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VOORWOORD

VACCINATIES GEVEN HOOP
Beste Bilzenaar
Ons vaccinatiecentrum in De Kimpel draait intussen op volle toeren. Dagelijks
ontvang ik felicitaties over het vriendelijke onthaal, de duidelijke begeleiding en
de vlotte inentingen.
Graag geef ik deze felicitaties door aan de honderden medewerkers en vrijwilligers uit Hoeselt, Riemst en Bilzen die het beste van zichzelf geven om het
coronavirus te helpen bestrijden. Ook de dokters en verpleegkundigen staan
dagelijks in de bres voor uw en mijn gezondheid, nu al meer dan een jaar lang.
Vandaag zijn velen van hen ook in de weer in het vaccinatiecentrum.
Beste mensen, sommigen vragen zich af of dit intergemeentelijk vaccinatieproject geen voorafbeelding is van een fusie. Of die er daadwerkelijk komt, kan
momenteel niemand zeggen. Maar dat een grotere samenwerking vaker nodig
zal zijn om de uitdagingen van de toekomst efficiënt aan te pakken is zeker waar.
Dit vraagt dat we ons eigen gelijk wat meer opzijzetten om te komen tot een
consensus, in het algemeen belang van onze bijna 60.000 inwoners. Dat dit in
deze vaccinatiecampagne zo wonderwel lukt, is de verdienste van ons allen. Ik wil
dan ook mijn collega’s Mark en Werner en alle medewerkers hiervoor bedanken.
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Intussen zijn de cijfers inzake besmettingen en
vaccinatiebereidheid voor onze stad bij de beste
van het land. En daarvoor dank ik u, Bilzenaren, van
harte! Uw dagelijkse discipline en inzet om de richtlijnen te volgen geeft dit goede resultaat.
Dit brengt de hoop die we nodig hebben. Hoop om
straks in de zomer, samen met velen, het glas te
kunnen heffen op ieders gezondheid!

Uw burgemeester,
Johan Sauwens

Offroad Bilzen, Rijkhoven

“Viël bewaege gif rès èn ze laeve.”

~ Waar de spieren werken, daar rust het gemoed.
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VOORAAN

SANITAIRE
PAKKETTEN VOOR
PERSONEN MET
BEPERKT BUDGET

O

BILZEN DE BOER OP

E

lke woensdag zakken massa’s bezoekers af naar het centrum voor de wekelijkse
markt. Het uitgebreide aanbod en de gezellige opstelling van de kramen bezorgen
velen haast een vakantiegevoel. Vanaf deze maand valt er op dat vlak nog meer te beleven.
Wie houdt van lokale, duurzame en ecologische producten kan voortaan iedere tweede en
vierde zaterdag tussen 8 en 12 uur terecht op het Camille Huysmansplein voor ‘Bilzen de
boer op’.

nlangs voorzag het Sociaal
Huis sanitaire pakketten voor
de klanten van welzijnsverenigingen Vincentius Bilzen (foto) en De
Goede Herder. Behalve o.m. handgel,
mondmaskers en papieren zakdoeken
bevatten de dozen een waardebon
van 10 euro voor de sociale kruidenier
Bieskruid. Ook Vincentius Diepenbeek
en Toevlucht in Hoeselt ontvingen
gelijkaardige sets voor hun Bilzerse
klanten. In totaal gaat het om 300
stuks, die samen 6.600 euro kosten. Dit
bedrag werd volledig gefinancierd door
de COVID-subsidies van de federale
overheid.
Info: Sociaal Huis I 089 51 94 80 I
sociaalhuis@bilzen.be

Op deze markt staat de korte keten centraal. Een tiental standhouders biedt diverse (biologische) voedingswaren aan uit eigen streek. Het gamma varieert van hoeveartikelen tot
seizoensgebonden lekkernijen. Heerlijk en eerlijk, zoals dat heet, zonder tussenschakels
tussen de producent en de consument. Afspraak dus op zaterdag 10 en 24 april voor de
eerste edities van ‘Bilzen de boer op’!
Info: 089 51 95 28 I economie@bilzen.be I 089 51 95 32 I evenementen@bilzen.be

SNUISTEREN OP DE BOEKENMARKT

D

e komst van de lente betekent ook een nieuw seizoen van de onovertroffen
boekenmarkt. Tot en met september groeit de Markt iedere laatste zondag
van de maand uit tot een grandioos boekenparadijs in openlucht. Tussen 12 en 17
uur biedt een vijftigtal kramen duizenden romans, naslagwerken, foto- en kunstboeken, exclusieve publicaties, strips, lp’s, cd’s, games en dvd’s aan en dat alles
tegen voordelige prijzen. Op 25 april vindt de eerste editie van 2021 plaats, natuurlijk
helemaal coronaproof.
Geïnteresseerde standhouders kunnen zich aanmelden op de website van bibliotheek De Kimpel. Een plaats inclusief overdekte kraam met tafel kost 10 euro.
Info: 089 51 95 06 I bibliotheek@bilzen.be I bilzen.bibliotheek.be/boekenmarkt

4

BELEID

UIT DE GEMEENTERAAD

I

n Munsterbilzen wordt een nieuwe verkaveling aangelegd tussen de Chrysantenlaan,
de Dulgaardstraat en de Violierenstraat. De woonzone met een oppervlakte van 1,52
hectare zal Munstergaarde heten. 26 loten zijn bedoeld voor halfopen bebouwing en vijf
voor open bebouwing. Er komt tevens een buurtpark met speelvoorzieningen.

