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VOOR
WOORD

Beste Lummenaar,

Het jaar loopt weer langzaam op zijn einde wanneer ik deze 

woorden aan het papier toevertrouw. 2022 was een jaar dat bijna 

volledig in het teken stond van de oorlog in Oekraïne en de hieruit 

voortvloeiende vluchtelingenproblematiek en energiecrisis. Het 

tragische conflict dat zich momenteel aan de grenzen van de 

Europese Unie afspeelt heeft ook enorme gevolgen voor onder 

meer ons land. De stijgende olie- en gasprijzen hebben een 

grote impact op ieder van ons. Maar vooral de mensen die het 

al moeilijk hadden om de eindjes aan elkaar te knopen worden 

nu geconfronteerd met gigantische problemen. Als gemeente 

beseffen we dat maar al te goed. Via onze sociale dienst doen 

we alles wat mogelijk is om de mensen die nood hebben 

aan ondersteuning in deze moeilijke tijden te helpen. Onze 

medewerkers staan klaar om advies te geven, zelf ondersteuning 

te bieden of door te verwijzen waar nodig. Net zoals de voorgaande 

jaren wordt ook dit jaar opnieuw Lummen for Life georganiseerd. 

Heel wat Lummenaren steken met het oog op de organisatie van 

dit evenement in het kader van de Warmste Week de handen uit 

de mouwen om van dit evenement een groot succes te maken. De 

opbrengsten gaan trouwens integraal naar de ondersteuning van 

sociale doelen. Het feit dat heel wat Lummenaren gezamenlijk 

meewerken aan het creëren van een warme samenleving binnen 

onze gemeenschap is een teken van hoop aan een hemel die 

op dit moment ontsierd wordt door de donkere wolken van 

het oorlogsgeweld. Laat ons proberen om vooral die warme 

samenleving tijdens de eindejaarsperiode voor ogen te houden. Ik 

wens u in ieder geval fijne feestdagen om naar uit te kijken.

Uw burgemeester
Luc Wouters
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IN THE PICTURE

HERDENKING WAPENSTILSTAND
Op diverse plaatsen in de wereld wordt op 11 november stilgestaan bij 

het einde van de Eerste Wereldoorlog. Op 11 november 1918, om 11.00 

uur, tekenden Duitsland en de geallieerden de wapenstilstand in een 

treinwagon in het Noord-Franse Compiègne, waarmee een einde kwam 

aan vier jaar oorlog. 

Iedere Lummense deelgemeente heeft een eigen 

herdenkingsplechtigheid met onder meer een eucharistieviering en 

een bloemenhulde. Lummen-centrum en Linkhout houdt dit jaar weer 

een gezamenlijke plechtigheid. Iedereen is van harte welkom om deze 

herdenkingen bij te wonen.

Linkhout/Lummen-centrum
Deze plechtigheid start in Linkhout. De samenkomst vindt plaats om 

8u50 aan het monument (dorpsplein) in Linkhout. De plechtigheid 

start om 09u00. Om 9u45 is de samenkomst voorzien op het kerkhof 

in Lummen-centrum. (Krekelstraat) De plechtigheid op het kerkhof 

start om 10u00. Daarna vindt de eucharistieviering plaats in de 

centrumkerk om 11u00, gevolgd door de bloemenhuldes aan de 

oorlogsmonumenten. Ten slotte sluiten we af met een receptie voor de 

deelnemers van de plechtigheid in het Administratief Centrum.

Meldert
De samenkomst is voorzien om 9u00 op het Dorpsplein. Daarna volgt de 

eucharistieviering die plaatsvindt om 9u30 in de Sint-Wilibrorduskerk 

gevolgd door een bloemenhulde. Hierna zijn alle deelnemers van de 

herdenking welkom in OC. De Kalendries voor een receptie. 

AFHALING TEGOED 
VUILNISZAKKEN
Elk gezin dat op 1 januari 2021 gedomicilieerd was in 

Lummen, betaalt een afvalbelasting aan Limburg.net 

voor de inzameling en de verwerking van het afval. In 

dat bedrag zit een hoeveelheid huisvuilzakken die je 

kan afhalen op verschillende afhaalpunten. 

11,7% van de Lummenaren heeft zijn tegoed aan 

huisvuilzakken nog niet afgehaald. Je kan nog tot 

en met 30 december jouw huisvuilzakken afhalen 

aan het Administratief Centrum. Vergeet zeker niet je 

identiteitskaart mee te brengen.

Voor meer info bel 013 390 590 of mail naar 
info@lummen.be 

SLUITINGSDAGEN
Onze administratieve diensten zijn 

gesloten op:

• 1 november
• 2 november
• 11 november
• 26 december

Lummense geschenkbon  
in een nieuw jasje
Op zoek naar een leuk geschenk? Wat dacht 

je van een Lummense geschenkbon! Via 

www.lummen.be/geschenkbon kan je jouw 

geschenkbon digitaal aankopen en gebruiken 

via een unieke QR-code op je smartphone. Koop 

je liever een fysieke geschenkbon voor iemand? 

Spring dan even binnen in het Administratief 

Centrum en koop het bankkaartmodel aan de 

balie van ons onthaal.
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Met spijt in het hart kon vorig jaar Lummen for Life last minute 

niet doorgaan. Maar dit jaar maakt Lummen zich op 2 december 

weer warm voor het goede doel! Het gemeentebestuur en heel 

wat verschillende lokale verenigingen verwelkomen je graag voor 

de vierde editie van Lummen For Life, een volksfeest met live 

muziek, drank- en eetstandjes, een binnenspeeltuin en een aantal 

unieke sportbelevenissen.

Dit jaar werkt Lummen for Life ook met voorinschrijvingen. Schrijf 

je op voorhand in dan betaal je 6 euro voor elke activiteit. Het is 

ook nog altijd mogelijk om je ter plaatse in te schrijven dan betaal 

je 8 euro voor een activiteit. De volledige opbrengst gaat naar 

verschillende Lummense goede doelen: Sint Vincentius Lummen, 

het Open Poortje, Medora Belgium, Sint-Ferdinand en Avali. 

LUMMEN FOR LIFE  
OP 2 DECEMBER

Lummen 
for Life

food & drinks
SPORTCOMPLEX VIJFSPRONG

vrijdag 2 december 2022

live muziek vanaf 21 uurSpare
MIDLIVe crisis
7 days left
gelltrix ’n chezz 

binnenspeeltuin
PADEL WEDSTRIJDENurban mountainbikeurban run

water obstacle run
geluidsarm lichtspektakelom 20.45 uur

Meer informatie:www.lummen.be - 013 390 515 vrijetijd@lummen.be

TICKETS VIA
HTTPS://reservaties-lummen.be
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Water obstacle run 
VVk: 6 euro/ Kassa: 8 euro 

Start: 18:00-21:00 in zwembad Vijfsprong 

Kom je uitleven op het enorme springkasteel in het zwembad van 

sportcomplex Vijfsprong. Hoe snel geraak jij aan de overkant? 

Vergeet zeker je zwemkledij niet!

Binnenspeeltuin 
VVk: 6 euro/ Kassa: 8 euro

Start: 18:00-21:00 in sporthal Vijfsprong 

De hele sporthal wordt omgetoverd tot een springpaleis met 

allemaal springkastelen en nog méér leuke verrassingen. 

Opgelet hier is geen kinderopvang voorzien, ouders dienen zelf 
een oogje in het zeil te houden.

Padelwedstrijden 
Start: 18:00-21:00 achter Sporthal Vijfsprong

Schrijf je in via: jos.biesmans@tc-lummen.be

Urban Run 
VVk: 6 euro/ Kassa: 8 euro 

Start: 19:00 aan sportcomplex Vijfsprong

Loop met je vrienden of familie onder begeleiding van leuke 

animatie langs en door de Lummense gebouwen. 

Urban MTB
 VVk: 6 euro/ Kassa: 8 euro 

Start: 18:00-1900 aan sportcomplex Vijfsprong 

Met je mountainbike dwars doorheen Lummense gebouwen 

fietsen? Het kan! Neem deel aan de Urban Mountainbike, een unieke 

belevenis op de fiets.

Fietslicht is verplicht.

KOOP ONLINE JE TICKETS OP:
HTTPS://RESERVATIES.LUMMEN.BE/TICKETS.ASPX

LAAT EEN WENS IN VERVULLING GAAN
Pakjes geven en krijgen tijdens de feestdagen: iets waar heel wat ouders en kinderen naar 

uitkijken in de eindejaarsperiode. Jammer genoeg is het niet voor iedereen evident om 

hun kinderen het cadeautje te geven dat ze graag willen. Daarom organiseren we dit jaar 

opnieuw onze wensboomactie. Kinderen uit kwetsbare gezinnen krijgen op die manier de 

kans om hun cadeauwens toch in vervulling te zien gaan. En jij kan daaraan mee helpen.

Hoe gaat het in zijn werk? Vanaf woensdag 7 december worden alle wensen in onze 

wensboom in het administratief centrum gehangen. Vanaf dan kan iedereen die dit 

wil een (anoniem) kaartje uit de boom komen plukken en op die manier de wens van 

een kind kopen. De kostprijs van een wens varieert, maar zal nooit meer dan 25 euro 

bedragen. De cadeaus die binnen gebracht worden, worden dan vlak voor de feestdagen 

door de medewerkers van de sociale dienst aan de kinderen bezorgd. 

