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EVENWICHTIG MEERJARENPLAN

STAD BOUWT AAN
DE TOEKOMST

VOORWOORD

Beste Bilzenaar
Momenteel loopt in bibliotheek De Kimpel voor de zevende keer het tweejaarlijkse Anne
Frank-project. Meer dan 300 leerlingen van tien verschillende Bilzerse scholen doen mee,
een absoluut record. Alle edities tezamen namen al circa 2.000 kinderen deel. Het initiatief, dat in Bilzen ontstond, werd inmiddels uitgerold naar minstens vijftien Limburgse
bibliotheken.
Het verhaal van Anne Frank blijft dan ook relevant. Verdraagzaamheid, racisme en
uitsluiting, vreedzaam samenleven en kinder- en mensenrechten zijn stuk voor stuk
thema’s die de Bilzerse jongeren beroeren. Het project omvat workshops, een bezoek aan
het Anne Frank Huis in Amsterdam en een groot slotfeest midden februari in het cultuurcentrum plus een expo in de bib.
Alles begon circa vijftien jaar geleden toen Frans Swartelé van het Kinderrechtenhuis
– tegenwoordig Studio Globo – een zoektocht rond kinderrechten organiseerde in de
St.-Mauritiusschool. De nadruk lag daarbij op verhalen uit de derde wereld. Om nog meer
betrokkenheid te kweken, besloten we op zoek te gaan naar een symbool van kinderkracht dichter bij huis. Dat werd Anne Frank.
Frans Swartelé (r.): “Zij is van alle tijden omdat ze heel belangrijke dingen op een
kinderlijk eenvoudige manier verwoordde. Ze weigerde haar hoop op een betere wereld
op te geven. Anne Frank is het bewijs dat moeilijke omstandigheden de veerkracht van
jongeren niet afremmen, integendeel. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Nobelprijswinnares
Malala Yousafzai en Greta Thunberg. Het doel van het project is drieledig. Ten eerste is er
het luik herinneringseducatie, waarbij de kinderen nadenken over de Holocaust, nazisme
en racisme. Daarnaast stimuleert de expo ‘Lezen en schrijven met Anne Frank’ hun basisvaardigheden. Ten slotte maken we hen bewust van hun eigen kracht.”
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Telkens weer brengt het project heel wat teweeg. De kinderen betrekken namelijk ook
hun ouders bij het traject. Binnen het gezin ontstaan geëngageerde gesprekken over
Anne Frank en verwante onderwerpen. En wanneer de leerlingen tijdens het slotfeest
hun creaties op het grote podium brengen, zitten alle ouders in de zaal trots te kijken en
luisteren.
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Milieuprijs en Boom van het jaar
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Dickensland, Markt, Bilzen

‘Een nauw joër, ne nauwe sjoër.’
~ Een nieuw jaar, een nieuw elan.
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VOORAAN

PARKING WOONZORGCENTRUM DEMERHOF
VERGROOT
Tijdens piekmomenten bleek de parkeerdrukte in de nabije omgeving van
woonzorgcentrum Demerhof in Bilzen erg hoog. Daarom werd de bezoekersparking midden november uitgebreid met 21 bijkomende plaatsen, waarvan
één voor personen met een handicap.
De uitvoering in waterdoorlatende klinkers en grasdallen zorgt ervoor dat de
naburige rioleringen niet extra worden belast. De totale investering bedraagt
75.000 euro. In de loop van de komende maanden zal de Groendienst nog
hagen, bomen en andere groenelementen aanplanten om het geheel een
attractief uitzicht te geven.
Info: Wegendienst I 089 39 96 60

NIEUWE VISPASSAGE
AAN MOTMOLEN
Goed nieuws voor vissen die eens heen en weer
willen tussen Bilzen en Hoeselt: op de Demer aan
de Motmolen in de buurt van Bionerga werd een
vispassage aangelegd. De restanten van de vroegere
molen veroorzaakten een hoogteverschil van anderhalve meter in de rivier. Dat belemmerde waterbewoners in hun stroomopwaartse zoektocht naar
voedsel, voortplantingsplaatsen en overwinteringsgebieden.
De nieuwe bypass met vistrappen lost dit knelpunt
op. Ook de monding van de Nieuwzouw in de Demer
werd verbeterd om de migratie te bevorderen. Ter
plaatse is er een aanzienlijke populatie van diverse
vissoorten, waaronder riviergondels en bermpjes. Zij
laten weten uiterst tevreden te zijn met de passage.
Voor het project werkte de provincie samen met de
stad, Orchis vzw, Agentschap voor Natuur en Bos en
Agentschap Onroerend Erfgoed.
Info: 011 23 73 23 I meldpuntwater@limburg.be

