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Vakantietijd
Toen in 1936 “de vakantie” werd ingevoerd was het woord toerisme een vrij 
onbekend begrip. Enkel de aristocraten konden het zich veroorloven om ge-
durende een korte tijd de vuile industrie steden te ontvluchten. Voor de gewone 
burger was vakantie een week doorbrengen met het gezin. Een week tot rust 
komen dus.
Sindsdien is er veel veranderd. Oorspronkelijk waren we vrij van verplichtingen. 
We hadden geen verplichtingen t.o.v. de werkgever of klanten. We konden doen 
wat we wilden doen. 
Onze vakantie kreeg hoe langer hoe meer een andere invulling en ook het 
woord vakantie kreeg een andere betekenis. Sinds ongeveer de laatste helft van 
de 20e eeuw wordt onder vakantie vaak verstaan dat er een reis wordt gemaakt. 
Voor veel mensen is de vakantie-reis een “must”. Vakantie stress is een bekend 

fenomeen geworden. Jammer dat we onze vrije tijd alsmaar meer invulden met verplichtingen.
Hopelijk beleef jij heerlijke momenten tijdens je vakantie. Geniet van je tijd aan zee, in de bergen of bij 
het bezoek aan andere steden. De thuis blijvers kunnen rustig en ontspannen genieten met hun familie 
en vrienden in de buurt. 
Iedereen verdient het, een  … PRETTIGE VAKANTIE

André Neskens
Voorzitter CD&V Lummen

Voorwoord

Ik ben Willy Bijnens, 69 jaar en samen met mijn echtge-
note Lydia 11 jaar gepensioneerd. Mijn eerste stappen in 
de politiek zette ik in 1976, het jaar van de gemeentefu-
sies. In 1988 liet ik de plaats aan zoon Bart en sinds 1995 
zetel ik als OCMW- of gemeenteraadslid. Als ACV’er heb ik 
mij altijd ingezet voor de zwakkeren in onze maatschap-
pij. Daarom voelde ik mij thuis in het OCMW, waar ik al 
die jaren lid ben van het Bijzonder Comité. Wij kennen 
toelagen toe aan mensen die het nodig hebben. In het 
Comité zijn we gestart met het nieuwe project ‘Kinderen 
eerst’. We kennen toelagen toe zodat alle kinderen kun-
nen deelnemen aan jeugd- en sportkampen, schooluit-
stappen en culturele activiteiten. 
Buiten de politiek is er ook nog een beetje tijd voor 
andere hobby’s: werken als vrijwilliger in ’t Klaver-
tje, tuinieren en samen een terrasje doen.
In mijn politieke jaren heb ik Lummen zien uitgroeien tot 
een gemeente waar we fi er op kunnen zijn.  Om het le-
ven hier nog aangenamer te maken, hoop ik dat we snel 
kunnen starten met de bouw van een nieuw woonzorg-
centrum en met de aanleg van het ontbrekende fi ets-
pad in Thiewinkel. 
Ik wens u allen een zonnige vakantie toe.

Raadslid in de kijker
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Samen met onze gelukkige winnares van 
onze quiz op de jaarmarkt,  bezocht een 
afvaardiging van C&V- Lummen het Eu-
ropees parlement in Straatsburg.
Straatsburg is de officiële zetel van het Eu-
ropees Parlement. Iedere maand komen 
de Parlementsleden hier vier dagen sa-
men om te stemmen en te debatteren in 
een reeks vergaderingen die ook wel de 
plenaire vergaderingen worden genoemd.
CD&V Europees parlementslid Ivo Belet 
gaf ons een rondleiding doorheen het par-
lementsgebouw. Vooral de grote zaal voor 
de plenaire zitting was indrukwekkend. 
Ook kregen we een deskundige uitleg 
over de verschillende EU instellingen. Zo 
kennen we het verschil tussen de com-
missie, parlement, Europese raad en het 
Europees hof van justitie.
De invloed van Europa op ons dagelijks 
doen en laten is groter dan velen denken.
Exclusieve bevoegdheden EU zoals 
douane,  mededinging voor zover nodig 
om de interne markt te laten functio- 
neren, bescherming van visbestanden, 
handelsbeleid, monetair beleid
Gedeelde bevoegdheid EU en lidstaten:  
Op deze terreinen delen de lidstaten en de 
Europese Unie hun bevoegdheden. De ter-
reinen zijn: interne markt, met uitzonde-
ring van niet-economische diensten van 
algemeen belang, visserijbeleid, landbouw- 

