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We gaan knallen, dat staat vast. Want de Lommel Leeft zomer
ziet er mooi uit. We kunnen het samenvatten als een zomer vol
‘toppers, tradities en talent’.
We trappen traditioneel af met de Nieuwe Harmonie in het Park op
vrijdag 24 juni en snel daarna volgt School’s Out met o.a. Camille,
Joost en Average Rob. Ook de jongeren krijgen een topfeestje.

LOMMEL
LEEFT!

We zijn best trots dat Bart Peeters, niet lang nadat hij negen keer
na elkaar de Lotto Arena uitverkocht, ook naar Lommel komt.
Net als K3. Zij staan op het podium van het allereerste Knalbal.
Naast optredens is er die dag ook kinderanimatie op en rond het
marktplein.
Ook Vlaanderen Zingt, de Donderdag Terrasdagen en Bal Final
zijn opnieuw van de partij. Helemaal nieuw is Blues in het Park.
En er is veel meer. Denk maar aan de Beiaardconcerten, Film in het
Bos en het Adventure Parcours.
Natuurlijk zorgen we niet alleen voor die topzomer. We doen
dit samen met heel wat organisatoren en verenigingen. In deze
brochure krijg je een volledig overzicht van alle activiteiten die er in
Lommel een knalzomer van maken.
Veel plezier!
Bob Nijs
Burgemeester

COLOFON
Lommel Leeft 2022
Verantwoordelijk uitgever: College van Burgemeester en Schepenen, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel
Foto’s: Internetgazet, Hilda Lodewijks, Robert Boons, Jan Buyens, Cindy Van Briel en Bosland
Vormgeving: Dirk Van Bun

Peter Vanderkrieken
Schepen van cultuur, jeugd en evenementen

Vrijdag 24 juni, 20 uur
Astridpark, Adelbergpark 1

GENIETEN VAN MUZIEK
IN HET PARK

HARMONIE
IN HET
PARK
GRAT

Tradities zijn er om in ere te houden, zoals de aftrap van de
Lommel Leeft zomer door de Nieuwe Harmonie.
Samen met heel wat lokaal talent zorgen ze voor kippenvel.
De mooie muziek en de rustgevende locatie aan
het water vormen de ideale combinatie voor
een heerlijke avond uit.
We zingen en klinken op de mooie zomer
die in het verschiet ligt.
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24 JUNI - 20U
ASTRIDPARK

SCHOOL’S OUT

Woensdag 29 juni, vanaf 19 uur
Huis van de Jeugd, Norbert Neeckxlaan 50

WOENSDAG 29/6 - 19U - HUIS VAN DE JEUGD

AVERAGE ROB

& DJ OMDAT HET KAN SOUNDSYSTEM

SCHOOL’S OUT
De zomervakantie inzetten met een stevig feestje?
Dat kunnen alle jongeren tijdens School’s Out.
Met optredens van de Lommelse Dance Soraya, Zita Fontana,
Camille (20.30 uur), DJ Omdat Het Kan Soundsystem
& Average Rob (21.15 uur), Joost (22.30 uur) en
DJ Zonder Overgang.

GRAT

Maak te gekke kiekjes in de photobooth
en geniet van leuke attracties.
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Breng je vrienden mee en gooi
alle examenstress van je af!
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LOMMEL LEEFT
ZONDAG 3/7 - 14U
HERTOG JANPLEIN
EN MARKTPLEIN

SCALETTA
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Zondag 3 juli
Vanaf 14 uur: kinderanimatie
Vanaf 16 uur: optredens op het Hertog Janplein

KNALBAL

Kinderfestival met K3, Scaletta, workshops en animatie
Knaldrang was in 2021 het woord van het jaar. En ook Lommel is
klaar om te knallen!
K3, de populairste meidengroep ter wereld, zorgt voor een grote
knal met meezingers van formaat. Ons hart gaat nu al van ‘boem
tjikke tjikke boem’.
Het voorprogramma wordt verzorgd
door Scaletta, het kinder- en jeugdkoor
van Scala, onder leiding van de Kolacny
broers. Met in hun rangen ook het jonge
Lommelse zangtalent Felke Pauwels.
Op en rond het marktplein en het Hertog
Janplein zijn er workshops, springkastelen en
heel veel plezante activiteiten voor kinderen.
Iedereen opzij, hier komt een feestje voorbij!

