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VOORWOORD

Beste Bilzenaar
Bouwen en renoveren kost geld. Dat is zowel het geval voor nieuwbouwprojecten als voor
het moderniseren van oudere huizen. De strenge voorwaarden komen niet alleen het
klimaat ten goede maar ook en vooral uw eigen portemonnee. Wie twijfelt aan het nut
van energiebesparende maatregelen informeert zich best eens over de mogelijkheden
tot financiële ondersteuning en administratieve begeleiding.
In dat kader houden medewerkers van Stebo een wekelijkse zitdag in Bilzen. In samenwerking met het Energiehuis Limburg is het woon-energieloket elke maandag van 16
tot 18 uur actief in het stedelijk administratief centrum. Bezoekers krijgen er toelichting
over alle potentiële premies voor verbouwings- en isolatiewerken en voordelige energieleningen. Opgelet: wegens het coronavirus is er geen zitdag tot 19 april.
Medewerkster Mieke Maes (r.): “We geven Bilzenaren niet alleen uitleg maar helpen ook
bij het in orde brengen van aanvragen. Er zijn heel wat gelegenheden om de prijs van een
verbouwing te drukken. Denk maar aan de Vlaamse aanpassingspremie voor 65-plussers,
de Limburgse renovatielening of de Vlaamse energielening. Die laatste is bedoeld voor
personen met een laag inkomen en kan oplopen tot 15.000 euro tegen nul procent rente.
Een kosteloze energiescan brengt het verbruik in kaart om verspilling tegen te gaan.
Belangrijk om te weten: ons advies is gratis en geïnteresseerden kunnen langskomen
zonder afspraak.”
Mieke en haar collega Dorien Anthonissen (l.) beantwoorden ook vragen over de digitale
meter en de zonnekaart. Een VREG-test is eveneens mogelijk. Zo komt men te weten
welke energieleverancier het goedkoopst is. De assistentie van het loket wordt duidelijk
gesmaakt: gemiddeld dagen er elk spreekuur vier tot vijf bezoekers op. Wie niet persoonlijk
in het SAC geraakt, kan met zijn vragen terecht op de website van het Energiehuis.
De stad hecht veel belang aan dit thema omdat energie en armoede vaak nauw met
elkaar verbonden zijn. Vernieuwingen of aanpassingen aan de woning zorgen voor minder
hoge facturen. Het uitgespaarde geld kan o.a. worden gebruikt voor betere schoolkansen
en deelname aan het stedelijke vrijetijdsaanbod. De positieve effecten van een renovatie
reiken daarmee veel verder dan enkel het gebouw in kwestie.
Maike Meijers
schepen van milieu en sociaal beleid
Info: www.energiehuislimburg.be
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Ruïne fort Jonkholt Hoelbeek

“Nie alle kesteile hange èn de loch.”
~ Niet alle kastelen zijn luchtkastelen.
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VOORAAN

STAD START OPNIEUW MET VERKEERSLESSEN VOOR JONGEREN
Het stadsbestuur besliste onlangs weer praktijkgerichte verkeerseducatie op de openbare weg te zullen geven aan kinderen van
10 t.e.m. 12 jaar. De voorbije jaren werden de lessen afgebouwd.
Omdat de veiligheid van de schoolgaande jeugd voor alles gaat,
worden ze opnieuw ingevoerd.
Doelgroep zijn fietsende jongeren die hun plaats in het verkeer nog
onvoldoende kennen en complexe situaties niet precies kunnen
inschatten. Voor de leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar werd
een verkeerseducatieve route in de eigen schoolomgeving uitgewerkt. De leerlingen van het zesde leerjaar worden van de schoolpoort naar de Bilzerse stadskern begeleid en terug. Bedoeling is
dat de lessen na de paasvakantie van start gaan.
De educatie wordt gegeven door Raymond Collings, gewezen
verkeerscoördinator van politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst: “Het
is belangrijk om de leerlingen op het terrein zelf op mogelijke
gevaren te wijzen en hen aan te leren hoe het veiliger kan. Uitdagingen zijn eenrichtingsstraten met tegenliggend verkeer, hoe

BURGERBEVRAGING
KOMT ERAAN
Voor ieder beleid is het belangrijk om te weten wat de inwoners
vinden van hun gemeente, of het nu gaat over wonen, voorzieningen en diensten, verkeer of groen. Daarom organiseert het
Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid de
driejaarlijkse bevraging Gemeente- & Stadsmonitor. Tot midden
juni worden bijna 400.000 Vlamingen tussen 17 en 85 jaar uitgenodigd om een aantal vragen in te vullen.
Deelname is vrijwillig. Wie de lijst invult, grijpt de kans om zijn
mening te geven over thema’s die in Bilzen belangrijk zijn.
Bovendien maakt men kans op een geschenkbon van 12 euro. De
resultaten van de vorige bevraging zijn te raadplegen op onderstaande website. Vanaf volgend voorjaar zijn ook die van de nieuwe
Gemeente- & Stadsmonitor daar te vinden.
Info: Gratis infolijn 1700 I gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be
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correct zijn of haar plaats in te nemen op de rijbaan, de zone 30
en de voorrang van rechts. Nog een goed voorbeeld zijn rotondes
voor gemengd verkeer, zoals die aan de Hasseltsepoort. Voor
heel wat fietsers is dit een obstakel dat ze liever mijden terwijl
het net een veilig punt is.”
Info: mobiliteit@bilzen.be

