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VOOR
WOORD

"Kom naar het 
Lummense 
klimaatcongres op  
26 september"

Beste inwoner

Op het moment dat dit voorwoord verschijnt loopt de zomer op haar 

einde. Misschien heeft u al van een welverdiende vakantie kunnen 

genieten of heeft u deze fijne periode nog voor de boeg? Lummen 

bruist als het zomer is, vandaar dat de zomermaanden weer bol 

stonden van de activiteiten. Traditioneel werd het vakantieseizoen 

ingezet met onze Lummense Zomerkriebels op 30 juni: een geslaagd 

en gevarieerd recept onder een stralende zon met diverse optredens, 

gecombineerd met verschillende drank- en eetstandjes. Ook de Dolle 

Donderdagen zijn stilaan een traditie in Lummen waarvan het succes 

elk jaar groter wordt. Uiteraard is de jaarlijkse augustuskermis ook 

een evenement waar door velen naar uitgekeken wordt. 

De toestand van ons klimaat is niet meer weg te branden uit de 

media. Ook in onze gemeente is dit een thema dat hoog op de politieke 

agenda staat. Vandaar dat we op donderdagavond 26 september een 

klimaatcongres organiseren voor al onze inwoners om te luisteren 

naar wat we in Lummen kunnen doen voor het klimaat. Fransesca 

Vanthielen is naast televisiepresentator ook klimaatactiviste en zal 

die avond een inleiding geven. We willen in werkgroepen werken 

rond diverse klimaat-thema’s. U bent via deze weg alvast van harte 

uitgenodigd om uw steentje bij te dragen aan dit belangrijke initiatief.

Helaas heb ik in dit voorwoord ook droevig nieuws te melden. Op 25 

juni jongstleden stierf André Truyers op 83-jarige leeftijd. André was 

een monument van de lokale politiek. Hij was jarenlang schepen in 

onze gemeente en heeft Lummen mee gevormd tot de gemeente die 

ze vandaag is. Ook was hij actief als provincieraadslid én hij lag aan 

de basis van het ontstaan van diverse verenigingen. André was een 

warme man met een hart voor de Lummenaar en een aanstekelijk 

gevoel voor humor. Wij zullen hem allen missen. 

Uw burgemeester
Luc Wouters
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NIEUWE LAY-OUT  
JA HOOR, JE HEBT HET GOED GEZIEN. DE LUMMENAAR STEEKT 

IN EEN NIEUW JASJE! WE HEBBEN GEKOZEN VOOR EEN NIEUWE, 

FRISSE EN MODERNE VORMGEVING. ENKELE OPVALLENDE 

WIJZIGINGEN:

• ‘Een afbeelding zegt meer dan 1000 woorden’: voortaan zullen 

we meer en grotere afbeeldingen gebruiken; 

• Meer kortere items zodat je snel en goed geïnformeerd bent;

• De aanwezigheid van een informatieve illustratie: het gebruik 

van overzichtelijke informatieve illustraties in plaats van lange 

teksten;

• Een fotoverslag ‘Gezien in Lummen’ op de laatste pagina met 

enkele leuke sfeerbeelden van de afgelopen maanden. 

VRAAG AAN...

Veerle Verboven 
SCHEPEN BEVOEGD 
VOOR COMMUNICATIE 

Waarom is de Lummenaar 
zo belangrijk?

 Met onze Lummenaar bereiken 
we heel veel inwoners. Zo kunnen 
we jullie op de hoogte houden van 
ons gemeentelijk nieuws. Hij wordt 
door jullie heel erg gewaardeerd 
en daarom steken we hem in een 
nieuw aantrekkelijk jasje. Uit onze 
communicatiemonitor is gebleken dat 
De Lummenaar 83% van onze inwoners 
bereikt en jullie gaven hem ook een 
hele mooie score van 7,7/10. We gaan 
hiermee verder met een nieuwe, frisse 
en aantrekkelijke look en willen jullie 
hiermee nog meer boeien!

Veel kijk-en leesplezier

DE LUMMENAAR

We zijn alvast benieuwd  
naar jullie reacties. 

Opmerkingen of suggesties 
zijn welkom via  
communicatie@lummen.be
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KLIMAATCONGRES
DONDERDAG 26 SEPTEMBER 

SCHRIJF JE IN EN DEEL JE MENING!

OP DONDERDAG 26 SEPTEMBER OM 20 UUR ORGANISEREN WE EEN KLIMAATCONGRES IN HET GCOC OOSTERHOF.  

DIE AVOND WILLEN WE JOUW MENING HOREN OVER WAT WE IN LUMMEN KUNNEN DOEN VOOR HET KLIMAAT. 

HET RESULTAAT VAN DIT KLIMAATCONGRES WIL HET GEMEENTEBESTUUR GEBRUIKEN OM EEN WELOVERWOGEN 

KLIMAATACTIEPLAN 2020-2030 OP TE STELLEN. DRAAG OOK JOUW STEENTJE BIJ EN SCHRIJF JE SNEL IN! 

KLIMAAT

"Wij leggen  
het klimaat op  

de stip, jij ook?"
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KIES ZELF JOUW THEMA! 
Tijdens deze avond zal er aan de hand van verschillende thema’s 

gewerkt worden. Zo kan je zelf kiezen aan welke thema’s jij wilt 

meewerken. Kies uit onderstaande 5 thema’s jouw 3 favoriete 

thema’s uit!  

THEMA 1: WONEN EN BOUWEN  
bijvoorbeeld: isolatienormen, technieken woningverwarming, 
alternatieve woonvormen zoals vb. co-housing

THEMA 2: AFVAL EN DUURZAME CONSUMPTIE 
bijvoorbeeld: gerecycleerde producten, afvalvermindering, 
lokale productie (korte keten)

THEMA 3: MOBILITEIT  
bijvoorbeeld: alternatieve vervoersmiddelen, deelmobiliteit: 
elektrische wagens, deelwagens, fietsen en fietspaden

THEMA 4: GROEN EN NATUUR 
bijvoorbeeld: groen in bebouwde omgeving, klimaatbomen, 
streekeigen bomen en struiken, beschermen van soorten

THEMA 5: HERNIEUWBARE ENERGIE 
bijvoorbeeld: Pv- panelen, zonnepanelen, windmolens, 
warmtepompen

OPROEP
SCHRIJF JE SNEL IN! 
Wil jij er ook graag bij zijn? Schrijf je dan uiterlijk op 

17 september in! Bezorg ons jouw contactgegevens: 

naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres en 

je voorkeur van twee thema’s waar je aan wenst deel 

te nemen via klimaatcongres@lummen.be  We kijken 

alvast uit naar jullie reacties! 