IS
www.lommelleeft.be

LOMMEL LEEFT

Donderdag 7 juli, 20 uur
Hertog Janplein

DONDERDAG 7/7 - 20U - HERTOG JANPLEIN

BART PEETERS

FLORIS AND THE FLAMES

Keer op keer de Lotto Arena uitverkopen, dat kunnen
weinigen waarmaken. Bart Peeters kan dat. En wat meer is:
diezelfde Bart Peeters komt deze zomer naar Lommel Leeft!
Op donderdag 7 juli zet hij het Hertog Janplein in vuur en vlam.
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De vurige muzikanten van Floris and the Flames zorgen voor
een energiek voorprogramma.
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Met hun muziek overschrijden ze de
grenzen tussen klassiek, poprock
en folk.
Het wordt zonder enige twijfel een
onvergetelijke zomeravond.
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www.lommelleeft.be

Denken jullie wel aan brood
voor morgenvroeg?

Donderdag 14 juli, 20 uur
Marktplein

ZING JE MEE?
Wat is jouw favoriete meezinger? Is het ‘Ik hou van u’?
Of kies jij voor ‘Laat de zon in je hart’? Of toch liever
‘You’ll never walk alone’?

VLAANDEREN
ZINGT
GRAT
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De kans is groot dat ze allemaal de revue passeren
tijdens Vlaanderen Zingt.
Vooraf kan je je keel nog even smeren op de gezellige
terrasjes aan het marktplein. Maar smeer ze ook
niet te fel, zodat je nog kan meezingen tijdens
dit feest van de Vlaamse Gemeenschap.
Ambiance verzekerd!

Donderdag 21 juli en donderdag 4 augustus
Vanaf 19 uur, marktplein en omgeving

SAMEN TERRASSEN
Natuurlijk is het elke dag ‘terrasjesdag’ in Lommel, maar op deze
twee donderdagen maken we het extra gezellig in de omgeving van
het marktplein. De omgeving is verkeersvrij, zodat er extra ruimte
is voor terrasjes, sfeer en animatie. Voor de kinderen staan er
springkastelen en is er animatie. Laat je ook verrassen door de
kunstjes van een magische goochelaar.

DONDERDAG

TERRASDAGEN
GRAT

Op donderdag 21 juli komen onder andere De Rustende Moeders - de
kleinste fanfare ter wereld - en de ukelele coverband The Fucketeles.
Op donderdag 4 augustus zijn dat onder andere Marino Punk,
een punker/accordeonist en Die Verdammte Spielerei, een
eigenwijs wandelorkest.
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Woensdag 27 juli, 20 uur
Leyssensmolen Kattenbos, Zandstraat

JADE MINTJENS
De geschiedenis van de Leyssensmolen is
al een verhaal op zich.

ZOMERVERTELLINGEN
GRAT

Daarom is de locatie perfect
voor de Zomervertellingen
van TV Limburg.
Breng zeker een zakdoek
mee om je lachtranen weg
te vegen, want op het podium
staat Jade Mintjens, een grote belofte
in comedyland. Ze verzorgde eerder het
voorprogramma van Bart Cannaerts, Xander
De Rycke en Michael Van Peel. Binnenkort tourt
ze met de voorstelling ‘Bedankt om te komen’.

IS

Verwacht je aan stand-upcomedy afgewisseld met leuke
liedjes en af en toe een donker mopje. Brouwerij Martens trakteert
met lekker Sezoens-bier.