Wil je graag een wens in vervulling doen gaan? Kom dan vanaf woensdag 7 december een 

wens uitkiezen. Wees er snel bij, want de vorige jaren was onze wensboom in een mum 

van tijd leeg! Hou zeker onze facebookpagina in de gaten, want daar zien jullie binnenkort 

onze wensboom verschijnen. 

Wil je graag meer informatie over deze actie, contacteer dan onze sociale dienst: 
sociale.dienst@lummen.be of 013/390.570
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GEMEENTEAPP

HET LAATSTE NIEUWS VAN LUMMEN, AL JE AFSPRAKEN EN 

DOCUMENTEN VERZAMELD OP ÉÉN PLEK IN JE BROEKZAK? 

GOED NIEUWS, DAT KAN VANAF NU DOOR DE LUMMEN APP! DEZE 

HANDIGE, GRATIS APP HOUDT JE NIET ALLEEN OP DE HOOGTE VAN 

ALLE NIEUWTJES IN DE GEMEENTE, MAAR IS BOVENDIEN EEN 

HANDIGE GIDS DOOR JE DAGDAGELIJKSE LEVEN. HIJ HERINNERT 

JE AAN DE AFVALOPHALING, INFORMEERT JE OVER DE WERKEN 

IN JE BUURT, HOUDT JE AFSPRAKEN BIJ EN NOG VÉÉL MEER! 

MET DE LUMMEN APP OP ZAK GAAT ALLES MET GEMAK. 

NATUURLIJK BLIJVEN ONZE DIENSTEN STEEDS BEREIKBAAR 

VIA DE VERTROUWDE KANALEN.

DOWNLOAD DE LUMMEN APP 
EN ONTDEK ONZE GEMEENTE

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws 

en de activiteiten in onze gemeente.

Wijzer dan de werken
Laat je niet langer verrassen door plotse 

hinder rondom jouw thuis- of werkadres. 

De app geeft je inkijk op alle mogelijke 

hinder en omleidingen zodat jij hierop kan 

anticiperen.  

Smartloket  
Via het smartloket kan je 24/7 attesten en 

documenten opvragen zonder dat je langs 

moet komen in het gemeentehuis. Dat kan 

nu ook via de Lummen app, makkelijk toch? 

Meldingen
Een put in de weg? Zwerfvuil? Neem een 
foto, waarbij de locatie automatisch wordt 
toegevoegd, en stuur deze door. Je melding 
komt meteen terecht bij de juiste dienst.
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Vuilnis op tijd buiten
Met de digitale afvalkalender blijf je 

nooit meer met je afval zitten Stel 

je adres in en krijg automatisch een 

melding voor de juiste ophaling op de 

juiste dag.

Afspraak maken
Moet je toch in het gemeentehuis 

zijn? Wij werken enkel op afspraak, 

ook die kan je maken via de  

Lummen app.

Mijn Burgerprofiel
Eén persoonlijk overzicht van alle 

overheidszaken. Mijn Burgerprofiel 

verzamelt al je officiële gegevens 

en overheidsadministratie. Ook 

beschikbaar in de Lummen app.

Gemeentelijke diensten
Ben je op zoek naar de openingsuren 

of een telefoonnummer van een 

gemeentedienst? In de Lummen app 

staat alle info verzameld.

Scan de QR-code 
en download 

de Lummen app 
 nu in de

Apple- of Playstore. 

VRAAG AAN...

Romi Soors

“Wat betekent de 
Lummen app voor de 
dienstverlening?” 

 Sinds begin 2022 ging onze digitale 
dienstverlening in een stroomversnelling. 
Burgers moeten geen afspraak meer maken om 
bepaalde documenten en aktes op te vragen, 
dat kan 24/7 via het Smartloket. We hebben 
gemerkt dat er veel gebruik gemaakt wordt 
van deze digitale dienstverlening en daarom 
gaan we nog een stapje verder. Ik stel met 
trots de Lummen app voor. Met onze eigen 
gemeente app kan je al je attesten opvragen, 
raadplegen, waar je ook bent. Daarnaast is het 
een handig middel om op de hoogte te blijven 
van het reilen en zeilen in onze gemeente. Via 
een melding krijg je het laatste nieuws gewoon 
op het startscherm van je gsm. Vergeet je vaak 
het afval buiten te zetten? Dan is de Lummen 
app voor jou de ideale oplossing want ook de 
digitale afvalkalender zit verwerkt in de app 
en stuurt je een berichtje als het afval buiten 
moet worden gezet. Met deze app staan we nog 
dichter bij onze inwoners. Als lokaal bestuur 
zetten we in op digitalisering maar natuurlijk 
blijft onze dienstverlening ook bereikbaar via de 
vertrouwde, fysieke weg. 
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IN THE PICTURE

JUBILARISSEN IN DE 
BLOEMETJES GEZET
In het weekend van 17 en 18 september zette het 

gemeentebestuur van Lummen de jubilarissen in de 

bloemetjes. Anders dan vorige jaren organiseerde het 

gemeentebestuur twee feesten. Op zaterdag 17 september 

verwelkomden we 33 koppels met een gouden jubileum. 

Samen met hun familie konden ze genieten van een walking 

dinner. De briljanten en diamanten koppels mochten we 

ontvangen op zondag 18 september. Ook zij werden met hun 

kinderen en kleinkinderen verrast met een heerlijk menu. Op 

beide dagen werd de randanimatie voorzien door Gili en na 

het woordje van de burgemeester gingen de koppels met een 

oorkonde en ingekaderde foto naar huis.

LUMMEN OFFICIEEL 
KRAANWATERGEMEENTE!
Wist jij al dat Lummen het ‘Kraanwatercharter’ ondertekende? 

Daarom mogen wij ons nu kraanwatergemeente noemen! 

Op die manier hernieuwt de gemeente haar engagement om 

kraanwater als waardevol drinkwater te promoten en zich in te 

zetten voor een duurzaam watergebruik.

Kraanwater is gezond, milieuvriendelijk, goed voor de 

portemonnee én het wordt rechtstreeks aan huis geleverd. 

Kies voor kraantjeswater en leg samen met ons het klimaat 

op de stip. Op https://www.kraanwater.be/waterkompas kan je 

zelf berekenen hoeveel geld, plastic flessen én CO
2
 je bespaart 

door kraanwater te drinken.

Kraanwatercharter is een initiatief van AquaFlanders, de 
federatie van de waterbedrijven en rioolbeheerders. De 
acties kaderen volledig in het Lummense klimaatactieplan 
‘Lummen legt het klimaat op de stip!’.
(https://www.lummen.be/wonen-en-werken/klimaat-en-
natuur/lummen-legt-het-klimaat-op-de-stip)

LUMMEN VERWELKOMT 
NIEUWE ALGEMEEN 
DIRECTEUR
Tijdens de raad van 26 september heeft de nieuwe 

algemeen directeur, Bart Vissers, de eed afgelegd. 

De algemeen directeur is het hoofd van de 

administratie en vormt de brug tussen de politiek 

die het beleid uittekent en de administratie die het 

beleid uitvoert. Sinds 1 oktober neemt Bart Vissers 

deze functie op zich.
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ZORG

WEEK VAN DE 
PLEEGZORG
In Vlaanderen staan meer dan duizend kinderen op 

de wachtlijst voor een warme thuis. Deze kinderen 

kunnen door omstandigheden niet bij hun ouders 

wonen. Daarom gaan we met Pleegzorg Vlaanderen 

elke dag op zoek naar nieuwe pleeggezinnen om 

deze kinderen op te vangen, zolang het nodig is. Voor 

elk kind gaan we bovendien op zoek naar een goede 

match, een pleeggezin dat écht bij het kind past. 

Van 18 tot 25 november is het Week van de 

Pleegzorg! Het ideale moment om een dikke 

dankjewel te zeggen aan de pleeggezinnen in onze 

gemeente voor hun onmisbaar engagement. Denk je 

er aan om een kind in nood voor korte of lange tijd 

op te vangen? Vraag een infopakket aan of ga eens 

luisteren op een infoavond

https://www.pleegzorg.be/activiteiten 

ZORGZAAM MELDERT 
GAAT VERDER
Als eerste grote actie binnen het project Zorgzaam Meldert vond 

er afgelopen zomer een buurtfeest plaats in OC. De Kalen Dries. 

Buurtbewoners van Meldert en Blanklaar werden uitgenodigd om 

samen te genieten van een gezellige namiddag met een hapje en 

een drankje. Enkele Meldertse verenigingen waren aanwezig met 

informatiestanden rond hun werking en activiteiten. Ook voor de jongste 

inwoners was er entertainment voorzien. Het project zorgde ook dat er 

een  bevragingsstandje aanwezig was op het buurtfeest. Zo konden we 

de mening van de inwoners opvragen over wat zij graag anders zien in 

Meldert en wat zij zeker wensen te behouden. In ruil voor een antwoord 

ontvingen ze een tombolaprijs. Deze prijzen zijn onder meer geschonken 

geweest door enkele lokale handelaars. 

De antwoorden van de bevraging worden verwerkt en teruggekoppeld naar 

de inwoners van Meldert. Zo zal er ook een oproep komen om samen na te 

denken over hoe we verandering in Meldert kunnen teweeg brengen rond 

bepaalde aandachtspunten.

Zit je met vragen of heb je graag meer informatie rond het project 
Zorgzaam Meldert? Neem dan contact op met de coördinator 
buurtgerichte zorg via overdedrempel@lummen.be .