Bezoek Europees parlement Straatsburg
beleid, milieubeleid, vervoersbeleid, ener-
giebeleid, consumentenbeschermingsbe- 
leid, ontwikkelingssamenwerking, uitbrei-
ding van de EU.
Ondersteunende bevoegdheid EU: volks-
gezondheid, met name preventie en coör-
dinatie van grensoverschrijdende be-
dreigingen en rechten van de patiënt, een 
deel van het sociaal beleid, met name waar 
het bevorderen van werkgelegenheid 

centraal staat, onderwijsbeleid, cultuurbe-
leid, jeugdbeleid, ….
Wil jij al dan niet alleen een bezoek bren-
gen aan de Europese instellingen dan kan 
je hiervoor contact opnemen met epstras-
bourg@europarl.europa.eu of met Ivo Be-
let, Europees parlementslid.

André Neskens
Voorzitter CD&V Lummen
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Wij dragen zorg voor onze  kinderen
Wij hechten veel belang aan het welzijn van onze Lummense kinderen en in het bijzonder aan de uitbouw 
van de buitenschoolse kinderopvang. Het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren constant geïnves-
teerd om de opvanglocaties uit te breiden. Ook in de volgende jaren blijven we ons inzetten om onze 
locaties te moderniseren en nog meer beschikbare opvangplaatsen te kunnen aanbieden.

Sjamajeeke 
MELDERT
Op een groot terrein, dicht bij de parking 
van het OC De Kalen Dries bouwen we een 
nieuwe locatie voor de buitenschoolse 
kinderopvang en jeugdlokalen voor de 
Chiro. Dit project maakt deel uit van een 
grotere Zorg- en Vrijetijdscampus. Achter 
onze nieuwe lokalen, grenzend aan de 
Pastorijstraat, bouwt een privé-investeer- 
der een woonzorgcentrum en zorgap-
partementen. Hiervoor zijn de voorberei-
dende werken reeds gestart. Ons admini-
stratief bouwdossier is bijna rond, we willen 
de bouwwerken ook zo spoedig mogelijk 
opstarten. De nieuwe kinderopvang heeft 
een capaciteit van 80 opvangplaatsen en 
de kostprijs is geraamd op 1.000.000 euro.

Sjamajeeke 
LUMMEN CENTRUM
De buitenschoolse kinderopvang van het 
centrum is sinds 2007, wegens plaats-
gebrek in de grote locatie in de Meer-
lestraat, verspreid over twee locaties. Dit 

brengt dagelijks heel wat extra werk met 
zich mee, zowel voor de ouders, de bege-
leidsters als voor de administratie. Daarom 
treffen we momenteel alle voorbereidin-
gen om de buitenschoolse kinderopvang 
te kunnen verhuizen naar een nieuwe 
locatie in het voormalig postgebouw in 
de Pastoor Frederickxstraat. Dit gebouw 
biedt vele voordelen: de twee locaties 
kunnen worden gecentraliseerd in 1 grote 
locatie. We hebben een groeimarge voor 
de volgende jaren, het gebouw heeft 
een opvangcapaciteit van ongeveer 140 
opvangplaatsen. Via de buitenruimte aan 
de achterzijde kunnen de kinderen over 
een korte afstand rechtstreeks naar de 
achterzijde van de school wandelen. Als 
alles volgens planning verloopt, verhuizen 
we in augustus en starten we vanaf 1 sep-
tember in deze nieuwe locatie.

Sjamajeeke MELDERT
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Wij dragen zorg voor onze  kinderen

Sjamajeeke 
GENENBOS
In maart 2012 hebben we de nieuwe lo-
catie in Genenbos in gebruik genomen 
en steeg de opvangcapaciteit naar 54 
opvangplaatsen. Het gemeentebestuur 
heeft 600.000 euro besteed aan dit ge-
slaagd bouwproject.

