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STAD EN ONDERNEMERS
SCHRIJVEN ECONOMISCH
SUCCESVERHAAL

VOORWOORD

Beste Bilzenaar
De populariteit van onze academie blijft spectaculair omhooggaan. Meer en meer mensen
worden lid om hun creatieve talenten te ontwikkelen. Momenteel staat de teller op 933
ingeschrevenen. Dat is een stijging van bijna 40 procent ten opzichte van 2015. De groei is
het sterkst in de kinderateliers. Voorts stroomt circa 80 procent van de leerlingen die het
zesde jaar afronden door naar de jongerenafdeling. In vergelijking met andere Vlaamse
academies zijn dat indrukwekkende cijfers.

Alle praktische info over de Dag van
de Academies bij Kunstkoepel vindt u
achteraan in de evenementengids.

Het prachtig gerenoveerde gebouw in de Hospitaalstraat werkt duidelijk inspirerend.
Hetzelfde geldt voor het ervaren lerarenkorps, dat garant staat voor een hoog lesniveau.
Naast de hoofdvestiging kunnen kinderen voor deeltijds kunstonderwijs terecht in KleineSpouwen, Munsterbilzen, Mopertingen en Schoonbeek. De volwassenenateliers mikken
eveneens op uitbreiding door ook overdag lessen aan te bieden.
Voor wie zelf nog niet is ingeschreven bij Kunstkoepel is de Dag van de Academies het
ideale moment om het aanbod in De Wandeling te ontdekken. Dit jaar is het thema
Steam. Dat staat voor science, technology, engineering, art & mathematics. De achterliggende gedachte is dat cultuur, technologie, wetenschap en wiskundige opleidingen
mekaar aanvullen en versterken.
Directrice Annick Schoemans (l.): “In Bilzen duurt de Dag van de Academies bijna een
week. Op vrijdag 14 februari vervangen we de lessen door workshops voor de leerlingen en
hun ouders. Om 17 uur start de expo met werk van de kinder- en jongerenateliers. Deze
is ook de volgende dagen gratis te bezichtigen in De Wandeling. Op zaterdag 15 februari
delen studenten Schilderkunst via praktische oefeningen hun technieken met geïnteresseerde bezoekers. Vorig jaar was dat een enorm succes.”
Kunstkoepel – Academie voor Beeld is synoniem met zinvolle tijdsbesteding. Jongeren
ontwikkelen er hun verbeeldingsvermogen, gaan in dialoog met zichzelf en nieuwe
vriendjes en beseffen dat cultuur hun wereld verrijkt. Dat geldt tevens voor volwassenen
die hun horizon willen verbreden. Elk jaar is het uitkijken naar activiteiten als de ARTyTimehappening in juni. Voorts zullen de leden van het Projectatelier meewerken aan de 25ste
editie van het Vertelfestival in Alden Biesen. Die gezamenlijke initiatieven zorgen voor een
enorme boost in het zelfvertrouwen en enthousiasme van lesgevers én leerlingen.
Griet Mebis
schepen van academie en cultuur
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Park Haffmans, Bilzen

‘Doë hêrkimpste van.’
~ Daar knap je van op.
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BIB VIERT
GEDICHTENDAG
De jaarlijkse Week van de Poëzie staat
weer voor de deur. Op zondag 2 februari
zet de stedelijke bib alles in het teken van
de Gedichtendag. Jong en oud vinden het
Gedichtenparadijs om 10 uur zonder twijfel
erg fijn, zeker aangezien er aansluitend voor
kids van 6 tot 12 jaar nog plezante workshops
voorzien zijn. Villa Basta brengt spelenderwijs
het dichterstalent in hen naar boven. Om 11
uur laat Geert De Kockere zijn zoete woorden
los op de volwassenen. Achteraf krijgen alle
lustige luisteraars een drankje aangeboden
om te klinken op de leukste literaire week.
Alle activiteiten zijn gratis.
Info en inschrijvingen (workshops):
089 51 95 06 I bibliotheek@bilzen.be I
www.bibliotheek.bilzen.be of aan de balie
in de bib

KROKUSVAKANTIE VOL SPORT EN SPEL
Is het al bijna februari? Traditiegetrouw hebben de Jeugd- en Sportdienst dan heel
wat toffe activiteiten in petto. Sinds dit jaar wordt de na-opvang trouwens verlengd
tot 17.30 uur.
De Grabbelpas vliegt erin met twee speldagen in JC de Bilding. Kinderen van 6 tot
12 jaar worden op 25 februari getransformeerd tot stripheld terwijl een dag later
Gargamel op de loer ligt om Smurfenland in rep en roer te zetten. 27 februari trekken
de monitoren en hun vrolijke gevolg naar Mega Speelstad in Wechelderzande. Met o.m.
een gigantische binnenspeeltuin en attracties zoals Toverstad en de Disco Twister kan
het niet anders dan een te gekke bedoening worden. Haal dus snel een Grabbelpas in
huis voor 5 euro en krijg bovendien massa’s kortingen bij lokale handelaars.
Van 24 t.e.m. 28 februari kunnen kinderen hun sportieve hart uitleven tijdens één van
de vele kampen in sportcentrum De Kimpel. Wie geboren is tussen 2008 en 2013
kan kiezen tussen tennis, dans of crea, telkens in combinatie met omnisport. Voor
kinderen geboren in 2014 en 2015 is dat kleutersport en crea of dans.
Info en inschrijvingen: www.bilzen.be