PSYCHOLOGISCHE BIJSTAND VOOR SENIOREN
Vereenzaming, verlies en relationele of familiale problemen kunnen bij senioren leiden tot
psychologische aandoeningen. Om deze te voorkomen gingen binnen de eerstelijnszone
ZOLim twee psychologen aan de slag, meer bepaald in Tongeren en in onze stad.
Bilzen is standplaats van Ginie Vandebosch (l.): “We willen psychologische hulp voor ouderen
uit de taboesfeer halen. Het project is specifiek gericht op 65-plussers met milde tot matige
klachten, die op korte termijn hulp nodig hebben en in vier tot vijf contacten kunnen worden
behandeld. Als verdere begeleiding nodig blijkt, wordt de patiënt doorverwezen naar plaatselijke initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg.”
Vandebosch houdt dinsdag-, woensdag- en donderdagnamiddag spreekuur in LDC De Wijzer
en op woensdag ook in het Sociaal Huis. Het spreekuur is altijd op afspraak. Daarnaast legt
Ginie tevens huisbezoeken af. Kwestie drempelverlagend te werken is de prijs van een consultatie beperkt tot 11 euro of 4 euro voor personen met een verhoogde tegemoetkoming.
Info: LDC De Wijzer I 089 39 96 20 I elpouderen@bilzen.be
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LABO3740 HEET STUDENTEN EN CREATIEVELINGEN WELKOM
Het voormalige Blokker-filiaal in de Korenstraat krijgt een opvallende invulling. De stad stelt
het gebouw het hele jaar door ter beschikking van studenten en creatieve Bilzenaren. Het
project draagt de ronkende naam laBo3740.
Tijdens examenperiodes zijn studenten van hogescholen en universiteiten er tussen 9 en 23
uur welkom om samen te blokken in een huiselijke omgeving. Alle voorzieningen, zoals wifi,
koffie en water, zijn aanwezig. Studentenverantwoordelijken zorgen voor een vlotte organisatie. Geïnteresseerden voor deze functie kunnen zich aanmelden bij de Jeugddienst. De
eerste blokperiode loopt tot eind januari.
Tussen de studieperiodes door fungeert laBo3740 als een plaats waar ideeën opborrelen en
stadsgenoten hun talenten in de kijker zetten. Dat gebeurt via vernieuwende pop-upconcepten, gaande van kunst en muziek tot mode en sport. Het eerste initiatief is gepland voor
februari 2020.
Info: jeugd@bilzen.be

BILISIUM ZOEKT
OBJECTEN MET
EEN VERHAAL

BOY SILLY WINT POP A’ CAST
Dat het een memorabele editie van Pop a’ Cast zou worden bleek al meteen tijdens de
voorrondes in Bilzen, Hoeselt en Riemst. Meerdere optredens waren straffer dan de Thai
srirach-saus in uw favoriete wokrestaurant. Alles stond dus in het teken van een pittige finale
eind november in JC de Bilding. En kijk, de zes geselecteerde acts grepen zowel het publiek
als de jury – met daarin o.a. Ellen Steegen en Rick ‘Met hart en ziel’ de Leeuw – genadeloos
bij het doorluchtige nekvel.

Naar aanleiding van een nieuwe
reeks in het tijdschrift van Bilisium
is de heemkundekring op zoek
naar voorwerpen met een mooi
verhaal of waarvan de functie of
herkomst niet helemaal duidelijk
is. Geïnteresseerden kunnen foto’s
en een eventuele beschrijving aan
Bilisium bezorgen. Ofwel komen de
medewerkers na afspraak aan huis
langs. Privacy is verzekerd: namen
en adressen van eigenaars worden
nergens vermeld.
Info: Xavier Lenaers: 0475 80 78 57 I
info@bilisium.be

Eén van de absolute uitschieters bleek oude bekende Anthe en haar onafscheidelijke piano.
“Duister, betoverend, gedurfd en overtuigend”, aldus de immer vlot gebekte jury en daarom
een oververdiende tweede plaats voor Anthe. Winnaar werd Boy Silly want “die jongens weten
wat ze doen, in hun muziek zit zowel humor als kwetsbaarheid en ze kiezen nergens voor
de makkelijkste weg.”
Beide laureaten werden bedolven onder luid applaus en coole prijzen, waaronder een bon
van 500 euro van de Bilzerse muziekwinkel StringsWings. Tot slot ging Why Bother voor de
dubbel: de band rijfde de publieksprijs binnen en hun snarenwonder Frederik Boden won ook
nog eens de titel van beste gitarist van het concours. My my, hey hey en tot de volgende keer!
Info: 089 51 95 42 I cultuur@bilzen.be I Facebook: Pop a´ Cast
5

