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VOOR
WOORD
“Samen zijn we
het virus aan het
verslaan.”

Beste inwoners
Ik schrijf dit voorwoord met hoop in mijn hart. Dankzij de door
gedreven vaccinatiecampagne is het einde in zicht van de corona
pandemie die de hele wereld nu al meer dan een jaar teistert. De
positieve berichten die nu al enkele weken de wereld ingestuurd
worden, zorgen voor blijdschap en hoop bij de hele bevolking.

en dat zijn jullie, stuk voor stuk. De goede organisatie en de
professionaliteit van zowel medewerkers als vrijwilligers in het
vaccinatiecentrum hebben ervoor gezorgd dat onze Lummenaren
met een ongekende snelheid konden gevaccineerd worden. Het
wordt nu samen uitkijken naar een mooie warme zomer waarin
we eindelijk, na meer dan een jaar, terug van onze vrijheid zullen
kunnen genieten.

Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om alle mede
werkers én vrijwilligers van ons vaccinatiecentrum heel hartelijk
te bedanken voor hun enorme inzet en flexibiliteit. Bijzondere
problemen kunnen enkel opgelost worden door bijzondere mensen
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Uw burgemeester
Luc Wouters

CORONA
BEDANKT OM JE TE
LATEN VACCINEREN!
VACCINATIE IS DE BELANGRIJKSTE TROEF OM DE CORONACRISIS ACHTER ONS
TE LATEN. HET KAN VOORKOMEN DAT JE ERNSTIG ZIEK WORDT EN HET KAN
LEVENS REDDEN. DAAROM IS HET ZO BELANGRIJK. NIET ALLEEN VOOR JEZELF,
MAAR OOK VOOR ELKAAR. ZODAT WE STUKJE BIJ BEETJE HET GEWONE LEVEN
KUNNEN OPPIKKEN. JOHAN, YVES, CHRISTINE, NELE EN ANKE LIETEN/LATEN
ZICH ZEKER VACCINEREN. EN JIJ?

Blijf je aan de maatregels houden
Heb je jouw eerste prik gehad? Dan is het nog steeds belangrijk om je aan de
maatregels te houden. Je bent pas volledig en langdurig beschermd indien je
de tweede vaccinatiedosis hebt gekregen. Indien je het vaccin van Jansen en
Jansen ontvangt ben je al beschermd na één vaccinatiedosis. Wees solidair,
draag je mondmasker, hou 1,5 meter afstand en respecteer de maatregels die
van toepassing zijn. Alleen samen verslaan we het virus.

Goed en volledig gevaccineerd zijn is belangrijker dan vakantie
Hou bij het plannen van een vakantie of reis naar het buitenland rekening met je
afspraken voor jouw vaccinaties. Stel je vaccinatie niet uit. Je bent best volledig
gevaccineerd voor je op vakantie of reis vertrekt. Waarom is dit zo belangrijk:
• Voor je eigen gezondheid, om zo volledig mogelijk beschermd te zijn.
• Voor de gezondheid van anderen, zodat je de kans verkleint dat je in het
buitenland een COVID-besmetting oploopt en anderen besmet.
• Voor je vakantieplannen zelf: elk land kan zijn eigen regels bepalen zoals het
opleggen van quarantaine of reis- en bezoekbeperkingen aan wie niet volledig
gevaccineerd is. We kunnen niet voorspellen welke regels zullen gelden op
jouw vakantiebestemming.

Heb je nog vragen over het coronavirus of de vaccinatiecampagne?
Neem een kijkje op: www.laatjevaccineren.be

Wil je jouw uitnodiging digitaal ontvangen?
Neem een kijkje op:
https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel
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ZOMERPRET

SKATEPLEZIER
VERZEKERD!
SKATEN IS WEER VOLLEDIG IN!
Dat de Lummense jeugd de smaak van skaten
ook te pakken heeft, is meer dan duidelijk.
Daarom organiseren we in augustus een
pop-up skatepark waar onze jongeren zich
volledig in kunnen uitleven.
Van 1 augustus tot en met 5 september 2021
wordt een deel van de parking van GCOC
Oosterhof omgetoverd tot een heus skatepark.
Je kan elke dag tussen 9 en 20 uur genieten
van 10 verschillende skatetoestellen zoals de
Quarter Pipe Bank en een Miniramp.

Vakantie is er om te spelen…..en hiervoor
kan je terecht bij speelpleinwerking The
Lucky's. Een gemeentelijk initiatief onder
begeleiding van jongvolwassen
gediplomeerde animatoren die elk kind van
6 tot 15 jaar uitnodigen om te ravotten en
te spelen.

Do’s en dont’s in het skatepark
• Verplicht dragen van een helm
• Er mag geen glas gebruikt worden op en
rond het pop-up skatepark
• Er mag geen elektronische muziek
afgespeeld worden op en rond het pop-up
skatepark
Mogelijk wordt er een maximum aantal
skaters toegelaten. Dit wordt bepaald in
overeenstemming met de coronamaatregelen
die op dat moment van toepassing zijn.

Speelplei
The Luck n
y’s
geboortej
ar
2006-201 en
5

5 tot en met 30 juli 2021
(elke weekdag van 9.00 tot 16.00 uur)
uitgezonderd 21 juli
Freinetschool De Wondere Wereld,
Dr. Vanderhoeydonckstraat 14

€

6 euro voor een volledige dag; 3 euro voor een halve
dag. Voorinschrijving is verplicht!

i

Tijdens de laatste twee weken van speelplein wordt
er 1 uur voor en 1 uur na speelpleinwerking opvang
voorzien (dus van 19 t.e.m. 30 juli 2021)

O
zw

Meer info: dienst Vrije tijd,
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56,
3560 Lummen, 013 390 515,
vrijetijd@lummen.be
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CREA
activiteiten
kamp

Jouw kind krijgt ruimte en bewegingsvrijheid
om zichzelf te ontdekken in een veelzijdig
programma vol bewegingsmomenten en
creatieve bezigheden. Hierbij staat beleving
en experimenteren centraal. Knutselen en

NOG ENKELE
BESCHIKBARE PLAATSEN
VOOR DE ZOMERKAMPEN
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 enkele plaatsen vrij voor onder andere onderstaande
kampen. Voor een volledig overzicht en de online inschrijftool kan
je terecht op http://reservaties.lummen.be.
DATA

