare afvalbakjes
wordt gedeponeerd. In een volgende stap kan ook vanop afstand
over de vulgraad gewaakt worden. Door die gegevens kan
voorspeld worden wanneer een vuilnisbak gevuld is en kan zo de
ophaalronde om de vuilnisbakken leeg te maken, optimaliseren.
Hierdoor kunnen wij als gemeente tijdig ingrijpen en zorgen we dat
het openbaar domein proper blijft.

Meer info:
Dienst GIS, 013 390 590, www.lummen.be, Gis@lummen.be
Limburg.net, www.limburg.net

TUSSEN 16 JUNI EN 12 SEPTEMBER KAN JE
HUISVUILZ AKKEN NAAR HET RECYCLAGEPARK BRENGEN
Heb je een volle huisvuilzak die je niet meer buiten kan
zetten omdat je op vakantie vertrekt? Of heb je beperkte
stockageruimte waardoor het vervelend is om tijdens extreme
warmte een volle huisvuilzak in huis te hebben? Uitzonderlijk
kan je tussen 16 juni en 12 september 2020 jouw huisvuilzak
naar het recyclagepark brengen als je deze 3 regels
respecteert:
• Je mag enkel bordeaux of grijze huisvuilzakken van
Limburg.net binnenbrengen.

• Je registreert het binnenbrengen via de toegangszuil. Als je
nog andere fracties bijhebt, rij dan een aparte ronde zodat
de kilo’s huisvuil apart gewogen en geregistreerd worden.
• Je kan enkel tussen 16 juni en 12 september huisvuil in
bordeaux of grijze Limburg.net-huisvuilzakken op het park
binnenbrengen.

Meer info: Limburg.net, www.limburg.net, 0800 90 720,
ombudsdienst@limburg.net
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SPORT
NIEUW! PADELTERREINEN
IN LUMMEN

BLIJVEN FIETSEN ALLEMAAL

Wat is Padel?

Heb jij tijdens de lockdown ook je fiets (her)ontdekt? Het is ons
in ieder geval opgevallen dat er in Lummen flink meer gefietst
wordt. Top! Dat kunnen we alleen maar blijven aanmoedigen. De
ideale ontspanning om je hoofd leeg te maken en bovendien een
gezonde bezigheid.

Padel is een racketsport en balsport met een mix van tennis
en squash. Het wordt gespeeld op een rechthoekig terrein van
kunstgras, omringd door U-vormige glazen wanden. Padel is
toegankelijk voor alle leeftijden. Het is een ideale sport om te
spelen met vrienden, familie of collega’s.

Natuurlijk hopen we dat je ook blijft fietsen. Vergeet die files en
parkeerstress. Fietsen is zoveel leuker en daarnaast zorgt het
voor ontspanning, dat heb je nu zelf ontdekt! Samen met de politie
doen we er alles aan om de fietser voldoende ruimte te geven in
onze gemeente, zodat het veilig blijft voor iedereen.

Wie graag meer info wil over Padel kan terecht op de website van
Tennis Vlaanderen: www.tennisvlaanderen.be/starten-met-padel.

De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) pakt uit met de eerste
fietscampagne op Vlaams niveau. Wij springen graag op de kar
en moedigen jullie aan om te blijven fietsen! Tenslotte zijn we
allemaal goed bezig. Nog niet overtuigd? Morgen misschien wel?!

Sportcomplex Vijfsprong
TC Lummen bouwde drie padelterreinen op het grasveld aan
sportcomplex Vijfsprong. De terreinen kregen een centrale ligging
en sluiten mooi aan bij de tennisvelden van de club. Bovendien
werd de Finse piste in deze zone heraangelegd zodat het parcours
bijna volledig rondom de nieuwe padelterreinen loopt.

Meer info:
Vlaamse Stichting Verkeerskunde, 015 44 65 54, www.vsv.be

“Padel is één van de
grootste sporten in
Spanje en nu ook de
snelst groeiende sport
in ons land. TC Lummen
wil er graag voor zorgen
dat ook Lummenaren
van deze supertoffe
sport kunnen proeven.”
JOS BIESMANS,
VOORZITTER VAN TC LUMMEN
Meer info:
Sportdienst, 013 390 490, sport@lummen.be,
www.lummen.be, www.tc-lummen.be,
www.tennisvlaanderen.be/starten-met-padel
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Het al dan niet doorgaan van activiteiten en evenementen is afhankelijk van de
evolutie van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.
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.