WAT WANNEER WAAR KOSTPRIJS

Kinderactiviteit met thema gezonde voeding 
Kinderen kunnen met hun ouders terecht voor allerlei 
leuke activiteiten die te maken hebben met het thema 
‘gezonde voeding

5 november
Hou de Facebook-pagina 
van Het Lumenneke in de 
gaten

GCOC. Oosterhof Gratis

Film Honeyland
Een gezellige filmavond in het kader van ‘Lummen 
Fairtrade Gemeente’

22 november 19:30 GCOC. Oosterhof Gratis

Kerstmarkt
Ook op de kerstmarkt kan je een veerkrachtig standje 
terugvinden. Kom zeker eens kijken of een praatje slaan.

16 december
Hou de gemeentelijke 
kanalen in het oog!

Sint Ferdinand Gratis

VEERKRACHTIG LUMMEN

Ondertussen zijn er al 
enkele veerkrachtige 
activiteiten achter de rug, 
maar niet getreurd, ik heb 
er nog een aantal in petto 
voor jullie.
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ENERGIE

Btw verlaging 
Verlaging van de btw op 

elektriciteit en aardgas van 21% 

naar 6% van 1 maart 2022 tot 

31 maart 2023. 

Verwarmingspremie 
Federale verwarmingspremie 

van 100 euro per 

elektriciteitsaansluiting. Deze 

premie werd automatisch 

verrekend in je energiefactuur. 

Verlenging tot 31 maart 2023
 Alle rechthebbenden op 

verhoogde tegemoetkoming voor 

gezondheidszorgen (RVV) hun 

tijdelijk recht op sociaal tarief 

(voor gas en/of elektriciteit) wordt 

verlengd tot 31 maart 2023.

DE PRIJZEN VOOR ENERGIE ZIJN DE LAATSTE WEKEN EN MAANDEN HISTORISCH HOOG. WE VOELEN DIT 

ALLEMAAL EN ZIJN DAN OOK OP ZOEK NAAR MANIEREN OM ONZE FACTUREN TE KUNNEN VERLAGEN. WE 

GEVEN HIER EEN OPSOMMING VAN DE MAATREGELEN DIE DE OVERHEID TOT NU TOE GENOMEN HEEFT EN 

GEVEN OOK WAT TIPS  OM JE ENERGIEVERBRUIK TE VERLAGEN.  DE FEDERALE REGERING HEEFT REEDS 

VERSCHEIDENE MAATREGELEN GENOMEN NAAR AANLEIDING VAN DE HOGE ENERGIEFACTUREN (LET WEL: 

DIT IS DE STAND VAN ZAKEN BIJ OPMAAK VAN DIT ARTIKEL, EIND SEPTEMBER 2022)

basispakket energie
Midden september lanceerde de federale regering het ‘basispakket energie’. Wie een variabel 

energiecontract heeft (of een vast contract afgesloten of hernieuwd na 1 oktober 2021) krijgt 

voor november en december 2022 een korting op de gasfactuur (135 euro per maand) en op de 

elektriciteitsfactuur (61 euro per maand). Er zijn wel inkomensvoorwaarden aan verbonden. Dit 

basispakket geldt niet voor wie recht heeft op sociaal tarief.

Stookoliecheque van 300 euro 
Je krijgt 300 euro gestort als er bij jou tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 minstens één 

keer stookolie in bulk werd geleverd voor de verwarming van je woning. Meer info over het aanvragen 

vind je hier: https://informazout.be/nl/blog/de-mazoutcheque-alle-praktische-informatie

JE ENERGIEFACTUUR VERLAGEN?

300 
EURO

 

Meer info over deze maatregelen van de overheid vind je hier: https://www.vlaanderen.be/energiefactuur-voor-elektriciteit-of-
aardgas/maatregelen-van-de-overheid-naar-aanleiding-van-de-hoge-energieprijzen

BTW
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WAT WIE HEEFT HIER RECHT OP?

Basispakket energie Iedereen (buiten de personen met sociaal tarief en personen die boven een bepaalde inkomensgrens vallen)

Stookoliecheque (300 EUR) Gebruikers van stookolie en propaan bij levering tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023

Verlaging BTW elektriciteit en aardgas Alle gebruikers van elektriciteit en aardgas

Verwarmingspremie elektriciteit (100 EUR) Toegekend per gezin met een residentieel elektriciteitscontract, enkel voor de woonplaats

Sociaal tarief gas en elektriciteit Voorwaarden: https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief-voor-energie

Verwarmingstoelage https://www.verwarmingsfonds.be/index.php/wie-heeft-er-recht-op

Kortingsbon 250 EUR voor de aankoop van een 
energiezuinig toestel Rechthebbenden op sociaal tarief

Gratis energiescan Rechthebbenden op sociaal tarief

SOCIAAL TARIEF
Het sociaal tarief is een maatregel om bepaalde personen of 

gezinnen te helpen om hun energiefactuur te betalen. Het wordt 

alleen toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of 

tegemoetkomingen krijgen (leefloon, InkomensGarantie voor 

Ouderen, integratietegemoetkoming, inkomensvervangende 

tegemoetkoming,…) of aan bewoners van sociale huisvesting. Een 

volledige opsomming kan je terugvinden op:  

https://www.vlaanderen.be/sociaal-tarief-voor-elektriciteit-en-

aardgas-sociale-maximumprijzen

Aardgas en elektriciteit
Als je recht hebt op het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit, 

kan je bovendien vanaf 1 juli 2022 een kortingsbon ter 

waarde van 250 euro aanvragen voor de aankoop van een 

energiezuinig toestel. Meer info vind je hier: https://www.

vlaanderen.be/kortingsbon-voor-beschermde-afnemers-voor-een-

energiezuinige-koelkast-wasmachine-diepvriezer-of-droogkast)

Energiescan
Daarnaast heb je, wanneer je recht hebt op sociaal tarief, ook recht 

op een gratis energiescan. Via een energiescan kom je te weten hoe 

je  thuis energie kan besparen. Een energie-expert komt langs en 

geeft tips over uw verwarming, verlichting en huishoudtoestellen. 

Waar mogelijk voert de uitvoerder kleine energiebesparende 

maatregelen uit. Meer info: https://www.vlaanderen.be/gratis-

energiescan

RECHT OP VERHOOGDE
TEGEMOETKOMING
Wie valt nu precies onder deze categorie ‘verhoogde 

tegemoetkoming voor gezondheidszorgen’. Er zijn drie 

mogelijke voorwaarden om de verhoogde tegemoetkoming 

te krijgen: ofwel ontvang je een specifieke uitkering, ofwel 

ben je in het ziekenfonds ingeschreven onder een specifieke 

hoedanigheid, ofwel valt je inkomen onder een grensbedrag. 

Meer info hierover vind je hier: https://www.vlaanderen.be/

verhoogde-tegemoetkoming-voor-gezondheidszorgen

Mensen die recht hebben op deze verhoogde 

tegemoetkoming hebben dus tijdelijk recht op sociaal tarief 

gas en elektriciteit. Daarnaast hebben deze personen nog 

recht op andere voordelen.

Verwarmingstoelage
Het Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen 

in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die 

zich in een moeilijke situatie bevinden. Het gaat om facturen 

van stookolie,  lamppetroleum (type c) en bulkpropaangas. 

De toelage wordt berekend op basis van de hoeveelheid 

aangekochte brandstof en de betaalde prijs per liter.

 

Maak je je zorgen over je elektriciteitsfacturen? Lukt het niet om deze nog betaald te krijgen? Of wil je meer info over het RVV-statuut? 
Neem dan zeker contact op met onze sociale dienst. Zij bekijken graag met jou wat de mogelijkheden zijn: sociale.dienst@lummen.be of 
013/390.570

Uitbreiding sociaal tarief
Gezien de huidige energiecrisis werd de toegang tot dit sociaal tarief uitgebreid: 

vanaf februari 2021 tot eind maart 2023 hebben personen met een verhoogde 

tegemoetkoming voor gezondheidszorgen ook recht op het sociaal tarief voor 

aardgas en elektriciteit voor eigen gebruik.

Het gemeentebestuur is volop bezig 
met het nemen van energiebesparende 
maatregelen. Zo staat de verwarming in 

de gemeentelijke gebouwen lager en wordt 
hier ook de onnodige verlichting gedoofd. 
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ENERGIE
INFOSESSIE OVER 
VOORDELIGE LENINGEN EN 
PREMIES BIJ RENOVATIES
HEB JE RENOVATIEPLANNEN? WIST JE DAT JE DAN MISSCHIEN 

KAN REKENEN OP VOORDELIGE LENINGEN EN PREMIES. JE 

VERNEEMT ER ALLES OVER TIJDENS EEN INFOSESSIE OP 

DINSDAG 8 NOVEMBER VAN 19U-21U IN GC DE RIETBRON AAN DE 

SPORTLAAN IN HALEN.

Je wil je woning energetisch renoveren en bent op zoek aan 

duidelijke informatie over voordelige leningen en premies? Dan is 

deze infosessie zeker iets voor jou! 

Er zijn heel wat mogelijkheden om die slimme investering 

financieel te ondersteunen. Zo is er de Mijn VerbouwLening waar je 

gebruik van kan maken. Ook zijn er nog steeds heel wat premies 

waarop je recht hebt wanneer je bepaalde werken uitvoert. Tijdens 

deze infosessie geeft een specialist van het energiehuis Limburg 

een heldere en duidelijke uitleg over deze leningen en premies. 

