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In het voorjaar hebben we met grote 
verslagenheid afscheid moeten nemen van twee 
mensen die veel voor ons hebben betekend.

We wensen beide families en allen die hen een 
warm hart toedragen, nogmaals veel sterkte toe.

Willy Bijnens is op 18 maart overleden. Willy 
stapte in 1976 in de Lummense politiek, hij was 
jarenlang een gedreven bestuurslid. Sinds 1995 
zetelde hij als OCMW- of gemeenteraadslid. 
Maar binnen het OCMW en vooral als lid van het 
Bijzonder Comité voelde hij zich het beste thuis. 
Buiten de politiek was Willy samen met  zijn 
echtgenote heel actief in het verenigingsleven. 
We blijven ons Willy voor altijd herinneren als een 
zeer hulpvaardig man, iedereen kon op hem 
rekenen.

Hubert Vanderlinden is op 12 maart overleden. 
Hubert heeft als mens en als politicus veel 
betekend voor onze partij. Hij was de laatste 
burgemeester van Meldert, hij was ere-schepen 
van Lummen, de voorzitter van de KNSB van 
Meldert en (ere)lid van vele verenigingen. Wij 
blijven ons Hubert herinneren als een heel 
bijzondere en sympathieke man. 

V.U.: Betty Luyten

Hubert Vanderlinden Willy Bijnens
De zomer is voorbij, hopelijk heb je van een fijne 
vakantie kunnen genieten. We werden ruimschoots 
verwend door het zonnetje, maar het zou België niet 
zijn als we ook het spatje regen niet hadden gehad. 
Het nieuwe schooljaar is inmiddels gestart, voor vele 
gezinnen is de dagelijkse routine reeds enkele 
weken een feit. 

Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de 
gemeentefinanciën in evenwicht blijven en houden 
we de budgetten nauwlettend in de gaten.  Een 
gezond financieel beleid komt jou immers 
rechtstreeks ten goede. Kortom, we streven er naar 
om van elke inwoner een tevreden Lummenaar te 
maken. 

Heb je opmerkingen over het gemeentelijk beleid? 
Of heb je een suggestie voor wat beter kan? Of wil je 
graag meewerken aan een hechte Lummense 
samenleving waar het fijn is om in te leven, te 
werken en te wonen? Sluit je dan aan bij CD&V 
Lummen en ga met ons de conversatie aan. Wij 
heten jou alvast van harte welkom!

In de voorbije maanden hebben onze 
mandatarissen echter niet stil gezeten. Ook in deze 
legislatuur wil CD&V Lummen immers met een 
positieve en sterke visie verder werk maken van een 
goed beleid.  Luisteren naar wat er leeft in onze 
gemeente, bijsturen en oplossingen bieden. 

Op maandag 24 juni heeft gemeenteraad de jaarrekening 2018 vastgesteld. Net als de 
voorgaande jaren hebben we kunnen aantonen dat onze financiën in orde zijn. We hebben 
de schuld laag kunnen houden door een doordacht financieel beleid te voeren. In 
vergelijking met onze buurgemeentes zijn we de beste van de klas. 

Bij de start van de nieuwe legislatuur maken we een nieuw meerjarenplan op voor de 
volgende zes jaar. In het meerjarenplan omschrijft het gemeentebestuur haar missie en 
visie in diverse beleidsdoelstellingen en actieplannen. Het meerjarenplan geeft met andere 
woorden de strategie weer die het gemeentebestuur in deze beleidscyclus wil uitwerken 
om haar doelstellingen te realiseren en de budgetten die hiervoor worden voorzien.

Voorzitster

Betty Luyten

BESTE
LUMMENAAR,

BURGEMEESTER JEF VANDENHOVE 
VEREEUWIGD MET STRAATNAAM

LUMMEN IS EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE

facebook.com
/CDenVLummen
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Schepen van financiën

Dirk Snyers 

Jef stelde zich voor het eerst kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1964. 
Hij won die met een overweldigende meerderheid zodat hij op 04 januari 1965 beëdigd 
werd als de laatste burgemeester van Linkhout.