JULI
ZOMERSPORT
KAMPEN EN
SPEELPLEINWERKING
2020

SCHATTEN VAN
VLIEG IN HET
BEZOEKERSCENTRUM
SCHULENSMEER
Schulensmeer

IN LUMMEN
SPORT- EN
NATUURKAMPEN
Schulensmeer

Van woensdag 1 juli 2020 10:00 tot
vrijdag 3 juli 2020 17:00
Van maandag 6 juli 2020 10:00 tot
vrijdag 10 juli 2020 17:00

Sportdienst Lummen i.s.m. Dienst vrije tijd

Van maandag 13 juli 2020 10:00 tot
vrijdag 17 juli 2020 17:00
Van maandag 20 juli 2020 10:00 tot
vrijdag 24 juli 2020 17:00
Van maandag 27 juli 2020 10:00 tot
vrijdag 31 juli 2020 17:00
Van maandag 3 augustus 2020 10:00
tot vrijdag 7 augustus 2020 17:00

Hou je vast, want deze zomervakantie
organiseren de sportdienst en de
dienst vrije tijd opnieuw een uitgebreid
vrijetijdsaanbod voor kinderen van
3 tot 16 jaar. Inschrijvingen kan via
http://reservaties.lummen.be.

Van 1 juli 2020 tot 28 augustus 2020
sportcomplex de vijfsprong
Sportweg 8
3560 Lummen
MEER INFO 013 390 490,
http://reservaties.lummen.be;
www.schulensmeer.be

Ga op zoek naar de schat van Vlieg in het
bezoekerscentrum Schulensmeer. Een
schattenjacht met leuke en educatieve
opdrachten voor families met kinderen van
6 tot 12 jaar. Je kan je aanmelden aan het
onthaal tijdens de openingsuren van het
bezoekerscentrum Schulensmeer. Van 1
juli t.e.m. 31 augustus alle dagen open van
10u00 - 12u00 en 13u00 - 15u00.

Van 1 juli 2020 tot 31 augustus 2020
Bezoekerscentrum Schulensmeer
Demerstraat 60
3560 Lummen
MEER INFO schulensmeer@natuurpunt.be,
013 55 63 81, www.schulensmeer.be

Van maandag 10 augustus 2020
10:00 tot vrijdag 14 augustus 2020
17:00
Van maandag 17 augustus 2020
10:00 tot vrijdag 21 augustus 2020
17:00
Van maandag 24 augustus 2020
10:00 tot vrijdag 28 augustus 2020
17:00
Basistarief €100
Schulensmeer
Demerstraat 60
3560 Lummen
MEER INFO 013441237, info@schulensmeer.be
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IN LUMMEN
BOERDERIJKAMP
Wakasa jongerenkampen

WANDELING LANGS
VELDWEGEN

KEIZERSCHIETING
VERBOND LUMMEN

Ontdek hoe het er op een echte boerderij
aan toe gaat! Je verzorgt de dieren, geeft
ze te eten en poetst hun stallen. Boerin
Hilde toont je alle kneepjes van het vak.

Verbond Lummen

Van maandag 13 juli 2020 9:00 tot
vrijdag 17 juli 2020 16:00
Van maandag 27 juli 2020 9:00 tot
vrijdag 31 juli 2020 16:00
Van maandag 10 augustus 2020 9:00
tot vrijdag 14 augustus 2020 16:00
Van maandag 24 augustus 2020 9:00
tot vrijdag 28 augustus 2020 16:00
Basistarief: €145
Bosheidestraat 47
3560 Lummen
MEER INFO http://wakasa.be
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AUGUSTUS

Van 18 juni 2020 tot 11 augustus
2020
GCOC Oosterhof
Dokter Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen
MEER INFO quiz.ohvm@gmail.com

Op zondag 9 augustus 2020 organiseert
de Schuttersgilde O.L.V. Kapel van de
Beukenboom de jaarlijkse Keizerschieting.
De Keizerschieting zal plaatsvinden op de
terreinen van de schuttersgilde Sint-Jan
Thiewinkel, Sint-Janstraat. Vanaf 14.00 uur
wordt er gestreden voor de beste ploeg en
de titel van Keizer en Keizerin.

zondag 9 augustus 2020
Schuttersgilde O.L.V. Kapel van de
Beukenboom
Vandermarckestraat 23
3560 Lummen
MEER INFO 013390490, sport@lummen.be