BOEKENMARKT
KOMT WEER UIT DE KAST
Vanaf 26 april is de boekenmarkt helemaal terug van weggeweest. Tot en met september bieden tientallen standhouders
elke laatste zondag van de maand tussen 12 en 17 uur duizenden
boeken, strips, cd’s en vinylplaten aan op de Markt. Verzamelaars
houden van de Bilzerse boekenmarkt omdat er vaak ontdekkingen en koopjes te doen zijn. Wie minder literair ingesteld is,
komt voor de gemoedelijke sfeer en de omliggende terrassen.
Geïnteresseerde verkopers kunnen zich vanaf begin april
inschrijven. De huur van een overdekte stand van 4 meter breed
en 1,2 meter diep bedraagt nog steeds 10 euro.
Info: bilzen.bibliotheek.be/boekenmarkt

VOORAAN

STAD ZET VERDIENSTELIJKE
SPORTFIGUREN OP EREPODIUM
Begin juni vindt in Bilzen voor het eerst De Week van de Sport plaats, waarover
binnenkort meer in Dertien. Het wordt o.m. uitkijken naar het grandioze Sportgala,
waarop plaatselijke sportfiguren worden bekroond. Er zijn acht categorieën: vrijwilliger, trainer, scheidsrechter, G-sporter, ploeg, belofte (min 18 jaar), sportman en
sportvrouw van het jaar.
De Sportdienst roept stadsgenoten op om kandidaturen in te dienen vóór 20
april. Vermeld steeds leeftijd, woonplaats en e-mailadres van de sportheld(en) en
de aard van de prestatie. Digitale foto’s zijn ook meer dan welkom.
Info: 089 51 95 21 I sport@bilzen.be

BILZEN IS MEE
MET DE AED
Een automatisch externe defibrillator of AED is een
draagbaar toestel dat een elektrische schok aan
het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Gesproken instructies helpen
de gebruiker bij de reanimatie tot professionele
hulpverleners het overnemen.

GRATIS WINKELEN
Geloof het of niet maar wie tijdens het
weekend van 25 en 26 april in Bilzencentrum shopt krijgt met wat geluk
zijn of haar aankopen terugbetaald.
Klanten van de circa zeventig deelnemende handels- en horecazaken
hoeven hiervoor enkel hun aankoopbewijzen in de geluksbox op de trap
van het stadhuis op de Markt te
deponeren en een uiterst onschuldige
hand doet de rest.

Momenteel hangen er in groot-Bilzen negen
toestellen. Dat is het geval aan de voorgevels van
sporthal Beterveld in Schoonbeek, de Blondeswinning in Grote-Spouwen, Domino Eigenbilzen, het
stedelijk administratief centrum en De Kimpel. Ook
Domino Munsterbilzen, basisschool De Moppies in
Mopertingen, ontmoetingscentrum Sint-Amandus
in Kleine-Spouwen en sporthal De Zonhoeve in
Beverst zijn uitgerust met een exemplaar. Deze
locaties werden gekozen o.b.v. de inwonersaantallen. De volgende vijf jaar voorziet de stad ook
plaatsen in Waltwilder, Rosmeer, Hoelbeek, Hees,
Martenslinde en Spurk of Eik van een AED-toestel.
De komende maanden zullen in de deelgemeentes
waar reeds toestellen beschikbaar zijn, opleidingen
georganiseerd worden in het kader van het label
‘Hartveilige gemeente’.
Info: info@bilzen.be

De winnaars krijgen hun aankopen terugbetaald tot een maximum van 300 euro
per bon. De gelukkigen worden in de week na het gratis shoppen-evenement
per brief op de hoogte gebracht. Op zondag zijn de winkels extra open van 13
tot 18 uur.
Info: 089 51 98 55 I economie@bilzen.be I Facebook: Shoppen in Bilzen
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WELZIJN

BILZEN VERWELKOMT DE BOOMHUT
VAKANTIEWERKING VOOR JONGEREN MET SPECIFIEKE NODEN

V

anaf de zomervakantie start
de stad samen met vzw de
regenbOog met speelpleinwerking
op maat voor 3- tot 21-jarigen met een
beperking. Het project krijgt de naam ‘De
Boomhut’. In de lokalen van basisschool
voor buitengewoon onderwijs Klavertje 3
op Schureveld zal gedurende vijf weken
een programma uitgewerkt worden met de
nodige aandacht voor hun zorgbehoefte.
Voor personen die meer ondersteuning
vereisen is het niet altijd vanzelfsprekend
om zich aan te sluiten bij een jongerenwerking. Het aanbod is vaak ontoereikend.
Dat ondervond ook de familie Wijffels. Hun
zoon volgt les bij Klavertje 3: “Inclusie in de
reguliere speelpleinwerking is mooi maar
de realiteit is vaak een ander verhaal. Door
de specifieke noden zijn zulke kinderen
vaak niet gelukkig in de gewone opvang,
ondanks de inzet en goede zorgen van het
personeel.”
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Hein Wijffels besloot zich te bevragen en
ontdekte dat er in de regio geen volwaardig
initiatief voorhanden was. In overleg met
de school organiseerde hij een enquête
bij ouders in dezelfde situatie. Met succes.
De stad slaat samen met Klavertje 3 en
de regenbOog de handen in elkaar om
de mogelijkheden voor deze doelgroep te
vergroten en trekt 10.000 euro uit om De
Boomhut te ondersteunen. “Ik ben blij dat
Bilzen de eerste stap zet naar volwaardige
opvang”, reageert Hein Wijffels tevreden.
De voorzieningen en expertise van
Klavertje 3 als school voor buitengewoon
onderwijs en de regenbOog als partner in
vrijetijdsbesteding voor personen met een
beperking maken van de Bilzerse Boomhut
een sterk verhaal. De begeleiders zullen
een programma op maat uitwerken met
ruimte voor zorg zodat elke deelnemer er
zich thuis zal voelen. Met diverse activiteiten
zoals sport en spel, zwemmen, daguit-