Luc Wouters

Burgemeester

Boven op de Hulshoek werd de Burgemeester Vandenhovestraat ingehuldigd. Dit als 
eerbetoon aan Jef Vandenhove, de laatste burgemeester van Linkhout. Zijn weduwe 
Paula Witters, kinderen, kleinkinderen en ook een aantal buren en toekomstige 
bewoners waren aanwezig tijdens de opening van de nieuwe straat.

Voor de fusie van 1977, waarbij Linkhout , Meldert en Lummen werden samengevoegd 
tot Lummen , liet hij met zijn 'luitenant' Martin Mechelmans een unieke wegeninfrastructuur aanleggen. Zij deden zelf de onteigeningen en 
legden in Linkhout betonnen wegen aan van het kleinste boerderijtje tot de grootste villa. 

Na de fusie maakte hij deel uit van de Lummense gemeenteraad om in 1988 afscheid te nemen van de politiek.

Jef Vandenhove werd geboren op 23 maart 1923 als zesde telg uit een gezin van 9 kinderen en  overleed in 2006 onverwacht in 
Nieuwpoort op 83-jarige leeftijd.
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Het totale project kost ruim 8,4 miljoen euro waarvan de gemeente Lummen 
ongeveer 1,2 miljoen ten laste neemt. Daarnaast zal de gemeente 2,5 miljoen euro 
pre-financieren die ze in twee schijven terugkrijgen van het Vlaamse gewest. AWV 
Limburg levert een bijdrage van bijna 700.000 euro en Fluvius draagt met de aanleg 
van riolering de grootste kosten met een tussenkomst van ongeveer 4,1 miljoen euro 
die grotendeels bij de Vlaamse Milieumaatschappij verhaald kunnen worden. 

 
Uitdagend project 
Dit project bood heel wat uitdagingen zoals onder andere de maatregelen die 
genomen moesten worden ter bescherming van de vleermuizen die in de oude 
laanbomen konden nestelen en de tientallen noodzakelijke onteigeningen om 
ruimte te creëren voor de fietspaden, de bushaltes en bufferbekkens. Graag willen 
we alle bewoners bedanken voor het vele geduld en begrip waarop we tijdens de 
uitvoering konden rekenen.

Hoewel het om een gewestweg gaat, werd de gemeente Lummen aangeduid als 
trekkende partij van dit project. De gemeente kon hierbij rekenen op de 
samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer. 

Na bijna anderhalf jaar werken, kan er in Thiewinkel veilig gefietst worden. Op 
zaterdag 29 juni werden de nieuwe fietspaden feestelijk geopend. Naast nieuwe 
fietspaden in de Thiewinkelstraat werd er tegelijk ook een gescheiden riolering 
aangelegd in de gemeentelijke zijstraten zoals de Opworpstraat, Sint-Janstraat, 
Geerstraat en Kievitstraat. 

7769m² beton, 21796 m² asfalt, 6278 m rioolbuizen doorspekt met ruim 10km 
nutsleidingen overgoten met liters zweet, waren de voornaamste ingrediënten om 
tot dit eindresultaat te komen. Naast nieuwe fietspaden in de Thiewinkelstraat werd 
er tegelijk ook een gescheiden riolering aangelegd in de gemeentelijke zijstraten 
zoals de Opworpstraat, Sint-Janstraat, Geerstraat en Kievitstraat. Bijkomend kreeg 
de Thiewinkelstraat een nieuwe toplaag asfalt. Bovendien werd de openbare 
verlichting langs de gemeentewegen vervangen door een moderne dimbare LED-
verlichting. Zo kan er eindelijk veilig gefietst worden in de omgeving van Thiewinkel. 