KAMP

GEBOORTEJAAR

5 - 7 juli 2021

Mountainbikekamp

2006-2011

19 - 23 juli 2021

Sportsensation

2005-2011

26 - 30 juli 2021

Crea-activiteitenkamp 2

2015-2017

2 - 6 augustus 2021

Taalsportkamp Frans

2010-2016

2 - 6 augustus 2021

Taalsportkamp Engels

2009-2013

16 - 20 augustus 2021

Kunstenkamp

2009-2014

23 - 27 augustus 2021

Indianenkamp

2013-2015

23 - 27 augustus 2021

Bush Adventurekamp 2

2010-2012

LUMMEN AL GOLFEND VERKENNEN?
DAT KAN MET LUMINIGOLF!
Het gemeentebestuur van Lummen organiseert in
samenwerking met de Raad voor Toerisme “Luminigolf”.
Verken Lummen te voet via een parcours van ongeveer
3,5 km en speel terwijl een leuk spelletje Luminigolf!
Je kan de Luminigolf-set en handleiding vanaf donderdag
1 juli afhalen in volgende uitleenpunten:
•
•
•
•

Dozie’s Pub (Gemeenteplein 17)
Café ‘t Hukske (Gemeenteplein 21)
Het Verschil (Kerkstraat 1)
TC Café Dubbel Gemengd (Sportweg 10).

In een handige tas op wielen vind je de hindernissen om
de holes te maken, 2 sticks, 1 kinderstick en 3 balletjes.
Samen met de Luminigolf-set krijg je een handleiding met
alle informatie. De huurprijs voor deze activiteit bedraagt
10 euro. Bij de ontlening van het materiaal wordt je
identiteitskaart als waarborg gebruikt.
Volg het parcours, zet op de voorgestelde plaatsen
de hindernissen en holes uit en speel met heel het
gezelschap het Luminigolf-spel! Golfplezier verzekerd!

Voor meer info neem contact op met de Sportdienst:
013 390 490 of sport@lummen.be
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ZOMERPRET

MODELBOUW IN
HET OOSTERHOF
OP ZATERDAG 10 JULI EN ZONDAG 11 JULI WORDT ER EEN
MODELBOUW VAN HASSELT STATION, GEBOUWD DOOR IVO
SCHRAEPEN, TENTOONGESTELD IN HET OOSTERHOF.
Ivo is een eeuwige spoorwegfanaat en ontdekte zo zijn passie voor
modelbouw. De modelbaan is gebouwd zoals het Hasselt station en
zijn sporen er in anno 2002 bij lagen. Dat jaar is bewust gekozen
omdat er met het oude tractiematerieel en de nieuwere locomotieven
op deze baan gereden werd.

Het station is volledig op schaal weergeven. De Sint-Truiderbrug
en de brug van de Hendrik Vanveldekesingel vormen een mooi
gecamoufleerd einde voor de baan. In werkelijkheid is het een traject
1,6 km en op de modelbaan 16,4 meter.
Wil jij graag de modelbaan in het echt bewonderen? Ga dan op
zaterdag 11 en zondag 12 juli zeker eens langs in het Oosterhof!

SCHATTEN VAN VLIEG
Ken jij Vlieg al? Vlieg verstopte verschillende schatten in Lummen!
Ga mee tussen 1 juli en 31 augustus op zoektocht! De opdrachten
tijdens de zoektocht leiden je naar schatkisten op verschillende
locaties! Elke zoektocht duurt ongeveer een uur.
Je hoeft niet te reserveren. De opdrachtenboekjes kan je downloaden
via de website of vind je aan de UIT-balie in het Oosterhof, het
bezoekerscentrum aan het Schulensmeer of in de bibliotheek.
Voor nog méér plezier:
• Alle locaties liggen langs het parcours van de nieuwe
Lummenekes fietsroute. Pak de fiets en maak er een
gezinsuitstap van!
• Post een leuke foto van jullie zoektocht op Facebook of Instagram
met #schattenvanvlieglummen en maak kans op een extra
cadeautje.
Voor meer info: neem een kijkje op onze website: https://www.
lummen.be/sport-en-vrije-tijd/jeugd/schatten-van-vlieg
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ZOMERPRET
VRAAG AAN...

Rita Moors
Waar kan je in Lummen
zomerpret beleven?

CAMPERPARKING
In het voorjaar van 2022 zal er een camperparking geopend
worden aan het Schulensmeer. De parking wordt voorzien
van allerlei nutsvoorzieningen zoals watertoevoer, -afvoer en
elektriciteit.
Omdat de parking een zeer geliefde plaats is voor een
coronaproof vakantie met de camper, en er heel wat campers
plaatsnemen op het grasveld, zochten we naar een tijdelijke
oplossing tot de definitieve camperparking klaar is.
Vanaf 1 juni voorzien we een afgebakend terrein voor 8 kampeer
auto’s aan het Schulensmeer. Parkeren met een kampeerauto
is vanaf dan enkel nog toegelaten op dit afgebakend stuk. Op
het naastgelegen grasveld en de verharde parking mogen enkel
personenwagens parkeren. Een standplaats kost 5 euro per dag
met een maximum parkeerduur van 48 uur. Tot de definitieve
parking klaar is zullen er nog geen nutsvoorzieningen aanwezig
zijn.
Reserveer op voorhand jouw standplaats op de camperparking
via www.schulensmeer.be.
Voor meer info: dienst Vrije tijd, Dr. Vanderhoeydonckstraat
56, 3560 Lummen, tel. 013 390 515

Met de mooie zomer voor de deur is
Lummen het juiste adres om te genieten.
De bebloeming van het gemeente
huis en gemeenteplein maken het dorp
erg gezellig. Een terrasje doen is zeker
een optie! Mag het wat actiever? De
Lummense wandelroutes leiden je langs
de pareltjes van Lummen. Of mag het
net wat sneller? Op 28 maart werden er
3 nieuwe fietslussen geopend. Zo is er voor
elk wat wils: de Lummeneksroute voor de
kinderen, de 50 Tinten groenroute voor de
natuurliefhebbers en de erfgoedroutes met
aandacht voor de korte keten. Een bezoekje
aan het domein van de duizendjarige eik
en het belevingsbos is ook een echte
aanrader. En het gaat nog gezelliger
worden in Lummen. Met de toewijzing van
de ontwerper voor de renovatie van het
gemeenteplein en het project “Naar de kern”
wordt er hard gewerkt om het centrum
te verfraaien. In de loop van de volgende
weken zal u, als Lummenaar, bevraagd
worden om ook uw steentje en gedacht bij
te brengen. Geniet intussen van de zomer
en hou het veilig en gezond!
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IN DE KIJKER

DEZE ACTIVITEITEN
ZULLEN DE CORONA
MAATREGELEN DIE
OP DAT MOMENT VAN
TOEPASSING ZIJN
HANDHAVEN.