Onze buitenschoolse 
kinderopvang 
‘t Sjamajeeke in cijfers :
Wist je dat in 2014 :
• 788 schoolgaande kinderen van 508 

gezinnen werden opgevangen in  6 
locaties?

• 62% van het totaal aantal kinderen 
van de Lummense basisscholen 
naar de BKO kwam?

• de kinderen 115.286 uren verbleven 
in onze opvanglocaties? 

• 36 enthousiaste dames in de dienst 
buitenschoolse kinderopvang werk-
ten voor de uitbating van de locaties?

• onze locaties 234 dagen open 
waren?

• het digitaal reservatiesysteem via 
de website van i-School is opgestart 
en dat sindsdien reeds 99% van de 
ouders alle administratie van thuis 
uit doet voor de opvang van hun 
kinderen?

Sjamajeeke 
GENEIKEN
Tijdens de paasvakantie zijn we terug ver-
huisd naar de oorspronkelijke locatie op de 
speelplaats van de gemeenteschool. Het 
gebouw dat 15 jaar geleden werd gere-
aliseerd, wordt voortaan exclusief gebruikt 
voor de buitenschoolse kinderopvang. 
Hierdoor kunnen we onze capaciteit ver-
hogen naar 50 opvangplaatsen. 

Sjamajeeke 
LINKHOUT
Op het huidige terrein van de oude pas-
torij, rechtstreeks grenzend aan de speel-
plaats van de school, realiseren we in sa-
menwerking met de cvba Vooruitzien uit 
Beringen een nieuwe locatie voor de BKO 
op het gelijkvloers en 6 sociale koopappar-
tementen op de verdieping. In de nieuw-
bouw hebben we voortaan een opvang-
capaciteit van 100 opvangplaatsen. De 
openbare speeltuin wordt ter plaatse her-
aangelegd en wordt mee opgenomen in 
het project. De kostprijs voor de nieuwe lo-
catie van de BKO is geraamd op 1.280.000 
euro. Als het administratief bouwdossier 
spoedig verloopt, starten de bouwwerken 
in het begin van volgend jaar.
Betty Luyten
Schepen Buitenschoolse kinderopvang
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Wist je dat…

vorig jaar 650 leerlingen lessen 

volgden in onze academie voor mu-

ziek, woord en dans in de Kunstberg?



Dit project is een gezamenlijk initiatief van 
de OCMW’s van Lummen en Halen. Mo-
menteel zit dit project nog in zijn opstart-
fase maar de bedoelingen zijn duidelijk.
Senioren uit hun isolement halen, rechten 
op maatschappelijke dienstverlening op-
timaliseren, opzetten van zorgnetwerk, …
De maatschappelijk assistent gaat op be-
zoek bij de mensen thuis en zal zich eerst 
richten op mensen die het meeste risico 
lopen op vereenzaming en sociale uitslui-
ting bv. alleenwonende 70-plussers.
In de eerste plaats wordt er geluisterd 
naar het verhaal van de senioren en wordt 
er gepraat over problemen waar ze even-
tueel mee zitten. Hierbij wordt ook de 
dienstverlening en de verschillende or-
ganisaties die hen kunnen verder helpen 
toegelicht. 
Hopelijk kunnen we op deze manier vele 
senioren op weg helpen naar meer sociale 
contacten en de juiste dienstverlening.

Kristof Mols
OCMW-raadslid
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Nieuw project 
“Over de drempel”

De Vlaamse regering heeft een beleidsno-
ta klaar waarin ze het OCMW als organi-
satie willen samenvoegen met die van de 
gemeente. Momenteel zijn dit nog twee 
rechtsentiteiten en hebben ze elk nog 
een aparte administratieve en politieke 
structuur. De bedoeling is dat gemeente 
en OCMW vanaf 1 januari 2019 samen één 
organisatie vormen.

