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Beste Bilzenaar
Samen met het woord corona duiken tegenwoordig nog enkele begrippen vaak op in
onze taal. Denk aan knuffelcontact, afstandsleren en quarantaine. Een van de meest
populaire termen is zorg. Onze dankbaarheid voor alle zorg- en verpleegkundigen
toonden we op de meest diverse manieren. Graag vestig ik hier de aandacht op de
thuiszorg, zowel professioneel als de talrijke familieleden, buren en vrienden die zich
bekommeren om een hulpbehoevende in hun omgeving.
Vorig jaar voerde de stad opnieuw een mantelzorgpremie in voor bepaalde categorieën van hulpbehoevenden. Dit jaar verlagen we de leeftijdsgrens naar 21 jaar. Bij de
afbakening van de doelgroep werd vooral rekening gehouden met lage inkomens.
Voor mantelzorgers die niet in aanmerking komen voor de premie wordt andere
ondersteuning voorzien. Zodra het kan, worden zij uitgenodigd voor een ontmoeting
met lotgenoten en instanties en verenigingen uit de sector.
Carine Crals (m.) uit Eigenbilzen bekommert zich al jaar en dag om haar dochter
Jolien (r.) en vindt de nieuwe minimumleeftijd van de hulpbehoevenden een goede
zaak: “Die premie is in eerste instantie een vorm van erkenning. Wij gebruiken het
geld om iets extra aan de kant te zetten voor Jolien. Mantelzorg is een uitdaging die
niet te onderschatten valt. Wie zich belangeloos inzet voor hulpbehoevende naasten
moet dat vaak combineren met een job, het huishouden, administratie en voldoende
aandacht voor andere gezinsleden. Dan is een dag vlug om.”
Dat was nog meer het geval tijdens de eerste lockdown. Toen moest kleuterleidster
Carine onderwijs op afstand geven en tegelijk activiteiten voor haar dochter uitwerken
en begeleiden: “Als het gaat om uw eigen kind, is niks teveel gevraagd. Dankzij Jolien
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heeft ons gezin leren relativeren en tevreden te
zijn met kleine dingen. Er hangt thuis altijd een
plezante sfeer. Haar geluk en dankbaarheid zijn
onze grootste voldoening.”
Tientallen Bilzenaren bevinden zich in dezelfde
positie als Carine. Zij zetten zich onbaatzuchtig
in zodat hulpbehoevende mensen in hun
eigen, veilige omgeving kunnen blijven wonen.
Hun engagement is dan ook van onschatbare
waarde. Bilzen draagt alle mantelzorgers een
warm hart toe. Laten we ons respect voor
iedereen in de zorgsector tonen door de coronaregels goed te blijven volgen.
Voor meer informatie kunt u terecht op
bilzen.be/mantelzorgpremie of in het Sociaal Huis.
Maike Meijers
schepen van sociaal beleid

Op de grens tussen Eigenbilzen en Mopertingen

“Mèt Lichmis vilt de snei op ‘ne wêrme steen.”
~ Na Lichtmis verdwijnt de sneeuw snel.
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VOORAAN

BILZEN SCHAKELT
VERSNELLING HOGER TEGEN CORONA
De strijd tegen het coronavirus wordt opgevoerd. Midden januari
startte de langverwachte vaccinatie van de bewoners en het personeel in WZC Demerhof. In de loop van deze maand zal iedereen er
twee spuitjes gekregen hebben. Tegelijk werd sporthal De Kimpel
volgens het draaiboek ingericht als vaccinatiecentrum.

H

et inenten verloopt volgens het tijdsschema van de federale overheid.
In februari komen de hulp- en
zorgverleners aan de beurt en vanaf
maart de 65-plussers en risicopatiënten.
Iedereen zal op het gepaste moment een
uitnodiging ontvangen. Nog voor de zomer
zou dit uitgebreid kunnen worden naar de
bredere bevolking, al is die timing afhankelijk van de levering van de vaccins.
OPROEP
Heel wat vrijwilligers, verenigingen en
organisaties meldden zich al aan om te
helpen in het vaccinatiecentrum, van
gepensioneerde zorgverleners en taxibedrijven tot administratieve krachten. Het
stadsbestuur is daar zeer dankbaar voor
en doet een oproep aan iedereen die wil
4