FOCUS

STAD PARAAT VOOR
WINTERS WEER
Of het nu een lichte of zware winter wordt, de stad is alleszins voorbereid op
eventuele sneeuw en ijzel. De oude strooiwagen werd vervangen door een nieuw
exemplaar dat voorzien is van pekel. In tegenstelling tot droog zout hecht pekel
zich veel beter aan het wegoppervlak waardoor er minder zout verwaait en
uitspoelt. Er hoeft ook minder verkeer te passeren om de goede werking van het
zout te garanderen. Een lager verbruik van droog zout is bovendien positief voor
de plaatselijke fauna en flora.
Voorts werden de andere strooiwagens voorzien van het nieuwe gps-systeem
Autologic. Dit geeft de route weer en stelt de strooi-instellingen, zoals de breedte,
het patroon en de hoeveelheid, exact en automatisch in. Hierdoor kan de
chauffeur zich volledig concentreren op het verkeer. Mede door het gebruik
van pekel vermindert Autologic het zoutverbruik per strooibeurt met 30 tot 50
procent. Concreet is het systeem bij een normale winter goed voor een besparing
van circa 6.500 euro aan strooizout.
Het strooien gebeurt volgens een weldoordacht plan dat vier fasen omvat, gaande
van preventief strooien bij droog vriesweer en geringe ijzelvorming tot maatregelen bij aanhoudende strenge vorst en sneeuw. Meer uitleg, inclusief plannetjes
van fasen 1 en 2, is terug te vinden op onderstaande website.
Ook burgers hebben een rol te vervullen in de winterdienst. Inwoners en handelaars zijn namelijk wettelijk verplicht om het voetpad voor hun woning, winkel of
onderneming zelf sneeuw- en ijsvrij te houden.
Info: 089 51 93 00 I winterdienst@bilzen.be I bilzen.be/winterdienst

BETERE FIETSVERBINDINGEN IN
EIGENBILZEN
Midden december werd de herinrichting van de
Hoefaertweg en de Vossenkuilstraat in Eigenbilzen afgerond. Bedoeling was de veiligheid te
verhogen van de talrijke fietsers, die dagelijks
van de verbinding gebruikmaken. De werken
werden gelijktijdig uitgevoerd met het verhogen
van de brug over het Albertkanaal.
In de Vossenkuilstraat kwam een vrijliggend
dubbelrichtingsfietspad tussen de Hoefaertweg
en de aansluiting met het jaagpad. De
Hoefaertweg werd voorzien van twee vrijliggende
éénrichtingsfietspaden met oversteekplaatsen
ter hoogte van de aansluiting met de Zangerheistraat. Net als in de Vossenkuilstraat werd het
wegdek er compleet vernieuwd.
Het project werd uitgevoerd binnen het vooropgestelde budget van 525.000 euro. Daarvan
wordt circa 400.000 euro gesubsidieerd via het
Fietsfonds en door de samenwerking met de
Vlaamse Waterweg.
De nieuwe kanaalbrug werd rond dezelfde
periode opengesteld voor verkeer.
Info: Wegendienst I 089 39 96 60
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BIBLIOTHEEK

BIB TOONT KINDEREN DAT LEZEN FIJN IS
In bibliotheek De Kimpel vinden ze leesplezier een prioriteit. Want wie
graag met zijn neus in de boeken zit, gaat vaker en meer lezen. Daarom
organiseert de bib, samen met de Bilzerse scholen, projecten die jongeren
stimuleren om te lezen en hen prikkelen om dit leesplezier te koesteren.

E

en centrale rol is weggelegd voor
boekenmeester Jan Lambrechts van
de Sint-Mauritiusschool. Als huidig
cultuurambassadeur organiseerde hij
enkele maanden geleden workshops voor
leerkrachten rond leesplezier. Daarnaast
zette hij samen met de bibliotheek de
voorlees- en vlogwedstrijd Boekenbeker
op. Die biedt een speels alternatief voor de
traditionele boekbespreking. Er nemen tien
Bilzerse klassen aan deel, in totaal goed
voor 233 geestdriftige leerlingen uit het
vijfde en zesde leerjaar.

Gewapend met hun favoriete boek vormen
de kinderen kleine groepen en kiezen ze
voor leestheater of vloggen. Bij leestheater
dragen zij een tekst expressief voor. In
het andere geval gieten ze hun boekbespreking in een filmpje op You Tube.
Jan Lambrechts: “Midden juni vindt de finale
plaats in De Kimpel. De leerlingen die voor

leestheater kozen brengen hun tekst dan
op het grote podium. De boekenfilmpjes
worden op hun beurt op het megascherm
getoond. Aansluitend worden de winnaars
bekendgemaakt en weten we welke
leerlingen de Boekenbeker een ereplaats
mogen geven in hun school.”
Voorts is er de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV). Dit evenement van Iedereen
Leest wil het leesplezier bij kinderen tussen
5 en 16 jaar extra aanzwengelen. In dat
kader begeleiden meester Jan en vrijwillige
boekenjuf Daisy Jacobs twee groepen
leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar. Zij
lezen acht boeken, bespreken ze en geven
een beoordeling.
“De jury komt vijf keer samen in bibliotheek De Kimpel”, aldus juf Daisy. “Als ze
alle boeken gelezen hebben, stemmen de
kinderen op hun favoriet. Het boek dat de
meeste voorkeurstemmen behaalt wordt

in juni bekroond tijdens een spetterend
slotfeest met allerlei leuke activiteiten.”
Ook scholen en klassen die zelfstandig
deelnemen aan de KJV kunnen rekenen
op ondersteuning van bibliotheek De
Kimpel. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de
leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar
van De Bloesem in Munsterbilzen.
Leesplezier hoeft trouwens niet tot de klas
beperkt te blijven. Het Vertelparadijs voor
kinderen van 3 tot 7 jaar is een perfecte
uitstap voor het hele gezin. De eerstvolgende voorleessessie vindt plaats op
zondag 12 januari om 10.30 uur in de
stedelijke bibliotheek. En gewoon boeken
komen ontlenen kan ook al een plezante
namiddag in de bib opleveren.