De overeenkomst tussen de stad, het Vlaams Gewest, De Lijn en Infrabel over het
afschaffen van de overwegen in Bilzen werd vernieuwd. Dat brengt de realisatie van de
tweede spoorwegtunnel een stap dichterbij. Alle partners gaan het engagement aan
om het nodige budget vrij te maken voor het overwegenproject. De werken kaderen
deels binnen het Spartacusproject van De Lijn. Concreet zullen de overwegen in de
Molenstraat, Nijverheidsstraat, Laarstraat, Boomstraat, Rooi, Laakstraat en de Hasseltsestraat vervangen worden door bruggen, tunnels en fietspaden. De gescheiden infrastructuur zorgt voor een veilige en vlotte doorgang. Na het indienen van de omgevingsvergunning volgt een digitale infosessie voor de buurtbewoners, alsook een brede
communicatie naar de rest van de Bilzenaren.
Sinds april 2020 kunnen burgers via een centraal mailadres en een webformulier
klachten overmaken. Tot op heden liepen er elf binnen, waarvan drie niets te maken
hadden met het functioneren van de stad en twee onontvankelijk bleken. Daarmee
bleven er dus zes klachten over. Conclusie: de inwoners zijn tevreden over de werking
van de stadsdiensten. De goede resultaten stimuleren het beleid om de positieve trend
de komende jaren verder te zetten.
De stad stelt een subsidie van 300.000 euro ter beschikking van voetbalclub KMR
Biesen. Het bedrag wordt gebruikt om het A-plein om te vormen tot kunstgrasveld.
Een noodzakelijke ingreep gezien de terreinen erg te lijden hebben onder de speelfrequentie. De club telt momenteel 263 leden, waarvan meer dan de helft jonger dan 18
jaar.
In oktober 2019 ging de kerk in
Schoonbeek
preventief
op
slot.
Zwamvorming in de houten steunbalken
zorgde voor mogelijke stabiliteitsproblemen. Gespecialiseerde instanties
werden ingeschakeld om een permanente oplossing uit te werken. Binnenkort
gaan de herstellingen van start. In de
eerste fase worden trekstangen aangebracht in de nok van de kerk. Binnen krijgen de balken op vier plaatsen tijdelijke
ondersteuning. De balken aan de buitenkant worden vervangen door een metalen
constructie en er komen extra steunen. Zo is de stabiliteit van het gebouw opnieuw
gewaarborgd. De stad voorziet een doorgeeflening van 315.000 euro. Daarnaast heeft
de kerkfabriek bij de Vlaamse overheid een aanvraag ingediend voor een subsidie van
90.000 euro. Als alles meezit, zijn de herstelwerken midden juli achter de rug.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 30 maart om 20 uur. Meekijken en
-luisteren kan via bilzen.be/livestream.

GEMEENTERAADSLEDEN IN DE KIJKER:

Relinde Willems (Beter Bilzen)
Woonplaats: Waltwilder
Beroep: diensthoofd medische registratie
AZ Vesalius
Leeftijd: 52 jaar
E-mail: relinde.willems@bilzen.be
Favoriete locatie: Groenendaal in
Waltwilder en het Broek in Mopertingen
Bilzerse troeven: het uitgebreide
zorgaanbod voor alle leeftijden en diverse
doelgroepen

Johan Danen (Groen)
Woonplaats: Bilzen
Beroep: Vlaams volksvertegenwoordiger
Leeftijd: 49 jaar
E-mail: johan.danen@bilzen.be
Favoriete locatie: het Munsterbos: vaak
bedreigd maar een echte overlever
Bilzerse troeven: Bilzen heeft al het
goede van een grotere stad zonder de
nadelen ervan. Dat vraagt constante
aandacht. Idem voor de landelijkheid in
onze kerkdorpen

Info: bilzen.be/gemeenteraad
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GEZOCHT: DRIJVENDE KRACHT ACHTER
CAFETARIA ZWEMBAD

H

et Autonoom Gemeentebedrijf stadsontwikkeling (AGB) Bilzen is op zoek
naar een uitbater voor de cafetaria van zwembad De Kimpel. Samen met het
cultuurcentrum, de bibliotheek, de sporthallen en jeugdcentrum de Bilding is het
zwembad één van de drukbezochtste locaties in de regio. Bovendien liggen sporten recreatiepark Katteberg en WZC De Wijzer op wandelafstand.

Om de site nog aantrekkelijker te maken zoekt het AGB een enthousiaste horecatopper met ruime ervaring om de cafetaria van het zwembad uit te baten. Is het
voor u vanzelfsprekend om klanten grandioos in de watten te leggen en elke dag
opnieuw topkwaliteit af te leveren? Dan komt u in aanmerking voor de concessie.
De cafetaria ligt middenin de vrijetijdssite en omvat een horecaruimte van 100 m²,
een keuken, drankautomaten in de inkomhal van het zwembad, een binnen- en
buitenterras en een voorraadkamer in de kelder. De overeenkomst gaat in op
1 juli 2021.
Het inschrijvingsformulier en de concessievoorwaarden zijn verkrijgbaar bij onderstaande contactpersonen. Inschrijvingen moeten ten laatste op 1 mei 2021 aangetekend worden ingediend bij de Dienst Overheidsopdrachten, Deken Paquayplein 1
in 3740 Bilzen of via overheidsopdrachten@bilzen.be.
Info: tonnie.nijssen@bilzen.be I gisy.panis@bilzen.be

VANAF VOLGEND VOORJAAR ZACHT WATER
UIT DE KRAAN

D

e bouw van het hoogtechnologisch waterproductiecentrum (WPC) aan de Asdreef
nadert zijn voltooiing. De effectieve onthardingsstap gebeurt in het voorjaar van 2022.
Vanaf dan worden circa 16.000 gezinnen in Bilzen, Riemst, Veldwezelt en ‘s Herenelderen
met zacht water bevoorraad.

De gemiddelde hardheid van het kraantjeswater zal dalen van 35°F naar 15°F en dat zorgt
voor meer gebruiksgemak. Wasmachines, koffiezetapparaten, boilers en douchekoppen
zullen langer meegaan. Kranen en gootstenen zijn makkelijker te reinigen. Het zeepverbruik vermindert drastisch en het wasgoed is frisser. Ook het milieu heeft baat bij zacht
water. Er komen immers minder
wasproducten, schoonmaakmiddelen en zoutlozingen van particuliere ontharders in het afvalwater
terecht.

OPLETTEN MET
NATTE DOEKJES

D

Momenteel beschikken enkele
deelgemeenten in het noorden van
Bilzen al over zacht water. Dat is o.m.
het geval voor Munsterbilzen, Eik en
stukken van Beverst en Eigenbilzen.

e stedelijke Wegendienst krijgt
steeds meer meldingen van
verstopte riolen, huisaansluitingen
en pompputten door natte doekjes.
Deze zijn in tegenstelling tot vermeldingen op de verpakking niet biologisch afbreekbaar. Spoel de doekjes
dus niet door het toilet en vermijd
onaangename gevolgen voor uzelf
en de buren.

Info: www.dewatergroep.be

Info: Wegendienst I 089 39 96 60
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K I N D E R O P VA N G

STAD START LOKET OM
OPVANGVRAAG IN KAART
TE BRENGEN
Bilzerse ouders die op zoek zijn naar opvang voor hun baby of peuter
kunnen voortaan terecht bij het Lokaal Loket Kinderopvang. De stad
richtte onlangs dit neutraal informatie- en ondersteuningspunt op. Om
zoveel mogelijk ouders te helpen wordt er zowel online gewerkt als met
een antennepunt in het Huis van het Kind.