TOERISTISCH MAGAZINE IN NIEUW JASJE
De Dienst Toerisme is het jaar op een frisse manier gestart. Hun infomagazine krijgt
een nieuwe naam en look en zal voortaan niet één maar drie keer per jaar verschijnen.
‘Boeiend Bilzen’ wordt in het voorjaar, de zomer en het najaar uitgebracht en zet op die
manier de specifieke troeven van elk seizoen in de kijker. Beleving staat centraal en maakt
bezoekers warm om onze stad te ontdekken.
Ook nieuw is het interactieve online luik in de vorm van een E-zine op de website. Hier
wordt vooral ingespeeld op visuele prikkels door o.a. hippe filmpjes.
‘Boeiend Bilzen’ wordt samen met het E-zine in de loop van februari gelanceerd en is gratis
te verkrijgen in de toeristische infokantoren in het stadhuis op de Markt en Alden Biesen.
Info: www.visitbilzen.be
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ACTIEVER EN GEZONDER
MET BEWEGEN OP VERWIJZING
Voldoende beweging is een belangrijk onderdeel van een gezonde levensstijl en heeft
een positieve invloed op kwalen zoals diabetes en overgewicht. In dat kader is er het
project ‘Bewegen Op Verwijzing’. Dat is op de eerste plaats bedoeld voor personen met
een gezondheidsrisico en/of die minder dan 30 minuten per dag bewegen.
Huisartsen kunnen hen doorverwijzen naar BOV-coach Caroline Yildiz (l.). Zij werkt in
nauw overleg met de deelnemer een laagdrempelig beweegplan op maat uit. Concreet
kan het gaan om een dagelijks fietstochtje of een wekelijkse zwem- of danssessie tot
beweegschema’s in de eigen woonkamer.
De coaching vindt plaats in het Sociaal Huis in Bilzen. Wie recht heeft op een verhoogde
tegemoetkoming betaalt 4 euro. Voor anderen is dat 20 euro. Zorg steeds voor een
gepast voorschrift van de huisarts.
Info: 0475 33 49 11 I bilzen@bewegenopverwijzing.be I www.bewegenopverwijzing.be

DE BOURGONDIËRS
VEROVEREN DE BIB
BILZEN ALAAF!
Het belooft weer een onvergetelijk carnavalsweekend
te worden op 29 februari en 1 maart. Aftrappen doen
de zotskappen op zaterdag om 14.11 uur tijdens de
kinderzitting in de feesttent op de Markt. Jeugdprinses
Chiara I trakteert de bonte meute op optredens van
The Crazy Disco Show en de Broeveskender. Om 19.11
uur volgt de plechtige machtsoverdracht met stadsprinses Evy en de uitreiking van de Trotwaarleper
2019. Angelina, Puur Toeval en de enige echte Sam
Gooris zorgen voor ambiance van de bovenste plank.

De glorieperiode van de Bourgondiërs ligt al enkele eeuwen achter ons en
toch zijn de hertogen populairder dan ooit. Dat hebben ze te danken aan één
man. Bart Van Loo verkocht inmiddels 120.000 exemplaren van zijn boek ‘De
Bourgondiërs. Aartsvaders van de Lage Landen’. In die vuistdikke pil neemt
Van Loo de lezer op sleeptouw langs duizend jaar Europese geschiedenis.
Eén van zijn belangrijkste conclusies: de Lage Landen zijn een Bourgondische uitvinding.
Bilzerse fans van ‘De Bourgondiërs’ hangen alvast hun fraaiste wambuis klaar
want op vrijdag 21 februari geeft rasverteller Bart Van Loo om 20 uur in bibliotheek De Kimpel een fascinerende lezing over zijn meesterwerk. De toegang
bedraagt 7 euro. Gezien het beperkt aantal plaatsen is inschrijven verplicht.
Info en inschrijvingen: 089 51 95 06 I bibliotheek@bilzen.be

Veel tijd om op te kikkeren is er niet want zondagochtend is het vanaf 9.33 uur frühshoppen geblazen
in dezelfde feesttent. De rood, geel en groene climax
is compleet om 14.11 uur. Dan trekt de 58ste internationale carnavalsstoet zich op gang door het
dolenthousiaste stadscentrum. Nog niet uitgefeest?
Geen nood want aansluitend geven Frans Theunisz,
De Divy’s en Shaking DJ’s er een lap op die nog lang
zal nazinderen in de straten van Bilzen.
Info: www.stadsraadbilzen.be I
Facebook: Stadsraad Bilzen
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TALENTVOLLE
BILZENAAR MAAKT EXPODEBUUT
Vorig jaar transformeerde hij de muur aan het station met een kleurrijke tekening en veroverde zo de harten van heel wat stadsgenoten. Nu
is Lindert Steegen klaar voor zijn eerste solotentoonstelling. Treed van
29 februari tot 10 april binnen in zijn kunstzinnige wereld tijdens ‘It’s all
relative’ in EXPOkimpel.
Lindert: “De titel is geïnspireerd op een uitspraak van Pharrell Williams.
Op de vraag welk advies hij zou geven aan iemand die het probeert
te maken vanuit het niets, antwoordde hij dat niets niet bestaat en
alles relatief is. Het werk dat ik zal tonen is voornamelijk gebaseerd op
ruimtes die voor mij belangrijk zijn of waren. Die bevinden zich vooral in
mijn thuisomgeving in Hoelbeek. Een klein dorp, dat gezien zou kunnen
worden als niets. Het is echter doordat ik er deel van uitmaak dat ik de
schoonheid ervan kan zien.”
De jonge creatieveling wil bezoekers zijn wereld laten ontdekken. ‘It’s
all relative’ wordt de vuurdoop voor het rijzende talent: “Aan de hand
van schilderijen, sculpturen en installaties heb ik een nieuwe realiteit
gecreëerd. Ik heb al wat muren beschilderd maar dit is helemaal
anders. Het werk is persoonlijker. Een stuk dat er voor mij uitspringt is
het landschapsschilderij in de blauwe hut. Het is het eerste werk dat ik
maakte voor de expo en zelfs één van mijn eerste schilderijen. Het zette
meteen de toon voor de richting die ik uitwilde. Ik ben erg benieuwd naar
de reacties van de bezoekers en kan niet wachten om de werken te zien
samenkomen. Het is een lang proces geweest maar het is het allemaal
waard!”