Info: Bibliotheek De Kimpel I 089 51 95 06
I bibliotheek@bilzen.be
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BELEID

BILZEN BOUWT OP
POSITIEVE MANIER AAN
DE TOEKOMST
Het Bilzerse beleid pakt uit met een ambitieus meerjarenplan voor
de periode 2020 – 2025. Naast de noodzakelijke investeringen die het
efficiënt functioneren van een gemeente vereisen, levert het stadsbestuur
extra inspanningen opdat iedereen Bilzen als een duurzame, veilige en
aangename thuis ervaart. Tegelijk wordt werk gemaakt van een sterk
financieel en sociaal beleid.

BELASTINGDRUK DAALT
De aanvullende personenbelasting daalt
van 8,1 naar 7,9 procent. De bijkomende
korting op de afvalfactuur gaat van 30 naar
50 euro voor alle gezinnen en bedraagt voor
alleenstaande 65-plussers zelfs 75 euro.
Om de begroting in evenwicht te houden
stijgt de onroerende voorheffing licht van
913 naar 970. Maar het algemene resultaat
van deze ‘Bilzerse taxshift’ is dat de belastingdruk daalt.
Het meerjarenplan is eveneens in evenwicht.
Naast de lopende uitgaven kunnen ook de
leningen worden afbetaald met de eigen
ontvangsten. De verschillende actieplannen
zijn samen goed voor meer dan 67 miljoen
euro aan investeringen. De acties worden in
het straatbeeld en publicaties aangeduid
met een herkenbaar logo. Zo blijven de
Bilzenaren voortdurend op de hoogte hoe
het meerjarenplan stap per stap wordt
gerealiseerd.
OOG VOOR DUURZAAMHEID
Veel aandacht is er voor sensibilisering
inzake duurzaamheid. Er komen toelages

voor regenwaterputten. Via de samenwerkingen met bvb. Stebo en Duwolim krijgen
Bilzenaren gratis toelichting over premies
om energiezuinig te (ver)bouwen.
Zelf geeft de stad het goede voorbeeld
door zonnepanelen op schoolgebouwen te
plaatsen, over te schakelen naar duurzame
verlichting en regenwater te gebruiken voor
onkruidbestrijding en reinigingswerken. De
stad zet voorts in op onthardingsprojecten
en bijkomende vergroening, bijvoorbeeld
van de Markt en het Camille Huysmansplein. Uiteraard blijft het ecologisch
onderhoud van begraafplaatsen, bermen
enz. voorrang krijgen. Speciaal hiervoor
werd de Groendienst onlangs uitgebreid
met vier nieuwe medewerkers.
VEILIGE EN TOEGANKELIJKE STAD
Inwoners verdienen een leefbare stad.
Daarom zullen overtredingen kordaat
worden aangepakt. Dat gebeurt o.m. door
het inzetten van mobiele camera’s. Wegen
en infrastructuur worden permanent
onderhouden, niet alleen door de gebruikelijke herstellingen maar ook door de

aanleg en opwaardering van stoepen en
fietspaden.
Bilzen is een fietsvriendelijke gemeente.
In 2020 wordt hiervoor 851.000 euro
uitgetrokken. Er is ook 652.000 euro aan
toelagen voorzien voor de uitbouw van
het fietsroutenetwerk. In totaal zal er 10
kilometer aan fietspaden bijkomen, o.m. in
de Tongersestraat en Heesveld. Er wordt
een dubbel fietspad gerealiseerd van de
Munsterbeekweg tot de Tuinweg. Bij de
herinrichting van de N2 door Beverst wordt
eveneens sterk ingezet op fietswegen. Voor
de infrastructuurwerken aan de doortocht
is in 2021 1.723.000 euro voorzien en het
volgende jaar 2.254.000 euro.
Rioleringswerken staan gepland in Rooi,
Broekem, de Kampveldweg, de Oude
Tongersestraat en de Nieuwstraat. In
Kleine-Spouwen wordt de schoolomgeving
heringericht.
Vrijetijdssite De Kimpel wordt nog beter
toegankelijk voor bezoekers van alle
leeftijden en al dan niet met een beperking.
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dorpsproject brengt senioren, mensen die
in eenzaamheid leven en jongeren samen.
Om de werking van de tientallen Bilzerse
verenigingen te ondersteunen verhoogt
het beleid hun subsidies. Tegelijk werd
beslist de huurprijzen van stedelijke zalen
te verlagen voor Bilzerse verenigingen en
particulieren. Op die manier wil men het
aanbod aan activiteiten voor stadsgenoten
verder verruimen.
WERKEN AAN ARMOEDE
Wie het financieel moeilijker heeft, kan
terecht in het Sociaal Huis of bij de
wijkwerking. De stad kiest ervoor de
materiële ondersteuning van personen in
armoede uit te bouwen. Hetzelfde geldt
voor de plaatselijke armoedeverenigingen.
Het Sociaal Huis organiseert laagdrempelige
trajecten om werkzoekenden aan een job
te helpen. Er wordt proactief gezocht naar
verdoken armoede. Het samenwerkingsverband ‘Geïntegreerd Breed Onthaal’ zorgt
ervoor dat gezinnen met jonge kinderen
snel hun weg vinden naar gepaste hulp en
ondersteuning.
De stad engageert zich voorts om acties
uit te rollen ter bevordering van integratie
en het multicultureel samenleven in Bilzen.
Initiatieven zoals buddyprojecten voor
nieuwkomers en het project Vriend & Taal
worden verder verfijnd.
Er komt o.a. een lift naar de exporuimte en
aan het podium.