Meer info 
Klimaatcongres@lummen.be 
T 013 390 427 
www.lummen.be/klimaatcongres 

‘Klimaatmars scholen Lummen’

Francesca Vanthielen strijdt al enkele jaren voor 
het klimaat en zal een inleiding geven tijdens dit 
klimaatcongres. 
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KORT

INFOMOMENTEN OVER 
WERKEN BIJ DE BRANDWEER 
Dit najaar gaat hulpverleningszone Zuid-West Limburg op zoek 

naar kandidaat-brandweermannen en -vrouwen. Om alles te weten 

te komen over werken bij de brandweer ben je van harte welkom 

op één van deze infomomenten! 

• Maandag 9 september ‘19 | 19:00 uur 
Brandweer Beringen | Nijverheidspark 10 

• Woensdag 11 september ‘19 | 19:00 uur 
Brandweer Borgloon | Ervaertstraat 4 

• Donderdag 19 september ‘19 | 19:00 uur 
Brandweer Hasselt | Zwarte-Brugstraat 1

INSCHRIJVEN IS NIET NODIG!

Meer info: www.zuidwestlimburg.be ,  
personeelsdienst@zuidwestlimburg.be 

GRATIS INFOAVOND 
‘KLIMAATBOOM ZOEKT 
TUIN’: 30 SEPTEMBER  
OM 19U30
Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van 

bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur en 

economie? Centrum Duurzaam Groen organiseert in het 

GCOC Oosterhof een infoavond waarbij je als Lummenaar, 

na deelname een kortingsbon ontvangt voor de aankoop 

van een klimaatboom. Inschrijven is vereist via www.

centrumduurzaamgroen.be/vormingamber. 

Meer info: www.limburg.net/klimaatboomzoekttuin.

LUMMEN ZOEKT  
DUURZAME HELDEN
Ben jij in je dagelijkse leven bezig met thema’s als armoede, 

gezondheid, welzijn, milieu, energie, onderwijs, vrede, gelijkheid, 

consumptie, mondiale samenwerking? Dan ben jij ongetwijfeld 

een Duurzame Held! Stel je kandidaat voor 10 september via 

welzijn@lummen.be! 

Meer weten?  
www.duurzamegemeente.be
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VAN DEDAG

JEUGDBEWEGING

18 OKTOBER 2019

V.U. Erwin Cools, 2000 Antwerpen • foto Jan Van BostraetenBEKIJK DE ACTIES IN JE BUURT OP WWW.DAGVANDEJEUGDBEWEGING.BE

RECHT OP EEN 
VERWARMINGSTOELAGE? 
Het OCMW kan ook in 2019 een toelage betalen op je 

stookoliefactuur voor leveringen van 1 januari 2019 tot en met 

31 december 2019. Deze toelage geldt zowel voor stookolie als 

voor verwarmingspetroleum of voor bulkpropaangas, met een 

maximum van 1500 liter per verwarmingsperiode. De aanvraag tot 

het bekomen van een toelage moet gebeuren binnen de 60 dagen 

na levering. Meer informatie over de voorwaarden: www.lummen.

be/verwarmingstoelage of contacteer de sociale dienst. 

Meer info: sociale dienst, 013 390 570, sociale.dienst@
lummen.be, www.lummen.be/verwarmingstoelage 

ROOKMELDERS PLAATSEN? 
EEN MAKKIE WAARMEE JE 
LEVENS REDT! 
Vanaf 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht in elke woning! 

Rookmelders plaatsen is een makkie! Hiermee red jij levens! Want 

rookmelders in huis zorgen er voor dat het alarm afgaat bij rook. 

Zo ben jij op tijd gewaarschuwd en kun je de nodige maatregelen 

nemen. Brandt het toch? Noodnummer 112 bellen! 

Meer tips: www.zuidwestlimburg.be/nieuws/rookmelders 

‘DAG VAN DE 
JEUGDBEWEGING’  
START MET ONTBIJT 
Op vrijdag 18 oktober 2019 is het de dag van de jeugdbeweging. 

Die ochtend wordt er op het Gemeenteplein een ontbijt 

aangeboden aan alle leerlingen van het Spectrumcollege en 

alle leden van de Lummense jeugdbewegingen. In Lummen 

zijn er 5 jeugdbewegingen die het hele jaar door in de weer zijn 

met het bedenken en uitvoeren van leuke activiteiten voor hun 

leden. Het gemeentebestuur wil hen in samenwerking met het 

Spectrumcollege graag bedanken aan de hand van dit ontbijt. We 

wensen alle jeugdbewegingen alvast een plezant jaar toe! 
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JE EIGENDOM VERHUREN VIA HET 

SOCIAAL  
VERHUURKANTOOR

INTERVIEW
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NIELS KOCHT VIJF JAAR GELEDEN EEN WONING 

IN LUMMEN. DE WONING WAS OPGENOMEN OP 

HET GEMEENTELIJK LEEGSTANDSREGISTER, 

ER WAS GEEN CENTRALE VERWARMING, 

VEROUDERDE ELEKTRICITEIT, ENKEL GLAS,... 

KORTOM DE WONING WAS AAN RENOVATIE TOE. 

NIELS KNAPTE DE WONING OP EN VERHUURT NU 

DE WONING VIA HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR 

(SVK).

Waarom heb je gekozen om via het 
Sociaal Verhuurkantoor te verhuren?
Ik wou zeker zijn van mijn maandelijkse 

inkomsten, zonder mij hierover druk te maken. Ik 

werd afgeschrikt door verhalen waar het misloopt 

op de private huurmarkt. Nu ben ik 9 jaar 

maandelijks zeker van mijn geld, ook al is het niet 

verhuurd. Bij problemen wordt eerst het sociaal 

verhuurkantoor gecontacteerd. Indien er nieuwe 

huurders inkomen knapt het SVK de woning eerst 

op en regelen zij alles. Als de staat van het huis 

goed blijft en er geen grote stukken zijn, dan hoor 

ik normaal niets. Bovendien spreekt het sociale 

karakter mij ook aan, je helpt andere mensen aan 

een woning!