Burgemeester

Luc Wouters

Schepen van erfgoed

Wim Vangeel

Wim Vangeel

Schepen van erfgoed

EINDELIJK VEILIG FIETSEN
IN THIEWINKEL

AANDACHT VOOR ONS 
GEMEENTELIJK ERFGOED

HERBESTEMMING PASTORIJ MELDERT

Ook is het beheerplan voor de Sint-Annakapel in Mellaer reeds opgemaakt. Naast 
een uitgebreide historische studie bevat dit plan alle maatregelen die genomen 
moeten worden om de erfgoedwaarde van deze kapel te bewaren of meer tot uiting 
te laten komen. Intussen werd dit plan ingediend bij de Vlaamse overheid en nadat 
het is goedgekeurd, kan een erfgoedpremie bekomen worden om de werken aan te 
vatten.

Lummenaren die langs de kerk in Lummen-centrum zijn gepasseerd, hebben het 
alvast opgemerkt; de renovatie van de Glavany-kapel is zowel aan de buiten- als 
binnenzijde afgerond. Dit beschermde monument is opnieuw een echte blikvanger 
geworden. Op 8 september (Open Monumentendag) werd, na de inzegening van de 
pastorale eenheid Sint-Anna in de kerk, de kapel officieel geopend. Op 21 september 
is hetzelfde gepland in Gestel naar aanleiding van de renovatie van de Sint-
Jozefskapel. 

Bovendien werden dit voorjaar alle beschermde monumenten en landschappen in 
onze gemeente voorzien van de nieuwe en correcte herkenningstekens van de 
Vlaamse overheid. Al deze acties verhogen de zichtbaarheid en de uitstraling van 
erfgoed in ons straatbeeld en waarderen ons gemeentelijk patrimonium op.

De gemeenteraad gaf vorig jaar de goedkeuring om de pastorij van Meldert 
te verkopen met een projectoproep. Uiteindelijk werd een 
verkoopovereenkomst gesloten met de resterende kandidaat, die het 
gebouw zal moeten renoveren met respect voor de erfgoedwaarde ervan. 
In het gebouw zullen 'flex-offices' worden ondergebracht (kantoorruimtes 
voor jonge/startende ondernemers). Na het verkrijgen van de nodige 
vergunningen kunnen de nodige renovatiewerken aanvatten. Op deze 
manier is de toekomst en invulling van een beeldbepalend gebouw in 
Meldert verzekerd. Bovendien zal dit pand opnieuw de nodige uitstraling 
krijgen die het gebouw en de dorpskern van Meldert verdient.

KERK EN BELEVEN
Het gemeentebestuur wenst deze 
legislatuur werk te maken van een 
breed gedragen kerkenbeleidsplan. 
Dit vereist een goede samenwerking 
tussen diverse actoren.

Vooreerst is er een opmaak van een 
pastoraal plan waarna er een dialoog 
zal opgestart worden tussen de 
kerkelijke en gemeentelijke overheid 
die een gezamenlijke toekomstvisie 
zullen uitwerken.

Bedoeling is om kerken met 
nevenbestemmingen open te stellen 
voor iedereen.

Noteer alvast 24 en 25 september in je 
agenda want dan vindt voor het eerst 
de tentoonstelling  prijs beeldende 
kunst van de Cultuurraad plaats in  de 
kerk van Lummen centrum.

Na een informeel overleg met het 
bisdom zal deze visie ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

Dirk Snyers 

Schepen van erediensten,

cultuur en feestelijkheden
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In Lummen wordt gewerkt aan centrumvernieuwing door heel wat (bouw)-
actoren. Ook wil Vlaanderen het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en 
geografisch spreiden. Elke gemeente kreeg daarom een bindend sociaal 
objectief (BSO) opgelegd met als doel een aantal bijkomende sociale 
huurwoningen te realiseren. Ook in onze gemeente dient hieraan te worden 
gewerkt. Zo zal de Kantonnale Bouwmaatschappij Beringen, waarin ook onze 
gemeente participeert, op het terrein aan de Ketelstraat (vroegere 
jongensschool) een dergelijk bouwproject oprichten. Bijzondere aandacht in 
het project gaat naar mobiliteit waarbij auto's zoveel als mogelijk worden 
geweerd. Ook wordt een groene kern in de projectzone voorzien en een 
doorsteek voor de zachte weggebruiker richting Meerlestraat. De werken zijn 
gepland te starten midden 2020, waarna onze gemeente bijkomend 33 sociale 
woonentiteiten zal tellen.