©Emma Keppens

Info: Dienst cultuur I 089 51 95 47 I cultuur@bilzen.be

SPORTDIENST ZEGEVIERT
2019 was een topjaar voor de Sportdienst. Zo werd onze stad voor het vijfde jaar op rij
bekroond met de #sportersbelevenmeer-award. Bilzen scoorde op alle zeven criteria,
gaande van G-sport tot sporten in de natuur. Ook de inspanningen op het vlak van
sporten op het werk zijn de jury van Sport Vlaanderen niet ontgaan. In deze categorie
werd een extra prijs binnengehaald.
Met ‘Samen loopt het’ engageerden de medewerkers van de stad en het OCMW zich
om 5.000 uren te bewegen. Het stadsbestuur stelde daar 5.000 euro tegenover voor
de goede doelen TUKI vzw en Over de brug. Tijdens de apotheose eind december aan
De Kimpel deden circa 900 sportievelingen daar nog eens 10.000 minuten bovenop,
goed voor meer dan 3.000 euro van lokale sponsors. De jongste deelnemers dienden
400 stuks speelgoed in die verdeeld werden door het Sociaal Huis. Midden januari
overhandigde de stad TUKI vzw en Over de brug elk een cheque van 4.057 euro.
Info: Sportdienst I 089 51 95 19
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DE KUNST VAN HET ALLEDAAGSE LEVEN

DE VERHALENRAPER LEGT ZIJN OOR
BIJ U TE LUISTEREN
Bij kunst en cultuur denken veel mensen meteen aan site
De Kimpel, met de voorstellingen in het cultuurcentrum, de
activiteiten van de bibliotheek en de tentoonstellingen in
EXPOkimpel. Maar ook daarbuiten in het dagdagelijkse leven zijn tal
van vormen van cultuur te vinden. Daarom laat de verhalenraper
stadsgenoten zelf vertellen over wat hen bezighoudt.

Waar worden Bilzenaren
warm van? Wat boeit of
ontroert hen? Hoe geven
zij zin aan het leven van
alledag? Door burgers
aan te moedigen hun
verhaal te doen wil dit
project aantonen dat
cultuur veel meer is dan
‘de grote kunsten’.
Cultuurambassadeur Jan Lambrechts (l.):
“Cultuur vindt men niet alleen binnen de
muren van De Kimpel. Het is een levend
organisme dat de hele Bilzerse gemeenschap omvat. Alles draait om verscheidenheid, om stadsgenoten die hun visie
op het leven, een passie of opvallende
hobby, een ingrijpende gebeurtenis of een
meeslepend verhaal over een familielid
of vriend willen delen. We focussen op
positieve en ontroerende getuigenissen die
blijven hangen en tot nadenken stemmen.”
In de loop van de volgende maanden zal
de verhalenraper te vinden zijn in bijvoorbeeld dorpsrestaurants en -cafés, scholen,
jongeren- en seniorencentra, op kermissen,
evenementen en tijdens opendeurdagen.
In een knus decor ontworpen door de
Bilzerse kunstenaar Jesse Biesmans

nodigt verhalenraper Wim Voncken (m.)
de aanwezigen uit het achterste van hun
tong te laten zien: “Dat kan op verschillende manieren: face to face of door een
tekst achter te laten in het verhalenboek.
Personen die liever op een ander tijdstip
hun verhaal doen, kunnen een postkaart
invullen zodat we hen later opnieuw
contacteren.”

bereiken”, aldus Wim
Voncken. “We mikken
op een tiental bezoeken
in zes maanden tijd. In
die periode gaan we
zoveel mogelijk verhalen
verzamelen. Dat levend
cultureel erfgoed ligt
als het ware voor het
oprapen. Ieder mens
heeft wel een interessante getuigenis. Nu krijgen zij de kans om
deze in alle rust te delen met een oprecht
luisterend oor.”
In de tweede fase worden de verhalen
creatief uitgewerkt. Hoe dat concreet zal
gebeuren wordt in de loop van de volgende
maanden duidelijk.

Tijdens de luistersessies krijgt de verhalenraper assistentie van cartoonist Gie(r)
Campo, die mee aanschuift en live een
tekening met diepgang maakt van wat
er wordt verteld. Die wordt na afloop als
cadeau aan de verteller in kwestie aangeboden.

Waar en wanneer de verhalenraper in
actie schiet wordt tijdig aangekondigd via
affiches en de sociale media. De eerste
haltes zijn de dorpsrestaurants in zaal
Beterveld in Schoonbeek op 6 maart, in de
harmoniezaal in Beverst op 10 maart en in
het parochiecentrum in Eigenbilzen op 19
maart.

“Door naar verschillende locaties te
trekken, willen we een representatief en
gevarieerd deel van de Bilzerse bevolking

Info: 089 51 95 30 I cultuur@bilzen.be I
www.bilzen.be
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ECONOMIE

STAD EN ONDERNEMERS
ZORGEN SAMEN VOOR
ECONOMISCHE GROEI
Bilzen maakt elke dag werk van een krachtig economisch beleid, waarbij
ondernemers centraal staan. Hiervoor werd de stad enkele jaren geleden
uitgeroepen tot meest ondernemersvriendelijke gemeente van Limburg.
Het succes van de gekozen aanpak blijkt tegelijk uit het aantal lokale
bedrijven dat met (inter)nationale titels wordt bekroond.

O

m de zes jaar voeren VKW Limburg
en UNIZO Limburg een studie uit
die per gemeente de mogelijkheden in kaart brengt op het vlak van
o.m. mobiliteit, bereikbaarheid, fiscaliteit,
beschikbare ruimte, betrokkenheid bij het
beleid en dienstverlening. In 2018 kwamen
Bilzen en Lanaken ex aequo als winnaars
uit de bus. Diverse factoren spelen daarbij
een doorslaggevende rol.

hoeven niet bij verschillende diensten aan
te kloppen om alles rond te krijgen”, zegt
diensthoofd Sandra Gole. “Het ondernemersvriendelijke klimaat wordt geapprecieerd. Of het nu gaat om nieuwe handelsof horecazaken dan wel investeerders op
zoek naar een geschikte industriegrond,
ze weten dat de stad hen met open
armen ontvangt en hen zoveel mogelijk
papierwerk uit handen neemt.”