Donderdag 11 augustus, 21 uur
Leyssensmolen Kattenbos, Zandstraat

FILM: ENCANTO
Bosland fungeerde al vaker als decor voor speelfilms, series en
videoclips. Ook voor ‘Film in het bos’ trekken we naar een sprookjesachtige plek aan de rand van het bos. Met de Leyssensmolen op de
achtergrond beleef je er een unieke filmervaring.

FILM
IN HET
BOS
GRAT

Kom genieten van de Disneyfilm Encanto. In deze wonderbaarlijke
animatiefilm ontdekt Mirabel - het enige gewone lid van haar
buitengewone familie - dat de magie rondom hun huis in gevaar
is en dat zij misschien de laatste hoop is om haar familie te
redden. De film werd onder meer bekroond met een
Golden Globe en Oscar voor beste animatiefilm.
Deze topper voor de hele familie mag je
niet missen!
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TIP: breng een dekentje
en een zaklamp mee.

Van woensdag 3 t.e.m. zondag 7 augustus
Leeftijd: ca. 6 tot 14 jaar - Grote Fossé, Kolken
Tickets via www.lommelleeft.be

DOE JE MEE?

ADVENTURE
PARCOURS
INKO
M
€3

Kinderen kunnen zich deze zomer opnieuw uitleven tijdens
een leuke bos- en avonturentocht met allerlei doe-activiteiten.
Bijvoorbeeld een death ride en waterbruggen over het water, een
tarzansprong, een stuntvalmat en meer.
Alles gebeurt onder de deskundige begeleiding van het team van
DOE: Dynamic Outdoor Experience.

Donderdag 18 augustus, 20 uur
Burgemeesterspark, Stationsstraat 2

PARKCONCERT
Blues- en rockliefhebbers zetten best hun alarm op donderdag
18 augustus om 20 uur. Kwestie van op tijd te zijn voor Blues
in het Park.

BLUES
IN HET
PARK
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Daarna maken The Travellin’ Blue Kings
dit topfeestje compleet.

The

GRAT

Eerst brengt The Ham ’n Eggs Blues Band
de strafste bluescovers.
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Luisterterras bij het Torenhuis op het Kerkplein
De beiaardconcerten starten telkens om 20 uur

Nog zo’n mooie traditie: op woensdag aan de kerk van prachtige
beiaardmuziek genieten. Onze stadsbeiaardier Liesbeth Janssens
heeft opnieuw een mooi programma samengesteld.

4
PRACHTIGE
BEIAARDCONCERTEN
GRAT

WOENSDAG 6 JULI: MIDZOMERBEIAARD MET JASPER STAM (NL)
Een bont programma van Bach tot Chopin, van tango tot Ierse folk.
WOENSDAG 20 JULI: MADE IN BELGIUM MET JASPER DEPRAETERE
Omdat er zoveel prachtige (beiaard)muziek van Belgische bodem is en
omdat Toots Thielemans dit jaar 100 kaarsjes uitgeblazen zou hebben,
wordt dit een concert dat smaakt als een doosje Belgische pralines.
WOENSDAG 3 AUGUSTUS: CONCERT MÉDITERRANÉE
MET STEFANO COLLETTI
De in Sicilië geboren Fransman Stefano Colletti neemt je mee op reis, doorheen
het Frans-Italiaans gebergte, met een uitstapje naar Asturias in Spanje.
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WOENSDAG 17 AUGUSTUS: THE HIVE EN DE BIJ-AARD
De Lommelse band The Hive gaat in dialoog met onze beiaardier.
The Hive speelt op het podium op het Kerkplein,
terwijl de beiaard weerklinkt vanuit de toren.

LOMMEL LEEFT

Zondag 28 augustus, van 13.30 tot 18 uur
Stadscentrum

DE VAKANTIE IN SCHOONHEID
AFSLUITEN
We vieren de laatste zondag van de vakantie met Bal Final,
omdat aan die heerlijke zomer ‘geen einde leek te komen’.