IN LUMMEN

BUSH
ADVENTUREEXTERNAAT

INDIANENKAMP EXTERNAAT
The Outsider Club vzw

BEKER VAN LUMMEN
VOOR COMPETITIE
VOETBALPLOEGEN

The Outsider Club vzw

KVV Lummen

Je laatste saaie dagen zijn geteld. Deze
sensationele Bush Adventure in de
bossen en vijvers, zal je zeker van je
sokken blazen. Hoog in de bomen, varend
op vijvers, in kabels hangen en over de
beek zwieren. Dit staat jullie allemaal te
wachten! Ben je er klaar voor? Schrijf je
dan in via https://theoutsiderclub.be/
kampen/bush-adventure/

Dinsdag 11 augustus: om 19u KVV
Lummen-SK Meldert en VK Gestel-KWS
Linkhout

maandag 10 augustus 2020
tot vrijdag 14 augustus 2020
van 08:00 tot 16:00
Basistarief €120,00
Avonturenbos
Kraaibergstraat 45C
3560 Lummen
MEER INFO www.theoutsiderclub.be,
055 30 31 81, info@theoutsiderclub.be

Donderdag 13 augustus: om 19u
KWS Linkhout-KVV Lummen en SK
Meldert-VK Gestel
Zet jullie mooiste pluimen recht, verf jullie
gezichten in de mooiste kleuren en maak
jullie klaar om de meest gekke avonturen
te beleven.

maandag 10 augustus 2020
tot vrijdag 14 augustus 2020
van 08:00 tot 16:00

Zondag 16 augustus: om 15 en 17u
finale
11, 13 en 16 augustus 2020
KVV Lummen
Maria Van Loonstraat 5
3560 Lummen
MEER INFO sport@lummen.be, 013 390 490

Basistarief €99,00
Avonturenbos
Kraaibergstraat 45C
3560 Lummen
MEER INFO www.theoutsiderclub.be,
055 30 31 81, info@theoutsiderclub.be
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IN LUMMEN

WIL JE JOUW ACTIVITEIT OOK AANKONDIGEN?
Stuur je gegevens voor de maanden september en oktober 2020 door via de website
https://beta.uitdatabank.be en dit uiterlijk voor 30 juli 2020.
Zorg er zeker voor dat je gegevens correct ingegeven zijn,
want deze worden rechtstreeks overgenomen.

teamgeest kennen. In combinatie met
behendigheid, moed en een lange adem
slaan jullie er zich beslist doorheen.

maandag 17 augustus 2020
tot vrijdag 21 augustus 2020
van 08:00 tot 16:00
Basistarief €150,00
Avonturenbos
Kraaibergstraat 45C
3560 Lummen
MEER INFO www.theoutsiderclub.be,
055 30 31 81, info@theoutsiderclub.be

HEIDEWANDELING
NAAR DE VENUSBERG
Natuurpunt Lummen

LEGERKAMP EXTERNAAT

X-TREEM EXTERNAAT

The Outsider Club vzw

The Outsider Club vzw

Bij het legerkamp leer je al sluipend voorbij
de vijand te geraken. Samenwerken met
je medesoldaten is een must. Daarnaast
ben je ook niet bang voor een modderbroek
en een vuil gezicht! Ben je er klaar voor?
Voorrrrrwaartsss MARS!

Een rustige wandeling door holle wegen
naar de purperen heide op de Venusberg.

zondag 23 augustus 2020
van 14:00 tot 16:00

maandag 17 augustus 2020
tot vrijdag 21 augustus 2020
van 08:00 tot 16:00
Basistarief €99,00
Avonturenbos
Kraaibergstraat 45C
3560 Lummen
MEER INFO www.theoutsiderclub.be,
055 30 31 81, info@theoutsiderclub.be
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Welkom in de jungle. Als jullie het einde
van de kampweek willen halen, zal je
moeten leren overleven en daar wordt voor
gezorgd. Uitgeslapen animatoren leren je
survivaltechnieken die meteen van pas
komen. Tijdens onze verkenning van het
terrein te land, ter zee en in de lucht, leer
je in moeilijke situaties de kracht van

Kerk Meldert
Meldertsebaan
3560 Lummen
MEER INFO www.natuurpunt.be/agenda/
clone-heidewandelingnaar-de-venusberg-38491,
natuur.lummen@gmail.com

ZOMERVAKANTIE
KOM DEZE ZOMER SPELEN
BIJ SPEELPLEINWERKING
‘THE LUCKY’S
Kinderen geboren van 2005 tot 2014 kunnen deze zomer
tussen 6 en 31 juli (uitgezonderd 21 juli) ook terecht bij de
speelpleinwerking in de Wondere Wereld, van 9 tot 16 uur.
Vooraf inschrijven is verplicht. Check via
reservaties.lummen.be of er nog een plaatsje vrij is. Een dagje
speelpleinwerking kost €6, een halve dag €3.
Meer info over de praktische afspraken vind je op de website.
Dienst vrije tijd, 013 390 515, vrijetijd@lummen.be,
www.lummen.be/informatie-voorover/kinderen/
speelpleinwerking

NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ
VOOR ONZE ZOMERKAMPEN.
WEES ER SNEL BIJ!
Heb je tijdens de zomervakantie 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 steeds enkele plaatsen vrij.
DATA

BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG BLIJFT
VERZEKERD, OOK TIJDENS
DE ZOMERVAKANTIE

KAMP

GEBOORTEJAAR

1 – 3 juli 2020

Mountainbikekamp

2005-2010

6 – 10 juli 2020

Legerkamp

2011-2013

Bush Adventurekamp 1

2008-2010

Summer Kickx Off

2004-2008

Crea-activiteitenkamp 1

2014-2016

Omni-zwemsportkamp

2008-2013

13 – 17 juli 2020
27 – 31 juli 2020
3 aug – 7 aug 2020

Tijdens de zomervakantie zal ’t Sjamajeeke verder op een soepele
manier ingaan op opvangvragen.

10 – 14 aug 2020

De kinderopvang heeft begrip voor ouders waarvan de toekomst
nog onduidelijk is op gebied van werk omwille van het coronavirus.

17 – 19 aug 2020

Concreet betekent dit dat er in ’t Sjamajeeke opvang gegarandeerd
wordt wanneer ouders opvang nodig hebben. Hiervoor reserveer je
de dagen en uren in i-School vanaf het moment dat je weet dat je
opvang nodig hebt. De voorziene afsluitingstermijnen worden niet
toegepast.
Omtrent het reserveren van opvang voor volgend schooljaar 20202021, ontvangen ouders die bij de opvang een dossier hebben,
een no-replymail vanuit i-School.
Meer info: Buitenschoolse kinderopvang ’t Sjamajeeke,
013 390 500, buitenschoolse.kinderopvang@lummen.be,
www.lummen.be

17 – 21 aug 2020
24 tot 26 aug 2020
24 tot 28 aug 2020

Crea-activiteitenkamp 2

2014-2016

Omnisportkamp 1

2008-2013

Taalsportkamp(Frans)

2008-2015

Taalsportkamp(Engels)

2008-2012

Capoeïrakamp

2007-2014

Crea-activiteitenkamp 3

2014-2016

Omnisportkamp 2

2008-2013

Multimove (9-12 uur)

2014-2016

Duik-omnisportkamp

2005-2010

Kunstenkamp

2008-2013

Sportavonturenkamp

2004-2010

Indianenkamp

2011-2013

Bush Adventure kamp 2

2008-2010

Dance for kids

2009-2013

Schrijf je kinderen in via de online inschrijftool:
http://reservaties.lummen.be.
Meer info: Sportdienst, 013 390 490, sport@lummen.be,
www.lummen.be
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BIBLIOTHEEK
VAKANTIETIP
VANUIT DE BIBLIOTHEEK
MET DEZE TIPS VAN DE BIBLIOTHEEK ZAL JE JE DEZE ZOMER
NIET VERVELEN.

Fundels
Dit zijn digitale, interactieve prentenboeken en
boekjes voor beginnende lezers. Wanneer je lid
bent van onze bibliotheek, kan je gratis boeken
lenen in de fundel-app. Meer info vind je op onze
website.

NIEUW
IN DE BIBLIOTHEEK:
LEEN EENS EEN E-BOEK
Ben je lid van de bibliotheek van Lummen? Dan kan je
vanaf september ook e-boeken uitlenen! Via een online
platform kan je vanuit je zetel boeken downloaden. Er is
zowel vlotte leesbare fictie te vinden als spannende of
romantische boeken, literaire romans en populaire maar
ook toegankelijke non-fictie.

Hoe werkt het?
E-boeken kan je downloaden op je tablet of e-reader.
Je kan maximum 2 boeken gelijktijdig uitlenen en dat voor
maximum 6 weken.
Heb je geen e-reader? Leen er dan eentje uit in de
bibliotheek!
Hou zeker de website van de bibliotheek, gemeente
Lummen én de Facebookpagina van gemeente Lummen in
de gaten.