BEKER VAN DE DEMERVALLEI
DE LUMMENSE VOETBALPLOEGEN ORGANISEREN ELKE
ZOMER TRADITIONEEL EEN VOETBALTOERNOOI, DE
BEKER VAN LUMMEN. DIT JAAR STEEKT HET IN EEN
NIEUW JASJE.
Al tientallen jaren strijden ze rond half augustus om de
wisselbeker mee naar huis mag nemen. Deze zomer staat
er iets nieuws op het programma. De voetbalploegen
van Lummen en Halen slaan de handen in elkaar en
organiseren de eerste editie van de Beker van de
Demervallei, een intergemeentelijk voetbaltoernooi.
De wedstrijden van de groepsfase worden gespeeld op 3,
10 en 17 augustus. De finalewedstrijden zullen gespeeld
worden in de loop van het seizoen op een later te bepalen
datum. Alle supporters zijn welkom!

TOERNOOI
RECREATIEVOETBAL
Nog meer voetbal deze zomer, want ook de
7 Lummense recreatievoetbalploegen organiseren
een toernooi op 27 en 28 augustus. Het jaarlijkse
toernooi recreatievoetbal vindt plaats op het
terrein van Red Star Laren, Bergstraat z./n.
De wedstrijd van 27 augustus start om 19.30
uur. Op zaterdag 28 augustus zal om 13 uur de
eerste aftrap van 3 wedstrijden gegeven worden.
Supporters wees op post!
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Winnaar Beker van Lummen 2019

www.opwielekes.be

LUMMEN LOOPT OP WIELEKES!
Op Wielekes is een milieuvriendelijk fietsdeelsysteem, waarbij
elk Lummens gezin, tegen een kleine jaarlijkse vergoeding, een
kinderfiets kan lenen. Wordt de fiets te klein? Dan ruil je hem
gewoon in voor een groter exemplaar. Zo werk je samen met Op
Wielekes aan een duurzame kringloopeconomie én heeft je kind een
kinderfiets op maat!
Het depot beschikt momenteel over tientallen fietsjes in
verschillende maten. Bijkomende fietsjes zijn altijd welkom. Dus
ruim die bergruimte op en geef ongebruikte fietsjes een nieuw leven!
Doneer je een fiets? Dan krijg je een gratis jaarabonnement. Heb je
een UiTpas? Dan kan je via Op Wielekes punten sparen!
Wanneer: Het fietsendepot is open elke eerste en derde zaterdag van
de maand, tussen 10 en 12 uur. – Reserveer via https://calendly.
com/opwielekes-lummen – Locatie: Pastoor Frederickxstraat 11,
achter buitenschoolse kinderopvang ’t Sjamajeeke.
Meer informatie vind je op: https://www.lummen.be/wonen-enwerken/klimaat-en-natuur/op-wielekes
Op Wielekes Lummen is een project van de Gemeente Lummen en
De Transformisten, in samenwerking met de Provincie Limburg en Gemeente
voor de Toekomst / Bond Beter Leefmilieu.

INFO

VERNIEUWD
DIGITAAL LOKET

#LUMMENZORGT 2.0
LUMMENS RELANCEPLAN
KRIJGT VERVOLG
DE CORONAMAATREGELEN HEBBEN ONDERTUSSEN AL EEN HELE TIJD EEN GROTE IMPACT.
IN JUNI VORIG JAAR BUNDELDE HET GEMEENTEBESTUUR DAAROM AL EEN KORF AAN
ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN IN EEN LUMMENS RELANCEPLAN #LUMMENZORGT.
Ook al zien we op dit moment stilaan wat licht aan het einde van de tunnel, toch zal de impact
van het afgelopen jaar nog lang nazinderen. Daarom werd tijdens de gemeenteraad van april
met #lummenzorgt 2.0 een update van het relanceplan goedgekeurd.
Een bijkomende cluster van ondersteunende initiatieven rond dezelfde 4 hoekstenen
(levenskwaliteit, economie, solidariteit, zorg en gezondheid) moet Lummen helpen om
de draad terug op te nemen. In de praktijk vertaalt zich dat onder andere in financiële
tegemoetkomingen voor verenigingen, ondersteunende maatregelen naar jeugdverenigingen,
ter beschikking stellen van materiaal, uitbreiding van de terrassen van de horeca, kwijt
schelding van een aantal bijdragen voor handelaars en marktkramers, …
Lummen zorgt, ook in het relanceplan 2.0, met concrete ondersteunende maatregelen
voor kwetsbare gezinnen en jongeren en extra aandacht voor psychosociale hulpverlening,
door de inzet van vrijwilligers via het “Lummen Helpt” –platform, met belacties naar 80+ en
alleenstaande ouderen, …

Lummen maakt de overstap
naar een nieuw digitaal loket: het
SmartLoket. Via Smartloket kunnen
de Lummense inwoners op een
heel gebruiksvriendelijke manier
documenten afhalen of meldingen
doen. Bijkomend voordeel is dat
alles volautomatisch zal gebeuren.
In de meeste gevallen zal er dus
geen fysieke interactie meer zijn
met een medewerker van de
gemeente.
De aanvrager kan zijn aanvraag of
melding, de status en de bijhorende
documenten steeds raadplegen
via zijn beveiligde persoonlijke
internetpagina, My e-Box en Mijn
burgerprofiel.
De Lummenaar kan dus 24u
per dag, 7 dagen op 7 rekenen
op digitale dienstverlening via
het Smartloket. Alle transacties
verlopen trouwens geëncrypteerd
over https. De burger identificeert
zich met eID, Itsme of een alter
natieve veilige aanmeldmethode.
Documenten worden rechtsgeldig
afgeleverd door ze te voorzien van
een elektronische handtekening.
Meer info op: https://
lummen.smartloket.be.
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WONEN
DE TIP
VAN JEF