Misschien heb je er ook al eens aan gedacht om je pand te 

verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor? Ook dan kan je rekenen 

op heel wat extra voordelen en extra premies. 

Deelname is gratis maar inschrijven verplicht via 

https://www.energiehuislimburg.be/infosessies-renovatie/ 

Leer hoe te besparen op jouw energiefactuur
Wil je zonder moeite en zonder grote investeringen honderden 

euro’s per jaar besparen op jouw energiefactuur en dit met weinig 

moeite? Dan is de sessie ‘snelle energiebesparing’ op woensdag 

23 november van 19u30 tot 21u in De Markthallen (cc Herk-de-

Stad) iets voor jou! Een energiespecialist geeft jou praktische info 

over het energieverbruik van huishoudtoestellen, verwarming, 

verlichting en de digitale meter. Zo kan je nadien meteen vlotjes 

aan de slag. 

Fluvius en de energiespecialisten van Bond Beter Leefmilieu 

ontwikkelden samen deze digitale avondsessie met een hele reeks 

verrassende energietips. Een basiskennis over energie is niet 

vereist. Deelname is gratis maar inschrijven verplicht via 

 https://www.fluvius.be/nl/thema/benoveren/energiefitsessies.

Voor meer info: info@woneninwestlimburg.be. 

1  Draai de radiatoren in de ruimte waar de thermostaat zich 

bevindt nooit toe. Als de thermostaat te lage temperaturen 

meet, blijft de verwarmingsketel aanslaan.

2  Maken je radiatoren een tikkend/druppend geluid? Dan zit er 

waarschijnlijk lucht in en verwarmen ze niet efficiënt. Ontlucht 

de radiatoren en vul ze bij met de daartoe voorziene kraan. 

3  De thermostaat moet nooit hoger dan 20°C. Beweeg tijdig 

even. Per graad dat de thermostaat lager staat, bespaar je 

ongeveer 7% op je verwarming. Bij een gemiddeld verbruik 

is dat voor elke graad ruim 50 euro per maand bij de huidige 

prijzen. In de slaapkamers is 15-16°C voldoende, tenzij 

bijvoorbeeld de kinderen daar moeten studeren.

4  Draag tijdens de winter binnenshuis een dikke trui of kruip 

onder een warme deken.

5  Verlucht de woning ’s ochtends en ’s avonds kort maar 

krachtig (10-15 minuten) door aan de voor- en achtergevel 

een raam volledig open te zetten in plaats van een helde dag 

je raam op kiepstand te zetten. Ventileer je niet (met het idee 

om de warmte binnen te houden), dan stijgen het vocht en 

de CO
2
 en daalt het comfort.

6  Doe de was op een zo laag mogelijke temperatuur. Meestal is 

30°C voldoende, tegenwoordig zijn veel wasmiddelen gericht op 

wassen met lagere temperaturen. Vul de wasmachine volledig 

en zwier goed uit. Een droogkast is een energieverslinder, 

beperk het gebruik en hang je was te drogen. 

7  Gebruik bij het koken steeds een deksel. De meeste warmte 

ontsnapt bovenaan uit de pot, die sluit je dus best af.

8   Staat er een ijslaag in de vriezer? Ontdooi die dan. Een 

ijslaag van 2mm doet het verbruik van de vriezer met 10% 

stijgen!

9  Laat verlichting niet onnodig branden en probeer lampen 

strategisch te positioneren zodat je het aantal kan beperken. 

Natuurlijk licht dat binnenvalt is gratis, maak hier optimaal 

gebruik van.

10  Trek opladers uit de stekker, ook wanneer je apparaat er niet 

meer aan hangt. Vaak blijven ze beperkt verbruiken. Trek ook 

de digibox, televisie of andere sluipverbruikers uit ’s nachts 

of als je gaat werken. Ze verbruiken onnodig energie.

OP EENVOUDIGE MANIER  
GRATIS ENERGIE BESPAREN?  
VOLG DE TIPS VAN  
ENERGIEHUIS LIMBURG!
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PRETTIG EINDEJAAR

LUMMENSE KERSTMARKT IS 
TERUG OP 16 DECEMBER 
De gezelligste periode van het jaar is weer aangebroken. Het wordt 

vroeger donker, de kerstbomen worden van onder het stof gehaald 

en overal fonkelen kerstlampjes. Dit jaar staat de kerstmarkt 

aan Sint Ferdinand, op een nieuwe locatie. (Sint Ferdinand, Sint-

Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen) Kom langs en geniet van een 

hapje, drankje of wie weet vind je nog een kerstcadeau. Hou de 

gemeentelijke kanalen zeker in het oog voor meer info.

KERST IN HET MEERLEHOF 
Iedereen is welkom om samen met DJ Paul en de kerstman te 

komen genieten van heerlijke zelfgemaakte desserts en een 

kopje koffie voor een klein prijsje. 

Dit gezellig samenzijn gaat door op zondag 18 december 2022 

tussen 13u30 en 17u30, Cafe Kaffee, Wijngaardstraat 15, 3560 

Lummen.

HIJ KOMT, HIJ KOMT, DIE LIEVE GOEDE SINT
Op zondag 13 november 2022 verwelkomen we samen met de gemeente Lummen en Kiwanis Quadrivio Lummen, de Sint in GCOC 

Oosterhof. De Sint heeft dit jaar GCOC Oosterhof speciaal uitgekozen als locatie voor zijn Pietenschool. Kom dus zeker kijken hoe zij hun 

gevaarlijke acrobatische kunsten oefenen en misschien durf je het zelf ook wel te proberen?

Tussen 13u00 en 17u00 kunnen de kinderen komen knutselen, dansen en genieten van de lekkernijen. Een ontmoeting met de Sint 

met een klein cadeautje kan natuurlijk ook niet ontbreken. Iedereen is uiteraard ook van harte welkom op het terras van Sinterklaas. 

Doe mee aan de kleurwedstrijd en steek deze kleurplaat voor 11 november in de brievenbus van de Sint aan de kiosk op het 

Gemeenteplein in Lummen en maak kans op een extra geschenk van de Sint.

Deze kleurplaat is te downloaden via www.kiwanislummen.be

Voor meer info: Dienst vrije tijd, 013 390 515, vrijetijd@lummen.be
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LOKAAL LOKET KINDEROPVANG
Sinds kort beschikt Lummen over een Lokaal Loket Kinderopvang. Heb je 

hulp nodig bij het vinden voor opvang voor je baby of peuter? Het Lokaal 

Loket Kinderopvang ondersteunt jou in de zoektocht en registreert je 

opvangvraag. 

Voor vragen kan je terecht bij huisvanhetkind@lummen.be of via het 

telefoonnummer 013-390587

OPGROEIEN

OPVANG NODIG IN DE 
KERSTVAKANTIE?
Heb je opvang nodig voor je kleinste kapoen tijdens de kerstvakantie? Reserveer 

dan tijdig een plaatsje.  Dat kan vanaf 7 november tot en met 23 december 2022.  

Heb je de inschrijvingsperiode gemist? Dan kan je enkel nog een plaatsje 

reserveren indien er nog plaatsen beschikbaar zijn. Tijdig annuleren tijdens de 

korte vakanties doe je ten laatste vrijdag voor de week van het opvangmoment. 

Meer info? Dienst buitenschoolse opvang,  
013 390 500 of mail naar 
buitenschoolse.opvang@lummen

KOM GEZELLIG 
SAMEN IN HET BABY- 
EN PEUTERCAFÉ
Mama of papa van een baby of peuter en zin 

om andere ouders te ontmoeten? Maandelijks 

kan je terecht, mét je kleintje, in het baby- en 

peutercafé.. Je ontmoet er andere ouders 

en iedere maand staat in het teken van een 

ander thema. Voor mama of papa staat er een 

tasje koffie klaar, voor de kindjes een lekkere 

versnapering. 

Locatie? ’t Klavertje, Dr. 

Vanderhoeydonckstraat 56 (naast het 

consultatiebureau van Kind & Gezin Lummen) 

Wanneer? dinsdag 8 november en dinsdag 13 

december van 9u tot 12u

Alle faciliteiten om je kindje te voeden en te 

verversen zijn aanwezig. Natuurlijk zjn er ook 

speelmogelijkheden aanwezig.

Hou www.lummen.be/huisvanhetkind in de 

gaten voor het thema van de maand!
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OPGROEIEN IN DE KIJKER

GRAAG EEN CENTJE 
BIJVERDIENEN ALS 
JOBSTUDENT IN GCOC 
OOSTERHOF?
Ben je 18+ en ben je nog op zoek naar een leuke bijverdienste als 

jobstudent? Ben je ondernemend, technisch aangelegd en heb je 

zin voor verantwoordelijkheid?

Dan is de job als toezichter in Oosterhof misschien wel iets voor 

jou!

Als toezichter: 
• sta je de huurders van de zaal bij in het onthaal en opvang. 

• help je met het onderhoud en schoonmaak van de 
accommodaties.

• zie je het wel zitten om een geluidsinstallatie en andere 
technische toestellen op te bouwen. 

• zet je drank klaar en maak je de drankenstock op.

• hou je toezicht op de veiligheid en het correct gebruik van de 
ruimtes.

Je werkt in een team van toezichters die samen instaan voor 

de permanentie in GCOC Oosterhof na de werkuren en/of in het 

weekend.