stappen, knutselen en koken belooft het nu
al een mooie vakantie te worden.
De prijs voor de zomerkampen bedraagt
4 euro voor een halve dag en 8 euro voor
een hele dag. Per dag zijn zo’n 20 plaatsen
beschikbaar. Geïnteresseerden dienen
zich zo snel mogelijk aan te melden bij de
regenbOog. Inschrijven voor de kampen kan
daarna tot 27 april. De vzw houdt kennismakingsgesprekken met alle nieuwe gezinnen
en stelt vervolgens de planning samen
op basis van criteria zoals zorgbehoefte,
gezinssituatie en het aantal vrijwilligers.

Info: 089 35 85 65 I vrijetijd@deregenboog.be I
www.deregenboog.be

GEZONDHEID

SAMEN TEGEN CORONA
OVER HET CORONAVIRUS COVID-19
Coronavirussen (CoV) zijn een grote familie van virussen die ziekten veroorzaken
variërend van verkoudheid tot ernstige luchtwegaandoeningen. SARS (2003) en MERS
(2012) zijn bijvoorbeeld ook coronavirussen. Het huidige virus draagt de naam ‘Covid-19’
en is een tot nu toe onbekende variant. Het dook voor het eerst op in Wuhan in China,
maar heeft ondertussen ook een grote impact op Europa en België.
Veel voorkomende tekenen van infectie zijn koorts, hoesten, kortademigheid en
ademhalingsmoeilijkheden. 65-plussers en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen, maar ook andere leeftijdsgroepen
worden getroffen door de ziekte.

MAATREGELEN OM HET VIRUS TEGEN TE GAAN
De federale overheid nam strikte maatregelen om de verspreiding van het virus tegen
te gaan. Het nauwgezet opvolgen van die richtlijnen is belangrijk. Niet alleen om de
kwetsbare personen te beschermen, maar ook om ervoor te zorgen dat het gezondheidssysteem niet overbelast wordt. Door samen onze verantwoordelijkheid te nemen en
de afspraken te volgen, kunnen er levens worden gered. Een overzicht van de geldende
maatregelen is te vinden op www.bilzen.be/corona.
Voorts houdt het Nationaal Crisiscentrum de bevolking op de hoogte met BE-Alert.
Wie de meest recente richtlijnen wil ontvangen kan zich registreren via www.be-alert.be.

WARME INITIATIEVEN
De stad zet zich in voor inwoners die hulp kunnen gebruiken. Behoort u tot de risicogroep voor het coronavirus, woont u in Bilzen en heeft u hulp nodig met dringende
boodschappen, zoals levensmiddelen of medicatie? Voelt u zich eenzaam of bent
u ongerust en heeft u nood aan een babbel? Kent u iemand die wel wat hulp kan
gebruiken? Of wilt u misschien zelf de handen uit de mouwen steken?
Contacteer ons dan via de warme lijn op het nummer 089 39 96 20 (elke werkdag
tussen 9 en 16 uur). Onze diensten staan klaar om levensnoodzakelijke boodschappen en
medicatie bij u thuis af te leveren of een babbeltje te slaan over van alles en nog wat voor
wie daar behoefte aan heeft.

WAT KAN IK ZELF DOEN?
• Vermijd zoveel mogelijk contact met
anderen. Geef zeker geen handen of
kussen.
• Blijf indien mogelijk binnen. Organiseer
ook thuis geen feestjes of bijeenkomsten
met vrienden en familie. Vermijd een mix
van leeftijdsgroepen.
• Was uw handen regelmatig en grondig
(40 tot 60 seconden) met water en zeep.
• Hoest in een papieren zakdoek of in de
binnenkant van de elleboog.
• Gebruik papieren zakdoeken bij niezen of
snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare
vuilbak.
• Probeer erop te letten uw gezicht zo
weinig mogelijk aan te raken met uw
handen.
• Wie zich ziek voelt neemt contact op met
de huisarts en volgt diens advies strikt op.
Ga niet naar spoed of naar de wachtzaal.

Info: 089 39 00 21 l info@bilzen.be l
www.bilzen.be/corona
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MILIEU

STAD MAAKT WERK VAN
AMBITIEUS KLIMAATACTIEPLAN
De stad Bilzen engageert zich om tegen 2030 de CO2-uitstoot op haar
grondgebied met minstens 40 procent te doen dalen. Tegelijk wil ze verder
uitgroeien tot een plaats waar burgers toegang hebben tot veilige, duurzame en
betaalbare energie. In overeenstemming met het Burgemeestersconvenant 2030
werd een uitgebreid klimaatactieplan opgesteld met daarin circa 125 maatregelen
en acties om de beoogde doelen te halen.

O

m het actieplan te realiseren
werd cijfermateriaal gebruikt van
provincie Limburg, Fluvius en het
Vlaams Energieagentschap. Uit de meest
recente metingen blijkt dat er de voorbije
jaren op Bilzers grondgebied een duidelijke daling was in de CO2-uitstoot, zeker
in vergelijking met de gemiddelden in
Limburg en Vlaanderen. Daarmee doet
Bilzen het dus goed. Die tendens wil het
beleid verderzetten.