vijftigjarig bestaan. Beiden worden in de
kijker gezet met een feestjaar.

Spelver III biedt met een oppervlakte van
52.000 m² voldoende plaats aan ondernemers die in de toekomst in Bilzen aan de
slag willen.

Ook op sportief vlak wordt Bilzen opnieuw
op de kaart gezet met grote evenementen
voor jong en oud, zoals Samen loopt het.
In alle deelgemeenten wordt ingezet op
moderne (buiten)sportinfrastructuur. Het
uitgebreide aanbod wordt nog verruimd
doordat stedelijke scholen hun turnzalen
na de lesuren zullen openstellen voor
stadsgenoten.

LEVENDIGE STAD
Een resem nieuwe initiatieven zorgt ervoor
dat Bilzen zijn reputatie qua evenementenstad versterkt. Het gaat o.a. om een
zomers muziekfestival en een winterevent.
Organisatoren van kwaliteitsvolle evenementen en buurtversterkende initiatieven
kunnen rekenen op financiële en logistieke
ondersteuning.
Cultuurcentrum De Kimpel en de academie
vieren in 2020 respectievelijk hun dertig- en
10

Kasteel Edelhof wordt gerestaureerd en er
start een herbestemmingsonderzoek voor
de volledige recreatiezone rond het kasteel,
de speeltuin en het Munsterbos.
Er wordt gefocust op het creëren van nog
hechtere buurten. Een overkoepelend

BETAALBAAR WONEN
De stad zal betaalbare woongebieden
strategisch ontwikkelen en nieuwe
woonvormen op de lokale woningmarkt
stimuleren. Voorts zal ze de woningkwaliteit
actief bewaken en opvolgen.
Wat kinderopvang betreft komt er een
aanmoedigingspremie om stadsgenoten
te overtuigen als onthaalouder aan de slag
te gaan. Vanaf volgende zomervakantie
voorziet Bilzen opvang voor kinderen met
een beperking. Tenslotte zal buitenschoolse
kinderopvang Domino in de vakantie
zorgen voor een nog optimalere spreiding
van het aantal opvangplaatsen.
Info: www.bilzen.be

TERUGBLIK

EINDEJAAR IN BILZEN
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MILIEU

MILIEUPRIJS EN BOOM VAN HET JAAR 2019

STAD BEDANKT INZET
VOOR NATUUR
Eind november liep de Blondeswinning in Grote-Spouwen vol voor de uitreiking van
de Bilzerse Milieuprijs. Met die trofee lauweren de stad en Milieuadviesraad Alebi
elk jaar één of meerdere burgers of een vereniging die zich op een opmerkelijke
wijze inzet(ten) voor de natuur en de leefomgeving. Ditmaal ging de prijs richting
Martenslinde. Gelijktijdig werd voor het eerst de Boom van het jaar verkozen.

M

et terechte trots namen de
Kerkhofvrienden uit Martenslinde
glunderend de vierde Bilzerse
Milieuprijs in ontvangst. Sinds 2017 helpen
de tien vrijwilligers de begraafplaats in
hun dorp te onderhouden en vergroenen,
uiteraard zonder gebruik van pesticiden.
Terwijl de stedelijke Groendienst zorgt
voor het algemeen onderhoud streven de
vrienden ernaar de locatie om te vormen
tot een begraafpark waar bezoekers in alle
rust kunnen rondwandelen, een praatje
slaan of op een bank mijmeren over leven
en dood.

De Kerkhofvrienden beschouwen de Milieuprijs als een erkenning van hun werk. “Het
in ere houden van de begraafplaats heeft
niet zozeer te maken met onze geloofsovertuiging maar vooral met respect voor
de mensen die er begraven liggen”, zegt
12

Rosine Caenen. “Wie de namen van de
overledenen bekijkt, ziet meteen een stuk
geschiedenis van onze dorpsgemeenschap. Dat erfgoed willen we koesteren en
met de gepaste eer behandelen.”

het behoud van groengebied De Kiep en
is uitgegroeid tot een sociale meerwaarde
voor de buurt, o.a. door straatfeesten.