Om te beginnen maakt de onmiddellijke
nabijheid van autosnelwegen, de spoorlijn
Hasselt – Luik en het Albertkanaal Bilzen
vlot bereikbaar. Daarnaast is er de ligging
in de driehoek Genk, Maastricht en Hasselt,
middenin een commercieel hinterland
van meer dan 100.000 inwoners. Cruciaal
is de centrale functie die de Dienst Lokale
Economie vervult, een bewuste keuze van
het stadsbestuur. Zowel (potentiële) starters
als bedrijven die hier reeds geruime tijd
gevestigd zijn, kunnen er met al hun vragen
terecht.

INNOVATIE
Bilzen creëerde in de loop van de voorbije
jaren voldoende ruimte om te ondernemen.
Momenteel zijn er zes bedrijventerreinen.
De bekendsten zijn Kieleberg, Spelver en
Eikaert. Het Mobility Center aan de Kruisbosstraat in Munsterbilzen is bedoeld voor
transport en vervoer en de zone Hertenweg
in Beverst voor sier- en fruitteelt. Royerveld
tenslotte richt zich tot ambachtelijke kmo’s
en dienstverleners.

“Dit spaart tijd uit en zorgt ervoor dat we
kort op de bal kunnen spelen, bijvoorbeeld bij vergunningsprocedures. Bedrijven

De dynamiek van het stedelijk economisch
beleid straalt af op de bedrijven die zich hier
vestigen. De kwaliteit die ze brengen en hun
aandacht voor innovatie levert regelmatig
een award op in binnen- of buitenland.

Eind vorig jaar won Gemoco uit Munsterbilzen net als in 2015 de Minder Hinder Award
van Aquafin. In 2018 eindigde het bedrijf op
de tweede plaats. Gemoco is gespecialiseerd in rioleringswerken met bijhorende
infrastructuur,
woningbouw,
appartementen, private werken en overheidsopdrachten. Markante realisaties zijn de
doortocht van de Demer in het centrum
en de woonwijk aan Vlinderhof. In 2020
zal Gemoco de fietspaden in de Tongersestraat heraanleggen en in opdracht van
de stad Spelver III uitbreiden, naar het
ontwerp van Geotec en in samenwerking
met veiligheidscoördinator Conform, ook
allebei op en top ondernemingen van eigen
bodem.
Afgevaardigd bestuurder Erik Moors: “De
Minder Hinder Award is belangrijk omdat het
ons bedrijf in de spotlight zet. Als opdrachtgever legt Aquafin de lat qua veiligheid en
kwaliteit zeer hoog. De bekroning betekent
dat Gemoco bij de betere aannemers van
Vlaanderen behoort én dat we voldoende
oog hebben voor eventuele overlast bij
infrastructuurwerken. Daarnaast is het
mooi dat Bilzen werd uitgeroepen tot
9
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OOK DEZE BILZERSE
ONDERNEMINGEN VIELEN DE
VOORBIJE JAREN IN DE PRIJZEN:
2019
Online apotheek Viata:
Customer Friendliness Award
2018
ABN Klimatisatie:
Limburgse Innovatie Award
Energiespecialist Encon:
Livia Award (Sandra Deraeve)
Kinegroothandel Gymna:
Fitste bedrijf van Limburg
Steenfabrieken Vandersanden:
Belgium’s Best Managed Company en
Limburgse Ondernemer van het Jaar
(Jean-Pierre Wuytack)
2017
Beddenfabrikant Kreamat:
Red Dot Design Award
Outdoor furniture Tribù:
Limburgse Exportprijs
Steenfabrieken Vandersanden:
Family Business Award of Excellence

meest ondernemersvriendelijke gemeente.
We hebben dus gelijk dat we hier al 32 jaar
actief zijn.”
ERKENNING
Midden november kende het Canadese
softwarebedrijf Dashthis een Eward toe aan
Yappa, het digital agency met de Eikaart als
uitvalsbasis (cover). Het bedrijf helpt kmo’s
en organisaties te groeien door digitale
strategieën te bedenken, technische oplossingen te bouwen en de verkoop te stimuleren door online marketing.
Oprichter en CEO Yoeri Severy: “Die Eward
is een leuke erkenning voor het harde
werk van het team. Onze absolute prioriteit
blijft resultaten behalen voor de klanten.
Yappa werd ook al genomineerd voor een
HR-award van Voka. Het engagement
10

van de stad inzake communicatie en
opvolging deed ons hier meteen welkom
voelen. De goede bereikbaarheid is een
enorm pluspunt voor onze medewerkers
en klanten. Hetzelfde geldt voor de verschillende initiatieven van de stad om de plaatselijke ondernemers te ondersteunen. De
voorbije jaren stegen we van 18 naar 28
medewerkers. Wij willen dé digitale partner
van de ruime regio worden voor alle organisaties met een groeimindset.”
Ook Level27 (bovenste foto) in de Genutstraat schoot recent de hoofdvogel af, meer
bepaald in de categorie Communications
van de Deloitte Fast 50, een rangschikking
van snelgroeiende Belgische technologiebedrijven.
Zaakvoerder Peter Fastré noemt de titel

een bevestiging van de positieve evolutie
van Level27 en een blijk van appreciatie
en vertrouwen: “Wij hosten websites, applicaties en webshops voor bedrijven. Onze
actieradius is heel breed en varieert van
Pukkelpop en de Ancienne Belgique tot
grote internationale webshops en de
AssurCard-kiosken in ziekenhuizen. Level27
is trots deel uit te maken van de Bilzerse
ondernemersfamilie. Persoonlijk vind ik het
belangrijk mensen in de eigen regio een
mooie job te kunnen aanbieden. Daarom
willen we verder groeien en onze organisatie blijven verbeteren. Op korte termijn
bekijken we de mogelijkheden om de
kantoren van Level27 uit te breiden.”