Residentiële woningen, transport en
industrie hebben het grootste aandeel
in de uitstoot. Wat de industrie betreft, is
voorbehoud geboden. Niettegenstaande
de uitbouw van de plaatselijke bedrijventerreinen is de uitstoot ervan slechts beperkt
toegenomen. De stad waakt er over dat de
ontwikkeling van deze zones zo duurzaam
mogelijk gebeurt. Op Spelver III zijn er
bijvoorbeeld geen aardgasvoorzieningen.

Evolutie Co2-emissies in ton per sector (procentuele groei, 2017 t.o.v. 2011)
Bilzen

Limburg

Vlaams Gewest

Huishoudens

-15,6

-15,3

-10,8

Particulier en commercieel
vervoer

-13,1

1,2

3,9

Openbaar vervoer

-18,1

-18,1

-15,1

Tertiair

7,5

6

-1,8

Industrie (niet-ETS)

8,1

-9,1

-1,5

Landbouw

-40,7

-24,2

2,6

Openbare verlichting

-16,8

-12,6

-13,4

Niet toegekend

-75,1

-49,6

-24,6

Totaal

-10,4

-7,3

-2,6

< -10

-10 < -5

-5 < -2

Bron: Departement Omgeving I provincies.incijfers.be

-2 < 0

>= 0

NIEUWE MENTALITEIT
Schepen van milieu Maike Meijers: “Het
klimaatplan weerspiegelt een nieuwe
mentaliteit: bij alle acties, intenties en
aankopen zal de stad nog meer oog
hebben voor duurzaamheid. De opmaak
van het actieplan gebeurde in overleg met
haast alle stedelijke diensten en Milieuraad
Alebi. Via Klimaattafels konden ook burgers
en natuurverenigingen voorstellen doen.”
SUGGESTIES KLIMAATTAFELS
• Bio- en boerenmarkten met lokale
producten
• Minder kiezelbedekking in de voortuinen
• Prioriteit aan de fietser
• Klimaatbomen planten
De 125 acties in het plan zijn heel divers.
Enerzijds beogen ze het verminderen
van de CO2-uitstoot en de luchtvervuiling.
Anderzijds wil men de negatieve gevolgen
van de klimaatverandering beperken. De
volgende vijf jaren investeert de stad hier
40,5 miljoen euro in.
DUURZAAM
Er wordt maximaal ingezet op rationeel
energiegebruik en het duurzaam (ver-)
bouwen van de gemeentelijke gebouwen.
Doel is dat deze tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Zo komen er in navolging van
9

MILIEU

andere Bilzerse scholen ook zonnepanelen
op De Moppies in Mopertingen en Het
Lievehesebeestje in Hees.

voor
dienstverplaatsingen,
waardoor
autoritten worden uitgespaard. Het aantal
publieke elektrische laadpalen vermeerdert.

De volgende jaren zullen er voor meer
dan 13 miljoen euro aan rioleringswerken
worden uitgevoerd en zal er actief aan
erosiebestrijding worden gedaan.

GEDEELDE
VERANTWOORDELIJKHEID
De stad kan alle acties niet alleen realiseren. De zorg voor het milieu en klimaat
is een gedeelde verantwoordelijkheid. Door
het voortouw te nemen rekent het beleid
erop dat de inwoners, ondernemingen en
bezoekers mee helpen de doelstellingen
te halen. Om te komen tot een breed
gedragen klimaatbeleid worden zij nauw
betrokken bij het actieplan.

GROEN, GROENER, GROENST
Het openbaar domein wordt verder
vergroend en onthard, o.m. door het
aanplanten van bomen en struiken. Het
beleid wil ook meer bossen aanleggen.
Waar mogelijk wordt er ruimte aan water
gegeven door open grachten en beken.
BILZENAREN TRAPPEN DOOR
De investeringen in kwalitatieve en veilige
fietsverbindingen en dito routes voor
voetgangers worden voortgezet. Voor de
aanleg van fietspaden is een budget van
2 miljoen euro voorzien. Tegelijk komt er
bijkomende aandacht voor trage wegen.
De veilige inrichting van schoolomgevingen
blijft eveneens een prioriteit. Autogebruik
tot aan de schoolpoort wordt meer en meer
ontraden.
De stad zal een milieuvriendelijk wagenpark
uitbouwen
en
(elektrische)
fietsen
aankopen. Die kan het personeel gebruiken
10

Daarnaast zal de stad hen sensibiliseren en
informeren om zelf stappen te nemen. Dat
is niet alleen positief voor het klimaat maar
ook voor hun eigen portemonnee. Een
goed voorbeeld op dat vlak is het wekelijkse
woon-energieloket. Bilzenaren kunnen er
gratis terecht voor informatie over premies
en subsidies inzake energiebesparende
maatregelen. Meer hierover is te vinden op
pagina 2 van deze Dertien.

Info: 0800 25 003 I milieu@bilzen.be I
www.bilzen.be I bilzen.futureproofed.com

I N S TA G R A M

ONDERTUSSEN OP
INSTAGRAM
Heeft u zelf leuke foto’s genomen in Bilzen?
Deel ze op Instagram met #bilzagram en/of #visitbilzen en
wie weet vindt u ze terug in deze rubriek!

dianaphotos66:
#bilzenbiesonderboeiend

annemie_iciva: Is it #spring yet?

ksmk2gti: #munsterbos #loveit

8engel: #mopertingen #nature

npopulie: Hoera! Lentezonnetje!
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ERFGOED

ERFGOEDDAG ONTSLUIERT
BILZERS VERLEDEN
Op 25 en 26 april vindt Erfgoeddag voor de twintigste keer plaats. De jubileumeditie
met als thema ‘De nacht’ wordt een betoverende gebeurtenis. Op verschillende
plaatsen komt het rijke en spannende verleden van onze stad opnieuw tot leven door
tentoonstellingen, verhalen en … een glorieus lichtspektakel.