G

epaste en beschikbare opvang vinden
blijkt vaak een hele onderneming.
Het Lokaal Loket Kinderopvang brengt
daar verandering in. Het vereenvoudigt
de zoektocht van (aanstaande) ouders
aangezien ze zich tot één centraal punt
kunnen wenden.

iedereen dankbaar die er zich dag in dag
uit voor inzet”, gaat Mebis verder. “Dankzij
het platform zal de stad meer zicht krijgen
op de noden van ouders en het aanbod
van onthaalouders. Dit levert interessante
gegevens op waarmee we met het beleid
aan de slag kunnen.”

Schepen van kinderopvang Griet Mebis
(r.): “Geïnteresseerde ouders melden zich
aan op www.bilzen.be/kinderopvang om
het aanbod te bekijken en een aanvraag in
te dienen. De opvanginitiatieven verwerken
deze en informeren hen persoonlijk over de
beschikbare plaatsen. Wie hulp nodig heeft
bij de registratie of een dringende opvangvraag heeft kan een afspraak maken via
het Huis van het Kind.”

Om de kloof tussen vraag en aanbod verder
te verkleinen zijn nieuwe onthaalouders
nodig. Leentje Roberti (l.) zit bijna 12 jaar in
het vak en kan het alleen maar aanraden.
In haar opvang in Munsterbilzen zorgt ze
dagelijks voor zo’n acht kindjes tussen drie
maanden en 2,5 jaar.

De vraag naar opvang blijft groeien en
overstijgt het aantal plaatsen. “Kinderopvang is van onschatbare waarde. We zijn

“Het is enorm interessant om het unieke
in elk van hen te ontdekken en ze op hun
eigen ritme te zien groeien. Ik vind het
geweldig om dit proces te begeleiden en
hen een goede basis mee te geven. Ouders
ondersteunen is een ander fijn deel van de

job.” En er zijn nog voordelen: “Kinderen
houden mij jong! Het feit dat ik van thuis
uit werk en meer beschikbaar ben voor het
gezin, is mooi meegenomen. Het betekent
wel dat ze volledig achter mijn keuze
moeten staan.”
Een dag van een onthaalouder is
goedgevuld en bevat uiteenlopende taken.
Al voor 7 uur is Leentje in de weer met de
poets zodat alles spic en span is wanneer de
kindjes arriveren. In de voormiddag wordt er
gespeeld en is er een verzorgingsmoment
en potjestraining voor de peuters. Na het
eten volgt een slaapsessie en wordt er
verder gespeeld. “Ik probeer te voldoen aan
de interesses van alle kinderen en wissel
geregeld het materiaal om hen te blijven
uitdagen. Wanneer iedereen omstreeks 18
uur naar huis is, wordt alles klaargezet voor
de volgende, boeiende dag.”
Ook onthaalouder worden? Ferm Kinderopvang organiseert regelmatig infomomenten, ook online.
Bel hiervoor naar 070 24 60 41 of mail naar
dvo.bilzen@samenferm.be.
Info: Huis van het Kind I 089 39 96 50 I
lokaalloket@bilzen.be I
www.bilzen.be/kinderopvang
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TOERISME

BELEEF DE BLOESEMS
IN BILZEN
WAAIER AAN ONTSPANNENDE ACTIVITEITEN

Het fleurigste seizoen van het jaar staat voor de deur.
De hoogstamboomgaarden in en rond Alden Biesen laten zich
opnieuw van hun kleurrijkste kant zien en transformeren in een
weelderige bloesemmassa. En u? U geniet vanop de eerste rij van dit
fascinerende fenomeen, dankzij het coronaproof programma van de
Dienst Toerisme, inclusief enkele leuke nieuwigheden!

EROPUIT

Liever op de trappers? De fietskaart
‘Tussen bloesems en fruit’ loodst u door de
allermooiste decors. De Landcommanderij
vormt eveneens het startpunt van één van
de zes fruitfietslussen en een uitleenpunt
voor (elektrische) fietsen.

A

lleen of met twee, met familie of
vrienden en misschien een vrolijke
viervoeter erbij, iedereen heeft inmiddels
de geneugten van het wandelen ontdekt.
Voeg daar nog een wondermooi bloesemdecor aan toe en dat heet dan gelukkig
zijn. De grootste openbare hoogstamboomgaard van West-Europa biedt plaats
genoeg om bezoekers op een veilige
manier te ontvangen.
Vanuit de Landcommanderij start een lus
(blauwe bewegwijzering) van 4 km. Voor een
leerrijke bloesemtrip van eveneens 4 km met
hier en daar een kwinkslag zorgt een erkende
natuurgids. U kan iedere zondag van 4 april
t.e.m. 2 mei en op paasmaandag mee in zijn
voetspoor treden, telkens om 14 uur.

zes jaar mee op pad. Ouders evenzeer
welkom! Iedere zondag en woensdag van
4 april t.e.m. 2 mei en op paasmaandag,
telkens om 15 uur. De Fruitspeurtocht richt
zich dan weer op kinderen van 6 tot 12 jaar.
Zij kunnen van midden maart t.e.m. oktober
dagelijks op avontuur in en rond Alden
Biesen.

Voor de kleinsten tot zes jaar is er de
Kleuterbloesemwandeling, een verhalende tocht van 2,5 km in de fabelachtige
hoogstamboomgaard. Jeugdauteur Stijn
Moekaars neemt jongens en meisjes tot

Als het allemaal wat meer mag zijn (en
dan hebben we het over 25 km) zijn er
nog steeds de langeafstandswandelingen
‘Kunst en Kastelen’ en ‘Landelijk Schoon’
met vertrek op de Markt.

Tijd om bij te tanken? Ook dit jaar strijkt
het pop-upbloesemterras neer op een
idyllisch plekje in Alden Biesen. Drie
foodtrucks parkeren naast het vlonderpad,
klaar om passanten te verwennen met
heerlijke afhaalproducten. Zo is er ijs van
de Crèmedaus, koffie en boterhammen
van de Baristabar en houdt de Jazz Bilzen
Beertruck halt met allerlei lekkers. Smullen
kan elke zaterdag en zondag vanaf 27
maart t.e.m. 2 mei, tijdens de paasvakantie
elke dag van 10 tot 18 uur.
De ontluikende boomgaard is bovendien de
geknipte plek voor een sfeervolle picknick.
Onder een immens bloesemdak smaakt
die des te meer. Via het Toeristisch Onthaal
kan u een mand met streekgebonden
producten bestellen.
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Iedereen die meedoet aan activiteiten
tijdens het bloesemseizoen ontvangt
trouwens een bon voor een smakelijke
verrassing bij de deelnemende zaken.