bijspringen om zich op te geven aan de
balies in het SAC, het Sociaal Huis en LDC
De Wijzer of via www.bilzen.be/bilzen-helpt.
Om de verdere verspreiding van COVID-19
tegen te gaan werden lokale besturen
verantwoordelijk gesteld voor de plaatselijke contacttracing en het opvolgen van
de verstrengde quarantaineregels. Daarom
richtte de stad een coronameldpunt op
om inwoners optimaal te sensibiliseren en
begeleiden.
Als Bilzenaren niet goed weten wat te
doen in het kader van de coronarichtlijnen of men stelt vast dat de quarantaineregels niet correct opgevolgd worden, dan
wordt gevraagd dit te laten weten op het
nummer van de warme lijn. Het is immers

cruciaal dat wie in het buitenland verbleef
in quarantaine gaat.
BADGE
De lokale contacttracers helpen om de
regels en het belang ervan te verduidelijken. Zij hebben steeds een badge bij
zich met daarop hun gegevens. Op die
manier kunnen personen die bezoek
krijgen van een contacttracer controleren
of deze officieel aangesteld is. Indien hij of
zij zich niet kan legitimeren met de juiste
documenten is het aangeraden de politie
te bellen op het nummer 089 36 68 00.
Medewerkers van het Bezoekersteam
Bilzen en de warme lijn zullen zich eveneens
altijd duidelijk identificeren.
Ook bedrijven worden aangespoord om de
quarantainevoorschriften bij hun personeelsleden op te volgen. Alleen samen
kunnen we het aantal besmettingen terugdringen en ervoor zorgen dat de maatregelen snel versoepelen.
Info: Warme lijn: 089 39 96 20 I
warmelijn@bilzen.be I www.bilzen.be/corona

BELEID

UIT DE GEMEENTERAAD
BILZERSE BEGROTING MAAKT
WERK VAN POSITIEVE TOEKOMST

GEMEENTERAADSLEDEN IN DE KIJKER:

Omwille van het coronavirus paste het stadsbestuur het meerjarenplan aan. Ondanks minder
inkomsten en meer uitgaven blijft de balans in
evenwicht. Speerpunten zijn nog steeds een
duurzame, veilige en aangename gemeente en
een sterk sociaal beleid. De volgende vijf jaren
wordt meer dan 68 miljoen euro aan investeringen voorzien.
Het sober beleid inzake personeel en exploitatie wordt aangehouden. Door corona
vielen er heel wat inkomsten weg, o.a. in sport- en cultuurcentrum De Kimpel en het
stedelijk zwembad. Tegelijk zijn er minder uitgaven. Daardoor blijft het budget in balans.
Het personeelsbestand zal zeker niet aangroeien.
In combinatie met corona betekent de verlaging van de personenbelasting van 8,1
naar 7,9 opcentiemen een minderontvangst van circa 2,5 miljoen euro.
Voor de financiering van de stad wordt enkel gebruikgemaakt van leningen. De
jaarlijkse afbetaling van het zwembad, die 400.000 euro bedroeg, is helemaal afgelost.
Het beperken van de totale schuld is een groot aandachtspunt voor het beleid. De
openstaande schuld is stabiel op 66 miljoen euro.

Bart Lindelauf (Vlaams Belang)
Woonplaats: Eigenbilzen
Beroep: provinciaal secretaris Vlaams
Belang Limburg
Leeftijd: 36 jaar
E-mail: bart.lindelauf@bilzen.be
Favoriete locatie: Alden Biesen
Bilzerse troeven: het systeem van 2 uur
gratis parkeren

Veel oog is er voor sensibilisering inzake duurzaamheid, hernieuwbare energie en
pesticidenvrij onderhoud. In 2021 staan meerdere belangrijke rioleringswerken op het
programma, goed voor een investering van 4,7 miljoen euro. Dat is het geval in Rooi,
Broekem, de Kampveldweg, de Oude Tongersestraat en de Nieuwstraat. Tot en met
2025 wordt 8.300.000 euro voorzien voor gescheiden riolering.
De nieuwe belasting op pylonen en masten brengt jaarlijks 400.000 euro op.
Ongeacht de stijging van de kostprijs voor de verwerking van afval dienen gezinnen
geen extra belastingen te betalen. De stad neemt de integrale verhoging van 177.648
euro ten laste.
Ook veilige wegen en infrastructuur vormen een prioriteit. Het voorziene budget werd
opnieuw verhoogd met 100.000 euro voor het onderhoud van beton- en asfaltwegen
tot een totaal van 1,9 miljoen euro.
Bilzen wordt nog meer een fietsvriendelijke gemeente. Het aantal fietsstraten gaat
danig de hoogte in en het netwerk van fietssnelwegen wordt uitgebreid (zie pag. 7).