R

oerend en immaterieel erfgoed op
een verrassende manier in de kijker
zetten. Dat is de missie van het
jaarlijkse evenement. Deze keer draait alles
om ‘De nacht’. Speciaal voor Erfgoeddag
wordt de Sint-Mauritiuskerk op de Markt
op zaterdagavond eenmalig van binnenuit
verlicht. Tussen 21.45 en 1.15 uur zorgen de
glasramen en galmgaten in de toren voor
een indrukwekkend en kleurrijk schouwspel
vanuit het hart van de kerk.
CRÈME-GUS
Ook in de bibliotheek valt een primeur
te beleven. Daar stelt heemkundekring
Bilisium vijftien typisch Bilzerse voorwerpen
tentoon, waaronder het tv-toestel dat
Kamiel Dubois in 1948 zelf in elkaar
knutselde, de lier van de oude kiosk en de
roephoorn van de legendarische CrèmeGus. Het is de allereerste keer dat het grote
publiek ze te zien zal krijgen.
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DONKERE VLIERING
Bij elk object hoort een speciale toelichting,
vandaar de titel van de expo: ‘Dingen
met een verhaal’. De voorwerpen herinneren aan een belangrijk moment, een
bijzondere plek of een markante inwoner
en getuigen zo van de lokale volksaard
en de geschiedenis van de kleine man.
Normaal bevinden ze zich op de donkere
vliering van Bilisium, nu zijn ze tijdelijk bij
daglicht te bewonderen. Op zaterdag is de
tentoonstelling gratis te bezichtigen tussen
9 en 12 uur en op zondag van 9 tot 17 uur.
‘Dingen met een verhaal’ loopt nog tot 28
mei in de bib.
BOMMENWERPER
Uiteraard kan ‘Lin in het groen’ niet
ontbreken op Erfgoeddag. Samen met
Belgian Living History Association brengen
zij het volledige verhaal over wat er in
Martenslinde gebeurde in ‘De nacht van

16 op 17 augustus 1941’. Toen stortte daar
namelijk een Engelse bommenwerper neer.
Vijf bemanningsleden werden begraven op
het plaatselijke kerkhof. Tussen 13.30 en
17 uur is er op zondag een tentoonstelling
in zaal De Linde. Om 14 uur start een
lezing. Op het kerkhof wordt om 16 uur een
gedenkplaat onthuld.

Info: faro.be/erfgoeddag I bilisium.be I
lininhetgroen.be

CULTUUR
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EVENEMENTENGIDS

APRIL 2020
Door de maatregelen tegen het coronavirus is dit overzicht onder voorbehoud. Het
is mogelijk dat sommige activiteiten alsnog worden geannuleerd. Voor een laatste
stand van zaken kunt u steeds terecht bij de respectievelijke organisatoren.

Seniorenwerking in actie
• 14 april: dansnamiddag om 14 uur in
CC De Kimpel
• 16 & 30 april: praatgroep Samenkracht
om 9.30 uur
• 20 april: workshop ‘Een groen terras of
balkon’ om 13.30 uur
• 20 & 27 april: cursus Facebook om
9.30 uur
• 24 & 25 april: uitstap naar be-MINE om
14 uur
• 29 april: cursus ‘Online verrichtingen via
my.belgium.be’ om 9.30 uur in het
Seniorenhuis
Al deze activiteiten vinden plaats in LDC
De Wijzer tenzij anders vermeld.
Info en inschrijvingen: 089 39 96 20 –
senioren@bilzen.be

April bloesemmaand
De omgeving van Alden Biesen is de
plaats bij uitstek om de bloesems
authentiek en puur te beleven. Een
greep uit het aanbod: hondenwandeling (13 april) en Sunrise concert met
Scala (26 april). Voorts zijn er de vaste
waarden zoals het bloesemterras,
geleide wandelingen door de historische boomgaarden, de bloesemtrein, een aparte bloesemwandeling
voor kleuters en een fruitspeurtocht
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Haal
de folder over de bloesemactiviteiten
in de toeristische infokantoren of surf
naar onderstaande website voor het
volledige programma.
Info: 089 39 96 10 – www.visitbilzen.be

De verhalenraper
Heeft u een boeiend of ontroerend
verhaal? Deel het met de verhalenraper. Hij wacht op u op 19 april aan
het bloesemterras in Alden Biesen (13
– 17 uur) en op 25 april in bibliotheek
De Kimpel (10 – 12 uur).
Info: 089 51 95 30 – cultuur@bilzen.be

Paaspoppentheater ‘Rex de dino in de
clash met Witman’ om 15 uur in ’t Kabotske
in Munsterbilzen
Info: 089 41 80 33 –
jean-paul.merken@telenet.be –
munsterbilzen.gezinsbond.be

12 APRIL

Misviering
met
gemengd
koor
Silvatica dat om 11
uur de ‘Missa brevis’
van Mozart zingt in
de
St.-Mauritiuskerk op de Markt.
Gratis toegang
Info: gemengdkoorsilvaticabilzen.be

14 APRIL

Verteluurtje ‘De eerste schooldag van
Milan’ om 10 uur in bibliotheek De Kimpel.
Gratis deelname
Info: 089 39 96 50 –
huisvanhetkind@bilzen.be

18 APRIL

8 APRIL

Super-Markt vanaf 9 uur tijdens de woensdagmarkt in het centrum
Info: 089 51 98 54 – marktleider@bilzen.be