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

INFORMATIEAVONDEN: 
KLIMAATTUIN
Samen met buurgemeente Herk-de-Stad organiseert 

Lummen vier gratis infoavonden over hoe jij je tuin 

kan aanpassen aan het veranderende klimaat. Je 

ontdekt niet alleen wat een klimaattuin precies 

inhoudt, je komt ook te weten wat er nodig is om 

van je tuin een heerlijke klimaattuin te maken én 

hoe je zelf aan de slag kan gaan. In samenwerking 

met met Centrum Duurzaam Groen, Provincie 

Limburg en Provinciaal Natuurcentrum. 

• De eerste vond reeds plaats op 11 oktober: 
Waarom en hoe je tuin klimaatrobuust inrichten 
Markthallen Herk-de-Stad (Markt 2)

• 26 oktober 2022, 19u30: Klimaatbestendige 
planten 
Markthallen Herk-de-Stad (Markt 2)

• 10 november 2022, 20u00: Waterbeheer 
in de tuin: G.C.O.C. Oosterhof Lummen (Dr. 
Vanderhoeydonckstraat 56)

• 8 december, 20u: Schaduw en koelte in de tuin 

G.C.O.C. Oosterhof Lummen ((Dr. 

Vanderhoeydonckstraat 56)

Plant een klimaatboom in je tuin
Ben jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw 

tuin? Tijdens deze infoavond legt een expert je dit 

met plezier allemaal uit. Deelnemers krijgen een 

kortingsbon mee naar huis ter waarde van 20 euro 

voor de aankoop van een klimaatboom. De bon is 

geldig bij alle deelnemende handelaars. 

De actie loopt van november 2022 tot en met 

31 maart 2023 en is een initiatief van Centrum 

Duurzaam Groen en Limburg.net.

Waar? Martkhallen, Markt 2, Herk-de-Stad

Wanneer? 29 november 2022 om 19u30

Prijs? Gratis, inschrijven verplicht.

Voor alle infoavonden kan je jezelf 
 inschrijven via:  
www.herk-de-stad.be/infosessiesklimaattuinen.
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SUPPORTER MEE VOOR ONZE 
RODE DUIVELS IN DE LUM’ARENA 
Eindelijk is het zover! Onze Rode Duivels gaan voor de wereldtitel! Daarvoor 

hebben ze onze steun nodig. Zin om samen met je vrienden elke match van 

onze helden op groot scherm te kijken? Kom dan naar de Lum’Arena in GCOC 

Oosterhof en geniet van het heerlijke voetbalfeest! Bij elke match die onze 

Rode Duivels spelen zal de Lum’Arena openen. 

Tot dan!

dienst vrije tijd, 013 390 515, vrijetijd@lummen.be, www.lummen.be.

VOORDELEN DANKZIJ 
UITPAS!
Wist je dat je in ruil voor:

• 10 UiTpaspunten een gans jaar gratis lid kan 
zijn van de Bib in Lummen en Herk-de-Stad?

• 10 UiTpaspunten je 5 euro korting krijgt bij een 
culturele voorstelling, georganiseerd door de 
gemeente Lummen en Herk-de-stad (activiteit 
met vermelding UiTpaslogo)

• 20 UiTpaspunten je een muts of buff van het 
Lumenneke kan afhalen aan de UiTbalie?

• 20 UiTpaspunten je geniet van 10 euro korting 
bij de inschrijving van een gemeentelijk kamp 
van meerdere dagen?

• 6 UiTpaspunten je gratis kan gaan zwemmen in 
het zwembad van Vijfsprong?

• 5 UiTpaspunten je een gratis een tas koffie of 
frisdrank kan drinken in dienstencentrum ’t 
Klavertje en de Cirkel?

Dus check even hoeveel UiTpaspunten je reeds 

gespaard hebt. Dit kan je door je UiTpas te 

scannen aan één van de UiTpasbalies of je kan je 

heel gemakkelijk registreren op www.uitpas.be. 

Benieuwd naar het culturele programma? Het 

aanbod vind je op www.lummen.be/sport-en-vrije-

tijd/cultuur/jaaroverzicht-culturele-voorstellingen 

of het aanbod van Herk-de-Stad via  

www.demarkthallen.be. 

Meer Info: dienst vrije tijd, 013 390 515, 
vrijetijd@lummen.be

BELEVEN

WORD JIJ DÉ  
VOETBALKENNER 
VAN LUMMEN?
Binnen enkele weken wordt in Qatar het WK voetbal op gang getrapt. 

Voor de ultieme WK beleving gaan we met de handelaars en horeca-

uitbaters op zoek naar dé voetbalkenner van Lummen! Samen met 

Tifogame werkte het gemeentebestuur van Lummen een spannend 

WK pronostiekspel uit. Vul bij één van de deelnemende zaken jouw 

pronostiek in en maak kans op een leuke prijs! 

Deelnemen is simpel, scan de QR-code en registreer je met de 

unieke code die je van de handelaar ontvangt en speel mee. Samen 

supporteren we voor onze Duivels!
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“Een behaalde titel, trofee of 
gouden schoen, we huldigen 
elke Lummense kampioen!”

BEN JIJ EEN  
LUMMENSE KAMPIOEN?
Ben jij of iemand uit je vereniging kampioen geworden in een bepaalde 

discipline? Laat het ons weten en noteer alvast 27 januari 2023 

in je agenda. Op deze dag organiseert de sportraad de jaarlijkse 

kampioenenviering en worden onze kampioenen nog eens extra in de 

spotlight gezet. 

Ben jij sportkampioen geworden in 2022? Of ken je Lummenaren die in 

2022 een kampioenstitel behaalden? Bezorg alle gegevens zoals naam, 

club, bijhorende titel, actiefoto, … aan de Sportdienst uiterlijk voor 28 

december 2022.

Sportdienst: sport@lummen.be of bel naar 013/ 390 490

GCOC OOSTERHOF PRESENTEERT 
OP 4 NOVEMBER 2022 DIKKE MET 
AFTERPARTY GELLTRIX ’N CHEZZ
Een avond met Lummens talent, zo mag de winnaar van de dj contest georganiseerd 

door jeugdhuis NYX de avond aftrappen.

Tickets via reservaties .lummen.be/tickets.aspx

VERNIEUWING 
EREGALERIJ CHARLES 
WELLENS ‘VARIATIES’

Op 13 september 2015 werd de eregalerij Charles Wellens 

officieel geopend in het gemeentehuis van Lummen. 

Een aantal kunstwerken zijn een vaste waarde in deze 

tentoonstelling maar jaarlijks zorgt ‘Genootschap Charles 

Wellens’ voor tijdelijke nieuwe werken. Op 13 november 

2022 zullen deze van 14u tot 18u worden voorgesteld aan 

het grote publiek.

Charles Wellens heeft niet alleen zijn liefde voor de Kempen 

geschilderd, hij heeft ook een film over de Kempen en zijn 

bewoners gemaakt. Die filmvoorstelling zal op 13 november 

om 15u00, 16u00 en 17u00 spelen in de raadzaal van 

het Administratief Centrum. Daarnaast zal er een korte 

uiteenzetting gegeven worden over de recente renovatie 

van de eerste hoeve in het Openluchtmuseum Bokrijk, 

namelijk de Wellenshoeve. 

De eregalerij is elke werkdag tijdens de openingsuren van 

het Administratief Centrum Lummen gratis te bezoeken. 

De eregalerij is een samenwerking tussen gemeente 

Lummen en Genootschap Kunstschilder Charles Wellens 

vzw.
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IN LUMMEN

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.

NAAICAFÉ
Gezellig samen naaien of haken onder 
begeleiding van lesgever Lydia. Je brengt 
zelf materiaal en een naaimachine mee. 
Je kiest zelf wat je wil maken. Het is geen 
lessenreeks maar je mag wel op de hulp 
rekening van Lydia en andere deelnemers.

Elke dinsdag van 13:00 tot 17:00

 LDC ‘t Klavertje
 Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 

Lummen 
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 
Lummen

 Basistarief: 0,00 €
  MEER INFO   lokaaldienstencentrum@lummen.be

DAG VAN DE NATUUR 
IN LUMMEN
“We steken samen onze handen uit de 
mouwen! Ook de natuur heeft af en toe wat 
onderhoud nodig. Dit doen we vandaag, hoe 
meer volk hoe lichter het werk. 
Deze activiteit wordt mee gepromoot met de 
financiële steun van het LIFE programma 
van de EU in het kader van het LIFE BNIP 
project.”

Zaterdag 19 november 2022  
van 09:00 tot 12:00

 Parking Theepot 
Ashoekstraat , 3560 Lummen 
Natuurpunt Lummen

  MEER INFO   natuur.lummen@gmail.com 
https://www.natuurpunt.be/agenda/dag-
van-de-natuur-lummen

NAJAARSTOCHT
Het natuurgebied van de Zwarte Beek is 
vlakbij.

Dinsdag 15 november 2022 
van 08:00 tot 15:00

 Basistarief: € 3,00; Inschrijfgeld leden: € 
1,50

 Schuttersgilde Sint-Lambertus 
Hoogstraat 83, 3560 Lummen 
W.S.V. De Dragonders Hasselt vzw

  MEER INFO   guy.motmans@skynet.be

DONDERDAGTOCHT
Wandeling via bos- en veldwegen en het 
Schulensmeer.