Wat verwacht het Sociaal Verhuur-
kantoor over de staat van de woning?
De woning moet conform zijn aan de Vlaamse 

woonnormen. Zo moet er bijvoorbeeld centrale 

verwarming aanwezig zijn en dient de woning 

goed geïsoleerd te zijn. Ook de aanwezigheid van 

dubbel glas en een rookmelder op elke verdieping 

zijn vereist.

Kwam jouw woning in aanmerking 
om te verhuren via Sociaal 
Verhuurkantoor?
Ja, de woning is goed gelegen, dichtbij de 

scholen, winkels en het openbaar vervoer. De 

woning heb ik ook grotendeels gerenoveerd. Ik 

heb nieuwe ramen, vloeren, keuken, badkamer 

en centrale verwarming geplaatst. Ook de 

isolatie werd verbeterd. Nadien werd er een 

woonkwaliteitsonderzoek uitgevoerd en werd de 

woning goedgekeurd.

Ben je tevreden over het verhuren via 
het Sociaal Verhuurkantoor?
Ja, ik ben zeker van mijn maandelijkse inkomsten 

en ik heb minder kopzorgen omdat het Sociaal 

Verhuurkantoor alles voor me regelt. 

Ook interesse om jouw eigendom te verhuren via 

het Sociaal Verhuurkantoor? 

Voor Lummen kan je terecht bij het Sociaal 

Verhuurkantorenplatform West- Limburg (Svpwl) 

vzw, Marktplein 9 bus 21, 3550 Heusden-Zolder. 

Vraag ook zeker naar de premies en financiële 

voordelen die je bij renovatie kan bekomen. 

Meer info op: www.svpwl.be
info@svpwl.be T 011 736 483 of  
www.vlaanderen.be/uw-woning-verhuren-
aan-een-sociaal-verhuurkantoor

"Je bent zeker van  
je inkomsten  

en het bespaart je  
heel wat kopzorgen."

NIELS
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WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET REILEN EN ZEILEN 
IN ONZE GEMEENTE? LEES DAN ZEKER DEZE UPDATE VAN 
DE PLAATSELIJKE WEGENWERKEN

WEGENWERKEN

START NIEUWE 
WEGENWERKEN IN EEN 
STROOMVERSNELLING
RIOLERINGSWERKEN IN GESTEL EN GENENBOS

Een eerste project omvat een gedeelte van de Genenbosstraat 

en diverse zijwegen. In een eerste fase krijgt de Genenbosstraat 

tussen de ovonde en het Albertkanaal nieuwe riolering en fiets-

paden. Tot deze fase behoort ook de Schippersstraat en de Sint- 

Rochusstraat. Dit gedeelte moet uitgevoerd zijn vóór 17 juni 2020 

want dan zal de brug over het Albertkanaal opgebroken worden in 

het kader van het project van de Vlaamse Waterweg. 

In een tweede fase worden diverse zijwegen van de Genenbos-

straat en de Molemstraat aangepakt. In september wordt er een 

infovergadering voor inwoners georganiseerd.

AQUAFIN START IN HET NAJAAR WERKEN IN DE SINT- 
SEBASTIAANSTRAAT EN DE SINT-LUTGARDISSTRAAT 

Voor de zomervakantie werd het project in de Sint-Sebastiaan-

straat en de Sint-Lutgardisstraat aanbesteed. Aquafin legt 

een nieuwe verbindingsriolering aan en zal in samenwerking 

met de gemeente het wegdek vernieuwen. Fluvius zal bij deze 

gelegenheid ook de zijstraten, zoals een deel van de Ijzerstraat 

en de Driesenbosstraat, van een nieuwe riolering voorzien . De 

gemeente heeft er voor gekozen om in deze zijwegen een nieuwe 

betonverharding aan te leggen. In overleg met Aquafin een Fluvius 

zal er uiteraard nog een infovergadering georganiseerd worden. 

HERINRICHTING 
BUSKNOOPPUNT PASTOOR 
FREDERICKXSTRAAT
Na de vernieuwing van de Dorpsstraat en het Charles Wellens-

pleintje zal er weldra gestart worden met de herinrichting van 

de Pastoor Frederickxstraat. In september kan de aannemer 

starten met de aanpassing van het kruispunt op de Ringlaan. 

Hier komt een middengeleider met een beveiligde oversteek voor 

fietsers en voetgangers met een stoep vanaf de randparking. Ter 

hoogte van de sporthal en de kinderopvang zal het busstation 

aangelegd worden waar twee rijen van drie bussen naast elkaar 

kunnen stationeren. Voor de trage weggebruiker komt er een 

aan beide zijden een fiets-en een voetpad en een voetpad. Gelet 

op de beperkte ruimte gaat dit gepaard met de instelling van 

éénrichtingsverkeer waarbij de auto’s het centrum enkel nog 

kunnen verlaten via de Pastoor Frederickxstraat. 

De werken worden zodanig gefaseerd dat de appartementen 

steeds bereikbaar blijven tijdens de werken. De school zal tijdens 

de werken een tijdelijke toegang maken op de hoek van  het 

Gemeenteplein naast het klooster. De bushaltes worden tijdelijk 

verplaatst naar de Oostereindestraat. Ook hier zal er nog een 

infovergadering georganiseerd worden. 
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IN LUMMEN

SEPTEMBER
START TO ROW
Schulensmeer

Leren roeien op basis van 5 lessen.

zo 1/09/19 van 10:00 tot 12:00, 
za 7/09/19, 14/09/19, 21/09/19 en 
28/09/19 van 10:00 tot 12:00

100 euro
Schulensmeer
Demerstraat 60, 3560 Lummen
 MEER INFO  013 441 237

STILTEWANDELING
Natuurpunt Vrienden van het 
Schulensbroek

Tijdens de stiltewandeling wordt er niet 
gepraat en leggen we de focus op onze 
voetstappen. Vooraf inschrijven via website 
is verplicht. 

zo 1/09/19 van 14:00 tot 15:00 
en van 16:00 tot 17:00

Leden Natuurpunt: 1 euro, niet-leden: 2 euro
Bezoekerscentrum Schulensmeer
Demerstraat 60, 3560 Lummen
 MEER INFO  schulensmeer@natuurpunt.be, 
013 556 381, www.natuurpunt.be/agenda

QUIZ SK MELDERT
SK Meldert

vrij 6/09/19 om 20:00

Deelname: 20 euro voor een ploeg 
(5 personen)
Voetbalterreinen SK Meldert
Pastorijstraat 49, 3560 Lummen
Inschrijven: via nielsschoofs158@hotmail.
com of via skm@telenet.be.