Schepen van ruimtelijke ordening

Wim Vangeel

Om de pakkans te verhogen werden vorig jaar vier mobiele camera's aangekocht. 
Deze worden gecamoufleerd opgesteld op plaatsen die gevoelig zijn voor 
sluikstorten. De camera's leveren uitstekend werk. Voor de camera's er waren, was 
het aantal boetes voor sluikstorten beperkt

De aanpak van zwerfvuil en sluikstorten is al vele jaren één van onze prioriteiten. 
Eerst met preventie maar ondanks alle mogelijke sensibiliseringsacties en preventie, 
bleef er allerlei afval liggen op onze bermen en mooie natuurgebieden. Vandaar 
werd er gestart met een actieve opsporing en hoge GAS –geldboetes. Bij 
herhaaldelijke inbreuken worden de boetes telkens verhoogd. Hetzelfde geldt voor 
diegenen die betrapt worden op vandalisme.

Vroeger was het bijna uitgesloten dat we iemand op heterdaad konden betrappen. 
Soms gebeurde het dat we in het afval een aanwijzing vonden, zoals een 
briefomslag met een naam op. Maar dat gebeurde ook maar enkele keren per jaar. 
Met de camera's hebben we nu wel een zeer efficiënt middel, waardoor hopelijk 
potentiële daders ook afgeschrikt zullen worden. 

Maarten Vannoppen

Bestuurder Kantonnale Bouwmaatschappij

INBRAKEN IN ONZE GEMEENTE EN POLITIEZONE 
LIMBURG REGIO HOOFDSTAD BLIJVEN DALEN

SLUIKSTORTCAMERA’S DOEN HUN WERK

“ Elke inbraak is er nog steeds één teveel maar positief is al om te 

melden dat onze politie Limburg Regio Hoofdstad dit jaar 17 inbraken 

heeft vastgesteld. Dit aantal was nog nooit zo laag.

Luc Wouters | Burgemeester

De afgelopen jaren blijft het aantal 

woninginbraken in de politiezone jaar na jaar 

dalen. Van 1 januari tot en met 15 augustus 

werden er in onze gemeente 17 inbraken 

gepleegd. In 2017 waren er dit nog 29. Ten 

opzichte van 2015 is dit zelfs een daling van 

meer dan 67% (52 woninginbraken).

Woninginbraken is één van de problematieken 

die voor onze politiezone de hoogste prioriteit 

heeft. De zone zet daarom sterk in op preventie 

via allerlei campagnes en het aanbieden van diefstalpreventieadvies. Daarnaast proberen wij op alle mogelijke manieren de 

inbraken die er gebeuren op te lossen. Het cameranetwerk in onze gemeente is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Dit jaar hebben 

we al verschillende verdachten kunnen oppakken. Dit zorgt er ongetwijfeld ook voor dat de cijfers opnieuw gedaald zijn. Tenslotte 

voeren de politieploegen van de zone ook gerichte patrouilles uit in de strijd tegen inbraken.

Woninginbraken in Lummen
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BOUWPROJECT KETELSTRAAT DOOR 
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Tweemaal per jaar verwelkomen wij 
onze nieuwe Lummense inwoners. 
Benieuwd hoeveel er dat vorig jaar 
waren? We geven je graag enkele 
opvallende cijfers voor 2018 mee:  • Op 
1 januari 2019 telde onze gemeente 
14899 inwoners • we kenden vorig jaar 
155 geboortes, 114 overlijdens  en  58 
huwelijken • er kwamen 749 nieuwe 
mensen in Lummen wonen • we leven 
intussen samen met 58 nationaliteiten 
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Heidi Lamotte

Schepen voor senioren, zorg en welzijn

9

Sinds kort werd er binnen de gemeente een Huis van het Kind opgericht. De gemeente heeft weliswaar geen fysiek huis maar wel een 
fysiek adres: Gemeenteplein 13 in 3560 Lummen. Het Huis van het Kind is een samenwerking tussen organisaties die je helpen met 
kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer. Bij het Huis van het Kind kunnen 
ouders en kinderen terecht voor alle grote en kleine vragen rond opvoeden en opgroeien.