GRAT

De ingrediënten van dit stadsfestival voor het hele gezin
is een mix van kinderanimatie en -workshops, zand, glas,
straat- en circustheater, muziek, kunst en veel meer.
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Voor de creatievelingen is Bal Final het decor
voor een nieuwe editie van Mini-Supermarkt.
Inschrijven kan via www.lommelleeft.be
Het volledige programma, speeltijden en locaties
vind je op www.lommelleeft.be/balfinal.
Het wordt een dag om in te kaderen!

GlazenHuis, Dorp 14 B
www.glazenhuis.be

EXPO

BEZOEK DE
ZOMEREXPO IN
GLAZENHUIS

GlazenHuis verwent je met maar liefst drie afzonderlijke
tentoonstellingen. Erin Dickinson inspireerde zich op
doorfluisterspel voor kinderen. Chinese Whispers brengt
internationale glaskunstenaars samen door de stiel van
het glasblazen.
Ook niet te missen deze zomer: A world of Sand
door Atelier NL en Transparency of Colours
van de Academy of Arts Architecture and
Design van Praag.

ART OF SUMMER
Het ultieme zomergevoel?
Dat vind je in het Barrierspark.
Lekkere cocktails en een
verrassende eetkaart in een
unieke zomerse setting.
Ibiza was nog nooit zo dichtbij.

Verschillende organisatoren

en verenigingen zorgen er
samen voor dat we de hele
zomer lang kunnen genieten
van muziek, spektakel, sport,
kermis, lekker eten en veel meer.
Het volledige overzicht vind je op

www.uitinlommel.be

Van 9 juni tot en met 21 augustus,
Barrierspark, Vaartstraat 68,
www.artofsummer.be

WERKPLAATSEN ZOMERT
Met livemuziek en kinderanimatie.
Zaterdag 25 juni, vanaf 16 uur, De Moffel

BELGIUM SIDECARS GP
Zijspannen, quads, zand en veel spektakel!
Zaterdag 25 en zondag 26 juni,
Stedelijk Motorcrossterrein,
Marie Cursiestraat, www.wk-sidecars-lommel.be

KERKHOVEN KERMIS
Kerkhoven zet traditiegetrouw de zomervakantie
in met een gezellige kermis.
Van zondag 26 t.e.m. 28 juni, plein Kleuterstraat

AVONDMARKT KONING LEOPOLDLAAN

SMA(A)K FOODTRUCKFESTIVAL

De langste, maar ook de gezelligste avondmarkt in de regio.

SMA(A)K, da’s veel meer dan overheerlijk
streetfood van foodtrucks die uit alle
windhoeken komen gerold. Het is een
belevingsfestival met gezellige
zithoeken, sfeerdecoratie, swingende
beats, theater, livemuziek en de leukste
animatie voor klein en groter.

Maandag 27 juni, vanaf 17 uur, Koning Leopoldlaan

BEACHFEST
Beachfest is ‘the place to volleybal’ met
een recreatief en nationaal beachvolleybaltornooi, maar ook ‘the place to be’ met
een gezellige zomerbar, dj’s, livemuziek en
foodtrucks. Je beleeft er kortom de ultieme
vakantiesfeer!
Van donderdag 30 juni t.e.m. zondag 7 juli, weide aan de Buitensingel
www.facebook.com/beach.lommel

RAMPAGE OPEN AIR
Met maar liefst zes podia en meer
dan 250 artiesten, maar ook met
grote zwembaden, skateramps,
een bioscoopscherm en zelfs een
‘silent disco’, is Rampage Open Air
het grootste drum & bass en dubstepfestival ter wereld.
Vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 juli
Festivalweide Kristalpark
www.rampageopenair.eu

Vrijdag 15 juli (Afterwork) van 17 tot 22 uur
Zaterdag 16 juli (Livemuziek en meer) van 12 tot 22 uur
Zondag 17 juli (Family time!) van 12 tot 21 uur
Burgemeesterspark, Stationsstraat 2, www.smaakfestival.be