De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 2 februari om 20 uur in de grote
zaal van CC De Kimpel. In de kleine zaal wordt een beperkt aantal plaatsen voorzien
voor het publiek. Meekijken en -luisteren kan ook via bilzen.be/livestream.

Veerle Schoenmaekers (Sp.a Bilzen)
Woonplaats: Munsterbilzen
Beroep: regiomanager De Voorzorg
Leeftijd: 43 jaar
E-mail: veerle.schoenmaekers@bilzen.be
Favoriete locatie: het Munsterbos en
stiltegebied Zwarteput dat zich uitstrekt
over Bilzen, Lanaken en Zutendaal
Bilzerse troeven: het gezellige,
veelzijdige handelscentrum en de landelijke charme van de deelgemeenten

Info: bilzen.be/gemeenteraad
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BELEID

LUISTERAVONDEN GAAN DIGITAAL

B

innen het project ‘Stad in actie
2030’ wil het beleid in elke parochie
halthouden om met de inwoners in
gesprek te gaan. Helaas kan dit niet fysiek.
Uw veiligheid is en blijft onze prioriteit. Het is
koffiedik kijken wanneer er opnieuw grote
groepen mogen samenkomen. Maar dat
betekent niet dat het engagement om
naar de Bilzenaren te luisteren overboord
gegooid wordt. Het stadsbestuur komt nog
steeds naar uw dorp, zij het via digitale weg.
Dat betekent dat u gebruiksvriendelijk via
computer, laptop, tablet of smartphone kan
deelnemen.

Er wordt voldoende tijd voorzien om naar alle vragen, suggesties en bezorgdheden te
luisteren. Nadien gaan we hier actief mee aan de slag. De planning ziet er als volgt uit:

WAT STAAT ER OP HET
PROGRAMMA?
U zal worden geïnformeerd over een
aantal lopende en toekomstige projecten
in uw dorp. Wanneer verhuist kinderopvang Domino in Eigenbilzen? Hoe zal
het dorpsplein in Beverst eruitzien? Welke
mogelijkheden zijn er voor kasteel Edelhof
in Munsterbilzen? Wat onderneemt de
stad in uw deelgemeente om de verkeersveiligheid te verhogen? En wat met het
klimaatactieplan? Een nog belangrijkere
vraag: Bilzenaar, wat wilt u?

De luisteravonden starten telkens om 20 uur.
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Mopertingen & Eigenbilzen

Dinsdag 23 februari

Hees & Rosmeer

Dinsdag 9 maart

Grote-Spouwen & Kleine-Spouwen

Dinsdag 23 maart

Martenslinde & Rijkhoven

Maandag 29 maart

Beverst & Schoonbeek

Woensdag 31 maart

Bilzen-centrum & Sint-Jozef

Dinsdag 6 april

Merem

Dinsdag 13 april

Munsterbilzen

Dinsdag 20 april

Waltwilder & Hoelbeek

Dinsdag 27 april

ONLINE ONTMOETING
U dient zich vooraf in te schrijven voor de luisteravond over uw dorp d.m.v. het onlineformulier op onderstaande webpagina. U vindt er ook tips over hoe u vlot kan deelnemen via
het internet.
Na inschrijving ontvangt u de dag voordien per e-mail een link en bijhorend stappenplan.
Bij de start van de luisteravond klikt u op die link om deel te nemen aan het onlinegesprek.

Info: www.stadinactie2030.be | info@bilzen.be | 089 51 92 48

MOBILITEIT

BETERE VERBINDINGEN, MINDER ONGEVALLEN

STAD CREËERT STEEDS MEER RUIMTE
VOOR FIETSERS

B

ilzen staat al langer bekend als een
fietsvriendelijke stad. Voortdurend
wordt actie ondernomen om de infrastructuur voor tweewielers te perfectioneren
én uit te breiden. Het aantal fietsstraten blijft
de hoogte ingaan en momenteel is men
bezig met de aanleg van de fietssnelweg
die loopt van bedrijventerrein Kieleberg via
Heesveld tot op Spurkerweg.
Eerder werd in het kader van het toeristisch
routenetwerk een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad gerealiseerd langs de SintLodewijkstraat en het westelijk deel van
Heesveld, tot en met de aansluiting met
de Eikerveldweg. Sinds eind januari wordt
dit pad doorgetrokken tot de rotonde op
Kieleberg. Ook zal men het kruispunt van
Heesveld met de Twaalfbunderweg (foto)
veiliger maken voor passanten. Een stuk
van de Eikerweg, die op het kruispunt
aansluit, doet al enkele maanden dienst als
fietsstraat.