Integratie van OCMW 
in de gemeente

Door de verhuis van de verschillende diens- 
ten naar het nieuwe administratieve cen-
trum hebben we als gemeente natuurlijk 
al een beetje voorsprong genomen en 
kunnen we nu al bekijken welke diensten 
nauwer kunnen samenwerken.
Voor de samensmelting een feit is hebben 
zowel de Vlaamse als de Federale overheid 
wel nog wat werk. Natuurlijk moeten we 
erop toezien dat de dienstverlening van 
het OCMW behouden blijft.

Kristof Mols
OCMW-raadslid

Zomerkriebels “HOT or HOTTER”
straat muzikanten die kris kras door het 
volk hun act de presence doen.
Verder zal in het centrum ook een heuse 
rommelmarkt plaatsvinden. Kom dus ze-
ker eens kijken en misschien doe je de 
koop van je leven.

Dirk Snyers  
Schepen van feestelijkheden

Ook dit jaar is het weer de laatste zondag 
van juni,  Zomerkriebels hetzij met een 
nieuw concept.
Dit jaar geen groots podium maar alleen 
maar grootste artiesten zoals Slongs Die-
vanongs en Guy Swinnen (gekend van 
het populaire  één programma liefde voor 
muziek).
Ook nieuw dit jaar de straatanimaties en 
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Op 26 april werd er op het domein aan de 
Duizendjarige Eik opnieuw een Boomen-
feest georganiseerd. Het Boomenfeest² 
vond plaats op Erfgoeddag, dat dit jaar 
in het teken van “Erf” stond. Na een re-
genachtige start tijdens de huldiging van 
de cultuurlaureaten werd het uiteindelijk 
toch nog een droge namiddag waarbij er 
heel wat bezoekers langskwamen.
Het college van burgemeester en sche-
penen startte de namiddag met het tra-
ditioneel inzaaien van zomertarwe op de 
naburige akkers. De bezoekers konden 
doorheen het domein wandelen langs 
de verschillende standjes. De kunstkring, 

Succesvol “boomenfeest2”

Wist je dat…

Maar liefst 970 Lummense kinderen 

zich rot amuseerden op de scho-

lensportdagen?

“CD&V café” op de jaarmarkt

Wist je dat…

Het gemeentebestuur ervoor zorgde 

dat drie Lummense verenigingen, 

zijnde de heemkundige kring, het 

Rode Kruis en de fotoclub een nieuw 

onderkomen vonden in het Merel-

nestje?

Als CD&V hechten we belang aan de be-
reikbaarheid van onze mandatarissen. 
Daarom organiseerden we als partij een 
“CD&V café” op de Lummense jaarmarkt. 
Zo konden heel wat Lummenaren een 
praatje slaan met onze beleidsverant-
woordelijken. Ook trakteerden we de aan-
wezigen op een drankje en een poffertje, 
terwijl de kinderen zich konden amuseren 

op het springkasteel. Er werd eveneens een 
wedstrijd georganiseerd waarbij het raden 
van het gewicht van onze raadsleden een 
reisje naar Straatsburg kon opleveren. An-
nick Mechelmans werd de gelukkige win-
naar en vergezelde ons nadien dan ook 
naar Straatsburg. Alle aanwezigen spraken 
van een geslaagde activiteit!  

Wim Vangeel
Schepen 

heemkundige kring, imkers en rietvlech-
ters,… tekenden present. Ondertussen 
kon je genieten van verschillende op-
tredens op het podium. Tot slot kon je ver-
toeven in het Boomcafé van Natuurpunt. 
Heel wat bezoekers maakten ook handig 
gebruik van de huifkar met trekpaarden 
om zich te verplaatsen naar De Winning 
waar die dag de “Dag van het Trekpaard” 
plaatsvond.
Graag wil ik alle vrijwilligers en betrokken 
verenigingen van harte bedanken voor 
hun waardevolle medewerking en inzet. 
Het Domein aan de Duizendjarige Eik ver-
dient alleszins de aandacht die we er die 
dag aan hebben besteed.  