VERHOOG NU JE
RENOVATIEBUDGET
EN BESPAAR OP JE
ENERGIEFACTUUR!
NU IS HET MOMENT OM TE RENOVEREN, OF BETER TE
RENUVEREN. DE VLAAMSE OVERHEID MAAKT EXTRA BUDGET VRIJ
VOOR RENOVATIE.
Wie vanaf dit jaar eigenaar wordt van een woning kan tot 60.000
euro renteloos lenen voor een grondige renovatie. Daarbovenop
kan je een EPC-labelpremie tot 5.000 euro aanvragen om een
woning met een slechte energieprestatie te verbeteren. De Vlaamse
overheid wil namelijk een versnelling hoger schakelen in het
bouwen en verbouwen van energiezuinige woningen.
Maak je woning energiezuiniger en ontvang naast het renteloze
renovatiekrediet en de EPC-labelpremie ook andere steunvoordelen.
Het is nu het moment, nog nooit was reNUveren zo interessant.
Voor meer informatie, neem contact op met
Wonen in West-Limburg: 013 390 529,
info@woneninwestlimburg.be of op de website van
het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap:
www.energiesparen.be
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WE GEVEN EVEN HET WOORD AAN JEF GIELIS.
JEF GEEFT TIPS EN ADVIES OVER WONEN EN
ENERGIEBESPARING. DEZE KEER GAAT ZIJN
TIP OVER WARMWATERVERSPILLING:

Je bent baas over je
eigen waterverbruik
Als je warm water nodig
hebt, draai je natuurlijk de warm
waterkraan open. Meestal krijg je
eerst wat koud water tot de boiler
is in gang gezet en opgewarmd.
Check altijd even als je de kraan kort
gebruikt of hij op koud water staat,
zo vermijd je warm waterverspilling.
Want als je kraan op warm water
staat en je ze zo kort gebruikt dat
het water zelfs niet de kans heeft
om op te warmen, dan blijft het
verwarmde water in de leiding zitten
en koelt het weer af. Gevolg: je
verspilt energie.

MILIEU
HOE GEBRUIK JE
DE ELEKTRISCHE
DEELWAGENS?
Wist je dat je vrij gebruik kan maken van onze elektrische
deelwagens? Je kan ze vinden aan het laadstation op
het Charles Wellensplein. Volg deze 4 stappen om de
deelwagens te openen en te gebruiken:
1. Open de Movee app en klik op “reserveringen”.
2. Open de reservatie en druk op “openen”.
3. Koppel de laadkabel los en leg de kabel in de kofferbak.
Bij de Zoë gebeurt het loskoppelen via een knop links
van het stuur. Bij de Kangoo hoef je geen knop in te
drukken.
4. De Zoë start je met de drukknop en de Kangoo met de
sleutel die aanwezig is in de wagen.
En weg ben je!
Voor meer info surf naar:
https://www.lummen.be/elektrischedeelwagens

LUMMEN BRENGT
BOMEN IN KAART
LUMMEN ADEMT NATUUR, ONDER ANDERE DOOR DE VELE STRAATEN PARKBOMEN DIE ONZE GROENE GEMEENTE RIJK IS. OM EEN
ZICHT TE KRIJGEN OP DE HUIDIGE LOCATIE VAN AL DEZE BOMEN
EN EEN DOORDACHT BEHEER MOGELIJK TE MAKEN, BESLISTE HET
GEMEENTEBESTUUR OM EEN BOMENBEHEERSPLAN TE LATEN
OPMAKEN. DIT PLAN MOET LEIDEN TOT EEN KWALITATIEF BEHEER VAN
AL DEZE BOMEN, VERSPREID OVER DE GANSE GEMEENTE.
Het is de bedoeling dat het bomenbeheersplan tegen het najaar
zal klaar zijn. Het zal een inventaris bevatten van alle straat- en
parkbomen in Lummen, een beleidsplan met een langetermijnvisie en
een bomenbeheersplan waarin concreet zal zijn vertaald hoe Lummen
deze visie zal bereiken. Het plan kan dan een leidraad betekenen voor
het aanplanten, onderhoud en bescherming van bestaande en nieuwe
bomen.
Ook jullie mening als inwoner vinden we hierbij erg belangrijk, dus
zullen er in de loop van het jaar verschillende infosessies en overleg
momenten georganiseerd worden. Benieuwd? Hou dan zeker de
verschillende gemeentelijke communicatiekanalen in de gaten voor
meer info.

“De elektrische deel
wagens zijn niet alleen
vriendelijk voor het milieu,
ze zijn ook vriendelijk voor
je portefeuille”
Christine, gebruiker van de deelwagens
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BELEVEN

BELEEF DE BIB
WIL JE ALLES WETEN OVER HET
REILEN EN ZEILEN IN DE BIB?
Vind Bib Lummen leuk op Facebook
en blijf op de hoogte van de
nieuwste collecties, de laatste
nieuwtjes en zo veel meer!
surf naar:
www.facebook.com/biblummen

IN GEVAL VAN
SLECHT WEER GAAT
DE VOORLEESTIPI DOOR
IN DE BIBLIOTHEEK.
HOU ZEKER DE
FACEBOOKPAGINA VAN
DE BIB IN DE GATEN.

BESTEMMING
BIB
HOU JIJ DIT JAAR EEN STAYCATION? NIET GETREURD, DÉ
HIPSTE REISBESTEMMING VOOR KINDEREN EN JONGEREN
TUSSEN 3 EN 18 JAAR IS ... DE BIB!
Haal vanaf 1 juli je reispas in de bibliotheek. Tijdens deze
leestrip kom je langs 6 originele bestemmingen! Kies voor elk
soort reis een boek uit onze boekenlijst en lees. Als een boek
uit is, krijg je van ons een stempel.
Is jouw reispas vol? Dan krijg je een bonnetje waarmee je een
lekker ijsje kan halen. Je maakt ook kans op een prijs uit de
prijzenpot van ‘Iedereen Leest’.

Iedereen ingecheckt?