Limburg. In totaal gaat het om een bedrag
van meer dan 800.000 euro.”
Voorts wordt het kruispunt van de SintLodewijkstraat met Heesveld, ter hoogte
van de Hombergstraat, licht aangepast.
Dit gebeurt eveneens om fietsers beter
zichtbaar te maken. Zij hebben er namelijk
voorrang. De betonnen kantstrook in de
Sint-Lodewijkstraat wordt doorgetrokken
op het kruispunt en de aansluiting met
Heesveld wordt versmald. Deze aanpassingen worden geraamd op 13.000 euro en
zijn voorzien voor maart.
Tot slot startte de stad een studie op om de
fietssnelweg op Spurkerweg te verlengen
van de Tuinweg tot aan Broekem. Van

daar zal de verbinding via de Spoorstraat
en Kampveldweg richting station lopen.
Bedoeling is dat deze werken uiterlijk begin
2022 aanvatten.
“Door te blijven investeren in degelijke
infrastructuur kunnen fietsers zich steeds
veiliger op weg begeven”, besluit burgemeester Sauwens. “Dat blijkt ook uit de
cijfers van de politie. Waar we vijf jaar
geleden nog bijna 30 ongevallen met
fietsers noteerden, daalde dat getal in 2020
naar 23. Die tendens zal zich de volgende
jaren verderzetten dankzij de nieuwe
voorzieningen.”
Info: Wegendienst I 089 39 96 60 I
mobiliteit@bilzen.be

Vanaf maart wordt een dubbelrichtingsfietspad op Spurkerweg aangelegd, van
de Munsterbeekweg tot de Tuinweg. Aan
de overzijde zorgt een eenrichtingspad
ervoor dat tweewielers komende van Spurk
de rijbaan niet moeten kruisen aan de
spoorbrug.
Langs de vernieuwde verbinding van de
Munsterbeek- en Eikerveldweg kwam
vorig jaar ledverlichting. Eind april wordt de
oversteek in Eik verschoven om de zichtbaarheid te verbeteren. Tegelijk worden de
snelheidsremmende verkeerselementen er
permanent.
Burgemeester Johan Sauwens (l.): “De
ingrepen zullen maximaal 115 werkdagen
duren. Dat betekent dat grote delen van de
fietspaden al voor de zomer gebruiksklaar
zullen zijn. Alles kadert binnen de aanleg
van fietssnelwegen en wordt bijgevolg 100
procent gesubsidieerd door de provincie
7
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TOERISME

BIJZONDER GAMMA
NIEUWE STREEKPRODUCTEN
Lekkernijen uit eigen regio smaken des te meer. Het populaire appelsap en de Heer van
Biesen-bieren zijn inmiddels een begrip in Bilzen en ver daarbuiten. Het assortiment in
de Toeristische Onthaalcentra is om van te watertanden en wordt continu uitgebreid.
Vers van de pers zijn de ‘Biesondere stroop’ en de honingvariëteiten ‘In den grond’ en
‘Honing’. De bijen mogen dan momenteel in winterslaap verkeren, hun Bilzerse imkers
Enzo Vandevenne (l.) en Erik Jermei (r.) doen dat allerminst.

Erik: “Werken met nuttige insecten is een
fantastische hobby. Ik ben fier om een
product van eigen bodem te mogen
aanbieden. Alle eer komt echter toe
aan de bijen. In hun korte leven van
zes weken werken zij dag en nacht om
de kolonie te verzorgen en in stand te
houden. Ik bezit acht bijenkasten. Die
staan in Heesveld. Het nazicht van de
zwermdrift en het onderhoud vergen
heel wat tijd.”
Voor Enzo zijn bijen net zo’n passie: “Ik liet
me inspireren door mijn collega-imkers
en door mijn overgrootvader. Die was ook
imker, dus misschien zit het in mijn bloed.
Ik heb vijf productievolken in Hoelbeek
waarmee ik oogst en nog twee kasten
om koninginnen te kweken. Het geeft veel
voldoening dat de honing gesmaakt wordt.”