Donderdag 1 december 2022 
van 07:00 tot 15:00

 Basistarief: 3,00 €; Inschrijfgeld leden: 
2,50 € 

 OC De Link 
Linkhoutstraat 194, 3560 Lummen 
De Lummense Dalmatiërs vzw

  MEER INFO   kingherman55@hotmail.com

Oma en opa zonder stress (aanbod voor 
senioren)

Op voorhand inschrijven verplicht via de 
seniorenverantwoordelijke van je afdeling of 
via stijn.de.cock@landelijkegilden.be”

Donderdag 8 december 2022  
van 14:00 tot 16:30

 Basistarief: 9,00 € 
 GCOC Oosterhof 

DOKTER VANDERHOEYDONCKSTRAAT,  
3560, LUMMEN 
Midden en West Limburg

  MEER INFO   stijn.de.cock@landelijkegilden.be

TWEEDEHANDSBEURS

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

Zondag 6 november 2022 
van 11:30 tot 15:00

 Basistarief: 0,50 €
 Zaal G.C.O.C  - Oosterhof 

Dr. Vanderhoeydonckstraat 56  
3560, Lummen 
Gezinsbond Lummen

  MEER INFO   jvandeweyer@skynet.be

WORKSHOP: 
KERSTBLOEMSTUK 
MAKEN 
Onder leiding van Sandra maak je gezellig in 
groep een mooi kerststuk.

Vrijdag 9 december 2022 om 00:00

 Basistarief: 3,00 €
 Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 

dr. Vanderhoeydonckstraat 56,  
3560 Lummen 
Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 

  MEER INFO   https://reservaties.lummen.be
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IN LUMMEN

VERKENNER 
EFFICIËNT WERKEN
De mappen op een computer zijn een 
soort archiefkast. In de Verkenner zijn de 
mappen en bestanden te zien. Tijdens deze 
lessen trachten we je wegwijs te maken 
in Verkenner en helpen je bij het ordenen, 
kopiëren, verplaatsen, enz. van bestanden 
(documenten, foto’s, muziek, video’s) en 
mappen.

3 lessen telkens van 9u tot 11u45 op 
dinsdag  
8/11 - 15/11 - 22/1

 Basistarief: 22,50 € 
 Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 

dr. Vanderhoeydonckstraat 56,  
3560 Lummen

  MEER INFO   https://reservaties.lummen.be

FILM, TV OF YOUTUBE 
KIJKEN OP DE PC
4 lessen telkens van 9u tot 11u45 op 
dinsdag

29/11 - 6/12 - 13/12 - 20/1

Bekijk allerhande informatie op internet via 
simpele filmpjes aanwezig op YouTube en 
andere informatiekanalen. Hoe kijk ik gratis 
tv op mijn pc? Hoe kan ik mijn pc op mijn tv 
aansluiten? Hoe kan ik gratis tv kijken via 
internet?”

 Basistarief: 22,50 €
 Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 

dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 
Lummen

  MEER INFO   https://reservaties.lummen.be

SMARTPHONE 
GEBRUIKEN
4 lessen telkens van 9u tot 11u45 op 
donderdag

3/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11

Van bellen tot internetten tot praktisch 
gebruik van apps. Wij gaan verder in op: 
Waarop letten bij aankoop / Bellen & sms-en 
/ Video bellen / Internetten en mailen / 
Foto’s maken / Muziek beluisteren / APP’s 
installeren en gebruiken.”

Donderdag 3 november 2022 om 
00:00 

 Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 
dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 
Lummen

 Basistarief: 22,50 €
  MEER INFO   https://reservaties.lummen.be

GOOGLE
Leer tijdens deze workshop alles over 
werken met Google

Donderdag 1, 8, 15 en 22 december 
van 09u tot 11u45

 Basistarief: 22,50 € 
 Lokaal dienstencentrum ‘t Klavertje 

dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 
Lummen

  MEER INFO   https://reservaties.lummen.be

LEREN ZWEMMEN 
VOOR VOLWASSENEN
Van maandag 5 september 2022 om 
00:00 tot maandag 12 juni 2023 om 
00:00

 Basistarief: 99,00 €
 Zwembad Vijfsprong 

Sportweg 8, 3560 Lummen 
Sportdienst Lummen

  MEER INFO   https://reservaties.lummen.be

WORKSHOPS 
BABYDRAGEN
Woensdag 28 september 2022 
van 13:00 tot 15:00 
Woensdag 26 oktober 2022 
van 13:00 tot 15:00 
Zaterdag 26 november 2022 
van 06:30 tot 11:30

 Basistarief: 40,00 €; 2 workshops: 70,00 €; 
3 workshops: 100,00 €

 Thiewinkel23 
Thiewinkelstraat 47, 3560 Lummen 
Amamare

ZUMBA GOLD
Van zondag 4 september 2022 om 
00:00 tot zondag 18 juni 2023 om 
00:00

 Sportcomplex Vijfsprong 
Sportweg 8, 3560 Lummen 
Sportdienst Lummen

 Basistarief: 175,00 €; Kansentarief 
met UiTPAS Herk-de-Stad | Lummen: 
35,00 € 

  MEER INFO   https://reservaties.lummen.be

KERSTKABOUTERS IN 
KLEI
Zaterdag 3 december 2022 
van 13:30 tot 17:00 
Zaterdag 17 december 2022 
van 13:30 tot 17:00”

 G.C.O.C. Oosterhof 
dr.  Vanderhoeydonckstraat 56, 
3560 nLummen

 Basistarief: 55,00 €
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IN LUMMEN

KERSTCONCERT 2022 
HARMONIEORKEST 
DEMER & LAAK
De muzikanten en dirigent van 
harmonieorkest Demer & Laak vzw 
verwelkomen u met veel muzikale liefde 
op hun jaarlijkse Kerstconcert in het 
Oosterhof in Lummen. Kom genieten van een 
gevarieerde muziekselectie die je eindejaar 
feestelijk zal aanvullen

Vrijdag 30 december 2022 
van 20:00 tot 22:00

 GCOC Oosterhof 
Dokter Vanderhoeydonckstraat 56 
3560, Lummen 
Demer & Laak vzw

  MEER INFO   http://demerenlaak.be

HONDENWANDELING 
GENEIKEN
Na het groot succes van onze eerste editie 
organiseert Gilde Geneiken, Pawsitive 
Things & Ruby Eyes een tweede editie 
van de hondenwandeling op vrijdag 11 
november. We nodigen jullie dan ook graag 
opnieuw uit voor een gezellige dag met 
o.a. leuke kraampjes met diverse artikelen 
en eetgelegenheid, maar ook een leuk 
samenzijn aan het vuur met een drankje. De 
wandeling gaat door de bossen en rustige 
straatjes van Geneiken (Lummen). Deze 
hebben een afstand van 3, 6 of 10 km. 
Vertrekken kan doorlopend tussen 10h tot 
14u00.

Vrijdag 11 november 2022 
van 10:00 tot 20:00

 Sacramentsgilde 
Sacramentstraat 4, 3560 Lummen

 Basistarief: 3,00 €; Wandeltocht -12j: 0,00 €; 
Wandeltocht +12j en volwassenen: 3,00 €; 
Honden: 0,00 €

MIND WALK KIDS
Mind Walk Kids is een natuurprogramma van 
10 weken voor kinderen van 6-12 jaar. Is jouw 
kind een echte natuuravonturier en is hij/zij 
graag buiten? Dan is Mind Walk Kids echt wat 
voor jouw kind!  

Van 21 september 2022 tot 30 
november 2022 
(woensdag van 14:00 tot 15:30)

 Basistarief: 130,00 €
 Parking restaurant Beukenhof
Beukenboomstraat 5, 3560 Lummen 

  MEER INFO   karolien@evyta.be

LESSEN CAPOEIRA 
VOOR KINDEREN EN 
VOLWASSENEN
Capoeira is geschikt voor kinderen, jongeren, 
mannen en vrouwen van elke leeftijd. Wat 
heb je nodig? Sportieve of gemakkelijke 
kleding, een flesje water en eventueel een 
handdoek. De eerste les is gratis.

Van 10 september 2022 tot 24 juni 
2023 
(zaterdag van 17:00 tot 19:00)

 Sportcomplex Vijfsprong  
Sportweg 8, 3560 Lummen 
Oficio da Arte vzw

  MEER INFO   info@mundocapoeira.be 

http://www.mundocapoeira.be 

DE ZES LEVENS VAN 
ANNE FRANK

De tentoonstelling geeft een beeld van het 
persoonlijke leven van de familie Frank. 
Daarnaast wordt de nadruk gelegd op Annes 
schrijftalent. Deze tentoonstelling is vrij 
toegankelijk tijdens de openingsuren van de 
bibliotheek.

Van zaterdag 5 november 2022 om 
00:00 tot woensdag 30 november 
2022 om 23:59

 Bibliotheek Lummen 
Groenstraat 42, 3560 Lummen

 Basistarief: 0,00 €; Kansentarief met UiTPAS 
Herk-de-Stad | Lummen: 0,00 €

  MEER INFO   bibliotheek@lummen.be 
http://lummen.bibliotheek.be 
 

Jouw activiteit hier? Geef ze voor 7 november in via www.uitdatabank.be
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BELEEF IN DE BIB

VOORLEESWEEK 2022
Voorlezen, dat is lezen met je oren of luisteren met je 

ogen. Het is avonturen beleven met je ogen dicht, en 

het is met je ogen wijd open meekijken in het boek. 