CURSUS: NATUURGIDS 
SCHULENSBROEK
Natuurpunt CVN

Je ontdekt hoe dieren, planten en 
landschappen samenleven en je krijgt 
een stevige basis rond ecologie en 
natuurbeheer.

Van 7/09/19 tot en met 28/06/20

Deelname: 240 euro 
Bezoekerscentrum Schulensmeer
Demerstraat 60, 3560 Lummen
 MEER INFO  sandra.bamps@cvn.natuurpunt.
be, 0492 253 997, www.natuurpunt.be/
agenda

MELDERT  
KERMIST 
vzw Meldert Kermist

Weekend vol activiteiten en ambiance. 
Op zaterdag: Meldert Stoelt, kinderdorp 
met springkastelen, verkiezing 
kermisburgemeester, diverse optredens. 
Op zondag is er de rommelmarkt, 
ochtendconcert Amici, ontbijten in de 
feesttent en concert Sint-Willibrordus. 

Vrij 6/09/19 tot zo 8/09/19

Voetbalterreinen SK Meldert
Pastorijstraat 49, 3560 Lummen

HEROPENING 
GRAFKAPEL VAN 
WILLIGEN-GLAVANY 
Gemeentebestuur Lummen

Zie pagina 15

zo 8/09/19 van 13:00 tot 17:00

Gratis toegang
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk
Kerkstraat, 3560 Lummen
 MEER INFO  vrijetijd@lummen.be, 013 390 
515, www.lummen.be 

BELGIUM FIRE  
EN  
FOOD FESTIVAL 
Landelijke Gilden

BBQ-Wedstrijd met kinderanimatie, gratis 
publieksdegustaties en een ambachtelijke 
markt. 

zo 8/09/19

Gratis toegang
GCOC Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 
56, 3560 Lummen
 MEER INFO www.firefoodfestival.be

DANSEN MET 
PARKINSON
KVG Limburg

Mensen met parkinson die het plezier van 
dansen willen ervaren, zijn welkom op 
onze geplande opendeurdag.

woe 11/09/19 van 14:00 tot 16:30

Gratis toegang
Zaal Sint-Jozef Thiewinkel
Sint-Janstraat, 3560 Lummen
 MEER INFO 0499 171 408
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IN LUMMEN

CURSUSSEN 
VOLWASSEN-
ONDERWIJS
CVO LBC-NVK Beringen

Lessen starten vanaf 16/09/19

 MEER INFO  www.lbconderwijs.be/beringen

KALENDRIESTOCHT
Wandelclub Vos Schaffen

Heuvelachtige tocht met als voornaamste 
troeven Hertenrodeberg, de vallei van 
de Zwarte Beek, de Willekensberg en de 
Venusberg,

za 14/09/19 van 07:00 tot 15:00

Deelname: 1,50 euro
Zaal Kalendries
Meldertsebaan 2, 3560 Lummen
 MEER INFO  louis.peters@hotmail.be, 
0477 768 814

DAG VAN 
DE LANDBOUW 
Landelijke gilden en Boerenbond

zie ook pagina 15 

zo 15/09/19 van 10 tot 18 uur 

Gratis toegang
Sint-Annahof
Mellaerstraat 10, 3560 Lummen
 MEER INFO  www.dagvandelandbouw.be 

WELKOM VAN 10 TOT 18 UUR

Guido en Martine
Steegmans-Pot en Lissy
Mellaerstraat 10
Lummen

Het begint bij ons
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DAG VAN DE  LANDBOUW
ZONDAG 15 SEPTEMBER

ONTDEK ALLE BEDRIJVEN OP WWW.DAGVANDELANDBOUW.BE

E E N  I N I T I A T I E F  V A N I N  S A M E N W E R K I N G  M E T

DANSNAMIDDAG 
VOOR 55-PLUSSERS
Seniorenadviesraad Lummen

Dansnamiddag voor 55-plussers met 
D.J. Ron van Dyck

vrij 20/09/19 van 13:00 tot 17:00

Gratis toegang
GCOC Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 
56, 3560 Lummen
 MEER INFO  welzijn@lummen.be 

BIERPROEFAVOND
Beer Tasting Club Lummen

We proeven 6 bieren en enkele aangepaste 
hapjes. Voorinschrijving is nodig en kan tot 
16 september.

vrij 20/09/19 van 20:00 tot 23:00

Leden: 12 euro, niet- leden: 10 euro
Gildezaal Sint-Sebastiaan
Meeuwenstraat 2, 3560 Lummen
 MEER INFO  beerclub@schalbroek.be, 
0476 294 123

KLIMAATWANDELING
Natuurpunt Lummen

Gediplomeerde klimaatgidsen vertellen de 
deelnemers vooral wat je zelf kan bijdragen 
in het klimaatverhaal en hoe je je gedrag 
kan bijsturen.

zo 22/09/19 van 10:00 tot 12:00

Parking Theepot
Ashoekstraat, 3560 Lummen
 MEER INFO  natuur.lummen@gmail.com, www.
natuurpunt.be/agenda

INLOOPSPREEKUUR 
OPVOEDINGSWINKEL
Opvoedingswinkel West-Limburg

De opvoedingswinkel is er voor iedereen 
met vragen rond de ontwikkeling en 
opvoeding van kinderen van 0 tot 24 jaar. 
zie ook pagina 21

ma 16/09/19 en ma 7/10/19 van 
17:30 tot 19:00

Gratis toegang
Bibliotheek, Groenstraat 42, 3560 Lummen
 MEER INFO  info@
opvoedingswinkelwestlimburg.be

POE-ESTE-MIEKES 
PARTY 
za 28/09/19 vanaf 20:00

Donderbosstraat, 3560 Lummen 
 MEER INFO facebookpagina Poe-este-Miekes

OPTIEKDAG
Natuurpunt Limburg

Ontdek er de nieuwste kijkers, foto-
toestellen, lenzen en allerhande 
toebehoren. 