HONINGZOLDERS
De imkers spenderen tijdens het seizoen
circa vier uren per week aan de aanstekelijke diertjes. Het seizoen start in de
loop van maart. Dan beginnen de eerste
bevruchte planten zoals de linde- en fruitbomen te bloeien en worden de honingzolders geplaatst. De bijen verzamelen de
nectar van de planten en slaan die op in de
ramen van de zolders. Zodra die vol zitten
start de oogst. Daarna duurt het één à twee
weken voor de honing in potten kan.
Het oogsten gebeurt door de ramen leeg
te slingeren. Afhankelijk van het weer, de

Een pot ‘Honing’ (500 gr.) kost 6 euro, de
potjes ‘In den grond’ respectievelijk 4,75 en
2,5 euro voor 250 en 50 gr.
Behalve honing is de ‘Biesondere stroop’
nieuw in het gamma. Een tweede
volledig lokale variant gemaakt met
hoogstamfruit van de boomgaarden
rond Alden Biesen, naast de gekende
‘Sjroeêp van Spaân’. De stroop wordt
besteld via de Nationale boomgaardenstichting en kost 4 euro.

MEERWAARDE
temperatuur en het aanbod aan bloemen
en bloesems slingert Erik gemiddeld
tweemaal per seizoen, eind mei en juli.
Daarna moet de honing rijpen en dagelijks
geroerd. Op het einde van het proces wordt
alles in glazen potjes afgevuld. “Dat doe ik
samen met mijn echtgenote, het is dankzij
haar dat ik imker geworden ben”, knikt Erik.

100% PUUR
En de smaak, die kan niet anders dan
puur zijn. Het is 100 procent zuivere
honing, precies zoals de bijen die hebben
verzameld. Veel is afhankelijk van de bloem
of bloesem. De bijen stellen zelf de mix
samen bij het aanbrengen en opslaan van
de nectar in de raten. “Daarnaast is het
oogstseizoen van belang”, vult Enzo aan.
“Voorjaarshoning is fruitig en zoet, die van
de zomer bloemig en kruidig.“

Authenticiteit en een duidelijke link met
Bilzen zijn essentieel bij de samenstelling
van het assortiment streekproducten. Zo
krijgen Bilzerse artikelen de voorkeur op
die van de buurgemeentes, Haspengouw
en Limburg. Uiteraard moeten ze ook
lekker zijn. Zowat alles wordt op voorhand
geproefd. Daarnaast zijn de houdbaarheid
en de meerwaarde voor het aanbod in zijn
geheel belangrijk.
Interesse in een samenwerking? De deur
van Toerisme Bilzen staat altijd open. Hou
onderstaande website in de gaten want
binnenkort volgen nog enkele bruisende
nieuwigheden.

Info: www.visitbilzen.be |
YouTube: Enzo Vandevenne
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I N S TA G R A M

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

#bilzagram en #visitbilzen!

ingrid.lunskens: #rijkhoven

brentfrip: #bilzagram

bengelke657: #bluesky

beautiful_bilzen: #visitbilzen
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jan_steegmans: #sunset #walking

SPORT

SUCCESVOLLE OPBRENGST
VOOR SAMEN LOOPT HET
Als afsluiter van een bizar jaar gingen Bilzenaren tijdens ‘Samen loopt het’
aan het wandelen, lopen of mountainbiken. Met maar liefst 1.000 deelnemers
leverde dat een stevig bedrag op voor het goede doel. De vrijwillige bijdragen
bedroegen in totaal 2.600 euro. Aangevuld met een schenking van de
stad kan er nu maar liefst 7.600 euro ingezet worden in de strijd tegen
eenzaamheid. Dankuwel om massaal uw warme hart te tonen!

V

erschillende organisaties, waaronder
Samana, Ferm, Inloophuis De
Compagnie en het Bezoekersteam
Bilzen, zetten zich de komende weken in om
stadsgenoten uit hun isolement te halen. Zo
zullen ze op geregelde tijdstippen stoepbezoeken brengen aan ouderen, alleenstaanden of personen die zich door de
coronamaatregelen eenzaam voelen.
De warme lijn en de Seniorenwerking
coördineren dit initiatief en zullen de
opbrengst evenredig verdelen onder de
betrokken organisaties. Die kunnen er
hartverwarmende attenties mee voorzien
om uit te delen tijdens de stoepbezoeken.
Het Inloophuis zal zijn deel van het ingezamelde bedrag gebruiken om de reguliere

werking verder te zetten en enkele gratis
workshops en infosessies aan te bieden.
Daarnaast bracht het evenement een
enorme onderlinge solidariteit op gang.
De warme lijn ontving heel wat spontane
aanmeldingen van vrijwilligers. Wie de
feestdagen alleen moest doorbrengen
kreeg hierdoor een extra telefoontje. Een
klein gebaar met grote impact. Het is dan
ook mooi om zien dat vele inwoners en
verenigingen zich sportief hebben ingezet
voor de goede zaak. Onder hen wielertoeristenclub vzw de Meremtrappers.
Winand Vandelaer, voorzitter vzw de
Meremtrappers (2de v.r.): “Samen loopt het
was een zeer goed initiatief in deze