Momenteel is de groep op serene manier
bezig met de verfraaiing van de kinderbegraafplaats. In de lente wordt er een
kunstwerk onthuld met een hoopvolle
boodschap van Petrus Vanlessen. Het
werk zal niet alleen de overleden kinderen
herdenken maar zorgt tevens voor interactie met de leerlingen van basisschool De
Halte. Voorts ijveren de Kerkhofvrienden
voor een grotere en groenere strooiweide
en een opknapbeurt voor het columbarium.

Diezelfde avond werd voor het eerst de
Boom van het jaar verkozen. De eer viel te
beurt aan de rode beuk oftewel de fagus
sylvatica ‘atropurpurea’ in de Zonhoevestraat in Beverst. Volgens de jury heerst
de rode beuk letterlijk en figuurlijk over
de straat en heet hij iedere voorbijganger
welkom. Voor de liefhebbers: de boom
werd aangeplant in de tweede helft van de
negentiende eeuw, heeft een stamomtrek
van 4,5 meter en is 22 meter hoog. Zo staat
het ook te lezen op het bordje dat onlangs
aan de rode beuk werd geplaatst.

Lof was er ook voor de andere genomineerde BuurtVoorNatuur, het lokale burgerinitiatief uit Eigenbilzen. Dat zet zich in voor

Info: Milieudienst I 0800 25 003 I
milieu@bilzen.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.
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THE DUET SESSIONS

DIMITRI LEUE & KIYOTAKA IZUMI

GUY SWINNEN & THE LADIES

25 januari belooft een avond vol fantasie te worden. Acteur
en auteur Dimitri Leue zal het Bilzerse publiek verrassen met
‘Wolinoti. Het houten kind’, een familievoorstelling over de
kinderwens van een Saksische houthakker en zijn vrouw.

Ooit bracht hij een bezoek aan Jazz Bilzen en dat liet een
blijvende indruk op hem na. In 2015 trad hij met zijn band The
Scabs op tijdens Biesenrock n.a.v. de 50ste verjaardag van het
festival. Voor ‘The duet sessions’ keert Guy Swinnen op 30 januari
samen met vier dames terug naar onze stad.

Dimitri Leue, bekend van o.a. Team Spirit, Ketnet en diverse
theaterstukken, richt zich met deze muzikale vertelling tot
kinderen vanaf acht jaar en hun ouders. Hij brengt de woorden tot
leven samen met pianist Kiyotaka Izumi: “Omdat niet alles loopt
zoals gedacht gaat het koppel op zoek naar iets om de leemte
te vullen en de pijn te verzachten. Ik heb me voor dit stuk laten
inspireren door een boek met Slovaakse sprookjes. Na grondiger
onderzoek bleken soortgelijke verhalen voor te komen in de hele
wereld. In Italië leidde het tot het ontstaan van Pinokkio en zelfs in
Japan is er een verhaal over mensen die een stuk hout tot leven
laten komen.”
Hoop speelt een belangrijke factor in het sprookje: “Dat klinkt
misschien ouderwets, maar geloof, liefde en hoop zijn de
kernwaarden van de mens. Hoe diep de miserie ook is, deze
waarden houden ons overeind. Ook humor zal niet ontbreken.
Daarnaast heeft Eva De Mul met haar beelden een extra
dimensie toegevoegd, een soort van droombos waarin de
aanwezigen kunnen verdwalen. Neem daar de prachtige muziek
van Schumann geïnterpreteerd door pianovirtuoos Kiyotaka
Izumi bij en het wordt een betoverende ervaring met een warme
boodschap”, aldus Leue.

“Twee jaar geleden deed ik een tour met Annelies Brosens
van Laïs. We kregen opmerkelijk veel complimenten over onze
samenzang. Meteen ontstond het idee om iets te doen rond
duetten. Er vielen een aantal namen en songs en de kiem van dit
project was een feit.”
Swinnen deelt tijdens de show het podium met heel wat vrouwelijk
schoon: “Ik had Annelies er graag bij omdat ze mee aan de basis
lag. Wegens agendaproblemen werd ze vervangen door Nathalie
Delcroix. Zij zingt eveneens bij Laïs en beschikt over een prachtige
countrystem. Reena Riot is een geweldige performer en dochter
van Fons Sijmons, onze Scabs-bassist die in 2013 overleed.
Daarnaast is er Chantal Kashala. Ik voel me als rockzangertje erg
klein naast zo’n straffe soulzangeres. Eline De Munck heeft dan
weer een podiumprésence die aansluit bij hetgeen ik doe. Voeg
daarbij nog onze band met Gianni Marzo van Isbells en Marble
Sounds en Bjorn Eriksson en het strakke bas- en drumwerk van
Axl Peleman en Ron Reuman en het wordt voor mij zingen vanuit
een pluchen muzikale zetel!”
‘The duet sessions’ belooft eigen klassiekers, aangevuld met
eigenzinnige bewerkingen uit het lievelingsrepertoire van
Swinnen. Klaar voor een ‘Welke song is dat ook alweer’- ervaring?