NIEUW!
Sinds dit jaar kunnen liefhebbers een
elektrische ZOEF-step of Vespa huren om
al snorrend de bloesems te verkennen.
Wind in de haren en genieten maar. Zo
komt la dolce vita weer een stapje dichterbij.
Daarnaast werd de vloot van elektrische
golfwagentjes uitgebreid. Naast de vier
comfortmodellen zijn er nu vier deluxewagentjes beschikbaar. Om ontspannen en
milieuvriendelijk te cruisen in eigen regio,
al dan niet met een picknickmand op de
achterbank. Er zijn routes van één, twee en
vier uur. Wie wil scoren bij de wederhelft of
op zoek is naar een toffe uitstap voor het
gezin wacht best niet te lang met reserveren want de wagentjes zijn zeer populair.
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Ook het oude stadhuis op de Markt deelt
in de bloesemvreugde. Van eind maart
tot 2 mei krijgt het een speciale bloesemmake-over. Zeker de moeite om eens te
passeren, het belooft een fotogeniek plekje
te worden!
Tenslotte heeft Bilzen samen met
dertien andere Haspengouwse steden
en gemeenten voor het eerst een
digitaal magazine uitgebracht. ‘Hartelijk
Haspengouw’ bundelt het volledige
bloesemaanbod van de streek. Ga
dus gerust gluren bij de buren via
www.visithaspengouw.be en kom daarna
snel weer terug naar onze mooie stad!

Info en reservaties: Toeristisch Onthaal
Alden Biesen-Bilzen I 089 39 96 10 I
www.visitbilzen.be

I N S TA G R A M

ONDERTUSSEN OP
INSTAGRAM
Deel uw leukste foto’s van Bilzen met

#bilzagram en #visitbilzen!

dirkbillion: #schoonbeek

walk.our.way: #wandelen

corina_stokmans: #krokus

kriskesters: #springiscoming #reflection

hildeslegers: #katteberg
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BILZERSE ROTARY CLUB NEEMT ACTIE
TEGEN KINDERARMOEDE

I

n Vlaanderen leeft één op acht kinderen
in armoede en corona maakt het er niet
beter op. Vandaar dat Rotary Club Bilzen
– Alden Biesen dit werkjaar hiervoor circa
14.000 euro uittrekt. De lockdowns zetten
een rem op het jeugduitwisselingsprogramma van de vereniging. Het voorziene
budget wordt daarom besteed aan drie
jeugdkampen voor 7- tot 12-jarigen uit
kwetsbare gezinnen. Tijdens de krokusvakantie vond het eerste kamp plaats in
OC Sint-Amandus in Kleine-Spouwen. In
de paasvakantie zijn er nog twee gepland
in de regio Bilzen – Hoeselt en Kortessem.
In totaal nemen 45 kinderen eraan deel.
Door creatieve activiteiten leren zij zich
beter ontplooien en hun kansen in de
maatschappij vergroten. De organisatie van
de kampen bedraagt 7.000 euro. Daarvan
betaalt de Bilzerse Rotary Club 2.000 euro.
De vereniging heeft tevens 3.450 euro
veil voor het Huis van het Kind Bilzen –
Hoeselt en de Spelotheek in Kortessem
voor taaltassen en didactische spelletjes
voor kinderen van 6 maanden tot 3 jaar.
De taaltassen bevatten boekjes, cd’s en
spelletjes, die bijdragen aan de woorden-

schat en het taalgebruik van de peuters en
kleuters. Tegelijk betrekken ze de ouders
bij de ontwikkeling van hun kind(eren). In
totaal is de donatie goed voor een dertigtal
taaltassen. Het Huis van het Kind leent ze
uit aan Kind en Gezin, kleuterscholen, Kind
en Taal enz. CKG Molenberg krijgt eveneens
3.450 euro voor de aankoop van fietsen en
buitenspeeltuigen.
Vorig jaar kon de club geen feesten organiseren om geld in te zamelen. Als alternatief

koos men op Vaderdag voor een brunch
en diner aan huis. Op 11 april zal voorzitter
Paul Christoffels een halve marathon
lopen. Sponsors zijn meer dan welkom. De
opbrengst gaat opnieuw integraal naar
projecten voor kansarme kinderen.

Info: p@ulchristoffels.be I jstegen@profiel.be I
bilzen-alden-biesen.rotary1630.org I
Facebook: Rotary Bilzen – Alden Biesen I
huisvanhetkind@bilzen.be

SVK HOUTVAST ZOEKT GROTE WONINGEN

E

en kwaliteitsvolle huurwoonst vinden is niet altijd vanzelfsprekend, zeker niet voor
personen met een beperkt budget. Sociaal Verhuurkantoor Houtvast (Brugstraat 26)
probeert hen te helpen in hun zoektocht door privéwoningen te (ver)huren in Bilzen en
omliggende gemeenten. De medewerkers stellen vast dat vooral het tekort aan huizen met
drie slaapkamers of meer steeds nijpender wordt en lanceren daarom een oproep.
Coördinator Inge Vanbrabant: “Mits enkele renovatiewerken zijn heel wat panden die
momenteel leegstaan snel geschikt om in te wonen. De voordelen zijn enorm: het aanbod
wordt groter, de eigenaar ontvangt inkomsten in plaats van een leegstandsheffing te
moeten betalen en het uitzicht van de buurt gaat erop vooruit. Bovendien komt wie een
huis opknapt en aan een sociaal verhuurkantoor verhuurt mogelijk in aanspraak voor extra
subsidies. De Vlaamse renovatiepremie bijvoorbeeld kan oplopen tot 10.000 euro.”
Via de overeenkomst met het SVK zijn de huurinkomsten gegarandeerd en worden
wanbetalingen vermeden. Houtvast zorgt voor een nauwe opvolging en begeleiding van de
huurder. Tot slot: als een woning verkocht wordt en nadien te huur aangeboden aan het
SVK, geniet de eigenaar van een verlaagd registratierecht.
Info: 089 24 38 32 I info@svkhoutvast.be
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VA C C I N AT I E C E N T R U M

VLOTTE VACCINATIE DANKZIJ
VRIJWILLIGERS
De vaccinatiecampagne voor de inwoners van Bilzen, Hoeselt en
Riemst komt goed op gang. De meeste zorgverleners werden al
ingeënt en de eerste uitnodigingen voor 65-plussers zijn de deur uit.
Afhankelijk van de levering van de vaccins wordt de capaciteit in de
volgende weken uitgebreid. Dat is enkel mogelijk dankzij de inzet van
honderden enthousiaste vrijwilligers.