Het is niks van het verhaal missen, hoe groot of klein je ook bent, en hoe goed of 

minder goed je zelf leest. Het is één en al oor zijn. Tijdens deze Voorleesweek, van 

19 tot 29 november,  staat luisteren centraal. Want wie goed luistert, leest meer.

Ben je overtuigd en wil je zelf aan de slag? In onze bibliotheek vind je heel wat 

leuke voorleesboekjes. Op onze website vind je ook een selectie voorleesboeken 

per leeftijd en enkele voorleestips. Wist je trouwens dat kinderen jonger dan 18 

jaar gratis lid kunnen worden van onze bibliotheek?

TENTOONSTELLING 
KUNSTKRING 
LUMINA
Naar goede gewoonte stellen de leden van 

de Lummense kunstkring Lumina hun beste 

werken tentoon in de bibliotheek.

Van 6 december tot en met 28 januari kan 

je de werken komen bewonderen tijdens de 

openingsuren van de bibliotheek.

Meer info: bibliotheek@lummen.be, 
013 390 480

NIEUW IN ONZE COLLECTIE: 
CINÉBIB

STREAM ONLINE FILMS DANKZIJ DE BIBLIOTHEEK!
De bib, dat is meer dan alleen papieren boeken. Vanaf 6 oktober 

kan je dankzij je lidmaatschap bij onze bibliotheek ook gratis 

films streamen. Cinébib heet de streamingdienst en je vindt 

er films en documentaires die je minder snel zal aantreffen op 

commerciële streamingdiensten. Het aanbod bestaat uit films 

voor volwassenen en kinderen.

De bibliotheek kiest bewust voor kwaliteitsvolle films en 

wil filmliefhebbers een alternatief bieden voor de grote 

streamingdiensten met commerciëlere films en series. Het 

aanbod wordt geregeld aangevuld met nieuwe titels. Zo rol je 

thuis het hele jaar door de rode loper uit en haal je via je laptop, 

smartphone, smart TV of tablet zelf een filmfestival in huis.

Alle info vind je op www.lummen.bibliotheek.be/cinebib

VOORLEESTIPI OP ZATERDAG
Iedere derde zaterdag van de maand kan je komen luisteren 

naar de heerlijkste voorleesverhalen.De voorleessessies duren 

ongeveer een half uurtje. Daarna gaan we knutselen in het thema 

van het verhaal.

Ouders kunnen mee genieten of ondertussen snuisteren in de 

collectie of genieten van een tas koffie. Deze activiteit is gratis, 

inschrijven is niet nodig.

HOU HET REILEN EN ZEILEN 

VAN DE BIB IN DE GATEN OP 

WWW.FACEBOOK.COM/ 

BIBLUMMEN
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INFO
WEEK VAN DE 
FAIRTRADE
Een gezellige filmavond in het kader van ‘Lummen 

Fairtrade Gemeente’. ‘Honeyland’ is een film over een 

imker die met heel veel zorg honing wint van wilde 

bijen. De film toont hoe dit natuurlijke evenwicht 

verstoord geraakt door een familie die aan intensieve 

honingproductie doet. De film werd met een Oscar 

bekroond. Na de film kan je een fairtrade hapje 

nuttigen.

Locatie G.C.O.C. Oosterhof

Prijs: gratis

Uur: 19u30

Logo: Fairtrade gemeente

SERENE MUZIEK 
TIJDENS REVEIL OP DE 
BEGRAAFPLAATS VAN 
MELDERT
Afgelopen jaar vernieuwde gemeente Lummen de 

begraafplaats in Meldert. Het is nu een serene plek in 

het groen waar nabestaanden hun dierbaren in alle 

rust kunnen herdenken. Met een Reveil, troostconcert, 

huldigt het gemeentebestuur op een serene manier de 

vernieuwde begraafplaats in op Allerheiligen, 1 november. 

De fanfare van Meldert, een harpist en een pianist zullen 

met ingetogen muziekstukken de Reveil begeleiden en de 

leerlingen van de Academie van Muziek, Woord en Dans 

Lummen dragen gedichten voor. De belichting van de 

begraafplaats wordt verzorgd door Laserlogo.

De voordracht en de ingetogen concerten vinden plaats 

tussen 16u30 en 18u00.

OPEN LANDBOUWRAAD OP 
16 NOVEMBER 
Op 16 november vindt er een Open Landbouwraad plaats in GCOC 

Oosterhof. Er wordt een gratis lezing gegeven door meester 

Solange Tastenoye, en zal gaan over het nieuwe goederenrecht, 

meer bepaald het nieuwe “burenrecht” specifiek voor land- en 

tuinbouwers. Tijdens de pauze kunnen alle deelnemers genieten 

van een broodje.

De deuren openen om 19u45 en om 20u00 gaan we van start.  

Tijdens de pauze zijn er broodjes voorzien 

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. Schrijf je in via 
an.vaes@lummen.be of bel naar 013 390 525.

CHECK DE 
GELDIGHEIDSDATUM  
VAN UW RIJBEWIJS
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GEDENKPLAATSEN

TOEGANKELIJKHEID
Hoewel de ruimte op begraafplaatsen in veel steden en 

gemeenten steeds kleiner wordt, breidt de begraafplaats in 

Linkhout uit. Die extra ruimte biedt perspectief om ook in de 

toekomst lokaal en dichtbij huis begraven te worden. 

Door de aankoop van het aangrenzend bouwperceel in de 

Drielindenstraat kunnen we de begraafplaats ongeveer 10 are 

groter maken.  

SERENITEIT
Bij het betreden van de begraafplaats zal je onmiddellijk 

merken dat deze groener en toegankelijker is. Alle bestaande 

kindergraven worden mooier geordend en gecentraliseerd in de 

uitbreidingszone. We voorzien ook ruimte voor de aanleg van 

een sterrenweide.  

De rest van deze nieuwe zone wordt voorlopige ingezaaid als 

een bijvriendelijke bloemenweide. 

GROEN
De nieuwe begraafplaats wordt groener. Alle kiezel verdwijnt en 

wordt vervangen door betreedbare bodembedekkers.

De begraafplaats wordt doorspekt met meerdere 

bloesembomen, frisse beplanting en grasperken. Het 

uitgangspunt bij de groenaanleg is dat de ruimte duurzaam en 

makkelijk te onderhouden is.  

WAT BETEKENT DIT VOOR NABESTAANDEN? 
Voor deze opwaardering zullen we bepaalde graven moeten 

verplaatsen of verwijderen. Dat komt omdat de begraafplaats 

een nieuwe indeling krijgt.  Enkel graven waar sinds meer 

dan 50 jaar geen bijzetting meer gebeurde komen hiervoor 

in aanmerking. Van elk graf dat er ontruimd wordt zal er een 

gedenkteken geplaatst worden op een bijkomend eremonument. 

Uiteraard hebben we ook aandacht voor het behoud van enkele 

oudere graven met een grote erfgoedwaarde of graven van onze 

oud-strijders.

GOED OM WETEN
Uitzonderlijk kunnen ook graven, die jonger zijn dan 1970, op 

vrijwillige basis verwijderd worden. Nabestaanden mogen deze 

wens  kenbaar maken op onderstaand contactadres. 

Dankzij die vrijwillige ontruiming creëren we samen extra 

ruimte, en ontstaan er mogelijk opportuniteiten om de 

begraafplaats nog beter te verfraaien. 

Meer informatie: secretariaat Lummen, 013 390 420, 
secretariaat@lummen.be, www.lummen.be

OP WEG NAAR EEN GROTERE, GROENERE EN  
SERENE BEGRAAFPLAATS IN LINKHOUT

DE GEMEENTE LUMMEN WIL IN 2024 DE BEGRAAFPLAATS IN LINKHOUT GRONDIG VERNIEUWEN. 

DE BEGRAAFPLAATS WORDT GROTER EN WIL EEN SERENE GEDENKPLAATS ZIJN, MET EEN 

APARTE RUIMTE VOOR KINDERGRAVEN, MEER GROEN EN MEER COMFORT. 

OPENBAAR ONDERZOEK
Vanaf 1 november 2022 loopt er een openbaar 

onderzoek waarbij nabestaanden een jaar de tijd krijgen 

om te reageren op de voorgestelde ontruiming.

Aan elk graf dat in aanmerking komt om te ontruimen 

zal een individueel infobordje geplaatst worden. 

De gemeente zal na de algemene infovergadering, die 

plaatsvindt op 27 oktober om 19:00 in O.C De Link, 

in alle rust en sereniteit de nabestaanden in de mate 

van het mogelijke ook nog persoonlijk contacteren en 

informeren. De effectieve herinrichtingwerken zullen 

daardoor ten vroegste in de winter 2023 -2024  starten.
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Mangelbeek en Zwarte Beek van goede 
kwaliteit
Lummen is rijk aan water en beken. We kennen allemaal 

de Demer en het Schulensmeer maar ook de Zwarte Beek 

en de Mangelbeek zijn belangrijk voor de Lummense 

biodiversiteit en waterkwaliteit. De ecologische kwaliteit 

van de Mangelbeek en Zwarte Beek behoort zelfs tot de 

beste van Vlaanderen. Het water is van goede kwaliteit en 

er is een grote diversiteit aan waterplanten en -dieren. En 

daar mogen we trots op zijn.
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GEZONDERE WATERLOPEN 
IN LUMMEN

HET MEERJARENPLAN VAN ONZE GEMEENTE ZET IN OP BETERE FIETSVERBINDINGEN MAAR OOK OP MEER 

EN BETERE RIOLERING EN LOKALE WATERINFILTRATIE. DOOR MEER RIOLERING AAN TE LEGGEN, ZORGEN WE 

ERVOOR DAT DE KWALITEIT VAN ONZE LUMMENSE WATERLOPEN ER STERK OP VOORUIT GAAT.