MXGP FLANDERS
Het Lommelse motorcrosscircuit is
wereldberoemd - of berucht - omwille
van het zware zand. Het zorgt dan ook
voor grandioos spektakel dat over de
hele wereld wordt bekeken. Tijdens de
MXGP Flanders zie je alle toppers aan
het werk.
Zaterdag 23 en zondag 24 juli,
Stedelijk Motorcrossterrein, Marie Cursiestraat

BARRIER KERMIS
Kermis vieren en feesten? In Lommel-Barrier kunnen ze dat
fantastisch goed!
Van zondag 31 juli t.e.m. dinsdag 2 augustus

INTERNATIONALE TEUTENTOCHT
Tijdens deze gekende Teutentocht,
genoemd naar onze vroege
voorouders, verken je prachtige
natuurgebieden zoals Kattenbosserheide en Hoeverbergen
te voet. We garanderen je:
ze zijn sprookjesachtig mooi!
Zondag 31 juli, vanaf 6 uur
Startplaats: Klosterhof,
Oude Diestersebaan 1
www.wsv-milieu-2000.be

38STE VOLKSSPELEN
CURIEUS KATTENBOS
Kinderen kunnen door deelname
aan oude volksspelen bonnetjes
verdienen die ze nadien op de
kermis kunnen gebruiken.
Ouders moedigen hun kinderen
langs de zijlijn aan en genieten van
een verfrissend drankje.
Maandag 8 augustus, vanaf 13 uur,
Basisschool De Schommel, Haardstraat 20

PINOPOP

KATTENBOS KERMIS

Een groter of beter tributefestival
vind je nergens. Maak je klaar voor
twee dagen pop en rock, met de
allerbeste coverbands van onder
andere CCR, Metallica, Foo Fighters,
Kiss, Doe Maar, ZZ Top, The Rolling
Stones en Queen. Yeah!

De kermiswagens houden drie dagen halt in Kattenbos.
Het is er dan ook drie dagen feest!
Van 7 t.e.m. 9 augustus, plein Zandstraat

Zaterdag 13 en zondag 14 augustus,
Festivalweide Kristalpark, www.pinopop.be

GLASMARKT
Meer dan 40 verschillende nationale en
internationale glaskunstenaars tonen
hier hun specialiteiten en technieken.
Kom ze bewonderen!
Zondag 7 augustus, 10 tot 17 uur,
Kerkplein - gratis

WERKPLAATSEN KERMIS
Gezelligheid troef in Werkplaatsen met heel wat extra activiteiten
tijdens de kermis.
Van zondag 14 t.e.m. 16 augustus

HOEKS TRIATLON
De Hoeks Triatlon staat bovenaan
de agenda van heel wat topatleten.
Maar ook kinderen en recreanten
vinden er hun uitdaging. Ook dit
jaar is er naast de kwarttriatlon
een Iron Kid, een sprint- en een
triotriatlon. Kortom, een topevent
voor zwemmers, fietsers en lopers!
Kippenvel bij de aankomst in het gezellige
stadscentrum hoort er natuurlijk ook bij.

LOMMEL KERMIS
De rups? Of liever het lunapark? Of toch de
paardenmolen, schietkraam of kamelenrace?
Achteraf een frietje? Of liever smoutebollen?
Het is moeilijk kiezen tijdens Lommel Kermis.
Vergeet zeker geen terrasje te doen en geniet van
de vele optredens.
Van zaterdag 20 t.e.m. donderdag 25 augustus
Marktplein - Michiel Jansplein - Kerkplein - Hertog Janplein

KWB SCHLAGERBOS

Zondag 14 augustus, startplaats zwemmen en fietsen: Lossingsweg - startplaats
lopen: stadscentrum, www.lommelsetriatlon.be - gratis

Schlagerbos pakt opnieuw uit
met een topaffiche. De Romeo’s,
Bart Kaëll, Christoff, Jetti Paletti en
Bjorn Verhoeven brengen al hun hits
en zorgen voor bakken sfeer.
Jij danst en zingt toch ook mee?