A

l meer dan 800 personen uit Bilzen,
Hoeselt en Riemst stelden zich
kandidaat om bij te springen als vrijwilliger.
Hun hulp is van onschatbare waarde om
het vaccinatiecentrum ook in de komende
periode open te houden. Alle kandidaten
worden in functie van de geldende noden
opgebeld en ingepland.

Hilde Kuppens (r.) uit Munsterbilzen is
reeds aan de slag in De Kimpel: “Na veertig
jaar werken in de zorg ging ik onlangs op
pensioen. Omdat ik nog actief wil blijven en
maatschappelijk betrokken ben, heb ik me
ingeschreven als vrijwilligster in het vaccinatiecentrum. Mijn jarenlange ervaring kan
ik hier inzetten om anderen te helpen. Daar
word ik gelukkig van.”

Wil u ook ingeschakeld worden als vrijwilliger? Aanmelden kan via onderstaande
website. Er zijn verschillende functies,
gaande van parkeerwachter tot onthaalmedewerker of toezichter, dit steeds op
basis van wanneer u beschikbaar bent.
Een team van stadsmedewerkers, die de
algemene coördinatie van het vaccinatiecentrum en het callcenter op zich nemen,
zorgt voor bijstand aan de vrijwilligers.
VACCINEREN IS HET BESTE PLAN
Sommige inwoners twijfelen nog om zich te
laten vaccineren of zitten met vragen over
eventuele bijwerkingen. Lizzy Vossen (l.) uit
Eigenbilzen is verpleegster bij het Wit-Gele
Kruis en werd gevaccineerd met AstraZeneca: “Ik heb vertrouwen in de weten-

schap. De vaccins werden met de grootste
zorg ontwikkeld om ons te beschermen, niet
om schade toe te brengen. Ik vind het ook
belangrijk om aan anderen uit te leggen
dat vaccineren cruciaal is om groepsimmuniteit te bekomen. Men beschermt niet
alleen zichzelf, maar ook anderen. Dat is de
beste weg om deze pandemie achter ons
te laten, gespaard te blijven van het virus en
vrienden en familie terug te zien. De bijwerkingen van het vaccin wegen niet op tegen
de ziekteverschijnselen van COVID-19. De
gemotiveerde medewerkers vangen hier
iedereen goed op en antwoorden op alle
vragen. Dat stelt gerust.”
“Er heerst ook een prima sfeer onder de
vrijwilligers. We werken samen aan een
gemeenschappelijk doel en dragen bij aan
een warme samenleving waarin mensen
om elkaar geven. De bezoekers zijn
dankbaar en blij dat ze eindelijk hun prik
krijgen. Het geeft hen terug perspectief in
het leven en neemt de angst weg om ziek
te worden. Samen kijken we uit naar betere
tijden”, besluit Hilde Kuppens.
Info: www.bilzen.be/corona I
www.laatjevaccineren.be

13

FOCUS

WANDELPRET MET TEAM ODETTE

STAPPEN VOOR DE BILZERSE NATUUR

E

ind juni nemen stadsgenoten Emilie
Mulders, Eva Driesen, Laura Degrève en
hun vriendin Astrid Begas deel aan Expeditie
Natuurpunt. Op twee dagen tijd zullen ze
60 km wandelen doorheen Limburg. Doel
is minstens 1.500 euro in te zamelen voor
een natuurgebied naar keuze. Dat wordt de
pittoreske Demervallei, die heel wat Bilzenaren ontdekten tijdens de lockdowns. De
opbrengst van het initiatief gaat integraal
naar het onderhoud en eventuele uitbreiding
van de waardevolle zone.
Expeditie Natuurpunt brengt twee passies
van de jongedames samen. Ze zijn fervente
fans van wandel- en trektochten en
hebben een groot hart voor de natuur. “Een
groene omgeving is erg belangrijk. Mensen
komen er tot rust, zeker in deze coronatijden. Omdat we afgelopen jaar vooral in
eigen streek rondtrokken, spreekt het voor
zich dat we de Demervallei willen steunen”,
klinkt het.
Het is niet de eerste keer dat de
leerkrachten hun ranke schouders onder
het milieu zetten. Astrid maakte samen
met Natuurpunt een groene speelplaats
in haar school en hielp net als Laura en
hun respectievelijke leerlingen mee met
de opruimactie ‘Bilzen proper’. Voorts
verzamelt het viertal steevast zwerfvuil
tijdens wandelingen in het bos.
Nu is het dus aftellen tot 26 en 27 juni. Behalve
de schoenen inlopen zijn de teamleden druk
in de weer met het vinden van sponsors. Er
is de obligate wafelverkoop en daarnaast
wordt gezocht naar sympathisanten en
plaatselijke handelaars en bedrijven die voor
financiële steun willen zorgen.
Tot slot: vanwaar de naam Team Odette?
Emilie Mulders: “Odette is mijn hondje en
onze mascotte. Ze is te klein om de hele
tocht mee te doen. Maar we zijn er zeker
van dat ze ons aan de finish kwispelend zal
staan opwachten.”
Info: 0496 14 64 23 I
emilie_mulders@hotmail.com I
expeditie.natuurpunt.be/project/29545
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ANTON EN SIMCHA VAN DER BEEK WINNEN
POËZIEWEDSTRIJD