ongeziene tijden. Het motiveerde clubs
en individuen om te trainen en zorgde
ondanks corona voor een gevoel van
samenhorigheid. Wij hebben dan ook met
plezier deelgenomen. Het parcours was
uitdagend en ik kwam zelfs langs plekken
die ik nog niet kende. Dat de opbrengst
wordt gebruikt voor Bilzenaren die het
moeilijker hebben is een meerwaarde.
Vóór het coronatijdperk organiseerden we
jaarlijks een honderdtal clubbijeenkomsten.
We namen ook geregeld deel aan georganiseerde ritten waarvoor we een bijdrage
moesten betalen. Dat geld hebben we nu
kunnen investeren in het goede doel en
daar staan we als club 100 procent achter.”
Info: 089 51 95 21 | sport@bilzen.be
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ACTIVITEITEN

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

Expeditie Bilzen
Wie zin heeft in een verkwikkende
wandeling kan nog t.e.m. 21 februari
kiezen uit één van deze langeafstandsroutes
doorheen
Bilzen:
Nationaal park, Kunst & kastelen en
Landelijk schoon. Voor kinderen is er
een zoektocht in het Munsterbos.
Info: www.visitbilzen.be

ZinInZang virtueel
Vanaf begin februari staat een nieuwe
meezingvideo met ondertitels online.
Thema is ‘ZinInZangs eigen keuze uit de
1.000 klassiekers van Radio 2’. U vindt hem
hier: vimeo.com/496996888.
Info: www.zininzang.be

2 FEBRUARI

Bloedcollecte om 18 uur in BSGO Martinus,
St.-Martinusstraat 3 in Bilzen. Ook op 9
februari
Info: 0486 17 11 74 – www.rodekruis.be/bilzen

VANAF 11 FEBRUARI

The Anonymus Family
Tot 21 februari staan de lichtgevende beelden van Patrick Meylaerts
en Atelier Haute Cuisine aan de
voormalige pastorij in Beverst. Daarna
verhuizen ze naar een locatie op de
grens tussen Hoelbeek en Waltwilder.
Hou de Facebookpagina van CC De
Kimpel in de gaten, ook voor een
digitale verrassingsact door lokaal
talent. Wie een foto van de kunstwerken post met de hashtags #anonymusfamily en #ccdekimpel kan een
digitale geschenkkaart winnen.
Info: 089 51 95 30 - cultuur@bilzen.be
www.dekimpel.be

Bilzen Mysteries extra open
In februari en maart
is ‘Bilzen Mysteries
Het Verhaal’ uitzonderlijk elke zaterdag
geopend, alsook de
hele krokusvakantie.
‘Bilzen Mysteries Het Complot’ blijft
voorlopig dicht.
Info en tickets: www.bilzenmysteries.be
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Stretch & relax-gezondheidsgym van
Ferm Kleine-Spouwen om 19.30 uur in
ontmoetingscentrum Sint-Amandus in
Kleine-Spouwen
Info: marina3740@hotmail.com

VAN 15 T.E.M. 17 FEBRUARI

Krokuskampen ’t Kwasteeltje in Kunstkoepel – Academie voor Beeld in de Hospitaalstraat 15a
Info: kwasteeltje@gmail.com

VAN 15 T.E.M. 19 FEBRUARI

Krokuskampen in de Kwasteeltuin, Fietenstraat 35 in Eigenbilzen, telkens van 9 tot
12.30 uur
Info: kwasteeltje@gmail.com –
www.kwasteeltuin.be

17 FEBRUARI

Bloedcollecte om 18 uur in zaal Beversheem
in de Zonhoevestraat in Beverst
Info: 0486 17 11 74 – www.rodekruis.be/bilzen

18 FEBRUARI

Webinar ‘Jongeren in coronatijden’ met
Mieke Wijnen voor ouders en professionals
om 20 uur. Gratis deelname
Info en inschrijvingen:
info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be

27 FEBRUARI

Voorjaarstocht met vertrek vanaf 8 uur
in de sporthal, Appelboomgaardstraat 2 in
Munsterbilzen
Info: 0494 05 26 64 – rizzbizz53@gmail.com

27 & 28 FEBRUARI

Offroad Bilzen van Bilzen Beweegt en de
Sportdienst. 6,8 of 14,8 km wandelen of
lopen. Vrij vertrek aan sportcentrum De
Kimpel
Info: www.bilzen.be – www.offroadbilzen.be

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.