TWEEDEHANDS
BOEKENVERKOOP
Van 1 juli tot en met 31 augustus verkoopt de
bibliotheek tweedehands boeken aan een vrienden
prijsje. Ben je op zoek naar extra leesvoer voor tijdens
de lange zomeravonden? Kom dan zeker eens een
kijkje nemen in de bib.
Hou tijdens je bezoek rekening met de geldende coronamaatregelen. Het aantal bezoekers dat gelijktijdig in de
bibliotheek wordt toegelaten is beperkt. Neem steeds
een winkelmandje en probeer je bezoek te beperken tot
30 minuten.
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DE VOORLEESTIPI
TREKT EROP UIT!
TIJDENS DE ZOMERMAANDEN TREKT ONZE VOORLEESTIPI
ER OP UIT! JE VINDT DE VOORLEESTIPI OP VERSCHILLENDE
GROENE PLEKJES IN ONZE MOOIE GEMEENTE.
Kom jij ook luisteren en genieten?
Want waar de Voorleestipi staat, is er feest!
JE KAN DE VOORLEESTIPI BEZOEKEN:
• Woensdag 30 juni: speeltuin, sporthal de Vijfsprong
• Woensdag 14 juli: Schulensmeer, vlakbij het Vloot
• Woensdag 28 juli: Kasteel De Burg, op de hoek van de
Muggenhoekstraat en Burgemeester Briersstraat
• Woensdag 11 augustus: Sterrenplekje, Bocht van Laren
• Woensdag 25 augustus: Natuurpunt Genenbos, ter hoogte
van Edbroekenstraat 21. Je kan parkeren op de parking
van de basisschool Domino.
De verhaaltjes in de Voorleestipi worden voorgelezen tussen
15 uur en 16 uur. Ben je niet op tijd of moet je vroeger door?
Zet je gerust bij!

EEN BOODSCHAP VAN
DE KINDJES EN
BEGELEIDERS
VAN
’T SJAMAJEEKE
HEBBEN
NOG EEN
BOODSCHAP
VOOR ALLE
LUMMENAREN

GENEIKEN
De zomer is in het land,
tijd om te spelen hand in hand!
Laat corona geen spelbreker zijn,
met wat extra regeltjes is het ook fijn!
We kunnen eindelijk zonder jas naar
buiten,
hoor de vogeltjes maar eens fluiten!
Je hoeft je niet te vervelen,
Onze agenda is steeds goed gevuld:
Dansen, zingen,
van vreugde een gaatje in de lucht
springen.
Knutselen, voetballen,
ja, je mag bij ons knallen!
Fietsen, hinkelen,
je belletje mag hier zeker rinkelen.
Puzzelen, lopen, allerlei activiteiten,
dus vooruit met die geit(en)
Van je tijd hier bij ons heb je nooit spijt,
Dat is een vaststaand feit.

LUMMEN
Hop, hop, hop de vakantie is top.
Dansen, zingen, springen
in de vakantie kunnen we veel dingen!

LINKHOUT
Van achter de wolken komt de zon.
Een lach, een traan,
We kunnen het allemaal aan.
Gaan met die banaan!

MELDERT
Chillen met de billen.
Dansen op muziek.
Crossen in de bossen.
Lachen en dolle pret
en wij zijn aan zet!

GENENBOS
Samen spelen, samen delen.
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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.

IN LUMMEN
ZOMERKAMPEN
Sportdienst en dienst Vrije tijd

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.

WANDELTOCHT
IN 3 LUSSEN
GECOMBINEERD MET
BEER TASTING
Beer Tasting Club Lummen

is uitgewerkt in een bepaald thema met
onze mascotte Ballie in de hoofdrol. Op
het einde van de week komt Ballie zelf ook
even langs om met de kinderen te spelen.

Van maandag 12 tot vrijdag 16 juli
van 9:00 tot 16:00
De wegwijzer, Gemeenteplein 7,
3560 Lummen
Basistarief: 112,00 €
MEER INFO nele.vanloo@littleballvillage.be
0472 26 88 31

Tijdens de zomermaanden juli en augustus
organiseren de Sportdienst en dienst
Vrije tijd toffe sportkampen en speelplein
werking voor kinderen van 3 tot 16 jaar!
Je kan komen genieten van taalsport-,
omnisport-, dans-, crea-activiteiten-,
indianen-, mountainbike-, kunsten-, omni
zwemsport-, bush-adventurekampen en
nog zo veel meer.
MEER INFO Voor informatie en inschrijvingen
neem een kijkje op:
https://reservaties.lummen.be

DOLLE DONDERDAGEN

Elke week worden er twee gratis
liveoptredens in verschillende genres
gegeven. De opbrengsten gaan naar
verschillende goede doelen.

Wandeltocht in 3 lussen van telkens 3 km
met vertrek en aankomst in de gildezaal.
Na ieder traject kan je even op adem
komen en genieten van een door ons
gekozen speciaalbier. Vertrekken kan vanaf
10u tot 14u. Voorinschrijving is verplicht
en kan tot 04-07-2021 via beerclub@
schalbroek.be. Inschrijving is pas definitief
na storting van het gepaste bedrag op BE
15 7340 4718 2930 met vermelding van
naam en voornaam van de deelnemers.

Zondag 11 juli 2021
van 10:00 tot 14:00
Gildezaal Sint-Sebastiaan, Meeuwenstraat 2,
3560 Lummen
✌ Basistarief: 10,00 €; Wandeling incl.
3 frisdranken: 7,00 €; Kinderen -12 j: 0,00 €
MEER INFO beerclub@schalbroek.be
0476/294123

LITTLE BALL VILLAGE:
KLEUTERKAMP:
BALLIE GAAT
DE BOER OP
Little Ball Village

Van 1 juli 2021 tot 26 augustus 2021
Kiosk, Dorpstraat, 3560 Lummen
Basistarief: 0,00 €
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Een leuke combinatie van sporten,
beweegavonturen, knutselactiviteiten en
springen op het springkasteel. Het kamp

X-TREEM - EXTERNAAT
The Outsider Club vzw

Welkom in de jungle, vrienden. Als jullie het
einde van de kampweek willen halen, zal je
moeten leren overleven en daar wordt voor
gezorgd.

Van 16 - 20 augustus
van 08:00 tot 16:00
Avonturenbos, Kraaibergstraat 45C,
3560 Lummen
Basistarief: 150,00 €
MEER INFO info@theoutsiderclub.be
+32 55 30 31 81
https://www.theoutsiderclub.be

IN LUMMEN
LEGERKAMP EXTERNAAT

DE ROZE BRIL
VAN BALLIE

TOERNOOI
RECREATIEVOETBAL

The Outsider Club vzw

Little Ball Village

27 EN 28 AUGUSTUS
Red Star Laren

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!!