ONS GENOEGEN IN THE MOOD
Vijf dagen lang muziek, sfeer en gezelligheid in Kerkhoven. Met
De Na-Apers, Miss Lana, Whores on horses, Stefan Luyten en veel
meer.

Zaterdag 27 augustus, Eymardschool,
Oude Diestersebaan 5, www.schlagerbos.be

Van 12 t.e.m. 15 augustus - Ons Genoegen, Kerkhovensesteenweg 437
www.facebook.com/KoffiehuisjeOnsGenoegen

BIER & BOKES
WATERSKISHOW
De leden van Lommel Ski zijn al enkele jaren aan het trainen met
een showteam en deze zomer kunnen ze eindelijk hun kunsten
laten zien. Waterspektakel verzekerd.
Zondag 14 augustus, ter hoogte van de brug in Lommel-Barrier

De unieke combinatie van een bierdag vol
speciallekes en de sfeer van livemuziek.
Laat deze ingrediënten gisten en je hebt
Bier & Bokes in het Barrierspark.
Zaterdag 3 september, vanaf 13 uur,
Barrierspark, Sint-Thomasstraat
www.bierenbokes.be - gratis

KERAMIEKMARKT
Diverse keramisten uit binnen- en
buitenland tonen hun kunstwerken
van aardewerk, terracotta, steengoed
en porselein. De keramiekmarkt is de
gezelligste markt aan het water.
Zondag 4 september, van 11 tot 17 uur,
Kanaalstraat 91, Lommel Kerkhoven

LEVENSFEST
Een grandioos feest aan de vooravond van Levensloop, waarvan de
opbrengst volledig naar de Stichting Tegen Kanker gaat. Met onder
andere Margriet en Ceciel Hermans, dj Geert Jansen, Camille en
Belle Perez.
Vrijdag 16 augustus, vanaf 20 uur
Verwarmde tent bij atletiekpiste Sportpark De Soeverein

LEVENSLOOP
Een beklijvend 24 uur durend
evenement van de Stichting
Tegen Kanker waarbij we
samen met de vechters in
beweging komen tegen
deze verschrikkelijke ziekte.
Diverse teams lossen elkaar
zowel overdag als ‘s nachts af
bij het wandelen of lopen.
Zaterdag 17 en zondag 18 september
Atletiekpiste Sportpark De Soeverein,
Sportveldenstraat, www.levensloop.be

AGENDA

LOMMEL
LEEFT

De Lommelse knalzomer!
Harmonie in het Park - Vrijdag 24 juni, 20 uur - Astridpark

Glasmarkt - Zondag 7 augustus - Kerkplein
Pop-up café Bezembuurt - Zondag 7 augustus - Oude Diestersebaan 12

Werkplaatsen Zomert - Zaterdag 25 juni - De Moffel

Kattenbos Kermis by KWB - Maandag 8 augustus, 18 uur - Klosterhof

Belgium Sidecars GP - Zaterdag 25 en zondag 26 juni - Stedelijk Motorcrossterrein

38ste Volksspelen Curieus Kattenbos - Maandag 8 augustus, vanaf 13 uur - Haardstraat

Kerkhoven Kermis - Van zondag 26 t.e.m. dinsdag 28 juni - Plein Kleuterstraat

Film in het Bos: ‘Encanto’ - Donderdag 11 augustus, 21 uur - Leyssensmolen

Avondmarkt Koning Leopoldlaan - Maandag 27 juni, vanaf 17 uur

Ons Genoegen in the mood - Van 12 t.e.m.15 augustus - Ons Genoegen, Kerkhoven

School’s Out - Woensdag 29 juni, vanaf 19 uur - Huis van de Jeugd

Pinopop - Zaterdag 13 en zondag 14 augustus - Festivalweide Kristalpark

BeachFest - Van donderdag 30 juni t.e.m. zondag 7 juli - Weide aan de Buitensingel