Hogere rioleringsgraad
Die verbeterde waterkwaliteit is te danken aan de 

gestegen rioleringsgraad in onze gemeente. Door meer 

huizen en bedrijven aan te sluiten op het rioleringsstelsel, 

wordt meer afvalwater gezuiverd en belandt er minder 

afvalwater in de Lummense beken. De rioleringsgraad 

steeg tussen 2018 en 2022 zo van 66 naar 72%. 

Om de rest van het afvalwater aan te sluiten op het 

rioleringsstelsel, is er nog werk aan de winkel voor de 

water- en rioolbeheerders en voor onze gemeente.
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WERKEN IN DE KETELSTRAAT EN SCHALBROEKSTRAAT
De kantonale bouwmaatschappij is gestart met de omgevingsaanleg van het nieuwe bouwproject in de Ketelstraat. Dit is voor het 

Lummense gemeentebestuur de uitgelezen kans om ook de riolering en wegenis in de Ketelstraat onder handen te nemen. 

Gescheiden Riolering is beter voor het milieu en zorgt ervoor dat regenwater efficiënter gezuiverd kan worden. De verharding wordt 

praktisch van gevel tot gevel vernieuwd. De rijweg wordt in uitgewassen beton aangelegd en de stoepen in kleinschalige materialen. De 

doorgang naar het centrum en de aansluiting met het nieuwe bouwproject worden verkeersplateau’s. 

Daarnaast is de Watergroep ook gestart met belangrijke werken in Lummen: een nieuwe waterleiding in de Schalbroekstraat, Hamelstraat 

en de Mangelbeekstraat. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken worden de werken in zeven fases uitgevoerd. Alle betrokken bewoners 

worden persoonlijk, voor de start van elke fase, per brief op de hoogte gebracht. Het einde van de werken is voorzien tegen het najaar van 

2023. De planning en timing is terug te vinden op www.lummen.be/wegenwerken

De stand van zaken van de Lummense wegenwerken kan je volgen op www.lummen.be/wegenwerken. Wil je graag op de hoogte blijven van de 
laatste updates van een project? Schrijf je dan in via de projectpagina op de mailing.

Zo wordt er de komende jaren nog gewerkt aan de aanleg 

van (gescheiden) riolering in het centrum ter hoogte van 

de Ketelstraat, maar ook in Geneiken, Meldert en Geenrode 

komt er nieuwe riolering. 

Lokale waterinfiltratie
Een goede waterkwaliteit is belangrijk maar ook de 

hoeveelheid water kan onze omgeving parten spelen. Denk 

maar aan de droge zomers of de overstromingen van juli 

2021. Door water lokaal langer vast te houden, kunnen 

we schadelijke gevolgen van droogte en overstromingen 

tegengaan. Zo worden er in Lummen op verschillende 

plaatsen ‘groene infiltratiebermen’ aangelegd. Lees hier 

meer over in de vorige editie van de Lummenaar, die terug 

te vinden is op onze website.

Daarnaast werken waterbeheerders aan meer ruimte voor 

water in de open ruimte. Zo worden er projecten opgestart 

om meer ruimte te voorzien voor overstromingswater, maar 

werken waterbeheerders ook aan projecten om de aanvoer 

van te veel water op korte tijd tegen te gaan. Zo is de Zwarte 

Beek in Schurfert en Laren opnieuw kronkelend aangelegd. 

Dit wordt ook wel ‘hermeandering’ genoemd. Door de beek 

opnieuw te laten kronkelen, neemt de beek meer ruimte 

in. Bij overvloedige regen kan er zo meer water in de beek 

worden opgenomen dan in een rechtgetrokken beek. Ook 

met het LIFE Delta-project in en rond het Schulensmeer 

wordt er gewerkt aan het opvangen en de lokale infiltratie 

van regenwater en de versterking van de biodiversiteit.
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‘T KLAVERTJE

VERSPREID SAMEN MET HET LUMENNEKE 
GELUKZAKJES IN LUMMEN
In ‘t Klavertje zijn de gelukzakjes volop in de maak. We gaan in Lummen er zo veel mogelijk 

proberen te verspreiden. Ontvang je er eentje? Dan heeft iemand aan jou gedacht en 

ontvang je een ‘klein gelukske’. Vul het gelukzakje met iets wat van jou is of zelf hebt 

gemaakt. Enkele ideetjes: zelfgebakken koekjes, een gedichtje, recept… Kies iets waar je 

iemand blij mee kan maken. 

Geef het zakje samen met de brief, die te vinden is op de website, aan iemand in jouw 

omgeving. Iemand die jij wat geluk wil bezorgen en ook graag wat geluk doorgeeft.

Zo creëren we een ketting van ‘kleine gelukskes’.

Wij weten graag waar is alle gelukzakskes zitten. Noteer op het overzicht op de achterzijde 

je voornaam, gemeente en wat je in jouw zakje gevonden hebt.

Vind de brief en de uitleg van de gelukzakjes op: www.lummen.be/veerkrachtiglummen

KERST IN HET  
SENIORENRESTAURANT 
Op 20 december nog niets op de planning staan? Kom mee 

kerst vieren in ons seniorenrestaurant. Er staat je een heerlijk 

kerstmenu, fijn gezelschap en een muziek intermezzo door 

het Sint-Jankoor te wachten. De perfecte combinatie om 

samen de eindejaarsperiode in te zetten.

Benieuwd wat er op het menu staat? We starten met 

tomatensoep gevolgd door het hoofdgerecht: kalkoenfilet in 

champignonsaus met witloof en kroketten. Met een stukje 

taart sluiten we dit gezellig kerstfeest af. Kom jij ook kerst 

met ons mee vieren?

Wanneer: 20 december

Uur: 12u00

Prijs: 8 euro (inclusief aperitief)

Donderdag 17 november 2022 
CULTURELE NAMIDDAG  

Optreden dansgroep Parkinson en ambiance met Margriet Hermans 
14u, GCOC Oosterhof, gratis, koffie en taart inbegrepen 

 

Inschrijven via: 
 lokaaldienstencentrum@lummen.be of 013 390 605 
 vandebroek.andre@telenet.be of 013 442 201 

V.U.: OCMW Lummen, Gemeenteplein 13, 3560 Lummen 

Woensdag 16 november 2022 
INFO NAMIDDAG 

verkeersveiligheid, opfrissing wegcode & rijvaardigheid 
14u, GCOC Oosterhof, gratis, koffie en taart inbegrepen 

 
 Ken je alle wijzigingen in de wegcode van de laatste jaren?  
 Aan welke voorwaarden moet je als goede bestuurder voldoen?  
 Hoe ga je om met het steeds drukker wordende verkeer?  
 Wanneer is iemand niet meer geschikt om een voertuig te besturen?  

 
Deze infosessie, gegeven door Politie Limburg Regio Hoofdstad,  

biedt een antwoord op enkele veel gestelde vragen.  
 

Inschrijven via: 
 lokaaldienstencentrum@lummen.be of 013 390 605 
 vandebroek.andre@telenet.be of 013 442 201 

Vrijdag 18 november 2022 
DANSNAMIDDAG VOOR 55+ 

van 13u tot 17u in GCOC Oosterhof, gratis 
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WEDSTRIJD

MELDINGSKAART

Stuur de juiste antwoorden per mail door naar wedstrijd@lummen.be of per brief naar: 
Gemeente Lummen – wedstrijd infoblad, Gemeenteplein 13 3560 Lummen en dit uiterlijk vóór 20 november 2022.  
De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht.

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

VRAAG 1 VRAAG 2 VRAAG 3

Hoe lang is je 
rijbewijs geldig?

Wanneer staat de 
Voorleestipi?

Waar kan je de 
Lummen app 
downloaden?

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Waar doet het probleem zich voor?

Bijkomende informatie: 

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

MELDINGEN MET 
BETREKKING TOT:

■	 verlichting

■	 voetpaden/fietsen

■	 wegdek

■	 signalisatie zoals 
zebrapaden, 
verkeersborden, ...

■	 plantsoenen/bermen

■	 verkeer

■	 riolering/grachten

■	 andere

✃

PROFICIATaan de winnaar van de vorige editie 
THERESE TIMMERMANS

De oplossingen kan je terugvinden in deze Lummenaar!
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 1  Tijdens ‘week van de Duurzame gemeente’ zette 
Lummen de vrijwilligers van ’t Procentje, Het 
Open Poortje en Sint Vincentius in de bloemetjes. 

 2  Lummen heeft er een nieuwe parkje bij. In 
september opende we de site ‘Onze-Lieve-
Vrouwebeukenboom’. Ben jij al een kijkje gaan 
nemen?

 3  Onder een zalig herfstzonnetje vond Dag van de 
Wijers plaats.

 4  Het schilderij ‘Touwtjes’ van Maggi Theys won dit 
jaar Prijs beeldende kunsten.

 5  Op 8 oktober opende de hondenlosloopweide 
aan de randparking van de Ringlaan/Dr. 
Vanderhoeydonckstraat.
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GEZIEN IN
LUMMEN

www.lummen.be