Info: Dienst Lokale Economie I
089 51 98 54 I economie@bilzen.be

TERUGBLIK

NIEUWJAARSDRINK
5 JANUARI
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WELZIJN

VAN PUP NAAR HELD
ALS BLINDENGELEIDEHOND
De Bilzerse Adeline Valkenborg richtte 30 jaar geleden het Belgisch Centrum voor
Geleidehonden (BCG) op in Tongeren. Deze organisatie draagt bij aan de integratie
van mensen met een visuele beperking in onze maatschappij door het opleiden van
blindengeleidehonden. Naast de vijftien vaste medewerkers zetten honderd vrijwilligers
zich hier dagelijks voor in. Dat is nodig want het leven van slechtziende of blinde
personen wint heel wat aan kwaliteit met de hulp van een trouwe viervoeter.

O

p dit moment zijn er 56
BCG-honden actief in België. Een
veertigtal personen wachten nog
op hun geleidehond en die wachttijd kan
oplopen tot vier jaar. Eén geleidehond kost
dan ook gemiddeld 25.000 euro. Om de
hond gratis te kunnen aanbieden aan blinde
en slechtziende personen doet het BCG aan
fondsenwerving, o.a. door giften, sponsoring
en de inzameling van plastic dopjes.
ONMISBARE BIJDRAGE
Het BCG verkoopt deze aan recyclagebedrijven en krijgt hiervoor een bedrag per
kilo. Ze worden door vrijwilligers ingezameld,
gesorteerd en gerecycleerd. Voor één hond
zijn 77.500 kilo dopjes nodig. Uw bijdrage is
dan ook wenselijk én noodzakelijk. In Bilzen
zijn er acht inzamelpunten: LDC De Wijzer,
het Seniorenhuis, Peters Belgian Outdoor
Plants, Trimsalon Claws & Paws, Autoservice
Bilzen, Alma Market, het Sint-Lambertuscollege en bij Nancy Fransen, Schietboomstraat 33 in Munsterbilzen.
GOUDEN PLEEGGEZINNEN
Het BCG is steeds op zoek naar pleeggezinnen die de honden opvangen alvorens
12

ze hun professionele opleiding starten. De
belangrijkste taak van zo’n gastgezin is
het aanleren van basiscommando’s en het
socialiseren van de pup. Op jonge leeftijd
gaan ze naar het station, de markt, het
bos en sportwedstrijden om te wennen aan
allerlei prikkels.
Raymond Tilkin (r.) en Marleen Wysmans
vormen een ervaren pleeggezin. Ze trainen
momenteel al hun derde puppy. “Myra
kwam op acht weken bij ons terecht. Dat
was de start van een intensieve begeleiding
waarbij we haar leren omgaan met mensen,
dieren en omgevingsgeluiden. De Markt in
Bilzen is de perfecte plaats om dagelijks bij
te leren. Het brengt enorm veel voldoening
om te weten dat er later iemand is die
honderd procent kan vertrouwen op Myra
en dat wij daar een bijdrage aan leverden”,
aldus Raymond.
Op vijftien maanden is de pup klaar voor de
professionele opleiding van een half jaar en
verlaat hij het gastgezin.
Raymond Tilkin: “Dat afscheid valt uiteraard
zwaar, maar de dankbaarheid van de

gebruikers geeft een enorme fierheid. Met
onze hobby steunen we een goed doel en
bovendien houden we altijd contact met de
nieuwe baasjes.”
Ook Michelle Vangeloven (l.) is sinds juni
2019 pleeggezin voor fokteef Gipsy: een
volwassen vrouwtje dat enkele nestjes
werpt voor het BCG. Michelle is werkzaam
in woonzorgcentrum Beversthuis en neemt
Gipsy elke dag mee naar het werk: “Gipsy
werd met open armen ontvangen en heeft
een positieve invloed op zowel de bewoners
als de collega’s. Ze draagt bij aan een
ontspannen werksfeer. Ik zou het dan ook
elke werkgever aanraden.”
Heeft u ook interesse om pleeggezin te
worden? Op 11 februari en 11 maart vindt er
om 14 uur een infosessie plaats bij het BCG,
St.-Truidersteenweg 309 in Tongeren.

Info: 012 23 43 19 l www.geleidehond.be

CULTUUR
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CULTUUR

IN DE KIMPEL
Elke maand zet Dertien twee voorstellingen uit het aanbod van
CC De Kimpel in de kijker.

LAGUNA BEACH

ONTBIJT DELUXE

FRANKIE

ABDELKADER BENALI

Voor Frankie wordt het optreden op 21 februari een thuismatch.
De Bilzerse boys Simon en Vincent Lynen en Brecht Hayen zullen
samen met hun vrienden de aanwezigen ongetwijfeld voor zich
winnen met een nonchalante mix van punk/rock en animatie.

Een zorgeloze zondag, een heerlijke Marokkaanse muntthee en
een bejubelde literaire hoogvlieger. Op 9 februari moet u in De
Kimpel zijn, voor Abdelkader Benali.

Frankie zag drie jaar geleden het licht toen Vincent gevraagd
werd een tentoonstelling te cureren en een muzikale act te
voorzien. Simon: “Een echte band waren we toen nog niet, we
kwamen af en toe samen in een kelder om wat te rommelen met
instrumenten. We besloten enkele nummers te brengen achter
een doek met een zelfgemaakte poppenkast, zodat het publiek
ons niet zag.”
Het Gentse kunstencentrum CAMPO vond het concept zo goed
dat de heren de mogelijkheid kregen een stuk te ontwikkelen.
Dat werd Laguna Beach: “We waren niet meteen van plan om
een theatervoorstelling te maken. We hebben muziek, scenes en
installaties bedacht en samengebracht op een eiland waar we als
band deel van uitmaken. Schelle gitaren, ruis, kraak, belabberde
poppen, visdraad en hout doen alles op een spontane manier in
elkaar vloeien.”
Naast de band zijn de Frankies ook gewoon kameraden: “We
begrijpen elkaar en durven in discussie te gaan. Het is niet
altijd evident om overeen te komen maar dat maakt het
ook interessant. Samen optreden en onderweg zijn is meer
ontspannen. We weten wat ons te doen staat en tussendoor is er
tijd om bij te praten met kaas en wijn. Een beetje zoals met het
gezin op vakantie”, besluit Simon. Met z’n allen naar het nonchalante tropische eiland van Frankie dus!