Meer info: Bibliotheek Lummen, 013 39 04 80,
www.lummen.bibliotheek.be, bibliotheek@lummen.be
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Luisterboeken
De bibliotheek heeft heel wat luisterboeken in haar
collectie. Voor de kleuters hebben we bijvoorbeeld
de verhalen van kabouter Korsakov, een kabouter
die samen met zijn vriend Wattman in de stad terecht komt en
daar allerlei avonturen meemaakt. Ook voor oudere kinderen
hebben we heel wat luisterboeken: van Pipi Langkous en Geronimo
Stilton tot de hoorspelen van het Geluidshuis,… Want luisteren is
ook lezen!

Thrillers
In de zomermaanden zet de bib het spannende boek in de kijker.
Zo zijn er Vlaamse thrillers, thrillers rond seriemoordenaars,
mysterieuze thrillers,... 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!

Op vakantie in eigen land
In de bibliotheek hebben we heel wat reisgidsen met tips om onze
eigen streek te (her)ontdekken. De bibliotheek maakt voor jou een
selectie op hun website.
Meer info:
Bibliotheek Lummen, 013 39 04 80,
www.lummen.bibliotheek.be, bibliotheek@lummen.be

KORT
EEN PLEEGGAST AAN HET WOORD

HULP NODIG MET
JE JAARLIJKSE
AFREKENING?
Zoals elk jaar is het in deze periode
de tijd om de meterstanden op te
nemen van water (De Watergroep),
aardgas en elektriciteit (Fluvius). Na de
berekeningen van het verbruik, worden
de jaarlijkse afrekeningen opgestuurd.

“Ook al lijkt
het onmogelijk,
het kan toch!”
WIE IS YANNICK?
• 21 jaar
• Wonend in Lummen
• Woont alleen, logeert elke 2 weken bij
zijn pleeggezin
• Zet zich in voor het milieu

Yannick, die kampt met een beperking,
kwam terecht in een pleeggezin toen zijn
moeder terminaal ziek werd. Zij ging zelf
op zoek naar een pleeggezin voor hem
zodat hij verder zou kunnen opgroeien in
een warm gezin. Vanaf zijn 12de kon hij zo
terecht binnen pleegzorg.

Zelfstandig met steun
Intussen woont Yannick alleen met hulp
van de volwassenwerking van SintFerdinand. Zij helpen hem met mobiele
woonondersteuning. Om de twee weken
logeert hij nog een weekend bij zijn
pleeggezin en om de zes weken bij zijn
tante. Hij geniet van zijn zelfstandigheid,
maar kan voor extra hulp op zijn
pleeggezin rekenen. Zoals bijvoorbeeld
boodschappen doen.

Ondersteuning door Pleegzorg
Limburg
Yannick is pleeggast. Dat wil zeggen dat hij
en zijn pleeggezin ondersteund worden door
Pleegzorg Limburg. Want deze organisatie
is er niet alleen voor kinderen die voor korte
of lange tijd niet bij hun ouders kunnen
wonen, ook volwassenen (+18 jaar) met
een beperking die gezinsondersteuning
nodig hebben, krijgen hulp op allerlei
vlakken. Zo komt er regelmatig een vaste
begeleider langs bij hen thuis en krijgen ze
ook financiële steun.

Heb je het moeilijk om de verschillende
jaarlijkse afrekeningen, die kort na
mekaar toekomen, tijdig te betalen? Bij
onze sociale dienst kan je altijd terecht
voor hulp. We helpen je graag verder om
een afbetalingsregeling uit te werken en
aan te vragen aan je energieleverancier
of De Watergroep. Breng alvast je
jaarlijkse afrekeningen mee en een
overzicht van je inkomsten en uitgaven.
Zo kan de sociale dienst je snel helpen.
Meer info:
Sociale dienst, 013 390 570,
sociale.dienst@lummen.be

Gezocht: pleeggezinnen voor
personen met een beperking
Yannick heeft dankzij zijn pleeggezin zijn
draai gevonden. Maar heel wat andere
volwassenen met een fysieke of psychische
beperking zoeken nog een gezin dat hen
de nodige structuur, hulp en een warm
nest kan bieden. Dat kan op verschillende
manieren: voltijds, enkele dagen in de week
of af en toe een weekend of in de vakantie.
Voel jij je geroepen? Of zorg jij al voor een
volwassene met een beperking en wil je
weten of je in aanmerking komt voor de
steun van Pleegzorg Limburg? Neem dan
contact op met Pleegzorg Limburg.

Meer info: Pleegzorg Limburg, 089 84 07, info@pleegzorglimburg.be,
www.pleegzorglimburg.be, www.pleeggasten.be
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WEGENWERKEN
WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET REILEN EN ZEILEN
IN ONZE GEMEENTE? LEES DAN ZEKER DEZE UPDATE VAN
DE PLAATSELIJKE WEGENWERKEN.