9 APRIL

Lezing ‘MamaMito. Op zoek naar onze
voormoeders’ van Davidsfonds Bilzen om
19 uur in het Kimpelkaffee op vrijetijdssite
De Kimpel
Info: 0496 10 55 09 – bilzen@davidsfonds.be
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11 APRIL

• Beheersdag
Munsterbos
– Vrijwilligers
controleren
de
afsluitingen voor
de Galloways en installeren extra bijenhotels op de palen. Samenkomst om 9
uur in de Koekoekstraat in Munsterbilzen
Info: 0476 47 32 69 –
wardcielen@skynet.be –
www.natuurpunt.be
• Jubileumconcert 1920 – 2020 van KH De
Verenigde Vrienden Munsterbilzen om
19.30 uur in de PSSB, Appelboomgaardstraat 2 in Munsterbilzen. Gratis toegang
Info: 089 41 22 54 –
vissers.hilde@telenet.be

EVENEMENTENGIDS

18 & 19 APRIL

Garageverkoop van 8 tot 17 uur in de
straten van Eigenbilzen
Info: 089 50 13 79 – 0479 66 31 43

19 APRIL

Plantenexcursie met samenkomst om 9.30
uur op het kruispunt van de Kuilenweg en
Munsterbeekweg in Eik
Info: 0476 85 60 81 –
thomas.gyselinck@gmail.com –
Facebook: PWGenk

20 APRIL

Luisterlezing over Ludwig van Beethoven
van Davidsfonds Bilzen om 20 uur in de
kerk in Martenslinde
Info: 089 51 95 06 –
tonyjacobs40@telenet.be

21 APRIL

• Samenkomst Diab’s om 14 uur in taverne
De Casteleyn op de Markt in Bilzen
Info: 089 41 81 34

• Lezing
‘Pubers
in
huis?!’ om 19 uur in
het Huis van het Kind
Bilzen-Hoeselt. Gratis
deelname, inschrijven
verplicht
Info en inschrijvingen:
089 39 96 50 – 0472 18 69 22 –
huisvanhetkind@bilzen.be

22 APRIL

Buitenspeeldag met drie megafantastische activiteiten voor kinderen van
het lager onderwijs vanaf 13.30 uur aan
Chirodroom in Munsterbilzen
Info en inschrijvingen: 089 51 95 41
– jeugd@bilzen.be

23 APRIL

Leeszintuigen om 19.30 uur in bibliotheek
De Kimpel. Zie pag. 17.
Info: 089 51 95 06 – bibliotheek@bilzen.be

25 APRIL

• Kapellekeswandeling in Schoonbeek en
Beverst met vertrek vanaf 7.30 uur in zaal
Beterveld in Schoonbeek. Meer info over
deze verheffende tocht op pag. 20
Info: 0498 10 79 42 –
mathieu.hornix@outlook.com
• Kienavond van SK Munsterbilzen om 19
uur in de Appelboomgaardstraat 6 in
Munsterbilzen
Info: kskmunsterbilzen.be Facebook: SK Munsterbilzen

25 & 26 APRIL
• Erfgoeddag - Er valt dit jaar heel wat te
beleven in Bilzen, zoveel is duidelijk als
u terugbladert naar pagina’s 12 en 13.
Info: faro.be/erfgoeddag
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EVENEMENTENGIDS

• Gratis shoppen in Bilzen. Afspraak
aan de geluksbox aan het stadhuis op
de Markt! Zie ook pag. 5.
Info: 089 51 98 54 – mbc@bilzen.be –
Facebook: Shoppen in Bilzen

NOTEER ALVAST VOOR MEI:
3 MEI

Kermis en wielerwedstrijd in Rosmeer
Info koers: 089 41 54 21

10 MEI

• Vroegvogeltocht in het Munsterbos
Info: tcastermans1@gmail.com
• Kermis in Schoonbeek

17 MEI
26 APRIL

• Groene Vingers Markt – Ruilmarkt met
jong gekweekte planten om 9 uur in de
Pabilo-lokalen op het Jazz Bilzenplein.
Voor kinderen van 5 tot 12 jaar zijn er
starterspakketjes verkrijgbaar om samen
met hun coach een eigen tuintje te
verzorgen.
Info: 0478 69 02 20 –
tuinhierbilzen@gmail.com

Martin’s Run Bilzen
Info: www.bilzenrun.be

25 & 26 MEI

Lentefeest voor
senioren met Ivo
Pauwels,
Diane
More en Gene
Thomas in CC De
Kimpel. Een ticket
kost 9 euro. De
voorverkoop start op 27 april om 9 uur
in het Seniorenhuis en om 10 uur in LDC
De Wijzer. Ambiance!
Info: 089 39 96 20 – senioren@bilzen.be

• Landschapswandeling
rond
Alden
Biesen met vertrek om 10 uur aan hotel
Takoda in de Kasteelstraat 1 in Rijkhoven
Info: s-plusvzw.be/Limburg

• Boekenmarkt vanaf 12 uur in Bilzencentrum. Het is nog even wachten
op de terugkeer van de gezelligste
boekenmarkt van Limburg, daarom
een voorsmaakje op pag. 4.
Info: bilzen.bibliotheek.be

• Lentewandeling in Kuttekoven met
vertrek om 13.30 uur op het kerkplein in
Grote-Spouwen
Info: 0474 33 12 76 –
roland.vanherle@telenet.be –
www.natuurpunt.be
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Alle erkende Bilzerse verenigingen kunnen hun evenementen gratis
laten opnemen in deze gids. Geef uw informatie
tijdig in via www.uitdatabank.be. Activiteiten voor mei
moeten uiterlijk 10 april zijn ingegeven. Surf voor een
volledig overzicht naar www.uitinbilzen.be.