Ontdek het volledige programma van het cultuurcentrum op www.dekimpel.be.
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JANUARI 2020
Seniorenwerking in actie
• Vanaf 6 januari: PC niveau 2 om 9 uur
• 7 januari: infosessie ‘Natuurlijk EHBOpakket’ om 13.30 uur
• Vanaf 7 januari: PC niveau 1 om 9 uur
• Vanaf 9 januari: Dance-Fit 2 om 9.30 uur
in het Seniorenhuis
• Vanaf 10 januari: Linedance 2 om 9 uur
in het Seniorenhuis
• 14 januari: dansnamiddag om 14 uur in
CC De Kimpel
• Vanaf 15 januari: Presenteren met
PowerPoint om 9 uur
• Vanaf 20 januari: Engels voor op vakantie
om 13.30 uur in het Seniorenhuis
Al deze activiteiten vinden plaats in LDC De
Wijzer tenzij anders vermeld. Vergeet niet de
gratis Doe-gids voor 55-plussers in huis te halen.
Info en inschrijvingen: 089 39 96 20 –
senioren@bilzen.be

4 JANUARI

Bilzen Live wandeltocht door velden,
bossen en parken in en rond Bilzen met
vertrek vanaf 8 uur in de parochiezaal,
Pater Damiaanstraat 25 in Merem
Info: 0495 25 16 83 –
henribiesmans@outlook.com

5 JANUARI

• Twaalfde Nieuwjaarsjogging Martins
Run Bilzen met start om 10.30 uur op de
Markt. Keuze tussen 5 of 10 km. Gratis
deelname
Info: info@bilzenrun.be

4, 5, 10, 11 EN 12 JANUARI

5 JANUARI

• Nieuwjaarsdrink
Het Bilzerse stadsbestuur nodigt u uit
om met familie, vrienden en buren te
klinken op 2020. Tussen 11 en 13 uur
trakteert de stad op een drankje en
muziek op de Markt. Samen zetten we
het nieuwe jaar op gepaste wijze in.
Info: www.bilzen.be

12 JANUARI

Vertelparadijs om 10.30 uur in bibliotheek De Kimpel. Zie ook pagina 7.
Info: 089 51 95 06 –
bibliotheek@bilzen.be

13 JANUARI
9 JANUARI

ZinInZang – Gratis meezingnamiddag met
als thema ‘Al zingend – Nieuwjaarswensen
bij ZinInZang!’ om 14 uur in jeugdcentrum
de Bilding
Info: 0475 31 28 52 – www.zininzang.be –
Facebook: ZinInZang

11 JANUARI

Open Blik – Startmoment en feestelijke
opening van het nieuwe academiejaar van
OKRA-Limburg vanaf 9 uur in de Landcommanderij Alden Biesen. Met o.a. een
voordracht door psycholoog Luc Van de Ven
en een muzikale wereldreis met Arto Mundo
Info en inschrijvingen: 011 26 59 30 –
patricia.schoenaers@okra.be

Bilzerse Nieuwjaarsconcert in CC De Kimpel
Koninklijk Gemengd Koor Den Blanckaert
uit Mopertingen brengt de dertigste editie
van het populaire Bilzerse Nieuwjaarsconcert én de leden maken zich op voor
de honderdste voorstelling op 10 januari.
U mag nu al beginnen applaudisseren, ook voor Het Hoeselts Mannenkoor, dirigent
Piet Vansichen en presentator Fred Brouwers. Op 4, 10 en 11 januari om 20 uur en op
5 en 12 januari om 15 uur.
Info en tickets: 089 41 57 77 – jos@liebens.be – www.nieuwjaarsconcert.be

Lezing ‘oorlogsellende en stagnatie in
Loon (15de tot 18de eeuw)’ door Stefan
Lycops om 20 uur in het auditorium van
Bilisium op de derde verdieping van De
Ganshof, Hospitaalstraat 15 in Bilzen
Info: 089 41 25 24 – info@bilisium.be –
bilisium.be

15 JANUARI
• Klimaattafels om 19.30 uur in JC de
Bilding. De stad nodigt alle stadsgenoten uit die zich interesseren voor het
klimaat om via rondetafelgesprekken
samen na te denken over het klimaat
en hoe dit te beschermen. Gratis
deelname
Info: 0800 25 003 –
omgeving@bilzen.be
• Lezing ‘Natuurlijke bestrijding in onze
tuin’ door Mathias Vanduffel om 19.30 uur
in de Pabilo-lokalen op het Jazz Bilzenplein
Info: 0478 69 02 20 –
tuinhierbilzen@gmail.com

16 JANUARI

Repaircafé van 9 tot 11.30
uur in LDC De Wijzer. Handige
vrijwilligers weten wel raad
met uw kapotte radio of gescheurde lievelingsjas.
Info: 089 39 96 20 – senioren@bilzen.be
15
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18 JANUARI