Van 16 augustus tot 20 augustus
van 08:00 tot 16:00
Avonturenbos, Kraaibergstraat 45C,
3560 Lummen
Basistarief: 99,00 €
MEER INFO info@theoutsiderclub.be
+32 55 30 31 81
https://www.theoutsiderclub.be

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

Zondag 25 juli 2021
van 09:00 tot 17:00
Schuttersgilde Sint-Lambertus, Hoogstraat
83, 3560 Lummen
Basistarief: 2,00 €; Inschrijfgeld leden:
1,50 €
MEER INFO kingherman55@hotmail.com
+32(0)498 05 73 54

Ballie ontvangt een uitnodiging om naar
de awardshow ‘De Gouden Ballies te gaan.
Wie kan hij meevragen? Wat gaat hij
aantrekken en zal hij wel op tijd zijn?

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus
2021 organiseert Red Star Laren op haar
terreinen het toernooi recreatievoetbal;

Van 9 augustus tot 13 augustus
van 09:00 tot 16:00

Vrijdag 27 augustus start om 19:30
Zaterdag 28 augustus start om 13:00

De wegwijzer, Gemeenteplein 7,
3560 Lummen
Basistarief: 112,00 €
MEER INFO info@littleballvillage.be
+32472 24 10 18
https://www.littleballvillage.be

Red Star Laren, Bergstraat z/n,
3560 Lummen
Basistarief: 0,00 €
MEER INFO 013390490 Sportdienst Lummen
http://www.lummen.be

LIMBURG WANDELT KERMISTOCHT
De Lummense Dalmatiërs vzw
Wandeling langs kastelen, vijvers, land- en
boswegen. Rustposten: Harmoniezaal
Kerkstraat, Gildezaal Schalbroek en
Sint-Jozef, Sint-Janstraat in Thiewinkel
(Lummen).

Zondag 22 augustus 2021
van 09:00 tot 17:00
GCOC Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat
56, 3560 Lummen
Basistarief: 2,00 €; Inschrijfgeld leden:
1,50 €
MEER INFO kingherman55@hotmail.com
+32(0)498 05 73 54

Jouw activiteit hier? Geef ze voor 19/07 in via www.uitdatabank.be.
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NIEUWS VAN DE POLITIE
CRIMINALITEIT IN LUMMEN ANNO 2020
IN 2020 HEEFT DE POLITIE LIMBURG REGIO HOOFDSTAD 1.860 INTERVENTIES UITGEVOERD IN LUMMEN.
DE MEESTE TUSSENKOMSTEN WAREN NAAR AANLEIDING VAN MELDINGEN OVER HET OVERTREDEN VAN
DE CORONAMAATREGELEN EN VERDACHTE SITUATIES OF VOERTUIGEN.

18% van de meeste processenverbaal werden opgesteld voor het
overtreden van de coronamaatregelen,
11% voor diefstallen en 9% voor
informaticacriminaliteit.
Op het vlak van overlast werden er
276 GAS-pv’s opgesteld waarvan 245
voor sluikstorten.
21 inwoners werden betrapt op
domiciliefraude.
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ANDERE 4%

Er werden in onze gemeente
757 criminele feiten vastgesteld.
Dit is een lichte stijging ten opzichte
van 2019.
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VERSCHILLENDE BELANGRIJKE VORMEN VAN CRIMINALITEIT ZIJN HET AFGELOPEN JAAR IN LUMMEN ZWAAR GEDAALD.
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-11%

-43%

Zo werden er in 2020 in Lummen
amper 18 WONINGINBRAKEN
gepleegd. Dit is een daling van bijna
30% ten opzichte van 2019.

Er waren 11% minder inbreuken
op de DRUGSWETGEVING.

De BESCHADIGING van eigendommen
kenden een aanzienlijke daling.

ANDERZIJDS STELDE DE POLITIE
WEL MEER FEITEN VAST VAN
INTRAFAMILIAAL GEWELD EN
INTERNETOPLICHTING.

68
In 2020 werden
68 Lummenaren slachtoffer van
ONLINE OPLICHTING.
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29
In 2020 gebeurden er in Lummen
29 VERKEERSONGEVALLEN waarbij
iemand gekwetst raakte.
In 2019 lag dit aantal nog op 34.

676
Er werden 676 VERKEERSOVERTREDINGEN vastgesteld,
voornamelijk voor het gebruik van de gsm in de wagen,
foutief parkeren en het niet-dragen van de gordel.

KORT

GEEN STINKENDE
VUILNISZAK OP JE TERRAS
KLEDINGCONTAINERS IN EEN
NIEUW WIT KLEEDJE
HEB JIJ DE NIEUWE KLEDINGCONTAINERS AL GEZIEN? ZE STEKEN IN
EEN NIEUW WIT KLEEDJE!
In februari werden de alle gekleurde kledingcontainers vervangen
door witte containers. Deze zijn voorzien van een sticker met de
sorteerregels en het logo van Limburg.net. De redenen van deze
verandering? Een grotere herkenbaarheid bij onze inwoners en het
makkelijker aanpakken van illegaal geplaatste inzamelcontainers. Je
kan de containers nog steeds vinden op dezelfde locaties. Enkel de
inzamelcontainers die zich bij de glasbollen bevonden, zijn verplaatst.

Ga je op vakantie maar heb je nog een volle huisvuilzak
die je niet meer kan buitenzetten? Of heb je maar een
beperkte bergruimte waardoor het vervelend is om tijdens
extreme warmte een volle huisvuilzak in huis te hebben?
Limburg.net zorgt voor een oplossing. Tussen 15 juni
en 11 september mag je de huisvuilniszakken naar het
recyclagepark brengen.
Weliswaar onder volgende voorwaarden:
• Je mag enkel bordeaux of grijze huisvuilzakken van
Limburg.net binnenbrengen.
• Je registreert het binnenbrengen via de toegangszuil. Als
je nog andere fracties bij hebt, rijd je een aparte ronde
zodat de kilo’s huisvuil apart gewogen en geregistreerd
worden.
• Je kan enkel tussen 15 juni en 11 september huisvuil in
bordeaux of grijze Limburg.net-huisvuilzakken op het
park binnenbrengen.

CHECK DE
GELDIGHEIDSDATUM
VAN JE RIJBEWIJS!
Het rijbewijs ‘bankkaartmodel’ is 10 jaar geldig. Is je
rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig? Neem
contact met de dienst Burgerzaken om je rijbewijs te
hernieuwen. De kostprijs bedraagt 25 euro.
Maak een afspraak met de dienst Burgerzaken:
www.lummen.be/totuwdienst
Of neem contact op via: 013 390 470
of mail naar burgerzaken@lummen.
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WEGENWERKEN
WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET REILEN EN ZEILEN
IN ONZE GEMEENTE? WE GEVEN JE GRAAG EEN UPDATE
VAN DE PLAATSELIJKE WEGENWERKEN.