Wim Vangeel
Schepen van leefmilieu
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Ontwerp van nieuwe jeugdlokalen voor 
Chiro Leouki is klaar

Feestelijke opening 
van onze nieuwe 
gemeenteschool !

De nieuwe zorg- en vrijetijdscampus in 
Meldert krijgt meer en meer vorm. 
Gezien de terreinen een hoge archeolo-
gische waarde herbergen , graven er nu 
archeologen om de geschiedenis van 
Meldert naar boven te brengen. Na afloop 
zal gestart worden met de bouw van een 
nieuw woonzorgcentrum.
Aansluitend is er ruimte voorzien voor de 
bouw van een nieuwe kinderopvang en 

jeugdlokalen voor Chiro Leouki. Samen 
met de architect werden de plannen ver- 
fijnd en optimaal aangepast aan de 
wensen van de chiroleiding.
De bouwaanvraag werd ingediend en 
rekenen er op dat de werken tegen het 
einde van dit jaar kunnen opstarten.

Luc Wouters
Burgemeester

Op zaterdag 14 maart hebben we de nieu-
we gemeenteschool officieel ingehuldigd. 
De kinderen van het zesde leerjaar heb-
ben de openingsreceptie feestelijk en 
muzikaal opgefleurd. Op zondag 15 maart 
was er een opendeurdag voor het grote 
publiek. Een 800-tal personen ontdekten 
de nieuwbouw via de rondleidingen door-
heen het gebouw. De lessen gaan sinds de 
krokusvakantie door in de nieuwe school. 
Onze leerkrachten en leerlingen zijn heel 
enthousiast over alle vernieuwingen, maar 
zij zijn vooral heel tevreden dat de school 
nu eindelijk over een polyvalente zaal be-
schikt waar de turnlessen en heel wat ac-
tiviteiten kunnen doorgaan.  Wij wensen 
hen allemaal veel succes met de nieuwe 
school!

Betty Luyten
Schepen van Onderwijs



• De waterrimpel refereert naar de alomte-
genwoordigheid van het water.

• Het moderne lettertype en de levendige 
kleuren geven de dynamiek van Schu-
lensmeer goed weer.  

• De baseline spreekt voor zich: kort en 
krachtig en alles omvattend ‘veelzijdig 
natuurlijk’ .
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Wist je dat... 
Het Schulensmeer 
promotie voert met 
een nieuw logo
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Het provinciebestuur van Limburg liet, in 
het teken van de herdenking van WO I, 44 
betonnen Duitse helmen maken. Eén voor 
elke Limburgse gemeente.
Elke gemeente kreeg gedurende 3 maan-
den 1 helm ter beschikking en mocht  
hierop haar eigen verhaal van WO I bren-
gen. Onze Lummense helm heb je zeker en 
vast gezien naast de kiosk.
Het gemeentebestuur koos voor een wed-
strijd welke werd gewonnen door een 
team van 5 kunstenaars die elk een aparte 
discipline beheersen.
Dit team zocht hun inspiratie in een ge-
beurtenis die tijdens de eerste wereldoor-
log het meest is bijgebleven bij de Lum-
menaren en dat is de brand van Lummen 
op 18 augustus 1914. Heel het centrum 
van Lummen werd in brand gestoken na-
dat een burger op Duitse verkenners zou 
hebben geschoten. 63 Huizen brandden af 
tot op de grond. 

De Lummense helm

De werken in de Genebostraat lopen op 
z’n einde . Deze zullen vermoedelijk  na 
het bouwverlof beeindigd worden.
In het najaar zullen de wegenis en riole-
ringswerken aan de Linkhoutstraat, Sint  
Trudostraat, Hulshoekstraat, Demerstraat 
in overleg met de aannemer aanvangen.
De aanleg van de nieuwe randparking 
langs de Ringlaan is intussen ook gestart. 
De nieuwe parking zal plaats bieden aan 
118 wagens en komt op het terrein waar 
jaarlijks de Ferm Tentenfuif plaatsvindt. De 
ontsluiting van de nieuwe parking bevindt 
zich langs de Dr. Vanderhoeydonckstraat, 
tegenover de toegang van GCOC Ooster-
hof.   
De grasdallen en de betonstraatstenen 
worden door onze eigen technische ploe-
gen aangelegd. De totale kostprijs word 
geraamd op 90 000 EUR. De nieuwe par-
king zal uiteindelijk plaats bieden aan 118 
wagens. 