HET CORONAVIRUS HEEFT OOK IMPACT OP
DE TIMING VAN WEGENWERKEN
Ook de wegenwerken werden helaas getroffen door de
coronacrisis. Werfvergaderingen werden geannuleerd en de
aannemers waren niet in staat om in alle omstandigheden de
social distancing te respecteren tijdens de werken. Bovendien
waren de aannemers ook afhankelijk van leveringen die op
korte termijn stil vielen. Daarom beslisten de aannemers om
de werven vanaf 21 maart af te sluiten waardoor er ook geen
hinder meer was voor de bewoners.

Door de versoepelde maatregelen, werden ook de werken
opnieuw opgestart. Zo werden er risicoanalyses opgemaakt
en ter goedkeuring gelegd aan de respectievelijke
veiligheidscoördinatoren. Eind april werden dan ook in
Lummen op alle werven de activiteiten terug opgestart. De
aangepaste planningen worden hieronder per werf toegelicht.

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

FIETSPADENPROJECT MELDERTSEBAAN
In de Ruiterstaat, het Pastorijstraatje naar het woonzorgcentrum,
een deel van de Schoolstraat en de Geeneindestraat werd de
gescheiden riolering al gelegd en worden de wegeniswerken
afgewerkt. Voor de inwoners van deze straten is het grootste

ongemak gelukkig achter de rug en we willen hen dan ook danken
voor hun geduld en begrip voor de hinder die zij ondervonden
hebben.
Intussen heeft de aannemer van de nutsleidingen druk gewerkt
langs de gewestweg om alle leidingen te verplaatsen of te
vernieuwen. Mogelijk kan dan nog vóór het bouwverlof gestart
worden met de aanleg van riolering in de Dikke Eikstraat. Het
alternatieve fietspad (op Sint-Anna linkeroever) tussen de
Mellaerstraat en de Pastorijstraat wordt erg geapprecieerd door
fietsers, zo kunnen ze de werken zonder grote omweg vermijden.
De woningen die onteigend werden voor de aanleg van fietspaden
werden allemaal afgebroken zodat er ook in het tweede deel,
plaats is om de nieuwe nutleidingen aan te leggen.
Meer info: openbare werken, 013 390 525,
openbare.werken@lummen.be, www.lummen.be
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RIOLERINGSWERKEN
IN GENENBOS
De gescheiden riolering in de Genenbosstraat, Schippersstraat
en een deel van de Sint-Rochusstraat werd aangelegd. Ook de
aanleg van het fietspad en de weg in de Genenbosstraat en de
Schippersstraat werd gestart. Bij het afsluiten van de brug over
het Albertkanaal, moest de weg opengesteld worden om het
verkeer van het industrieterrein te ontsluiten.
Intussen is de rioolploeg gestart in de Edbroekenstraat,
Boskestraat en de Jantenstraat.
De planning voor al de andere straten in dit project, zal na het
bouwverlof bekend zijn.
Meer info: openbare werken, 013 390 525,
openbare.werken@lummen.be, www.lummen.be

SCHOOLOMGEVING EN
BUSKNOOPPUNT PASTOOR
FREDERICKXSTRAAT
Het kruispunt van de Pastoor Frederickxstraat met de Ringlaan ziet
er intussen heel anders uit. Het aanleggen van een middenberm
en het verhinderen van de mogelijkheid om bewegingen naar
links te maken, zullen de verkeersveiligheid ten goede komen.
Ook de nieuwe LED-verlichting zal het veiligheidsgevoel verhogen.
In de Pastoor Frederickxstraat is men stilaan begonnen met de
bovenbouw en zal binnenkort het busstation vorm krijgen. In een
laatste fase zal de stoep en het fietspad aan de zijde van de school
aangelegd worden. Bij de start van het nieuwe schooljaar zullen de
werken al flink gevorderd zijn.
Meer info: openbare werken, 013 390 525,
openbare.werken@lummen.be, www.lummen.be