Opvoeden doe je elke dag, het is leuk en uitdagend. Toch is het niet altijd even gemakkelijk en heb je wel eens twijfels, onzekerheden of 
vragen. Vanaf september kan je dan ook met al je vragen terecht op het maandelijks spreekuur van de opvoedingswinkel in de 
bibliotheek, Groenstraat 42 te Lummen. Het maandelijks spreekuur zal doorgaan op 16 september, 7 oktober, 4 november en 2 december 
telkens van 17.30 uur tot 19.00 uur. Uiteraard staat de opvoedingswinkel ook ter beschikking op andere tijdstippen. Je kan steeds een 
afspraak beleggen op een tijdstip dat voor jou past. 

Voor meer informatie of voor het beleggen van een afspraak :  013 39 05 86 (dienst welzijn) 0490 44 16 11 (opvoedingswinkel) of 
info@opvoedingswinkelwestlimburg.be   

HUIS VAN HET KIND

L U M M E N

Zoals ieder jaar organiseerde onze jongerenorganisatie weer een 
zomerunief. Na vorig jaar zelf deel te hebben genomen samen met 
Chelsea, begon het dit jaar te kriebelen om samen met de anderen de 
handen uit de mouwen te steken en de editie van dit jaar te organiseren. 
Met een bende van 15 nieuwe JONGCD&V'ers ontdekten we de politiek in 
Brussel. 
Met bezoeken aan verschillende parlementen en de VRT, ontmoetingen 
met parlementsleden, ministers en voorzitters, een gemeenteraadsspel en 
uiteraard een karaoke, was het een programma dat sterk werd gesmaakt. 
We hopen dat de nieuwe generatie tsjeven er klaar voor is en wensen hen 
een boeiende politieke toekomst toe.
Mocht je ook geïnteresseerd zijn om volgend jaar zelf deel te nemen aan 
deze educatieve driedaagse, neem dan zeker een kijkje op de site van 
JONGCD&V.

Voorzitter JONGCD&V 

Axel Geerts 

ZOMERUNIEF JONGCD&V 2019

Wij kijken alvast uit naar een fijne samenwerking. 

JONGCD&V, wat is dat eigenlijk? Wie zijn we? 
Wat doen we? 

Bij JONGCD&V willen we werken aan een betere 
wereld. Daarom zijn we overal actief op 
Europees, nationaal en lokaal niveau. We zijn 
tevens ook de grootste politieke jongeren 
organisatie van België.
Iedere gemeente heeft een lokale 
jongerenafdeling waarin de jongeren worden 
vertegenwoordigd, samen doen we verschillende 
activiteiten. Politiek lijkt vaak een 'ver-van-mijn-
bed-show'.  Van dit imago willen wij af en je 
moet zeker geen bang hebben om samen met 
ons een stap te zetten in de politiek. 
Heb jij interesse om ook deel uit te maken van de 
lokale JONGCD&V-afdeling stuur dan een mail 
naar axel.geerts@lummen.be. 

JONGCD&V LUMMEN

8

In het nieuwe woonzorgcentrum staat woonzorg op maat centraal. De bewoners zullen samenwonen en -leven in kleine leefgroepen van 
maximum 10 personen. Elke leefgroep is voorzien van een eigen keuken, eet- en zitplaats om zoveel mogelijk een thuisgevoel te creëren 
bij de bewoners. Door aan elk van de drie gebouwen een andere richting te geven, kan het landschap tot diep in het woonzorgcentrum 
binnendringen. Hierdoor kijken de bewoners niet recht naar de kamers van het tegenoverliggend gebouw maar schuin naar het 
landschap. Het nieuwe woonzorgcentrum zal plaats bieden aan 83 bewoners, waarvan 3 plaatsen voor herstelverblijf.