ACHTERAAN

NIEUW IN BILZEN

JUBILEUM

Telrunya’s Trimsalon in de
Dorpsstraat 43 in Eigenbilzen
meet alle honden, klein of groot,
de gepaste snit aan. Ook katten
zijn welkom voor een op-en-top
verzorgingsbeurt.
Info: 0479 49 59 73 I Facebook:
Telrunya’s Trimsalon
Diamanten bruiloft
Noben – Hasevoets, Munsterbilzen
Na jarenlange ervaring als leerkracht in
het secundair onderwijs – ook buitengewoon – start Mieke Wijnen met de
coachingspraktijk Och Jong. Ze helpt
jongeren en volwassenen met problemen
zoals o.m. faal- of schoolangst, pesten,
gevoeligheid en omgaan met een
scheiding. De coachings op afspraak
helpen om steviger in het leven te staan.
Info: 0477 13 12 61 I www.ochjong.be

INSCHRIJVEN VOOR SCHOOLJAAR 2021-2022
Ouders wiens kinderen volgend schooljaar voor het eerst de klas binnenstappen, kunnen
nu al op zoek gaan naar een geschikte school. Hetzelfde geldt voor leerlingen die starten
in het secundair onderwijs of van school willen veranderen.
In alle Bilzerse onderwijsinstellingen gebeuren de inschrijvingen in dezelfde periodes:
• van 1 t.e.m. 12 februari gaat het om kinderen die een broer of zus in de school naar
keuze hebben of wiens ouders er werken,
• vanaf 1 maart kunnen alle andere kinderen worden ingeschreven.
Het aantal plaatsen is gegarandeerd. De scholen maken duidelijk bekend op welke dagen
en uren de inschrijvingsmomenten plaatsvinden.
Info: www.naarschoolinbilzen.be I www.wegwijsinhetsecundaironderwijs.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

LAAT OUDE MATRASSEN
RECYCLEREN
Sinds januari kunnen versleten propere matrassen kosteloos
worden afgeleverd in het recyclagepark. Dat is het gevolg van een
nieuwe terugnameplicht. Bij aankoop van een matras betaalt
de klant een bijdrage voor de verwerking ervan als deze wordt
afgedankt. In de eerste helft van 2021 komen de matrassen nog
terecht bij het grofvuil. Ten laatste vanaf juli belanden ze in een
aparte gesloten container, waardoor recyclage mogelijk is.
Matrassen kunnen ook worden meegegeven met de huis-aanhuisophaling van grofvuil. Dat kost 20 euro per 2 m³. Een andere
optie is de matras in de winkel achter te laten bij aankoop van
een nieuw exemplaar.

GEZOCHT:
OPEN ATELIERS IN BILZEN

Info: www.limburg.net I www.valumat.be

Op 7, 8 en 9 mei vindt in Vlaanderen en Brussel ‘Atelier in Beeld’
plaats. Kunstenaars krijgen de kans om zichzelf te promoten
door hun werkplekken coronaveilig te openen voor het publiek.
Ook Bilzen doet mee en roept plaatselijke beeldende kunstenaars, studenten en leerkrachten in het kunstonderwijs en
begeleiders in een zorginstelling met atelier op om zich in te
schrijven.
Deelname is gratis. Promomateriaal zoals wegwijzers en affiches
wordt voorzien. Kunstenaars kiezen zelf hoeveel dagen ze hun
atelier openstellen. Inschrijven kan t.e.m. 15 februari op onderstaande website. Wie meedoet laat dat best ook weten aan de
medewerkers van CC De Kimpel via ccdekimpel@bilzen.be.
Info: atelierinbeeld.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
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

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN

In het stedelijk administratief centrum, Deken Paquayplein 1 in Bilzen,
tenzij anders vermeld
Burgemeester Johan Sauwens
Personeel, politie, brandweer, veiligheid, intergemeentelijke
samenwerking, omgevingsvergunningen, wonen, mobiliteit, ICT
• Op afspraak | 089 51 92 41

In zwembad De Kimpel is het nog steeds verplicht op
voorhand te reserveren. De openingsuren en tijdsblokken
staan op www.bilzen.be/openingsuren-zwembad.

Schepen Bruno Steegen
Lokale economie, toerisme, vreemdelingen, inburgering,
promotie
• Op afspraak | 089 51 92 42

Het infokantoor in het oude stadhuis is iedere 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 10 tot 16 uur. Tijdens de krokusvakantie (15 t.e.m. 21 februari) is dat van 9.30 tot 17.30 uur.