Werkplaatsen Kermis - Van zondag 14 t.e.m. 16 augustus

Rampage Open Air - Vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 juli - Festivalweide Kristalpark

Adventure Parcours - Van woensdag 3 t.e.m. zondag 7 augustus - Grote Fossé, Kolken

Knalbal met K3, Scaletta, workshops en animatie - Zondag 3 juli - marktplein en Hertog Janplein

Donderdag Terrasdag - Donderdag 4 augustus, 19 uur - marktplein en omgeving

Midzomerbeiaard met Jasper Stam - Woensdag 6 juli 3 Sint-Pietersbandenkerk

Hoeks Triatlon - Zondag 14 augustus - Lossingsweg, stadscentrum, …

Bart Peeters, Floris and The Flames - Donderdag 7 juli, 20 uur - Hertog Janplein

Waterskishow - Zondag 14 augustus - Brug Lommel-Barrier

Vlaanderen Zingt - Donderdag 14 juli, 20 uur 3 marktplein

Beiaardconcert in dialoog met The Hive - Woensdag 17 augustus - Sint-Pietersbandenkerk

SMA(A)K Foodtruckfestival - Vrijdag 15 juli, zaterdag 16 en zondag 17 juli - Burgemeesterspark

Blues in het Park - Donderdag 18 augustus, 20 uur - Burgemeesterspark

Beiaardconcert Made in Belgium met Jasper Depraetere - Woensdag 20 juli - Sint-Pietersbandenkerk

Lommel Kermis - Van zaterdag 20 t.e.m. donderdag 25 augustus
Marktplein - Michiel Jansplein - Kerkplein - Hertog Janplein

Donderdag Terrasdag - Donderdag 21 juli, 19 uur - marktplein en omgeving
MXGP Flanders - Zaterdag 23 en zondag 24 juli - Stedelijk Motorcrossterrein

Roze Maandag - Maandag 22 augustus - ‘t Onderwerp, Lepelstraat

TVL Zomervertellingen met Jade Mintjens - Woensdag 27 juli, 20 uur - Leyssensmolen

KWB Schlagerbos - Zaterdag 27 augustus - Eymardschool, Oude Diestersebaan 5

Wielerwedstrijd Lommel-Barrier - Vrijdag 29 juli

BAL FINAL - Zondag 28 augustus, van 13.30 tot 18 uur - Stadscentrum, marktplein en GlazenHuis

Pasta Paap - Vrijdag 29 juli - Leuken 95

Atletiek open meeting - Zondag 28 augustus - Atletiekpiste Sportpark De Soeverein

Benerock - Zaterdag 30 juli - Burgemeesterspark

Kattenbosserheidetocht - Zondag 28 augustus vanaf 7u - Feestzaal Den Horst, Gelderhorsten 146

Barrier Kermis - Van zondag 31 juli t.e.m. dinsdag 2 augustus

Bier & Bokes - Zaterdag 3 september, vanaf 13 uur - Barrierspark

Internationale Teutentocht - Zondag 31 juli, vanaf 6 uur - Klosterhof

Keramiekmarkt - Zondag 4 september, van 11 tot 17 uur - Kanaalstraat 91

Wielerwedstrijd Lommel-Barrier - Maandag 1 augustus

Atletiek open meeting - Zondag 11 september - Atletiekpiste Sportpark De Soeverein

Beiaardconcert Méditerranée met Stefano Colletti - Woensdag 3 augustus - Sint-Pietersbandenkerk

Levensfest - Vrijdag 16 augustus, vanaf 20 uur - Sportpark De Soeverein

Kattenbos Kermisfuif - Zaterdag 6 augustus, 20 uur - Klosterhof

Levensloop - Zaterdag 17 en zondag 18 september - Sportpark De Soeverein, Sportveldenstraat

Kattenbos Kermis - Van 7 t.e.m. 9 augustus - Zandstraat

Zomerexpo GlazenHuis - Tot 10 oktober - GlazenHuis

LOMMEL LEEFT