zo 29/09/19 van 10:00 tot 18:00

Schulensmeer - bezoekerscentrum ‘t Vloot
Demerstraat 60, 3560 Lummen
 MEER INFO  jos@natuurpuntlimburg.be, 
0477 476 963, www.natuurpunt.be/agenda
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IN LUMMEN

OKTOBER
GRATIS 
FILMVOORSTELLING 
‘THE NOTEBOOK’ 
Werkgroep dementievriendelijke gemeente 
Lummen

zie pagina 16-17

do 3/10/19 van 19:30 tot 21:30

Gratis toegang
GCOC Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 
56, 3560 Lummen
Inschrijven en MEER INFO 

dementievriendelijk@lummen.be

GRATIS FILMAVOND, 
EXCLUSIEF  
VOOR KINDEREN 
Gemeentebestuur Lummen en Lummense 
jeugdverenigingen

Gratis filmavond voor kinderen vanaf 6 
jaar. De gekozen film is: Ralph breaks the 
internet. . 

vrij 4/10/19 van 17:45 tot 19:45

Gratis toegang
GCOC Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 
56, 3560 Lummen
 MEER INFO  vrijetijd@lummen.be, 013 390 
515, www.lummen.be 

HERFSTWANDELTOCHT
Afwisselend bos- en veldwegen met 
rustpost onderweg.

za 5/10/19 van 07:00 tot 15:00

Leden: 1,10 euro niet- leden: 1,5 euro
Zaal Sint-Jozef Thiewinkel
Sint-Janstraat, 3560 Lummen
 MEER INFO  kingherman55@hotmail.com, 
0498 057 354 

HISTORISCHE  
BOMEN - 
WANDELING 
Natuurpunt Vrienden van het 
Schulensbroek

Een natuurgids neemt je mee naar de tijd 
van de Kelten en de Germanen. Mis deze 
unieke natuur- én cultuurwandeling niet.

zo 6/10/19 van 14:00 tot 17:00

Leden: 1 euro niet- leden: 2 euro
Bezoekerscentrum Schulensmeer
Demerstraat 60, 3560 Lummen
 MEER INFO  schulensmeer@natuurpunt.be, 
013 556 381, www.natuurpunt.be/agenda

PADDENSTOELEN-
WANDELING
IN KASTEEL DOMEIN 
LAGENDAL EN NATUUR-
GEBIED THIEWINKEL 
Limburgs Landschap vzw

Samen met natuurgids Paul Peeters verken 
je het natuurgebied én het uitzonderlijk 
opengestelde domein Lagendal. Onderweg 
maak je kennis met de verschillende 
soorten paddenstoelen die er groeien. 

zo 6/10/19 van 14:00 tot 16:00

Leden: gratis, niet- leden: 2 euro
Kruising Opworpstraat - Lagendalstraat, 
3560 Lummen
 MEER INFO  Paul Peeters, info@limburgs-
landschap.be of 0475 307 147

GEZELLIGE AVOND MET 
MUZIKALE HUMOR - 
‘T KAFKOOR
KWB Genenbos-Geneiken

za 12/10/19 om 20:00

Inkom: 5 euro
Parochiezaal Eikenbos 
Boskestraat 3, 3560 Lummen
 MEER INFO  paul.schroeyen@telenet.be, 
0497 670 054
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IN LUMMEN

EEN KIJK OP DE 
NIEUWE MEANDERS IN 
DE ZWARTE BEEK
Natuurpunt Regio Zelem

We nemen een kijkje naar het project 
Schurfert en Lange Beemden waar de 
Zwarte Beek terug kronkelt als voorheen.

zo 13/10/19 van 14:00 tot 16:30

Kerk Meldert 
Meldertsebaan, 3560 Lummen
 MEER INFO  jan.kenens@natuurpunt.be,  
www.natuurpunt.be/agenda

LEGENDEN- EN 
DRUPPELKES-
WANDELING
Natuurpunt Lummen

za 19/10/19 van 20:00 tot 22:00

Parking Domein Duizendjarige Eik
Dikke Eikstraat, 3560 Lummen
 MEER INFO  natuur.lummen@gmail.com, 
www.natuurpunt.be/agenda

TIPS EN TRICKS BIJ HET 
WASSEN EN PERSOONLIJKE 
VERZORGING VAN 
PERSONEN MET DEMENTIE
Werkgroep dementievriendelijke gemeente 
ism Alzheimerliga

Tijdens deze Familiegroep wisselen we 
zoveel mogelijk ideeën uit.

ma 21/10/19 van 19:30 tot 21:30

LDC ‘t Klavertje
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 
3560 Lummen
 MEER INFO  dementievriendelijk@lummen.be, 
013 521 354

LEZING WEERMAN 
RUBEN WEYTJENS 
Bibliotheek Lummen

Moderne weerberichtgeving en opvolging 
maar ook Klimaatverstoring komt aan bod. 
Inschrijven is vereist en kan tot en met 15 
oktober 

di 22/10/19 om 20:00

Gratis toegang
Bibliotheek, Groenstraat 42, 3560 Lummen
 MEER INFO  en inschrijven: bibliotheek@
lummen.be, 013 390 480

INFOAVOND OVER 
DRUGSPREVENTIE
BIN Geneiken 

Een inter actieve infoavond over de wereld 
van legale drugs (alcohol) en illegale 
drugs in samenwerking met Marjet 
Vanderstraeten (CAD Limburg).  
Inschrijven is gewenst. 

di 22/10/19 om 20:00 tot 22:30

Gratis toegang
Gildezaal Geneiken
Sacramentstraat 4, 3560 Lummen
 MEER INFO  en inschrijven: bin-geneiken@
hotmail.com

OPLEIDING 
REANIMATIE EN 
GEBRUIK AED-TOESTEL 
KWB Genenbos - Geneiken en Rode Kruis 
Lummen

Inschrijven is vereist, vermeld je naam en 
geboortedatum. 

di 22/10/19 om 19:00

Gratis toegang
Parochiezaal Eikenbos
Boskestraat 3, 3560 Lummen
 MEER INFO  en inschrijven: paul.schroeyen@
telenet.be of 0497 670 054