ENKELE PROJECTEN IN DE PIJPLEIDING
ZWARTE RING WORDT GRIJZE ROTONDE

Na het bouwverlof start de aannemer met de aanleg van
de rotonde. In een eerste fase wordt een werfweg aan de
noordzijde aangelegd die er voor zorgt dat het verkeer in
twee richtingen mogelijk blijft tussen Diest en Paal over
de N29. In deze fase wordt ook de aansluiting met de
Blanklaarstraat gemaakt.
Daarna wordt de zuidzijde van de N29, de rotonde en de
aansluiting met de Meldertsebaan afgewerkt. Tot slot
zal het fietspad en de toegang naar Friesland aangelegd
worden op de locatie waar eerst de tijdelijke werfweg
zich bevond.
Het is een ambitieuze planning maar als alles meezit
kan de rotonde nog voor Kerstmis open gesteld worden
in alle richtingen.
In een laatste fase zal er dan ook in de Borgerstraat
en de Heuvelweg een gescheiden riolering aangelegd
worden waarna ook deze straten vernieuwd worden.

RIOLERINGSWERKEN IN
GENENBOS EN MOLEM
WERKEN IN BLANKLAARSTRAAT
In de Blanklaarstraat zijn de rioleringswerken nog volop aan de
gang. Toch wil de aannemer de weg met nieuwe fietspaden open
stellen vóór de herfstvakantie. Daarna zal er vooral gewerkt
worden in de Violetstraat. Er zal een gescheiden riolering en een
nieuwe weg aangelegd worden.
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De schoolomgeving van Genenbos steekt in een volledig nieuw
jasje. Met kleine veranderingen zoals aangepast straatmeubilair,
nieuwe verlichting en meerkleurige beugels, zal het voor iedere
autobestuurder duidelijk zijn dat hij een schoolomgeving
nadert. Naast comfortabele fietspaden zijn kindvriendelijke
schoolomgevingen prioritair om de veiligheid van de zwakke
weggebruiker te garanderen.

WERKEN IN UITVOERING
FIETSPADENPROJECT
MELDERTSEBAAN
In het centrum van Meldert werd eerst de oostelijke zijde van het
fietspadenproject afgewerkt, begin juni kwam de westelijke kant
aan bod. Gelukkig kon de aannemer rekenen op het begrip van
de bewoners die toch gedurende een drietal weken hun voertuig
verder moesten parkeren. Door deze strakke planning konden
alle werken zonder pauzes uitgevoerd worden. Daardoor kon de
totale uitvoeringstermijn ingekort worden. Tegelijk werden de
nieuwe fietsbruggen over de Zwarte Beek geplaatst. Eind juni
werden de laatste asfalteringswerken uitgevoerd. Daarbij kwam
er voor de bewoners eindelijk een einde aan een jaar vol ergernis,
frustraties, en ongemakken. Maar langs de andere kant merkten
we ook veel geduld, begrip en sympathie op. We kunnen spreken
van een mooi resultaat waarmee vooral de fietser gebaat is. Voor
de resterende werken zoals het plaatsen van verlichting zal er
geen noemenswaardige hinder meer zijn voor de bewoners en de
weggebruikers.

OOSTEREINDESTRAAT – ZONNESTRAAT
Het gedeelte van de Oostereindestraat binnen de ring en de
Zonnestraat zal er eind volgend jaar heel anders uitzien. In de
richting naar het centrum komt er een fietsstraat. In de andere
richting krijgen de fietsers een afzonderlijke fietsbaan. Overal
worden er stoepen voorzien zodat deze zone volwaardig deel
uitmaakt van ons centrum. De vergunningsaanvraag werd

ingediend en de aanbestedingsprocedure werd opgestart.
De plannen voor de rest van de Oostereindestraat en de
Molemstraat zijn ook klaar maar omdat hier te weinig ruimte
is voor het aanleggen van comfortabele fietspaden en nieuwe
nutsleidingen, zal er eerst een nieuw rooilijnplan moeten
opgemaakt worden
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KORT

360°
LUMMEN IN BEELD
De laatste jaren zit digitalisering in een echte
stroomversnelling. Bijna dagelijks gebruiken onze diensten
beeldmateriaal van de Lummense straten. Zo kan de huidige
toestand bij de voorbereiding en afhandeling van allerlei
dossiers van op kantoor beoordeeld worden. Om deze beelden
up-to-date te houden zullen er deze zomer nieuwe gemaakt

worden. Je zal het gekende autootje met de camera op het
dak de komende maanden wellicht door onze gemeente zien
toeren. De firma Cyclomedia zal van alle straten in Lummen
360°-beelden nemen. Uiteraard wordt de privacy gerespecteerd.
Personen en kentekens van auto’s worden onherkenbaar
gemaakt.

LUMMEN FOR LIFE
IS TERUG!

SCHRIJF JE IN OP:
WWW.MIJNACADEMIE.BE

INSCHRIJVINGEN
ACADEMIE BERINGEN
Muziek, woord of dans? Grijp je kans! Heb jij wel oren naar muziek?
Of speel jij maar al te graag met je eigen voeten? Laat je talent niet
verloren gaan en schrijf je in aan de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord & Dans! De academie is verspreid over verschillende gemeenten.
De Lummense afdeling bevindt zich in Studio Mudanza, Kerkstraat 12a,
3560 Lummen.