E

ind maart vond het digitale slotfeest plaats van de
pöeziewedstrijd ‘Warm Bilzen – edel en schoon’.
Tot hun grote verbazing kwamen Anton en dochter
Simcha van der Beek als winnaars uit de bus. De
jury bekroonde hun inzending omwille van de
poëtische kracht en de literaire allure. Ook de
opbouw, waarbij de eerste twee strofes ingenieus
versmelten in de derde, viel in de smaak. Net
zoals de clip, waarin de stemmen van vader en
dochter samenvloeien en versterkt worden door de
Minecraft-animatie en muziek.
Zelf omschrijven ze de sfeer van het gedicht als zoetsappig, schrijnend en vragend.
“En dan te bedenken dat wij nooit met poëzie bezig zijn”, zegt Anton van der Beek,
“hoogstens af en toe een frustratiegedicht om iets van me af te schrijven. We
bedachten een originele insteek die snel uitgroeide tot een echt gezinsproject. Aan
de tekst hebben we twee weken intensief geschaafd. Het oorspronkelijke idee om een
clip op te nemen aan het stadhuis en de voormalige Ark van Noé bleek uiteindelijk
te statisch. In de plaats werkte Simcha samen met haar broertjes Iren en Justys het
Minecraft-filmpje uit.”
Vader en dochter beschouwen het als een eer om de Mathieu Wijnen-prijs in ontvangst
te nemen: “We zijn blij dat we Mathieu persoonlijk hebben gekend als baliemedewerker
in de bibliotheek en de kunstacademie. Enkele jaren geleden bezorgde hij ons nog heel
mooi krantenmateriaal.”
Het winnende gedicht van Anton en Simcha is te bekijken en beluisteren op de website
van bibliotheek De Kimpel. De tweede plaats ging naar Marlies Brepoels met ‘Verbinding’.
Info: bibliotheek@bilzen.be I bilzen.bibliotheek.be/poeziewedstrijd

VRIJE TIJD

DE KIMPEL BIEDT NOG MEER MOGELIJKHEDEN
OM TE BEWEGEN EN ONTSPANNEN
Vrijetijdssite De Kimpel is doorheen de jaren uitgegroeid tot één van de meest
geliefde ontmoetingsplaatsen voor jong en oud. Culturele meerwaardezoekers,
fanatieke sporters, recreatieve wandelaars, tieners die kicken op stunts … Ze komen
er allemaal aan hun trekken. Binnenkort valt er nog veel meer te beleven want
momenteel wordt de site uitgebreid met diverse attracties.
BUITENSPORTZONE
Aan de voorkant van het zwembad komt
een outdoorpark van ca. 400 m² verdeeld
in drie zones. De eerste is bedoeld voor
senioren. Makkelijke en toegankelijke
toestellen geven hen de mogelijkheid om
al dan niet begeleid aan hun mobiliteit en
conditie te werken. De meeste apparaten
zijn in weerstand verstelbaar zodat ook
andere doelgroepen ze kunnen gebruiken.
Zone 2 omvat een groot combinatietoestel
voor diverse fitnessoefeningen geschikt
voor verschillende leeftijden. Tot slot zijn er
de calisthenics of street workout-apparaten.
Deze bieden uitdagende oefeningen
voor zowel de beginnende sporter als de
doorwinterde
calisthenics-beoefenaar.
Het outdoorpark krijgt een overzichtelijke indeling en is eveneens bedoeld voor

groepslessen en -trainingen. Elk toestel zal
een QR-code bevatten met meer uitleg
over de oefeningen. In de bijbehorende app
zijn zelfs kleine fitnessprogramma’s uitgewerkt. De opening van de buitensportzone
is voorzien voor de tweede helft van mei.

werken zullen ongeveer 80 dagen duren.
Het ontwerp kwam mee tot stand dankzij
de inbreng van lokale jongeren die vaak
gebruikmaken van het skatepark.

NIEUW SKATEPARK
Na 16 jaar intensief gebruik liep in het
skatepark niet alles meer op wieltjes.
Daarom startte begin maart de realisatie
van een nieuw streetstyle concrete park op
dezelfde locatie. De oppervlakte wordt uitgebreid van 600 naar 900 m². Dat betekent
meer ruimte en toestellen en dus nog meer
skate-, BMX- en stepplezier. Het geheel heeft
een open karakter en zal beter aansluiten
bij de rest van de vrijetijdssite. Het budget
voor dit project bedraagt 200.000 euro. De

SPEELPLEIN
De haag aan het speelplein wordt verplaatst
richting zwembad met als resultaat een
extra ligweide om te ravotten, picknicken
enz. Er komt ook een zone met een
drietal dynamische toestellen voor oudere
kinderen plus een stuk klimwand. Kleuters
worden verwend met een nieuw toestel
dichtbij het terras van de cafetaria, zodat ze
in het zicht van hun ouders kunnen spelen.

WANDELPAD
Deze zomer wordt een nieuwe verbinding
voor wandelaars aangelegd in de Katteberg.
Die zal lopen van de vijvers langs het
B-voetbalplein tot aan het dierenparkje
en daar aansluiten op bestaande wandelpaden. Op die manier ontstaat een gesloten
lus te midden van één van de mooiste
natuurgebieden in Bilzen.
Info: 089 51 93 29 I jeugd@bilzen.be I
089 51 95 16 I sport@bilzen.be
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ACTIVITEITEN

APRIL
Door de maatregelen tegen het coronavirus is dit overzicht onder voorbehoud.
Voor een laatste stand van zaken kan u terecht bij de organisatoren.

Seniorenwerking in actie
• Gezondheidswandelingen: elke maandag
vanaf 10.30 uur
• Nordic walking: elke vrijdag vanaf 10 uur
Om het kwartier vertrekt aan LDC De
Wijzer een groep van 4 personen, incl.
de begeleider. Gratis deelname, vooraf
inschrijven verplicht
Info en inschrijvingen: 089 39 96 20 –
senioren@bilzen.be
Bilzen bloeit
Nergens in Haspengouw is de
bloesemperiode zo intens te beleven
als in uw eigen stad. Lees er alles over
op pagina’s 8 t.e.m. 10.
Info: www.visitbilzen.be

The Anonymus Family
T.e.m. 11 april staan de lichtgevende
beelden van Patrick Meylaerts en
Atelier Haute Cuisine in de Rode
Kruislaan op de grens tussen Rosmeer
en Mopertingen. Daarna verhuizen ze
naar het Leroyplein in Munsterbilzen.
Hou de Facebookpagina van CC De
Kimpel in de gaten. Wie een foto van
de beelden post met de hashtags
#anonymusfamily en #ccdekimpel kan
een digitale geschenkkaart winnen.
Info: 089 51 95 30 – cultuur@bilzen.be
– www.dekimpel.be
ZinInZang virtueel
Begin april staat een nieuwe meezingvideo met ondertitels online met als thema
‘Pasen en aprilse (vaccinatie)grillen’. Surf
naar vimeo.com/518986149 of kijk op 18
april om 13.20 uur naar Eclips TV. Herhaling
op 21 april om 13.15 uur
Info: www.zininzang.be