EREGALERIJ CHARLES WELLENS - NIEUWE WERKEN
Genootschap kunstschilder Charles Wellens

De ‘Eregalerij Charles Wellens’ brengt hulde 
aan onze Lummense kunstschilder Charles 
Wellens. Elk jaar worden nieuwe werken 
tentoongesteld in de vroegere inkomhal van 
het Administratief Centrum. Eind oktober 
opent de nieuwe tentoonstelling met als 

thema ‘Openbaar en toch onbekend’. Twaalf 
bijzonder fraaie houtskooltekeningen van 
Charles Wellens, meestal voorstudies voor 
zijn latere creaties in olieverf, zullen immers 
voor de allereerste keer deel uitmaken van 
een tentoonstelling. 

zo 27/10/19 van 14:30 tot 18:00

Gratis toegang
Administratief Centrum
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
 MEER INFO vrijetijd@lummen.be,  
013 390 515, www.lummen.be 

WIL JE JOUW ACTIVITEIT OOK AANKONDIGEN?  
Stuur je gegevens voor de maanden november en december 2019 door via de website  
https://beta.uitdatabank.be en dit uiterlijk voor 27 september 2019.

Zorg er zeker voor dat je gegevens correct ingegeven zijn, want deze worden rechtstreeks 
overgenomen.
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IN THE PICTURE

OPEN MONUMENTENDAG:  
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019 
HEROPENING GRAFKAPEL VAN WILLIGEN – GLAVANY 

De restauratie van de grafkapel Van Willigen – Glavany is voltooid! Het 

resultaat zal officieel ingehuldigd worden tijdens Open Monumentendag 

van zondag 8 september. Bovendien zal bisschop Patrick Hoogmartens 

die dag het Team van de Pastorale Eenheid Sint-Anna Lummen 

aanstellen. De Pastorale Eenheid is de gemeenschap waarbinnen de 

5 parochies, de lokale geloofsgemeenschappen, met elkaar verbonden 

zijn. De Pastorale Eenheid draagt de naam van de heilige Anna, de 

moeder van Maria. Noteer 8 september dus zeker in je agenda! 

PROGRAMMA
• 10.30 uur | Misviering met aanstelling Pastorale Eenheid Sint-Anna  

door bisschop Patrick Hoogmartens 

• 12 tot 13 uur | Receptie en officiële opening  
grafkapel van Willigen-Glavany 

• 13 tot 17 uur | Bezoek aan de grafkapel Van Willigen-Glavany  
onder begeleiding van een gids 

Dienst Vrije tijd, 013 390 515, vrijetijd@lummen.be, www.lummen.be 

ONTDEK HET  
‘SINT-ANNAHOF’ TIJDENS  
DAG VAN DE LANDBOUW! 
De Lummense familie Steegmans – Pot hebben een schapenstal 

waar ze Hampshire Down en Texelschapen kweken. De 

schapenhouderij was altijd al een hobby van vader Guido, maar 

sinds eind jaren 90 is hij er professioneel mee bezig. In mei kwam 

er ook een eigen hoeveslagerij, met het Pastorale-label. Guido legt 

uit: “We willen lamsvlees aanbieden tegen een eerlijke prijs, met 

heel veel oog voor dierenwelzijn, natuur en milieu.” Op zondag 15 

september nemen ze deel aan de Dag van de Landbouw! Je kan er 

een bezoekje aan de stal en de schapen brengen. Voor de kinderen 

is er een speelhoekje, een kleurwedstrijd en een quiz. Daarnaast 

zijn er allerlei infostandjes en proevertjes. Met hamburgers, 

pannenkoeken en ijs wordt de innerlijke mens versterkt. 

Dag van de landbouw: Zondag 15 september van 10 tot 18 uur 
Sint-Annahof, Mellaerstraat 10, 3560 Lummen 
www.sintannahof.be – www.dagvandelandbouw.be 

WELKOM VAN 10 TOT 18 UUR

Guido en Martine
Steegmans-Pot en Lissy
Mellaerstraat 10
Lummen

Het begint bij ons
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DAG VAN DE  LANDBOUW
ZONDAG 15 SEPTEMBER

ONTDEK ALLE BEDRIJVEN OP WWW.DAGVANDELANDBOUW.BE

E E N  I N I T I A T I E F  V A N I N  S A M E N W E R K I N G  M E T
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DEMENTIEVRIENDELIJKE
GEMEENTE 

NAAR AANLEIDING VAN WERELDDAG DEMENTIE 

WILLEN WE GRAAG ONZE WERKGROEP 

‘DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE LUMMEN’ 

ONDER DE AANDACHT BRENGEN. DEZE WERK-

GROEP IS SINDS 2015 ACTIEF EN WIL OP EEN 

POSITIEVE MANIER PERSONEN MET DEMENTIE IN 

DE KIJKER PLAATSEN. DE WERKGROEP BESTAAT 

UIT VERTEGENWOORDIGERS VAN DE THUIS-

ZORG DIENST, HET WOONZORGCENTRUM HET 

MEERLEHOF, HET LOKAAL DIENSTENCENTRUM 

’T KLAVERTJE, DE DIENST WELZIJN EN DE 

REFERENTIEPERSOON DEMENTIE. 

WERELDDAG DEMENTIE

"Personen met dementie moeten zich 
blijven thuis voelen in Lummen."

‘Dementievriendelijke gemeente’ wil de drempel verlagen voor 

personen met dementie zodat ze zo lang mogelijk kunnen 

deelnemen aan het sociale leven in Lummen. Dit doen ze onder 

andere door het geven van infomomenten aan handelaars, politie 

en loketbedienden. Daarnaast verspreiden ze ook nuttige tips 

over het omgaan met personen met dementie via verschillende 

kanalen. Ook proberen ze de mensen die in aanraking 

komen met personen met dementie, te ondersteunen via de 

Familiegroep Lummen i.s.m. de Alzheimerliga. Zij organiseren 

geregeld infoavonden over specifieke thema’s. De volgende 

familiegroep zal plaatsvinden op 21 oktober om 19u30 in het 

Lokaal dienstencentrum ’t Klavertje. En op donderdag 3 oktober 

organiseert de werkgroep een gratis filmvoorstelling (zie kader). 