ACHTERAAN

BIB HELPT
VERDIEPEND LEZEN
Sinds januari organiseert bibliotheek De Kimpel naast de
leesclub op maandagnamiddag
ook Leeszintuigen op donderdagavond. Hier is het niet
nodig om op voorhand het te
bespreken boek door te nemen.
Tijdens de sessies o.l.v. Piet
Cosemans lezen deelnemers
ieder voor zich de eerste 20
pagina’s op een leuke plek in de
bib en gaan op zoek naar signalen
van een diepere betekenis. Deze
kunnen gaan van belangrijke
zinnen en thema’s tot een kleur
die terugkomt. Vervolgens komt
de groep weer samen om opvallende ideeën uit te wisselen. De aanwezigen zijn daarna
vrij om thuis de rest van het boek verder te ontdekken. In de volgende workshop wordt
geëvalueerd of de veronderstellingen correct waren en het daardoor aangenamer lezen
was.
Op 23 april ligt ‘Alsof het voorbij is’ van Julian Barnes op de boekenplank. Iedereen is
welkom van 19.30 tot 21.30 uur in de bib. Deelname kost 6 euro.
Info en inschrijvingen: 089 51 95 06 I bibliotheek@bilzen.be I bilzen.bibliotheek.be

OPROEP:
VAKANTIE VOL
SPEELSTRATEN
Tijdens de zomervakantie staan er weer
heel wat plezante dingen te gebeuren,
onder andere in de speelstraten. Kinderen
en jongeren kunnen er zorgeloos ravotten
zonder gehinderd te worden door gemotoriseerd verkeer. Wie zijn of haar straat graag
omtovert tot zo’n exemplaar heeft tot
17 mei de tijd om het ingevulde aanvraagformulier en de bewonersenquête aan de
Jeugddienst te bezorgen.
Info: 089 51 93 29 I jeugd@bilzen.be I
www.bilzen.be/jeugd

MELDINGSKAART

NIET
FRANKEREN

GEEF UW MELDING DOOR VIA:
www.bilzen.be/melding

STAD BILZEN

Stad Bilzen

DA 852 – 290 - 9

0477 99 35 25

Deken Paquayplein 1

deze kaart

3740 Bilzen

ACHTERAAN

NIEUW IN BILZEN
Bij Chloé Concept Store in de
Onze Lieve Vrouwstraat 9 voelt
elke vrouw zich thuis dankzij
de vlotte outfits, schoenen en
accessoires en het advies van
het enthousiaste team.

Flexer op het Klokkeplein 1 staat voor flexibele HR-oplossingen.
De medewerkers helpen arbeiders, bedienden, studenten en
flexijobbers in hun zoektocht naar een tijdelijke of vaste betrekking.
Info: 0478 64 61 56 I laura.dewallef@flexer.be I www.flexer.be

Info: 089 61 58 90 I
Facebook: Chloé Concept
Store

Bijnens – Kellens architecten is verhuisd naar het Klokkeplein 1.
Het jonge en ambitieuze kantoor realiseert woningen en appartementen en was ook nauw betrokken bij de nieuwbouw van basisschool de Moppies in Mopertingen.
Info: 0472 44 95 49 I info@bijnens-kellens.be I www.bijnens-kellens.be
I Facebook: Bijnens – Kellens architecten bvba

Wie iemand zoekt om in het
huishouden een handje toe
te steken kan terecht bij Blink
op het Klokkeplein 1. Een
persoonlijke aanpak en hoge
servicegraad zijn gegarandeerd.
Info: 011 14 09 52 I
hallo@blinkhome.be I
www.blinkhome.be

ONDERWERP MELDING:

Plaats:
......................................................................................................................................................................................................... 		

wegdek

riolering
fiets- & voetpaden
bermbeheer & beplanting
grachten
sluikstort
verkeerssituatie & signalisatie
bushalte
andere

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Toelichting:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................		
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Defecte straatverlichting kunt u melden op het gratis
nummer 0800 63 535 of via www.fluvius.be.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Afzender (naam & adres): ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel./gsm: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Datum: ........................................................................ Handtekening:
In de mate van het mogelijke wordt aan uw melding gevolg gegeven.
Anonieme kaarten worden niet opgevolgd.

PRAKTISCH

OPENINGSUREN
Alle info over de openingsuren van de stadsdiensten vindt
u op www.bilzen.be. Bellen kan naar 089 51 92 00. Voor
de diensten in het Sociaal Huis kunt u telefoneren naar
089 51 94 80.
Alle diensten zijn gesloten op paasmaandag 13 april.
Bibliotheek en zwembad De Kimpel zijn ook gesloten
op zondag 12 april (Pasen). Tijdens de paasvakantie
van 6 t.e.m. 19 april is het Seniorenhuis dicht en zijn er
geen zwemlessen in het zwembad. De resterende
openingsuren van het zwembad zijn te vinden op
www.bilzen.be/openingsuren-zwembad.
De openingsuren van het recyclagepark staan op
limburg.net/recyclageparken of u kunt bellen naar
0800 90 720.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag
7 april om 20 uur in de raadzaal van het stedelijk
administratief centrum, tenzij de maatregelen tegen
het coronavirus worden uitgebreid. Blijf op de hoogte
van de laatste stand van zaken via onderstaande
website.
Info: bilzen.be/gemeenteraad