WERKEN IN DE
SINT-SEBASTIAANSTRAAT
EN DE SINT-LUTGARDISSTRAAT
In het gedeelte van de Sint-Sebastiaanstraat tussen de Gestelstraat
en de brug over de snelweg zijn de werken zo goed als klaar.
Achter de brug zit de riolering intussen in de grond zodat
wegeniswerken ook van start kunnen gaan. Volgens de huidige
planning zou het werk tegen Kerstmis klaar moeten zijn.
Meer info: openbare werken, 013 390 525,
openbare.werken@lummen.be, www.lummen.be
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LUMMEN IS EEN WARME EN
ZORGZAME SAMENLEVING
EIND VORIG JAAR WERD HET MEERJARENPLAN VOOR DE KOMENDE ZES JAREN
GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTE-EN OCMW-RAAD. HET PLAN OMVAT HEEL WAT
DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES, DIE ZIJN VERZAMELD ONDER ZES
BELANGRIJKE SPEERPUNTEN MET HET OOG OP EEN #AMBITIEUSLUMMEN. WE LEGGEN
IN ELKE EDITIE VAN DE LUMMENAAR ÉÉN VAN DEZE SPEERPUNTEN ONDER HET
VERGROOTGLAS, DEZE KEER: LUMMEN IS EEN WARME EN ZORGZAME SAMENLEVING.
We willen er zijn voor de Lummenaren en
hen helpen om er voor elkaar te zijn. Zeker de
afgelopen maanden was het heel belangrijk
om op elkaar te kunnen rekenen en gelukkig
konden we dat ook. We zijn er voor alle
Lummenaren, in elke fase van hun leven:
als kind maar ook wanneer ze iets ouder of
zorgbehoevend worden.
We gaan voor een rechtvaardig sociaal
Lummen met gelijke kansen voor iedereen
en hebben aandacht voor zij die het
moeilijk hebben:

Een rechtvaardig sociaal Lummen
• toegankelijke sociale hulp- en
dienstverlening
• opsporing en bestrijding van armoede
• inzetten op een gezond Lummen door
preventie en ondersteuning
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Aangepaste woonoplossingen
voor elke fase in het leven
• openbare gebouwen, dienstverlening
en evenementen die toegankelijk zijn
voor iedereen
• senioren en zorgbehoevenden
ondersteunen bij het zelfstandig thuis
wonen
• een woonzorgcentrum en
assistentiewoningen voor wie dat niet
mogelijk is

Kansen voor kinderen, jeugd en
ouders
• een uitgebreide buitenschoolse
kinderopvang
• stimuleren van andere buitenschoolse
initiatieven
• uitbouwen centrale dienstverlening in
“huis van het kind”

IN 6 SPEERPUNTEN
NAAR EEN
#AMBITIEUSLUMMEN
• LUMMEN IS EEN DYNAMISCHE
GEMEENTE
• MENSEN VOELEN ZICH THUIS IN
LUMMEN
• LUMMEN IS VLOT EN VEILIG
• LUMMEN IS EEN ZORGZAME
SAMENLEVING
• LUMMEN STAAT VOOR
ONTMOETEN EN BELEVEN
• LUMMEN IS EEN
KLANTGERICHTE EN
EFFICIËNTE ORGANISATIE

Je kan het volledige
meerjarenplan vinden
op

www.lummen.be/
ambitieuslummen

KORT
WORD JIJ ONZE
NIEUWE COLLEGA?
WIJ ZIJN ZEER REGELMATIG OP ZOEK NAAR
ONDERHOUDSMEDEWERKERS (M/V/X)
VOOR DE THUISZORGDIENST.
FUNCTIE:
Je verricht poetswerk aan huis bij senioren in Lummen en
Halen. Je poetst bij mensen die tijdelijk of blijvend niet meer
zelf kunnen instaan voor hun onderhoud omwille van ouderdom,
ziekte, ...
INTERESSE?
Je sollicitatie kan je sturen naar Elke Somers, Gemeenteplein 13,
3560 Lummen, tel. 013/390 530 of thuiszorgdienst@lummen.be.

WIL JE JOUW BELASTING
AANGIFTE INVULLEN? DE
FOD FINANCIËN HELPT JOU
Heb jij hulp nodig bij het invullen van de belastingaangiften?
Belastingplichtigen kunnen een afspraak vastleggen door te bellen
naar het nummer dat op de envelop van je aangifte staat. Vervolgens
ontvang je na het invullen, een brief met een samenvatting van je
gegevens die je per post of via Tax-on-web kan bevestigen.
Voor meer info, surf naar www.lummen.be.
Meer info: FOD Financiën, 02 572 57 57,
https://financien.belgium.be/nl/particulieren,
www.lummen.be/node/2340

DAARNAAST ZOEKEN WE OOK VAAK
ZORGKUNDIGEN EN VERPLEEGKUNDIGEN (M/V/X)
VOOR WOONZORGCENTRUM HET MEERLEHOF.
FUNCTIE:
Je creëert een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf
voor de bewoners door een optimale hulp- en zorgverlening.
INTERESSE?
Je sollicitatie met motivatiebrief, CV en diploma kan je sturen
naar Gert Lenaerts, Wijngaardstraat 15, 3560 Lummen
of gert.lenaerts@lummen.be
Meer info:
Dienst personeel, 013 390 430, personeel@lummen.be,
www.lummen.be/vacatures