We hopen alvast op jullie massale komst. 
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FILMVOORSTELLING 
NAAR AANLEIDING VAN 
WERELDDAG DEMENTIE 
Naar aanleiding van de Werelddag Dementie organiseren 

we op donderdag 3 oktober de filmvoorstelling ‘The 

Notebook’. Een hartverwarmende film over een man 

die met veel liefde zijn vrouw met dementie helpt te 

herinneren aan hun prachtig liefdesverhaal. Toegang 

is gratis, iedereen is welkom om 19u30 in het GCOC 

Oosterhof! Schrijf je wel op voorhand even in via: 

dementievriendelijk@lummen.be. Wens je graag een 

nabespreking, geef het dan ook even mee. 

Meer info 
dementievriendelijk@lummen.be
T 013 390 585 

‘VERGEET NIEMAND’ 
De werkgroep dementievriendelijke gemeente ontwikkelde een 

eigen logo voor haar acties en initiatieven. Het plaatsen van 

een kruisje op onze hand doen we allemaal wel eens als we iets 

niet mogen vergeten. Vandaar dat er werd gekozen voor deze 

afbeelding samen met de slogan ‘ Vergeet niemand’. 

ENKELE TIPS OVER HOE OMGAAN MET DEMENTIE

Hierbij geven we je graag enkele tips die nuttig kunnen zijn bij 

het omgaan met mensen met dementie:

• Muziek vergeet je niet! Gebruik muziek die in het leven van de 

persoon met dementie betekenisvol is/was.

• Lees, kijk, vertel over vroeger en nu. Een plakboek met 

herinneringen of foto’s van je familie, de boerderij, de 

koolmijn, een boek van toen. 

• Bewegen houdt ook je geheugen in vorm! Tuinieren, 

afwassen, stofzuigen,… iedere vorm van bewegen loont! 

SUGGESTIE OF IDEE? 

Heb jij zelf een suggestie of een leuk initiatief voor de 

werkgroep’ dementievriendelijke gemeente’? Laat het ons 

weten via onderstaande contactgegevens.

Meer info 
dementievriendelijk@lummen.be
T 013 390 585 
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WIL JOUW VERENIGING 
HELPEN TIJDENS  
LUMMEN FOR LIFE?
Op vrijdag 16 november 2019 maakt Lummen zich klaar voor de 

derde editie van Lummen for Life, in het kader van de warmste 

week van Music For Life. Het gemeentebestuur organiseert, in 

samenwerking met diverse lokale verenigingen, een volksfeest 

met tal van randactiviteiten in en rond sportcomplex Vijfsprong. 

Wil jouw vereniging een helpende hand zijn bij dit initiatief? Laat 

het ons dan weten via de dienst Vrije tijd. 

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

GEZOCHT:  
METERS EN PETERS  
VOOR LUMMENSE WANDEL-  
EN FIETSWEGEN 
Lummen is heel wat mooie wandel- en fietswegen rijk, waar 

toeristen zowel van buiten als binnen de gemeente elke keer 

opnieuw van genieten. Omdat we deze wegen steeds in goede 

staat willen houden, zijn wij op zoek naar meters en peters. Zij 

kijken op regelmatige basis de wandel- en fietswegen na en 

noteren eventuele op- en aanmerkingen op een formulier. Aan dit 

meter- en peterschap is een vrijwilligersvergoeding verbonden. 

Heb jij interesse? Contacteer dan de dienst Vrije tijd.

Dienst Vrije tijd, 013 390 515, vrijetijd@lummen.be

KORT
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SPORTACTIVITEITEN  
IN HET NAJAAR 
De zomer zit er bijna op! Onze sportdienst staat al klaar voor een 

sportief najaar! Er zijn verschillende sporten die opnieuw van start 

gaan: 

• Aqualessen (aquafietsen, aquafitness, aquajogging)

• Zwemlessen voor volwassenen

• Fit ouder worden

• Netbal voor senioren

• Zumba en Zumba Gold

• Start to mountainbike

• Multimove voor 3 tot 6-jarigen

• Sportacademie voor 6 tot 12-jarigen

• Curvebowl 

Voor een volledig overzicht van het aanbod en om je in te 

schrijven, surf naar de website: reservaties.lummen.be 

Sportdienst, 013 390 490, sport@lummen.be, 
www.lummen.be/sportaanbod 

EINDELIJK EEN MANIER 
OM VOORBEELDIGE 
CHAUFFEURS TE BEDANKEN! 
Iedereen kent chauffeurs die onze straten onveilig maken door 

hun overdreven snelheid. Maar wat met mensen die zich wél aan 

de snelheidslimiet houden? Daarom is er nu dus de control cruiser: 

een positieve term om chauffeurs die zich aan de snelheidslimiet 

houden te benoemen. Binnenkort verdeelt de Vlaamse Stichting 

Verkeerskunde samen met de Vlaamse gemeenten 10.000 borden 

die mensen aan hun raam kunnen hangen. Ook Lummen neemt 

deel! Haal jouw bord af aan het onthaal vanaf 2 september 2019. 

Meer info: dienst Verkeer, 013 390 560, verkeer@lummen.be, 
www.lummen.be 

NATIONAAL TESTMOMENT 
BE-ALERT
Op donderdag 3 oktober doet Lummen opnieuw mee aan het nationaal 

testmoment van BE-alert. Die dag ontvangen alle geregistreerden een 

testberichtje per sms. Ben jij nog niet ingeschreven? Doe het dan snel 

via de website www.be-alert.be Bovendien kan je meerdere nuttige 

adressen toevoegen (werkomgeving, ouders, kinderopvang,..) Dankzij 

BE-alert kan de gemeente je bij een noodsituatie snel informeren. 

Moedig ook je familie, vrienden, buren,.. aan om zich ook te registreren. 

Meer informatie: www.be-alert.be
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OOK IN  
LUMMEN IS ER 

NU EEN HUIS VAN HET 
KIND. DIT IS GEEN FYSIEK HUIS, 

MAAR EEN SAMENWERKING TUSSEN 
HEEL WAT VERSCHILLENDE PARTNERS. VANUIT 

VERSCHILLENDE LOCATIES WERKEN ZE SAMEN TER 
ONDERSTEUNING VAN OUDERS, KINDEREN EN JONGEREN. 
JE KAN ER TERECHT MET AL JE VRAGEN OVER OPVOEDEN, 

KINDEROPVANG, VRIJE TIJD, GEZONDHEID,..