Het nieuwe woonzorgcentrum begint aardig vorm te krijgen. Als de werken verder volgens plan verlopen, kunnen de bewoners van het 
Meerlehof in november hun intrek nemen in de nieuwbouw. Bij het ontwerp van de nieuwbouw, bestaande uit drie gebouwen,  werd 
vooral rekening gehouden met de visie op ouderenzorg en met de integratie in het landschap.

NIEUW WOONZORGCENTRUM
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Meer dan 250.000 jongeren gaan elke week naar hun 
jeugdbeweging. Ze brengen er hun vrije tijd door en maken 
er vrienden voor het leven. 18 oktober is dan ook 'de dag van 
de jeugdbeweging', iets wat we in Lummen ook niet 
onopgemerkt willen laten voorbijgaan. In samenwerking 
met het Spectrumcollege wordt een startevent op het 
Charles Wellensplein georganiseerd met een ontbijt, muziek 
ed. De jongeren komen dan letterlijk naar buiten, in uniform, 
om jeugdbewegingen en iedereen die lid is in de kijker te 
zetten. Op deze manier wil het gemeentebestuur ook de vele 
vrijwilligers bedanken voor hun inzet doorheen het hele jaar. 

18 OKTOBER: EERSTE KEER 
DAG VAN DE JEUGD-
BEWEGING IN LUMMEN

Schepen van jeugd

Wim Vangeel

Op woensdag 25 september om 14u00 organiseert de sportdienst i.s.m. de Lummense 
lagere scholen de scholenveldloop. Alle leerlingen vanaf 6 jaar kunnen deelnemen. 
Volwassenen kunnen ook deelnemen aan de jogging. Het is een leuk, sportief 
evenement en er zijn leuke prijzen te winnen. Iedereen is welkom aan ons gemeentelijk 
sportcomplex Vijfsprong. Trek je loopschoenen aan en doe gerust mee! 

SCHOLENVELDLOOP 

De bekende Limburgse weerman Ruben Weytjens brengt op dinsdag 22 oktober een 
bezoek aan onze bibliotheek. Hij brengt er een lezing over de moderne 
weerberichtgeving en opvolging, maar ook klimaatverstoring komt aan bod. Wil je 
graag aanwezig zijn, schrijf je dan snel in via bibliotheek@lummen.be of 013 39 04 80

WEERMAN RUBEN WEYTJENS
KOMT NAAR ONZE BIBLIOTHEEK

SPORTELDAG

Schepen van sport en bibliotheek

Veerle Verboven

10

Vanaf dit jaar zetten wij de kersverse ouders in de 
bloemetjes tijdens onze eerste  Lummense babyborrel. Ook 
de broertjes en zusjes zijn van harte welkom. De babyborrel 
vindt plaats op zondag 22 september  in onze 
buitenschoolse kinderopvang 't Sjamajeeke in Meldert.  Zo 
maken de ouders al meteen kennis met één van onze mooie 
opvanglocaties van de BKO.  Alle aanwezige ouders 
ontvangen een geboortebox met enkele leuke attenties.

LUMMENSE BABYBORREL, EEN NIEUW INITIATIEF

Welkom!GEBOORTE
UITNODIGING

FEEST
Pastorijstraat 24 Lummen

buitenschoolse opvang ´t sjamajeeke

zondag 22 september om 08u30

11

Uiteraard koppelen we het nuttige ook aan het aangename. Rond de middag kan je genieten van een lekkere verse tas soep met 
brood. Op het einde van de sporteldag komt daar nog een heerlijke tas koffie en een lekker stuk taart bij.

Ben je nog steeds niet overtuigd, kom dan toch even langs bij het Limburgs Sportelteam. Zij zijn op de sporteldag aanwezig om een 
conditieanalyse te maken, zodat je exact weet hoe het met je conditie gesteld is. Misschien is dit wel het duwtje dat je nodig hebt.