BUURTINFORMATIE
NETWERK (BIN)
Het gemeentebestuur schakelt een versnelling hoger op
het vlak van BuurtInformatieNetwerken (BIN).
Zo heeft het gemeentebestuur een bijkomende
uitbreiding van het pakket BE-Alert aangekocht
en neemt de communicatiekost van de bestaande
BIN’s op zich. Momenteel zorgen vijf verschillende
buurtinformatienetwerken al voor een veiliger Lummen,
de ondersteuning ervan is dan ook belangrijk. In de
toekomst willen we BIN’s hebben op het volledige
grondgebied.
Meer info:
Wijkpolitie Lummen, 011 938 970,
www.politielrh.be, lummen@politielrh.be
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EN NOG
JIJ KAN IEMAND ZIJN
LEVEN REDDEN!
In Lummen zijn er momenteel 483 donoren, goed voor
3,92% van de Lummense bevolking. Dat is een pak beter
dan het Vlaams gemiddelde van 3%.
Maar als je weet dat er 70% kans is dat iemand ooit een
bloedproduct nodig heeft, dan begrijp je dat er meer
donoren nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden.
Daarom willen we vragen om een extra inspanning te doen
om bloed, plasma of bloedplaatjes te doneren. Doe jij ook
mee?
Waar kan je bloed geven? Bekijk het op de
website www.rodekruis.be/afdeling/lummen.
Meer info: www.rodekruis.be/afdeling/lummen,
bloed@lummen.rodekruis.be

HELP WIJK-WERKERS EN
ZIJ HELPEN JOU!
Wil je klusjes laten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld gras maaien,
koken en afwassen of meubelpakketten laten monteren? Dan
kan je misschien een wijk-werker inschakelen.

Wist je dat...
• Honden uitlaten ook kan gebeuren door wijk-werkers?
• Of helpen bij een verhuis?
• Of oppas/gezelschap houden bij bejaarden en zieken?
De kostprijs bedraagt 7,45 euro per uur en is fiscaal aftrekbaar
voor 20%.
Waar wacht je nog op?
Meer info: Wijkwerken Lummen, 0470 55 76 43,
www.vdab.be/wijk-werken, anne.gybels@vdab.be

WIL JIJ MEEWERKEN
AAN DE EDITIE
‘LUMMEN FOR LIFE 2020’?
Lummen for Life is al drie jaar een groot succes en
ook dit jaar willen we een oproep doen aan Lummense
verenigingen, scholen en adviesraden.
Heeft jouw vereniging / school / adviesraad een leuk idee?
Wil jouw vereniging / school / adviesraad een bepaalde
activiteit organiseren? Of wil jouw vereniging / school /
adviesraad komen helpen?
Binnenkort organiseren we een infovergadering in GCOC
Oosterhof. Iedereen is van harte welkom! Jullie ideeën
ontvangen we al graag op voorhand. Contacteer ons via
vrijetijd@lummen.be of 013 390 515.
Meer info:
Dienst vrije tijd, 013 390 515, vrijetijd@lummen.be
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WEDSTRIJD
LOS DE VRAGEN OP EN WIN EEN LUMMENSE GESCHENKBON T.W.V. 25 EURO!
De oplossing kan je terugvinden in deze Lummenaar!

PROFICIAT

aan de winna
ar
van de vorige
editie:
LE

O VANGENE

CHTEN

Wat is
de afkorting
van buurtinformatienetwerken?

Vanaf wanneer
kan je een e-book
uitlenen in de
bibliotheek?

In welke straat
hangt de
banner van
‘Winkelhier’?

VRAAG 1

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 27 juli 2020.
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

4

2

3
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Samen
een plek
creëren waar
het nog leuker
wonen is!
www.lummen.be
24

6

Dit prachtige bloemenveld kan je bezichtigen
wanneer je de fietsroute volgt van Lummen
naar Schulen
De afhaalservice van de bibliotheek, een groot
succes ten tijde van corona
Alle Lummenaren werden voorzien van gratis
mondmaskers om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan
Kinderen van de buitenschoolse kinderopvang
kleuren een tekening van het Lumenneke
Bewoners van het woonzorgcentrum werden
voorzien van heel wat lekkers van prins
Carnaval
Het Lumenneke mocht heel wat mooie
boodschappen vastleggen met zijn drone