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN

In het stedelijk administratief centrum, Deken Paquayplein 1 in Bilzen,
tenzij anders vermeld
Burgemeester Johan Sauwens
Personeel, politie, brandweer, veiligheid, intergemeentelijke
samenwerking, omgevingsvergunningen, wonen, mobiliteit, ICT
• Op afspraak | 089 51 92 41
Schepen Bruno Steegen
Lokale economie, toerisme, vreemdelingen, inburgering,
promotie
• Op afspraak | 089 51 92 42
Schepen Peter Thijs
Sport en recreatie, jeugd en jeugdwelzijn, evenementen en
feestelijkheden, communicatie, citymarketing
• Op afspraak | 089 51 92 41
Schepen Guido Cleuren
Openbare werken, gebouwen, nutsvoorzieningen, kerkhoven,
groenonderhoud, senioren, land- en tuinbouw
• Op afspraak | 089 51 92 42
Schepen Fons Caubergh
Financiën, aanbestedingen, aankopen, toegankelijkheid,
personen met een beperking, bibliotheek, ontwikkelingssamenwerking, kerkfabrieken
• Op afspraak | 089 51 92 41
Schepen Griet Mebis
Cultuur, verenigingen, vrijwilligers, academie, kinderopvang
• Op afspraak | 089 51 92 42

WACHTDIENSTEN

Schepen Emile Degrève
Onderwijs, markten en kermissen, burgerzaken
• Op afspraak | 089 51 92 42

HUISARTSEN: 089 59 00 59
Gewone wachturen: van vrijdag 19 uur tot maandag 8 uur
Feestdagen: van 19 uur (dag voor feestdag) tot 8 uur
(dag na feestdag)

Schepen Maike Meijers
Sociaal beleid, pensioenen, volksgezondheid, Kind en Gezin,
buurtopbouwwerk, gelijke kansen, milieu, dierenwelzijn, erfgoed
• Op afspraak | 089 51 92 41

APOTHEKERS:
Tussen 9 en 22 uur: www.apotheeklimburg.be
Tussen 22 en 9 uur: 078 05 17 33 (zonaal tarief)

Voorzitter gemeenteraad Guy Sillen
• Op afspraak | 089 51 92 41

TANDARTSEN: 0903 39 969 (1,50 euro/min.)
Bereikbaar tijdens weekends en feestdagen tussen 9 en
18 uur

Algemeen directeur Kristien Schoofs
• 089 51 92 02
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BILZEN VERENIGD

PAROCHIETEAM SCHOONBEEK

O

p zaterdag 25 april vindt in
Schoonbeek en Beverst de allereerste
kapellekeswandeling plaats. Langs
verschillende trajecten laat het parochieteam
van Schoonbeek de deelnemers kennismaken met diverse kapellen en grotten. De
vereniging wil deze stille getuigen van de rijke
christelijke cultuur hertalen naar iets nieuws en
waardevols voor de toekomst. Gelovig of niet,
het belooft een bezielende tocht te worden.
Toen het team eind jaren tachtig werd
opgericht, assisteerden de leden de pastoor
o.a. bij de liturgie, ziekenbezoeken en het
zangkoor. Vandaag wil het parochieteam een
christelijke geloofsplek zijn, die verbinding
schept en zwakkeren in onze samenleving nabij is, met speciale aandacht voor
de eenzamen. Om die reden diende de
vereniging via ‘Space for Grace’ een subsidiedossier in om op termijn eenvoudige
maaltijden te kunnen serveren.
De negen leden variëren in leeftijd van 20 tot
80 jaar. Voorzitter Mathieu Hornix: “Ieder van

COLOFON

hen is even waardevol en gebruikt zijn talenten
om samen dingen te realiseren. De groep
is in het bijzonder fier op haar drie jongste
medewerkers. In de huidige maatschappij is
hun engagement niet vanzelfsprekend.”

Onderweg zullen wandelaars merken dat de
locaties van de kapellen niet lukraak werden
gekozen. Ze staan vaak op kruispunten of op
plaatsen waar landschappen zich scheiden of
samenkomen.

De gastvrije boodschap wordt uitgedragen via
tal van activiteiten, zoals paas- en kerstuitvoeringen en lezingen. Samen met vrije basisschool De Wilg organiseerde het parochieteam
al verschillende keren de actie ‘Soep op de
stoep’ ten voordele van Welzijnszorg. Voorts
wordt de samenwerking met de Evangelische
Kerk op Spurkerweg sterk geapprecieerd.

Gevraagd naar hun plannen hopen de
teamleden dat de kerk van Schoonbeek snel
opnieuw kan worden opengesteld. Niet alleen
voor hun eigen werking maar ook voor andere
plaatselijke verenigingen, die er regelmatig
activiteiten organiseren, zoals optredens van
gospelkoor Akkoord en het jaarlijkse concert
van Lisa del Bo. Tot slot droomt de vereniging
ervan om samen met de andere christelijke
kerken in Bilzen ooit een groots popfestival
van het religieuze lied op touw te zetten.

Eind april is er dus de eerste kapellekeswandeling. Als inspiratie diende het boek ‘Waar de
aarde naar de hemel wijst. Kapellen, grotten
en kruisen in Bilzen’ van René Daerden en
Raymond Vanlessen. Er zijn drie afstanden:
4, 10 en 20 km. Alle trajecten passeren langs
het waterkasteel van Schoonbeek, waar
men uitzonderlijk een kijkje kan nemen in de
kapel. Elke deelnemer ontvangt een brochure
met uitleg over de bezienswaardigheden.

De kapellekeswandeling vindt plaats op
zaterdag 25 april. Starten kan tussen 7.30 en
15 uur in zaal Beterveld, Schoolstraat 23 in
Schoonbeek. Deelname bedraagt 2 euro.

Info: mathieu.hornix@outlook.com
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