De sportdienst biedt jullie een uitgebreid sport- en bewegingsprogramma aan. De ene sport al bekender dan de andere maar zeker 
voor ieder wat wils: fit- en gezondheidsoefeningen, curve bowls, zumba gold, boogschieten, netbal, line-dance, viking kubb, aerobics, 
volksspelen, nordic walking, zwemmen, aquajogging, aquafitness, aquafietsen, …

Als schepen bevoegd voor senioren wil ik langs deze weg een warme oproep doen aan alle 55-plussers. Op donderdag 3 oktober 
organiseert de sportdienst van de gemeente Lummen samen met de seniorenadviesraad, de dienst welzijn en verschillende 
seniorenverenigingen de 4de sporteldag in sportcomplex “Vijfsprong”.

Info en inschrijvingen:  Sportdienst, Sportweg 8 te 3560 Lummen,  sport@lummen.be  tel.: 013 39 04 90

Inschrijven is verplicht. Deelnameprijs bedraagt 5 euro.

Veel plezier!

Schepen voor senioren, zorg en welzijn

Heidi Lamotte
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Ben je nog steeds niet overtuigd, kom dan toch even langs bij het Limburgs Sportelteam. Zij zijn op de sporteldag aanwezig om een 
conditieanalyse te maken, zodat je exact weet hoe het met je conditie gesteld is. Misschien is dit wel het duwtje dat je nodig hebt.

De sportdienst biedt jullie een uitgebreid sport- en bewegingsprogramma aan. De ene sport al bekender dan de andere maar zeker 
voor ieder wat wils: fit- en gezondheidsoefeningen, curve bowls, zumba gold, boogschieten, netbal, line-dance, viking kubb, aerobics, 
volksspelen, nordic walking, zwemmen, aquajogging, aquafitness, aquafietsen, …

Als schepen bevoegd voor senioren wil ik langs deze weg een warme oproep doen aan alle 55-plussers. Op donderdag 3 oktober 
organiseert de sportdienst van de gemeente Lummen samen met de seniorenadviesraad, de dienst welzijn en verschillende 
seniorenverenigingen de 4de sporteldag in sportcomplex “Vijfsprong”.

Info en inschrijvingen:  Sportdienst, Sportweg 8 te 3560 Lummen,  sport@lummen.be  tel.: 013 39 04 90

Inschrijven is verplicht. Deelnameprijs bedraagt 5 euro.

Veel plezier!

Schepen voor senioren, zorg en welzijn

Heidi Lamotte



HOU JE OOK VAN EEN HECHTE LUMMENSE SAMENLEVING?
SLUIT JE DAN AAN BIJ CD&V!

facebook.com
/CDenVLummen

www.lummen.CDenV.be

De CD&V-familie in Lummen is en blijft groot. Lid worden heeft dan ook vele voordelen:

° Onze leden beslissen over de lijstvorming bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zij moeten de lijst goedkeuren.

° Leden zijn welkom op onze open bestuursvergaderingen. De burgemeester en de schepenen lichten dan een aantal 
gemeentelijke dossiers toe. Zo vernemen onze leden meer info dan via andere kanalen en kunnen zij ook hun mening geven 

over het beleid of de partijwerking.

° Een keer per jaar nodigen wij een bovenlokale mandataris uit om een actueel onderwerp toe te lichten.

° Wij organiseren jaarlijks diverse activiteiten, exclusief voor onze leden en hun gezin. De BBQ en de nieuwjaarsreceptie zijn 
elk jaar voltreffers.

° De leden ontvangen maandelijks het ledenblad Ampersand in de brievenbus.

° Onze leden leren positief ingestelde mensen kennen.

Wil je graag lid worden? Of ontvang je graag meer informatie? Neem dan contact op met Betty Luyten, de voorzitster van 
CD&V Lummen.

Het lidmaatschap is zeker niet duur. Het eerste jaar betaal je slechts 6 euro lidgeld, daarna wordt dat 12 euro.

 Dit kan telefonisch: 0477 59 24 78 of via mail: cdenvinlummen@gmail.com

Iedereen die onze partij genegen is, is welkom! We maken geen onderscheid op basis van geslacht, achtergrond of 
geloofsovertuiging. 

Wij heten jou alvast van harte welkom!