TOT 11 APRIL

• Bewegen tegen Parkinson – Wandel of
loop in eigen streek en op eigen tempo
100 km en steun het onderzoek tegen
Parkinson.
Info: bewegentegenparkinson.be
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• Eureka’s paastochten – Uitgepijlde
wandelingen met vrij vertrek aan de
Blondeswinning in Grote-Spouwen. Twee
inkortbare lussen van 9 en 16 km. Gratis
deelname
Info: 0494 05 26 64 – rizzbizz53@gmail.com

VAN 3 T.E.M. 18 APRIL

Lentezoektocht ‘Red de bij’ voor kinderen
vanaf 4 jaar in Alden Biesen. Gratis
deelname
Info: www.alden-biesen.be

VAN 5 T.E.M. 7 APRIL

Paaskampen voor kleuters vanaf 4 jaar in
Kunstkoepel – Academie voor Beeld en
themakampjes voor kinderen vanaf 6 jaar.
Gratis deelname. Ook van 12 t.e.m. 14 april
Info: kwasteeltje@gmail.com

VAN 8 T.E.M. 11 APRIL

Paaskampen voor kleuters vanaf 3 jaar in
de Kwasteeltuin, Fietenstraat 35 in Eigenbilzen. Voor kinderen vanaf 6 jaar theater
en wilde klei-kamp. Gratis deelname. Ook
van 15 t.e.m. 17 april
Info: kwasteeltje@gmail.com – www.kwasteeltuin.be

10 APRIL

21 APRIL

Webinar ‘Help, ik verveel me?!?’ om 19.30
uur. Gratis deelname
Info en inschrijvingen:
huisvanhetkind@bilzen.be

VAN 23 T.E.M. 25 APRIL

Gas geven! Hees boegeert – Uitgepijlde wandel- en looptochten (7 of 14
km) van de Sportdienst met vrij vertrek
en aankomst aan de kerk in Hees. Er
is ook een gezinsfietstocht (28 km).
Gratis deelname. Een gift voor het
goede doel kan op rek.nr. BE88 0910
1966 3141 van de stad Bilzen.
Info: 089 51 95 18 – sport@bilzen.be

VANAF 24 APRIL

Gratis shoppen
Tot en met 1 mei maken shoppers in
Bilzen veel kans om hun aankopen terugbetaald te krijgen. Deponeer gewoon de
kassatickets in de geluksbox aan het oude
stadhuis. Op zondag 25 april zijn de winkels
extra open van 13 tot 18 uur en op zaterdag
1 mei van 10 tot 17 uur. De winnaars worden
persoonlijk op de hoogte gebracht.
Info: mbc@bilzen.be

• Bilzen de boer op op het C. Huysmansplein. Zie pag. 4. Ook op 24 april
		 Info: 089 51 95 28 – 089 51 95 32

25 APRIL

18 APRIL

• Erfgoeddag ‘De Nacht’ met twee
vertellers vanaf 14 uur in Alden Biesen.
Ook gratis bezoeken aan het kasteel
Info: www.alden-biesen.be

Plantenexcursie met vertrek om 9.30 uur aan
de Kuilenweg en Munsterbeekweg in Spurk
Info: 0476 85 60 81 –
thomas.gyselinck@gmail.com –
Facebook: PWGenk

• Boekenmarkt in Bilzen
		 Zie pag. 4.

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

EEN VEILIGE EN GEZONDE WONING

D

e campagne ‘Wonen doe
je niet op goed geluk’
van de Vlaamse overheid
focust op de nieuwe woningkwaliteitsnormen. Het aantal
huizen in goede staat steeg
de voorbije jaren maar toch
zijn er nog heel wat die niet
aan de normen voldoen. Het
gaat daarbij o.a. om brandveiligheid, technische installaties,
voldoende verluchting, dakisolatie en isolerend glas. De
kwaliteitsnormen liggen vast
in de Vlaamse Wooncode. Wie
problemen ondervindt met
zijn of haar (huur)woning, kan
terecht bij de Dienst Wonen
of op onderstaande websites.
De
woningkwaliteitswijzer
bijvoorbeeld geeft concreet
advies om mogelijke mankementen in huis te voorkomen
of verhelpen.

NIEUW
IN BILZEN
Over-Hoop, Veldhof 4 in Eik, is een praktijk voor
professioneel onderbouwde therapie, begeleiding
en training voor (jong)volwassenen. In een huiselijke sfeer helpt klinisch psychologe Teresa
Teugels psychische klachten op het vlak van
o.m. relaties, zelfbeeld, depressies, angsten en
rouwverwerking te verlichten.
Info: 0475 42 76 96 I Over-Hoop@outlook.com I
www.over-hoop.com

Info: 089 51 93 10 I wonen@bilzen.be I
overheid.vlaanderen.be/wonen-doe-je-niet-op-goed-geluk I
www.vlaanderen.be/woningkwaliteitswijzer I woningpas.vlaanderen.be

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

DAAR KOMT
DE NIEUWE
BLAUWE ZAK

V

anaf 1 april mogen niet alleen plastic flessen en flacons,
metalen verpakkingen en drankkartons in de pmd-zak
maar ook plastic botervlootjes, yoghurtpotjes, schaaltjes
en folies. Op die manier wordt er meer afval aan huis
opgehaald en stijgt het aantal gerecycleerde verpakkingen.
De ophaaldata blijven ongewijzigd.
De containers voor zachte plastics op het recyclagepark
verdwijnen aangezien men deze voortaan kan meegeven
met de huis-aan-huisophaling. Die voor pmd blijven wel
beschikbaar, net zoals degenen voor harde plastics, zoals
oude tuinmeubels of emmers. De prijs voor de zakken
verandert niet: 3 euro voor twintig stuks. De oude exemplaren
kunnen nog worden gebruikt
tot eind dit jaar.
Info:
www.denieuweblauwezak.be
I www.limburg.net

STEDELIJKE TEGEMOETKOMING
IN SCHOOLFACTUUR

D

e coronaperiode brengt voor sommige ouders extra financiële
uitdagingen met zich mee. Speciaal voor hen verstrekt de stad
een eenmalige tegemoetkoming. Gezinnen die in aanmerking komen
kunnen rekenen op een tussenkomst van 50 euro per kind dat in het
lesjaar 2019-2020 onderwijs volgde in het secundair en hiervoor een
schooltoeslag kreeg van het Groeipakket. De personen in kwestie
zullen een brief van het Groeipakket ontvangen over de eenmalige
tegemoetkoming plus een folder omtrent sociale voordelen waarop
ze mogelijk recht hebben. De aanvraag dient uiterlijk op 30 april te
gebeuren bij het Sociaal Huis.