Voor meer informatie surf naar www.academieberingen.be
Heb je nog vragen? Bel 011/42 42 77 of mail naar
secretariaat@academieberingen.be
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Vorig jaar kon Lummen for Life helaas niet doorgaan.
Maar dankzij Lumenneke for Life Challenge hebben we
toch een mooi bedrag kunnen verzamelen voor onze
goede doelen. Als de maatregelen het toelaten willen
we dit jaar willen het vertrouwde concept hernemen.
En jij kan ons daarbij helpen!
Als jouw vereniging interesse heeft om mee te werken
aan dit mooie project of als jullie een idee hebben
waardoor Lummen for Life nog aantrekkelijker kan
worden, neem dan contact op met onze diensten via
vrijetijd@lummen.be 013 390 515 of
sport@lummen.be 013 390 490

LUMMEN
FOR LIFE

ZORG
DIENSTVERLENING

DE MINDER MOBIELEN
CENTRALE STAPT OVER
NAAR TAXISTOP
DE MINDER MOBIELEN CENTRALE BIEDT VERVOER AAN
LUMMENAREN MET VERPLAATSINGSMOEILIJKHEDEN EN
EEN BEPERKINGEN. OOK ROLSTOELVERVOER ZIT IN HET
AANBOD.
Taxistop is een vzw die de Minder Mobielen Centrale
informatieve en praktische ondersteuning biedt. Dit is
voornamelijk gericht op de gemeentelijke dienst en op
de chauffeurs. Als gebruiker heb je enkel contact met de
medewerkers van ’t Klavertje.
Om gebruik te maken van de Taxistop dienstverlening dien
je te voldoen aan enkele voorwaarden en betaal je lidgeld.
De kostprijs voor 1 jaar bedraagt € 6 per persoon of € 9 per
koppel. Word je pas lid na 1 juli, dan betaal de helft van de
prijs. De kilometervergoeding bedraagt € 0,35

Wil je meer info over Taxistop?
Neem contact op met ’t Klavertje: 013 390 605

MAAK EEN
AFSPRAAK!

BEWONERS GEZOCHT
ASSISTENTIEWONING IN EEN GROENE OMGEVING,
IN HET CENTRUM VAN LUMMEN. MOMENTEEL
BESCHIKBAAR!
Ben jij 65+? Ben je op zoek naar een aangepaste
woning? Wil jij toch volledig zelfstandig wonen? Wil
jij je tuin niet meer zelf onderhouden? Wil je graag
iemand in de buurt bij noodgevallen?
Onze assistentiewoningen hebben het allemaal! Kom
zelf eens kijken!
Elke flat bestaat uit een slaapkamer, badkamer, open
keuken, woonkamer en berging, allen aangepast aan de
specifieke behoeften van de senioren. Elke leefruimte
heeft een persoonlijk terras dat op zijn beurt deel
uitmaakt van een gemeenschappelijke buitengaanderij,
die het sociale contact en de solidariteit tussen de
bewoners en de band met de groene omgeving bevordert.
Voor meer info kan je terecht bij An Brems,
verantwoordelijke voor de assistentiewoningen in
Residentie Den Eik. Tel: 013 52 13 5 of mail naar
deneik@ocmw-lummen.be

DRAAG
JIJ ZORG
VOOR EEN
FAMILIELID?
Rita: “De Minder Mobielen Centrale
betekent voor mij vrijheid! Als je
geen auto meer mag rijden en het
openbaar vervoer is te lastig dan moet
je een oplossing zoeken. Ik heb vaak
dezelfde chauffeur, hij woont vlakbij
en dat is heel handig.”

Kan jij langer thuis blijven wonen omdat je kinderen
of andere familieleden bepaalde taken van je
overnemen en mee helpen in jouw huishouden?
Of draag jij zorg voor iemand uit je familie die het
nodig heeft? Lummen is een zorgzame gemeente
en wil de mantelzorgers ondersteunen met de
gemeentelijke mantelzorgtoelage!
Denk je in aanmerking te komen of heb je meer
informatie nodig? Neem contact op met de
Thuiszorgdienst: tel. 013 390 530 of mail naar
thuiszorgdienst@lummen.be
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IN DE KIJKER
VRAAG JE
KORTINGSBON
AAN VOOR DE
STERILISATIE OF
CASTRATIE VAN
JOUW HUISKAT
In 2020 kwamen er ongeveer 4.000 katten
terecht in de Limburgse asielen. Er komen
vele zwerfkatten binnen maar helaas zitten
hier ook vele nakomelingen tussen van
huiskatten. Wist je dat een kattin tot drie
nestjes per jaar op de wereld kan zetten?
De gemeente Lummen wil katteneigenaars
stimuleren om hun huiskat te laten
steriliseren of castreren. Je ontvangt een
kortingsbon van 15 euro voor de castratie van
je kater en voor de sterilisatie van je kattin
ontvang je 25 euro. Per gezin kan je maximum
2 bonnen aanvragen.
Meer info: dienst Leefmilieu:
leefmilieu@lummen.be of
tel. 013 390 560

VRAAG JOUW BON
AAN BIJ DE DIENST
LEEFMILIEU

SUBSIDIE ZWALUWKOLONIES
WIST JE DAT ZWALUWEN HET STEEDS MOEILIJKER HEBBEN OM EEN
NESTJE TE BOUWEN? ONZE GEMEENTE IS EEN ZWALUWVRIENDELIJKE
GEMEENTE EN DAAROM REIKEN WIJ EEN SUBSIDIE UIT AAN AL WIE DE
ZWALUWEN HELPT EEN THUIS TE VINDEN.
Als je een kleine zwaluwkolonie (tot 2 nesten) in stand houdt, krijg je een
subsidie van 15 euro per jaar. Hou je een grote kolonie in stand, van 3 of
meer nesten? Dan kan je een subsidie van 30 euro per jaar verkrijgen.
Het aanvraagformulier vind je op onze website: https://www.lummen.be/
wonen-en-werken/klimaat-en-natuur/subsidies en kan je indienen bij de
milieudienst vóór 31 juli. Op de boerderij van Martine zijn ze alvast meer dan
welkom.

“Wij zijn dierenliefhebbers
in hart en nieren, op onze
boerderij zijn de zwaluwen
meer dan welkom.”
Martine van Sint Annahof
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WEDSTRIJD
LOS DE VRAGEN OP EN WIN EEN LUMMENSE GESCHENKBON T.W.V. 25 EURO!
De oplossingen kan je terugvinden in deze Lummenaar!

PROFICIAT

aan de winna
ar
van de vorige
editie

ANNELEEN

Hoeveel
speeltuintjes zijn
er in Lummen waar
de jeugd zich
kan uitleven?

VRAAG 1

Hoe heette
vorig jaar het
alternatief voor
Lummen for Life?

VRAAG 2

GERITS

Welke kleur
hebben de
kleding
containers?

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 23 juli 2021.
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
2

1

4

Samen
een plek
creëren waar
het nog leuker
wonen is!
3
5

1

2
3

6

De leerlingen van de Wondere Wereld slaagden met glans
voor het grote fietsexamen van Politie LRH
Paaskamp ‘Kunstenkamp’ in het Meerlehof
Herdenking Slag van Lummen

4
5
6

Opening Week van de Korte Keten
Kleutersportdagen in de paasvakantie
Monument Wereldboom

www.lummen.be
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