De roots van Abdelkader liggen in Marokko. Als kind van analfabete
ouders verhuisde hij naar Nederland waar hij uitgroeide tot een
succesvolle auteur. Benali: “Dat is al een verhaal op zich. Het gaat
over ontdekken, avontuur, leeslust en opgroeien in Rotterdam.
Over wat men allemaal moet doen om zichzelf te worden en wat
de rol van taal daarin is. Meer dan ooit lijken we onze grip erop kwijt
te raken maar het vormt onze identiteit. In welke taal we dromen
en welke woorden we gebruiken zegt veel over wie we zijn.”
Met zijn debuutroman ‘Bruiloft aan zee’ sleepte Abdelkader in
1997 meteen een nominatie voor de Libris Literatuurprijs in de
wacht. De doorbraak was een feit. In 2003 haalde hij de bekroning
binnen met zijn tweede roman ‘De langverwachte’. Onlangs
ontving hij de Gouden Ganzenveer 2020 als ambassadeur van
de Nederlandse taal. “Mijn debuutroman betekent het meest
voor mij, omdat daar alles mee begon. Het is een boek waarin
alle thema’s zitten die ik later ben gaan behandelen. Ze komen
ook terug in mijn nieuwste roman ‘De weekendmiljonair’, een
verhaal over de relatie tussen vader en zoon dat zich afspeelt in
Rotterdam.”
Het oeuvre van Benali is zeer uiteenlopend, zelfs een huis-, tuinen keukenboek prijkt op de lijst. De Marokkaanse cultuur, geschiedenis en herkomst zijn nooit ver weg en creëren verbondenheid.
Naast het schrijven van boeken heeft hij o.a. een marathon
gelopen en een weblog verzorgd tijdens de Israelisch-Libanese
oorlog. Stof genoeg voor een boeiende zondagochtend.

Ontdek het volledige programma van het cultuurcentrum op www.dekimpel.be.
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EVENEMENTENGIDS

FEBRUARI 2020
2 FEBRUARI
• Gedichtenparadijs en Poëzie op
zondag met Geert De Kockere vanaf
10 uur in bibliotheek De Kimpel. Meer
info op pag. 4.
Info: bibliotheek@bilzen.be

• Kiennamiddag om 14 uur in de sporthal
van de PSSB in Munsterbilzen

3 FEBRUARI

Leesclub over ‘Jij zegt het’ van Connie
Palmen om 14 uur in bibliotheek De Kimpel
Info en inschrijvingen: 089 51 95 06 –
bibliotheek@bilzen.be

4 FEBRUARI

Studiedag ‘Depressie en zwangerschap’
om 9.30 uur in de Landcommanderij Alden
Biesen
Info: www.birthimprints.com

6 FEBRUARI

• Repaircafé van 9 tot 11.30 uur in LDC De
Wijzer. Handige vrijwilligers herstellen in
een handomdraai uw haperende broodrooster of gescheurde hemd. Ook op 20
februari
Info: 089 39 96 20 – senioren@bilzen.be
• ZinInZang – Gratis meezingnamiddag
om 14 uur in JC de Bilding
Info: 0475 31 28 52 – www.zininzang.be
• Lezing ‘Hoogbegaafdheid’ om 19 uur in
CC De Kimpel
Info en inschrijvingen: 089 39 96 50 –
huisvanhetkind@bilzen.be

7 FEBRUARI

Voordracht
‘Van
Munsterbos
tot
Compostela’ om 19.30 uur in zaal Concordia
Info: 0473 78 90 56 –
vandegoorjan@gmail.com

VANAF 14 FEBRUARI
• Tussentijdse expo kinder- en jongerenatelier in Kunstkoepel – Academie
voor Beeld van 17 tot 20 uur. Ook op
15 februari (9 – 12 uur), 16 februari
(10.30 – 12 uur), 19 februari (13 – 18 uur)
en 20 februari (17 – 18.30 uur). Gratis
toegang. Zie pag. 2.
Info: 089 39 96 00 – beeld@kunstkoepel.be
– www.kunstkoepel.be

VANAF 8 FEBRUARI

Toneel ‘Kiekens & Co’ om 20 uur in OC
Hartenberg in Eigenbilzen. Ook op 9
februari om 18 uur en op 14 en 15 februari
om 20 uur

12 FEBRUARI

Workshop ‘Aanvaarden, een proces van
vallen en opstaan’ om 14 uur in CC De
Kimpel
Info en inschrijvingen: 03 226 53 25 –
info@prh.be

VANAF 13 FEBRUARI

Diabetessessies om 13.30 uur in LDC De
Wijzer. Ook op 20 en 27 februari en op 4 en
12 maart
Info en inschrijvingen: 089 39 96 20 –
senioren@bilzen.be

14 FEBRUARI

Kienavond t.v.v. Run4Kids om 19.30 uur in
zaal Concordia
Info: www.run4kids.be

• Orgelrecital ‘Organum imperiale. Muzikale
ode aan 800 jaar Alden Biesen’ met Luke
Bond (organist Windsor Castle) om 20 uur
in Alden Biesen. Ook op 21 februari (JeanBaptiste Robin, paleis van Versailles), 28
februari (Sven-Ingvart Mikkelsen, kasteel
van Frederiksborg) en 6 maart (Martin
Haselböck, Hofburg Wenen)
Info: 089 51 93 93 –
aldenbiesen@vlaanderen.be –
www.eventbrite.be

15 FEBRUARI
• Dag van de Academies – Zin in schilderen van 10 tot 12 uur en van 14 tot
16 uur in Kunstkoepel – Academie
voor Beeld. Studenten Schilderkunst
delen via praktische oefeningen hun
kennis omtrent schilderen naar model,
stillevens en landschappen. Gratis
deelname. Minimumleeftijd: 17 jaar.
Inschrijven vóór 8 februari. Lees ook
pag. 2.
Info en inschrijvingen: 089 39 96 00
– beeld@kunstkoepel.be –
www.kunstkoepel.be
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EVENEMENTENGIDS