Info: 089 51 94 80 I sociaalhuis@bilzen.be I www.bilzen.be/sociaal-huis

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
De openingsuren van de stadsdiensten vindt u op
www.bilzen.be, net zoals eventuele wijzigingen.
• Stedelijk administratief centrum: 089 51 92 00
en info@bilzen.be
• Sociaal Huis: 089 51 94 80 en sociaalhuis@bilzen.be
• Ruimtelijke Ordening: 089 51 93 00 en ruimte@bilzen.be
• CC De Kimpel: www.dekimpel.be
• Toeristisch Infokantoor en Onthaalcentrum:
www.visitbilzen.be/contact
• Recyclagepark: 0800 90 720 en limburg.net/recyclageparken
Alle diensten zijn gesloten op paasmaandag 5 april. Bibliotheek en zwembad De Kimpel zijn ook gesloten op zondag
4 april (Pasen). Tijdens de paasvakantie van 5 t.e.m. 18 april
is het Seniorenhuis dicht en zijn er geen zwemlessen in
het zwembad.
In zwembad De Kimpel is het nog steeds verplicht op
voorhand te reserveren. De openingsuren en tijdsblokken
staan op www.bilzen.be/openingsuren-zwembad.

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
• Maandag van 17 tot 18 uur of op afspraak | 089 51 92 35
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
• Dinsdag van 18 tot 19 uur of op afspraak | 089 51 92 41

Het infokantoor in het oude stadhuis is elke werkdag open
van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur en op woensdag
doorlopend van 9 tot 16 uur. Het Onthaalcentrum in Alden
Biesen is open van 9.30 tot 17.30 uur.

Schepen Guido Cleuren
Openbare werken, gebouwen, nutsvoorzieningen, kerkhoven,
groenonderhoud, senioren, land- en tuinbouw
• Op afspraak | 089 51 92 42

LDC De Wijzer is van maandag t.e.m. donderdag open van
9 tot 16.30 uur en op vrijdag van 9 tot 14 uur.

Schepen Fons Caubergh
Financiën, aanbestedingen, aankopen, toegankelijkheid,
personen met een beperking, bibliotheek, ontwikkelingssamenwerking, kerkfabrieken
• Maandag van 13 tot 14.30 uur of 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
• Dinsdag van 11 tot 12 uur in het Sociaal Huis of 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
• Zaterdag van 9 tot 10 uur of 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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Archieffoto

KONINKLIJKE HARMONIE SINT-ISIDORUS RIJKHOVEN

H

onderd jaar geleden, op 2 januari 1921,
werd in Rijkhoven fanfare Sint-Isidorus
opgericht. De leden waren graag geziene
gasten op processies, gouden bruiloften, de
kroegentocht op kermismaandag en muziekfeesten in het dorp en de streek. Na W.O. II
werd de fanfare verder uitgebouwd. In 1961
startte men een trommelkorps op. Begin
jaren tachtig vormde het bestuur de fanfare
om tot harmonie. Meer en meer jonge leden
volgden een opleiding aan de muziekschool.
Dat gaf de vereniging een stevige boost. Heel
wat van die muzikanten zijn vandaag nog
steeds actief bij het gezelschap. Momenteel
bestaat dat uit zestig personen. De jongste is
12 jaar en de oudste wordt 88.
Honderd jaar KH Sint-Isidorus betekent bijna
evenveel artistieke hoogtepunten. Vanaf eind
jaren negentig verschoof de focus naar een
tiental projectconcerten. In 2000 was er ‘Een
reis door de tijd’ in De Velinx en vijf jaar later
een onvergetelijk halloweenconcert in Alden
Biesen. In 2017 deed het rockconcert ‘Rock
me Isidorus’ in De Kimpel 750 toeschouwers
compleet uit de bol gaan. Een tweede editie
kon niet uitblijven en kwam er in 2019. Zodra
de coronamaatregelen het toelaten, zet de
harmonie haar tanden in ‘Rock me Isidorus#3’.

COLOFON

Voorzitter Etienne Thijs: “Nog een onvergetelijke belevenis was ‘Dien vervloekten oorlog’
in 2018 in CC De Kimpel, ons concert naar
aanleiding van honderd jaar einde van Wereldoorlog I. In de aanloop naar het optreden
namen we deel aan een indrukwekkende Last
Post-ceremonie onder de Menenpoort en een
happening op de Grote Markt in Ieper. Dat was
voor al onze leden een emotioneel moment.”
Ook memorabel was het bezoek van koning
Boudewijn in 1991 aan Alden Biesen. KH
Sint-Isidorus mocht toen de instrumenten
bovenhalen. “Alles werd live uitgezonden op
tv. Daardoor konden duizenden kijkers een
vol uur meegenieten van onze composities.
Welke muziekvereniging in België kan dat
zeggen?” zegt Etienne Thijs fier.
Normaal repeteert het gezelschap elke
zaterdag in het parochiaal centrum in de Kogelstraat, met achteraf de obligate babbel en een
gemoedelijk glas aan de toog. Om welgekende
redenen is dat tijdelijk niet mogelijk maar het
eeuwfeest zonder meer laten passeren? Geen
sprake van! Componist Nick Van Elsen kreeg
de opdracht het muziekstuk ‘Rudenchoven’
uit te werken om de verbondenheid van de
harmonie met Alden Biesen te beklemtonen.

Zodra het kan wordt het opgevoerd tijdens een
galaconcert. Voorts staat een academische
viering op de planning en exclusieve activiteiten voor de leden.
Daarnaast kregen alle muzikanten een individuele
partij toegestuurd om thuis mee aan de slag te
gaan. Vervolgens speelden zij deze om beurten
in in de plaatselijke opnamestudio Subterra. De
stukken werden tot een prachtig geheel samengevoegd met als thema ‘Game of Thrones’. Het
resultaat is te bewonderen op YouTube.
Het honderdjarig bestaan is voor de harmonie
een stimulans om de professionele werking
ook de volgende decennia verder te zetten.
Jeugdafdeling De Biesenfluiters stoomt
virtuozen in spé klaar voor het echte werk en
samen met basisschool Het Klein Kasteeltje
en Kunstkoepel wordt muziekonderricht
aangeboden voor jongeren en volwassenen.
Mocht u er nog aan twijfelen: wie ook aan
het musiceren wil slaan met deze hechte
groep vrienden, wordt er met open armen en
trompetgeschal ontvangen.
Info: 0478 06 56 81 I 0471 03 68 27 I
harmonierijkhoven@gmail.com I
www.harmonierijkhoven.be
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