Weg(en)werken in Lummen

Na de zomervakantie zal er ook gestart 
worden met de voorbereidende werken 
voor de uitbreiding van de Carpoolparking. 
Zo zullen eerst de nutsleidingen verlegd 
worden. Op termijn komen er 130 parkeer-
plaatsen bij. In hetzelfde project zal ook 
de zone van de N717 tussen de Bosstraat 
en de toegang naar de carpoolparking 
volledig vernieuwd worden. Aan het kruis-
punt met de Bosstraat komt een rotonde 
en aan de afrit komende van Genk komen 
verkeerslichten die ook de toegang naar 
de carpoolparking zullen regelen. Tijdens 
de werken blijven de Bosstraat en alle op- 
en afritten steeds bereikbaar.  
Zoals u kan merken blijven nog steeds in-
vesteren in een goede en vernieuwde in-
frastructuur voor ons Lummense wegen-
net

Dirk Snyers 
Schepen van financiën

De huizen uit keramiek, op een achter-
grond van een vuurzee op de helm, sym-
boliseren deze vreselijke gebeurtenis.
Ook de Duizendjarige Eik mocht niet ont-
breken op dit kunstwerk. De Duizendjarige 
Eik is hét uithangbord van onze gemeente 
en staat symbool voor de onverzette-
lijkheid van onze gemeente. Hoewel vele 
huizen en boerderijen met de grond ge-

lijk werden gemaakt, kende Lummen een 
heropleving tot de bloeiende gemeente 
die het nu is.
Heden zijn al de Limburgse helmen te 
bewonderen in het provinciaal domein 
Bokrijk

Dirk Snyers
Schepen van feestelijkheden
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Op vrijdag 1 mei 2015 konden alle Lum-
menaren voor de tweede keer op rij gratis 
naar de Jumping Lummen op de terreinen 
van de familie Postelmans. 

Bijna 3000 inwoners zijn ingegaan op de 
uitnodiging van het gemeentebestuur van 
Lummen. Alle aanwezigen konden genie-
ten van een hapje of drankje of het 7 PK 
bier van de Winning. 

Voor de allerkleinsten was er in Lummen 
Village een uitgebreid kinderprogramma 
opgezet met verschillende springkastelen 
en je kon er ponyrijden. 

Nieuw dit jaar was dat de eerste 300 in-
woners die verkleed in de Belgische drie-
kleur kwamen een verrassingspakket met 
enkele producten en kortingsbonnen van 
lokale handelaars ontvingen. 

Tijdens de Furusiyya FEI Nations Cup of 
Belgium zat de tribune afgeladen vol om 
te supporteren voor het Belgische team. 
België eindigde uiteindelijk op een ver-
dienstelijk gedeelde tweede plaats. 

Tussendoor werd er in samenwerking 
met de Winning voor een rondje ‘vliegend  
tapijt’ gezorgd:  enkele trekpaarden trok-
ken op een mat enkele kinderen vooruit. 

Omstreeks 19.30u was het de beurt aan 
de Lummense ruiters voor de Beker van 
Lummen. Al enkele jaren een traditie waar-
bij uitsluitend Lummense combinaties 
ruiter en paard aan bod komen. Dit jaar 
waagden een veertigtal deelnemers hun 

Lummen Village opnieuw groot succes

kans. De overwinning ging naar ruiter Das 
Francis met Amber van Generhese. Op de 
tweede plaats eindigde Carmans Wesley 
met Hades en Dupae Joke met Hera van  
’t Kruis vervolledigden het podium. 