15 FEBRUARI

• Verbindingsmoment voor koppels om 10
uur in het Park Haffmans
Info: www.mariannefranssen.be
• Verzameldag van Bacongo Limburg om
14 uur in WZC Demerhof, Eikenlaan 20
in Bilzen. Gezocht: verhalen en tekst- en
beeldmateriaal van Limburgers en Congolezen over de koloniale tijd van 1908 tot
1960, vooral over de periode na WO II.
Info: www.bacongolimburg.be
• Spaghettiavond t.v.v. Kom op tegen
Kanker om 18 uur in de Blondeswinning
in Grote-Spouwen
Info en inschrijvingen: 0478 24 45 34 –
francois.nelissen@telenet.be
• NostalLIN-fuif van KLJ Martenslinde om
21 uur in de kantine van KMR-Biesen in
Martenslinde
Info: kljmartenslinde.be – Facebook:
KLJ Martenslinde

16 FEBRUARI

• Valentijnsconcert ‘Teergeliefde’ van
vocaal ensemble Cantifoone om 11 uur
in OC Hartenberg in Eigenbilzen
Info: 0489 92 78 87
• Valentijnsconcert van gemengd koor
Pro Musica Beverst om 15 uur in en rond
de St.-Jozefkerk in Eik
Info: 0485 50 19 37 –
www.promusicabeverst.be

18 FEBRUARI

• Dansnamiddag om 14 uur in CC De
Kimpel. Gratis deelname
Info: 089 39 96 20 – senioren@bilzen.be
• Samenkomst Diab’s om 14 uur in taverne
De Casteleyn op de Markt in Bilzen
Info: 0468 24 66 70 –
luc.erlich@hotmail.com

• Lezing ‘Hoe een tuinborder aanleggen?’
om 19.30 uur in de Pabilo-lokalen op het
Jazz Bilzenplein
Info: 0478 69 02 20 –
tuinhierbilzen@gmail.com

20 FEBRUARI

• Studiedag ‘Rouw en begeleiding bij preen perinataal verlies’ door Professor
Manu Keirse om 10 uur in de Landcommanderij Alden Biesen
Info: www.birthimprints.com
• Leeszintuigen over ‘Exit West’ van Mohsin
Hamid om 19.30 uur in bibliotheek De
Kimpel
Info: bibliotheek@bilzen.be
• Infoavond ‘Van slapen lig je niet wakker’
om 19.30 uur in het parochiecentrum in
Mopertingen
Info: winandhustinx@skynet.be

• Eetdag t.v.v. Rode Kruis-Bilzen om 11.30
en 17 uur in OC St.-Amandus in KleineSpouwen. Inschrijven vóór 16 februari
Info: 0489 30 25 90 –
pr@bilzen.rodekruis.be –
rodekruis.be/afdeling/bilzen

23 FEBRUARI

Offroad Bilzen – Landelijk parcours van 6,8
of 14,8 km incl. enkele pittige hellingen met
vertrek vanaf 8 uur in sportpark Katteberg.
Er is ook een kidsrun.
Info: www.offroadbilzen.be

29 FEBRUARI & 1 MAART
Carnaval in Bilzen
Zie pag. 5

• Lezing ‘#nietaankindengezinverklappen’
om 19.30 uur in zaal Concordia
Info en inschrijvingen: 089 39 96 50 –
huisvanhetkind@bilzen.be

21 FEBRUARI
• Lezing ‘De Bourgondiërs’ door Bart
Van Loo om 20 uur in bibliotheek De
Kimpel. Zie pag. 5.
Info: bibliotheek@bilzen.be
• Kaartavond van KF De Lauwerkans om 20
uur op het Michel Moorsplein in Mopertingen
Info: 0499 21 34 14

22 FEBRUARI

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

NOTEER ALVAST
VOOR MAART:
1 MAART

Motortreffen MC Lotus in Martenslinde
Info: 0476 84 90 05

14 & 15 MAART

Fashion & Bubbles in Bilzen
Info: 089 51 98 54

Alle erkende Bilzerse verenigingen kunnen hun evenementen gratis
laten opnemen in deze gids. Geef uw informatie tijdig
in via www.uitdatabank.be. Activiteiten voor maart
moeten uiterlijk 10 februari zijn ingegeven. Surf voor
een volledig overzicht naar www.uitinbilzen.be.
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ACHTERAAN

JUBILEUM
VLINDERCURSUS:
BILZEN ZIET ZE VLIEGEN
Diamanten bruiloft | Van Der Veken – Lenaers, Merem

STRAAT.NET 2020:
SAMEN VOOR EEN
PROPERE BUURT
Op 20, 21 en 22 maart organiseert Limburg.net een
grote actie tegen zwerfvuil en doet in dat kader
een oproep naar geëngageerde scholen en verenigingen. Deze kunnen zich tot 21 februari inschrijven
om bepaalde straten in Bilzen proper te maken. Ze
ontvangen hiervoor 15 euro per opgeruimde kilometer.
Materiaal zoals vuilniszakken en handschoenen wordt
voorzien.
Info en inschrijvingen: omgeving@bilzen.be

Ondanks een achteruitgang in de populatie staat Bilzen nog steeds bekend
als vlinderstad. Tussen de zeldzame soorten die af en toe voorbij fladderen
zitten ware legendes als het bruin dikkopje, het klaverblauwtje, het boswitje
en de veldparelmoervlinder.
Martin Stinckens van de stedelijke vlinderwerkgroep: “Hoe meer soorten
vlinders, hoe groter de algemene biodiversiteit. Onze gevleugelde vrienden
zorgen ook voor bestuiving in tuinen. Maar de droogte van de voorbije jaren
had een negatieve impact op de Bilzerse populatie. Hetzelfde geldt voor het
verdwijnen van verschillende waardplanten. Die hebben vlinders nodig om
hun eitjes op af te zetten.”
Voor wie meer wil weten over vlinders zijn er op 3 en 10 maart twee interactieve lessen, telkens om 19.30 uur in CC De Kimpel. Deelnemers ontdekken
alles over de leefwijze van de ranke fladderaars. Daarnaast krijgen ze tips om
hun tuin vlindervriendelijk te maken. In april en mei volgen twee excursies om
de beestjes in het echt te zien. Bilzenaren betalen 10 euro voor de volledige
cursus.
Info en inschrijvingen:
www.natuurpunt.be/agenda/cursus-dagvlinders-bilzen-38360 I
www.bilzenvlinderstad.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