LUMMEN

WAT?

Meer info
De locatie van Huis van het Kind is:  
Administratief Centrum, Gemeenteplein 13, 3560 Lummen. 
www.lummen.be/huisvanhetkind
www.huizenvanhetkind.be

MET VRAGEN OVER:

OPVOEDEN VRIJE TIJD

GEZONDHEID ONDERWIJS

KINDEROPVANG

Alles wat te maken 
heeft met opvoeden 
van kinderen en 
jongeren van 0 tot 
24 jaar

VOOR WIE?
> ZWANGERE 
> BABY’S EN PEUTERS
> GEZIN MET KLEUTERS
> MET LAGERESCHOOLKINDEREN
>  MET TIENERS
> OF JONGVOLWASSENEN
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DE OPVOEDINGSWINKEL 
HELPT JE GRAAG! 
Spring binnen tijdens het 
vast spreekuur 
DE OPVOEDINGSWINKEL IS ONDERDEEL VAN 

HET HUIS VAN HET KIND. ZE WERKEN GRATIS, 

VRIJBLIJVEND EN ANONIEM.

WAAR KAN JE TERECHT?

Maandelijks kan je terecht tijdens onze 

inloopspreekuren of je kan een afspraak maken. 

De spreekuren gaan door op maandag 16 

september, 7 oktober, 4 november en  

2 december. Dit telkens van 17u30 tot 19u00 

in de Bibliotheek van Lummen, Groenstraat 42 , 

3560 Lummen.

Indien je op deze momenten niet kan,  

mag je ons contacteren via   

info@opvoedingswinkelwestlimburg.be  

of 0490 441 611.

Meer info  
0490 441 611
info@opvoedingswinkelwestlimburg.be
www.opvoedingswinkelwestlimburg.be
www.facebook.be/
opvoedingswinkelwestlimburg.be

OPVOEDINGSWINKEL
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EN NOG

15 OKTOBER: 
MANTELZORGDAG 
Cijfer: % potentieel mantelzorgers uit de leeftijdsgroep 40-79 
-jarigen per 80-plusser (Bron 2015, Statistiek Vlaanderen).  

LUMMEN LIMBURG VLAAMS GEWEST

 8,8% 9,9% 8,3%
Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor onze 

samenleving. Mantelzorgers staan vrijwillig in voor de zorg van 

een zorgbehoevende. In Lummen zijn er 132 mantelzorgers die 

genieten van de gemeentelijke mantelzorgpremie. Deze premie 

is een financiële tegemoetkoming voor de mantelzorger en 

dient jaarlijks aangevraagd te worden bij de thuiszorgdienst. We 

willen graag de Lummense mantelzorgers in de kijker zetten en 

organiseren daarom op 15 oktober een mantelzorgdag. Tijdens 

deze dag ontvang je nuttige tips die je meteen kan toepassen. 

Ook is dit een ideale gelegenheid om contacten te leggen met 

andere mantelzorgers. Sta je in voor de verzorging van een 

zorgbehoevende persoon en woon je in Lummen? Kom dan zeker 

op 15 oktober om 14 uur naar het GCOC Oosterhof  

(Dr. Vanderhoeydonckstraat 56).  

Meer info: Thuiszorgdienst 
thuiszorgdienst@lummen.be 
013 390 530 

SAMENWERKEN TEGEN 
DRUGSCRIMINALITEIT
De productie van vooral synthetische drugs wordt een steeds 

groter probleem, ook in Limburg. Die productie heeft een impact 

op ieders veiligheid, gezondheid en leefomgeving. Daarom roept 

het Parket in Limburg ook burgers op om alert te zijn.

HOE MELD JE EEN VERDACHTE ACTIVITEIT OF 
VERMOEDELIJK DRUGSAFVAL?

Denk je drugsafval gezien te hebben tijdens je wandeling door 

het bos? Is er plots ‘s nachts activiteit in het leegstaande huis 

verderop in de straat? Vermoed je dat het om drugsafval gaat, 

blijf dan op een veilige afstand. Vaak bestaat het afval immers 

uit toxische, brandbare en bijtende chemicaliën. Verwittig bij 

acuut gevaar de hulpdiensten. Contacteer in andere gevallen het 

Anoniem drugsmeldpunt Limburg via het nummer 0800 208 77. 

WAT IS HET ANONIEM DRUGSMELDPUNT LIMBURG?

Het meldpunt is een gratis nummer. Op 0800 208 77 krijg 

je een automatisch bericht te horen en kun je anoniem een 

bericht inspreken. De gegevens van de oproep worden dus niet 

geregistreerd, maar je kunt uiteraard je naam en telefoonnummer 

inspreken, als je graag wordt gecontacteerd om bijkomende 

informatie te geven. Je omschrijft tijdens je oproep wat je hebt 

gezien, waar en wanneer. Wees zo specifiek mogelijk. 

Meer info: www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be

OPROEP: VRIJWILLIGER 
VOOR FRANSE LES 
Lokaal dienstencentrum ’t Klavertje is op zoek naar een 

vrijwilliger die graag Franse les wilt geven aan de cursisten 

van een tweede Franse praatgroep. Heb je een goede kennis 

van het Frans en wil je graag tijd vrijmaken om je kennis te 

delen? Neem dan contact op met ’t Klavertje. 

Lokaal dienstencentrum ’t Klavertje, 013 390 605, 
lokaaldienstencentrum@lummen.be 

Recent werden er vaten met drugsafval gevonden in Lummen
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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 5 april 2019.  
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

Wanneer 
is het Klimaat-

congres?

Wat
 betekent 

SVK?

Op welke 
website moet 

je je registeren 
om deel te 
nemen aan 

het nationaal 
testmoment?

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:NELE  LENSECLAES

De oplossing kan je terugvinden in deze Lummenaar!
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 Speelpleinwerking The Lucky’s en hun monitoren

 Summer Kickx Off 

 Zomerkampen Sportdienst

 Nieuwe Keizer Robin Peeters (schuttersgilde St. Rochus Genenbos) en 
Keizerin Annick Driessens (schuttersgilde St. Jacobus Eversel)

1

2

3

4

1

1

2

3

3

4
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GEZIEN IN
LUMMEN

www.lummen.be

Samen 
een plek 

creëren waar 
het nog leuker 

wonen is!