Schepen Peter Thijs
Sport en recreatie, jeugd en jeugdwelzijn, evenementen en
feestelijkheden, communicatie, citymarketing
• Op afspraak | 089 51 92 41

LDC De Wijzer is van maandag t.e.m. donderdag open van
9 tot 16.30 uur en op vrijdag tot 12 uur.

Schepen Guido Cleuren
Openbare werken, gebouwen, nutsvoorzieningen, kerkhoven,
groenonderhoud, senioren, land- en tuinbouw
• Op afspraak | 089 51 92 42
Schepen Fons Caubergh
Financiën, aanbestedingen, aankopen, toegankelijkheid,
personen met een beperking, bibliotheek, ontwikkelingssamenwerking, kerkfabrieken
• Op afspraak | 089 51 92 41
Schepen Griet Mebis
Cultuur, verenigingen, vrijwilligers, academie, kinderopvang
• Op afspraak | 089 51 92 42

WACHTDIENSTEN
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
• Op afspraak | 089 51 92 41
Voorzitter gemeenteraad Guy Sillen
• Op afspraak | 089 51 92 41
Algemeen directeur Kristien Schoofs
• 089 51 92 02
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BILZEN VERENIGD

NEOS BILZEN PRESENTEERT CORONAVEILIGE WANDELZOEKTOCHT

C

orona stak de voorbije maanden bij
talloze verenigingen een fikse stok
in de wielen. Dat geldt ook voor Neos
Bilzen. Nagenoeg alle plannen belandden
willens nillens in de prullenmand, inclusief de
festiviteiten n.a.v. het 30-jarig bestaan. Maar
in een hoekje zitten kniezen is niet besteed
aan het bestuur van Neos Bilzen. In december
bedeelden zij huis-aan-huis presentjes bij hun
leden en de volgende maanden pakken zij uit
met een wandelzoektocht langs interessante
locaties in het stadscentrum.

Normaal organiseert de seniorenvereniging
regelmatig geleide wandelingen. Gezien het
coronavirus is dat momenteel niet aan de
orde. “Zo ontstond het idee om in Bilzen een
tocht uit te stippelen waarbij de deelnemers
zich niet ver hoeven te verplaatsen en in hun
eigen bubbel enkele uren zoekplezier beleven”,
verduidelijkt bestuurslid Noël Dupas (l.).
De wandeling met een totale lengte van 6 km
passeert door het centrum, in de Katteberg en
op de Borreberg. Onderweg zijn er tientallen

COLOFON

opdrachten om op te lossen en foto’s die
herkend moeten worden. Ook het lokale
dialect speelt een rol. Kortom: een ideale
gelegenheid om Bilzen beter te leren kennen
en ten volle te genieten van al het moois op
het parcours.
Het is mogelijk de wandeling te doen op een
moment naar keuze in maart en april. Verantwoordelijke wandelen Jos Bollen (2de v.l.): “We
mikken in eerste instantie op senioren uit grootBilzen en omgeving. Uiteraard zijn ook jongeren
welkom in het gezelschap van een 50-plusser.
Deelnemers dienen zich steeds te houden
aan de maatregelen tegen corona. Momenteel
betekent dat ten hoogste vier personen per
groepje. Wie wil kan het parcours in stukken
afleggen, gespreid over meerdere dagen.”
De uiterlijke inschrijfdatum is 25 februari. Het
wedstrijdboekje kost 5 euro en is bedoeld
voor maximum vier deelnemers. Wie zijn
antwoorden ten laatste op 30 april indient,
maakt kans op fraaie prijzen, waaronder een
mand vol streekproducten van de stad.

Tot slot hopen de bestuurleden van Neos Bilzen
dat alle plaatselijke verenigingen binnenkort
hun werking weer kunnen opstarten en zo de
donkere periode van de afgelopen maanden
definitief achter zich laten. Zelf kijken ze
reikhalzend uit naar hun zomerfeest. Dan
wordt een nieuwe poging ondernomen om
het 30-jarig bestaan eindelijk gepast te vieren.
Maar eerst wachten dus de wandelschoenen!
Info:
Jos Bollen: 0474 34 08 35 of
jos-bollen@hotmail.be I
Noël Dupas: 0479 31 51 11 of
nldupas@gmail.com I
infowzneos@gmail.com I
www.neosvzw.be/bilzen

Inschrijven:
stort 5 euro op BE04 4527 1064 3131
van Neos Bilzen en vermeld ‘uw naam +
wandelzoektocht’. Het wedstrijdboekje is
vanaf 1 maart verkrijgbaar op vertoon
van uw betalingsbewijs.
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