NIEUW IN
BILZEN
In Rosmeer gaf chef-kok Jordi Lenaers de statige
vierkantshoeve in de Daalstraat 17 (het vroegere
Ons Gedacht) een complete make-over. Bistro en
feestzaal Schuur17 serveert zowel ’s middags als
’s avonds naar wens een snelle hap of een uitgebreid menu. Op de kaart staan pasta’s en salades
maar ook pure vleesgerechten en vis- en grillsuggesties. De landelijke inrichting maakt het sfeervolle
concept helemaal compleet. Let’s (m)eat!
Info: 012 44 16 22 I www.schuur17.be I
Facebook: Schuur17

IN DE AANBIEDING:
PLANTEN VAN HIER
Natuurvereniging Orchis viert het nieuwe voorjaar naar goede gewoonte met
een verkoop van inheemse planten. Die zijn beter aangepast aan de plaatselijke bodem- en weersomstandigheden en dragen zo bij tot de instandhouding
van nuttige insecten en diverse vogelsoorten. De opbrengst van de verkoop
gaat naar de bescherming van de Bilzerse en Limburgse natuur.
Naast verschillende hoogstamfruitbomen hebben geïnteresseerden de keuze
uit o.m. bessenstruiken, vlier, meidoorn, hondsroos en klimop. Bestellen is
mogelijk tot 24 februari via de formulieren verkrijgbaar bij de Milieudienst of
rechtstreeks op de website van Orchis. De planten kunnen op 21 maart tussen
9 en 11 uur worden afgehaald op de parking van de Afdeling Ruimte aan
Schureveld.
Info: 089 50 10 19 I inseorchis@gmail.com I www.orchisvzw.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.
De openingsuren van het zwembad zijn te vinden op
www.bilzen.be/openingsuren-zwembad.
De openingsuren van het containerpark staan op
limburg.net/recyclageparken of u kunt bellen naar
0800 90 720.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag
4 februari om 20 uur in de raadzaal van het stedelijk
administratief centrum.
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
• Maandag van 17 tot 18 uur of 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
• Dinsdag van 18 tot 19 uur of 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
• 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
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)
APOTHEKERS:
Tussen 9 en 22 uur: www.apotheeklimburg.be
Tussen 22 en 9 uur: 078 05 17 33 (zonaal tarief)
TANDARTSEN: 0903 39 969 (1,50 euro/min.)
Bereikbaar tijdens weekends en feestdagen tussen 9 en
18 uur

Schepen Emile Degrève
Onderwijs, markten en kermissen, burgerzaken
• Op afspraak | 089 51 92 42
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
Voorzitter gemeenteraad Guy Sillen
• Zaterdag van 9 tot 10 uur of op afspraak | 089 51 92 41
Algemeen directeur Kristien Schoofs
• 089 51 92 02
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CHESS BILZEN
Terwijl het aantal schaakclubs op de meeste
plaatsen al decennia achteruitgaat, blijkt de
denksport in Bilzen wel nog populair. Op goed
drie jaar tijd groeide Chess Bilzen uit van nul
tot de grootste leslocatie van de Schaakacademie Limburg (SLim). Wekelijks verzamelen
circa 30 kinderen voor de lessen in vrijetijdscentrum De Kimpel.
Dat er nood was aan een nieuwe schaakclub
in Bilzen werd duidelijk tijdens een initiatiecursus in 2017. Toen daagden maar liefst 80
kinderen op. Om hen de beste kansen te
geven om hun talenten en denkvermogen
te ontwikkelen startte men in 2018 met een
echte clubwerking, kwestie ook andere activiteiten te kunnen aanbieden. Chess Bilzen
telt vier vaste medewerkers, waarvan twee
schaakmeesters. De naam van de vereniging
ligt voor de hand maar is tegelijk een subtiele

COLOFON

verwijzing naar het roemruchte Jazz Bilzenfestival.
Iedere zaterdag om 14 uur komen de
leden samen in het Kimpelkaffee. Tijdens
het schooljaar zijn er op vrijdagavond ook
schaaklessen. Vorig jaar organiseerde de
vereniging een tornooi voor jongeren uit
Bilzen en omstreken. 24 kinderen namen het
gespreid over drie avonden tegen elkaar op
in de disciplines snelschaken, raindropchess
en doorgeefschaak. Chess Bilzen was tevens
één van de locaties van het zevendaagse
Euregiocircuit, een samenwerking van clubs
uit Duitsland en Belgisch- en NederlandsLimburg. Naast enkele individuele prijzen werd
Chess Bilzen toen uitgeroepen tot beste club.

kampioenschap. Er worden kinderen uit heel
de provincie verwacht. Vorige keer waren er
ongeveer 30 deelnemers. De wedstrijden
vinden plaats in de vergaderlokalen in de
vroegere bibliotheek, zodat er geen afleiding
van buitenaf is.
Iedereen is vanaf het eerste leerjaar welkom
om lid te worden van Chess Bilzen. Ervaring
mag maar moet niet. De club wil in de eerste
plaats schaken toegankelijk maken voor
alle geïnteresseerden, ongeacht hun leeftijd.
Momenteel is Chess Bilzen vooral op zoek
naar nieuwe volwassen leden, die zin hebben
om regelmatig een partijtje te spelen.

Info: info@chessbilzen.be I www.chessbilzen.be

Op 15 februari organiseert Chess Bilzen voor
de tweede keer het Limburgs jeugdschaak-
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