Luc Wouters
Burgemeester
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Blijf op de hoogte van
CD&V Lummen !

www.lummen.cdenv.be
Volg ons op facebook:

                               CD&VLummen

Wist je dat Mechelen een belangrijke 
politieke en economische rol speelde in 
de Bourgondische periode? In de 15e en 
16e eeuw beleefde Mechelen zijn bloeitijd. 
Het begon allemaal onder het bewind van 
Karel de Stoute en Mechelen werd de ju-
ridische hoofdstad van de Nederlanden.
De glans werd nog versterkt met de komst 
van Margaretha van Oostenrijk in 1507. Zij 
bestuurde de Nederlanden vanuit Meche-
len.

Veel historische gebouwen getuigen hier-
van. Hou je vast, want de lijst is lang: de 
Sint-Romboutskathedraal, de voormalige 
paleizen van Margareta van Oostenrijk en 
Margareta van York, het paleis van de Grote 
Raad, … Dus treuzel niet en volg de gids 
door het 16e eeuwse Mechelen. Tijdens 
de historische stadswandeling wordt  ook 
een kijkje genomen bij de 14e-eeuwse 
muurschilderingen in de Sint-Janskerk of 
de muurschilderingen in het Hof van Bus-
leyden. Een niet te missen ervaring! 

Brouwerij cantillon: echte geuze- 
kriek-faro en nog veel lekkere bieren
Lambiek is het oudste van de nog be-
staande bieren en wellicht rond 1300 
ontstaan Uit een decreet van 1559 blijkt, 
dat het toen al lang gebrouwen werd, 
hoewel die bewering betwijfeld wordt. 
Lambiek kan puur van het vat gedronken 
worden, maar de meeste lambiek dient als 
grondstof voor geuze, kriekenlambiek of 
faro.

De Lambik van Brouwerij Cantillon wordt 
bewaard in eikenhouten vaten. Na een jaar 
wordt hij “ jong “ genoemd, na drie jaar 
komt hij tot volle rijpheid. De jonge bieren 
bevatten de natuurlijke suikers die nodig 

GOED-e GEZIND-s Uitstap Mechelen & Brouwerij 
Cantillon zaterdag 19 september

zijn voor de tweede gisting op de fles. De 
bieren van drie jaar zorgen voor de rijke 
smaak en de fijne aroma’s.
De brouwer moet echter vooral proeven. 
Hij moet proeven van een tiental lam-
bikken uit verschillende vaten, om er 
uiteindelijk vijf of zes te kiezen waarmee 

Artiest : Raymond Goffin, 1986

hij een Geuze 100% lambik zal maken die 
de originele kenmerken van de bieren van 
Brouwerij Cantillon bezit.

Zaterdag 19 september kan je mee voor 
onze volgende goede gezin(d)s uitstap.
Een historische wandeling in Mechelen, 
een bezoek aan brouwerij Cantillon met 
tussendoor een middagmaal staan op 
het programma. Tijdens de middag pauze 

staat het u vrij om de romboutstoren te 
beklimmen voor een uniek uitzicht over 
de stad en de wijde omgeving.

Ons programma:
Vertrek met de autobus aan het oosterhof 
om 8.30 uur.
Om 10 uur bezoeken we het Mechels erf-
goed tijdens een historische wandeling 
onder begeleiding van een gids. Tijdens 
een korte pauze kunnen we even genieten 
van een koffie of frisdrank.
Omstreeks 12.00 uur worden we verwacht 
bij restaurant de merode voor een mid-
dagmaal.
De gids van aan brouwerij Cantillon ver-
wacht ons om 15.30 uur. Na een  deskun-
dige uitleg over de wijze waarop geuze, 
kriek, framboos en andere bieren gemaakt 
worden kunnen we genieten van deze,  
bijna, goden dranken.
Na het proeven van de heerlijke bieren 
vertrekken we terug naar ons eigen Lum-
men waar we vermoedelijk omstreeks 
18.00 uur toekomen.

Prijs: voor het volledig programma met 
inbegrip van autobus,  gidsen, eten en 
drinken, vragen wij aan CD&V leden een 
bijdrage van 15 euro. Niet leden kunnen 
eveneens de uitstap mee beleven voor de 
prijs van 25 euro.
Voor meer informatie kan u bellen 
naar 0496 65 16 96 of mailen naar 
andre.neskens1@telenet.be