Kienavond vanaf 19.30 uur in het Atheneum
Martinus Bilzen in de St.-Martinusstraat 3
Info: 089 41 16 18

VANAF 18 JANUARI

Voetjebal – Voetballend speel- en
leerconcept voor kinderen van 2 t.e.m. 5
jaar en hun ouder(s) om 9.15, 10.15 en 11.15
uur in de sporthal in Waltwilder. Een tweede
reeks start op 19 januari.
Info: info@voetjebalbelgie.be –
www.voetjebalbelgie.be

19 JANUARI

• ‘Middeleeuwse
vrouwen:
wijven
van de wereld’
–
Lezing
over
het
leven
van
middeleeuwse
onderneemsters,
begijnen en andere
vrouwen
door
Andrea
Bardyn,
onderzoekster aan
de KULeuven, om 10.30 uur in bibliotheek
De Kimpel
Info: tonyjacobs40@telenet.be –
www.bilzen@davidsfonds.be

• Infosessie ‘Loopbaanbegeleiding: ontdek
je talenten’ om 20 uur in het CM-kantoor,
Stationlaan 13 in Bilzen. Gratis deelname
Info en inschrijvingen: 011 28 02 80 –
wegwijs.limburg@cm.be –
www.cm.be/agenda

26 JANUARI

30 JANUARI

Infoavond over pleegzorg om 20 uur in
zaal Concordia in Bilzen. Pleegzorgwerkers
leggen uit hoe pleegzorg precies werkt en
een ervaren pleegouder deelt zijn of haar
verhaal.
Info: 089 84 07 60 – 0492 73 20 16 –
info@pleegzorglimburg.be

Winterwandeling in Mheer in NederlandsLimburg met vertrek om 13.30 uur op het
dorpsplein in Kleine-Spouwen
Info: 0474 33 12 76 –
roland.vanherle@telenet.be –
www.natuurpunt.be

NOTEER ALVAST VOOR FEBRUARI:
7 FEBRUARI

9 FEBRUARI

VANAF 8 FEBRUARI

11 FEBRUARI

Bart Cannaerts in CC De Kimpel
Info: www.dekimpel.be

Toneel ‘Kiekens & Co’ in OC Hartenberg
in Eigenbilzen

Abdelkader Benali in CC De Kimpel
Info: www.dekimpel.be

Nic Balthazar in CC De Kimpel
Info: www.dekimpel.be

• Kiennamiddag om 14 uur in ’t Kabotske
in Munsterbilzen
Info: tkuumpgood@gmail.com

21 JANUARI

Samenkomst Diab’s om 14 uur in taverne
De Casteleyn op de Markt in Bilzen
Info: 0468 24 66 70 – luc.erlich@hotmail.com

23 JANUARI

• Stilleeskring met Piet Cosemans om
19.30 uur in bibliotheek De Kimpel.
De eerste bladzijden van een roman
bevatten al verwijzingen naar de diepere
betekenis. In deze workshop wordt
die aanhef besproken en kunnen de
deelnemers het boek thuis verder lezen.
Op de volgende bijeenkomst wordt
afgetoetst of het lezen daardoor zinvoller
en plezanter was.
Info: 089 51 95 06 –
maaike.swennen@bilzen.be
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Alle erkende Bilzerse verenigingen kunnen hun evenementen gratis
laten opnemen in deze gids. Geef uw informatie tijdig
in via www.uitdatabank.be. Activiteiten voor februari
moeten uiterlijk 10 januari zijn ingegeven. Surf voor
een volledig overzicht naar www.uitinbilzen.be.

ACHTERAAN

JUBILEA

SAC VERWELKOMT
WOON- EN ENERGIELOKET
Platina bruiloft |
Vandevenne – Claesen, Eigenbilzen

Diamanten bruiloft |
Thijs – Reynders, Kleine-Spouwen

Vanaf januari 2020 werkt Bilzen samen met het
Energiehuis Limburg. Het woon- en energieloket is dan
elke maandag van 16 tot 18 uur actief in het stedelijk
administratief centrum. Bezoekers komen er alles
te weten over premies en subsidies inzake energiebesparende maatregelen, energetische renovaties
en aanpassingen aan de woning. Voorts helpen de
medewerkers met het interpreteren van de zonnekaart of een Energieprestatiecertificaat (EPC), beantwoorden vragen over de digitale meter en geven
uitleg over voordelige leningen.

Diamanten bruiloft |
Reyskens – Tuerlinckx, Beverst

Aan dit loket is het ook mogelijk een VREG-test
te laten uitvoeren. Op die manier ontdekt u welke
energieleverancier het goedkoopst is. Informeer ook
of u in aanmerking komt voor een gratis energie- of
waterscan. Die levert vaak een lagere energiefactuur
op. Een bezoek aan het woon- en energieloket is
gratis. Een afspraak maken hoeft niet.
Info: www.energiehuislimburg.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
Blossom Love in de Winkelomstraat 5 in Eigenbilzen
bundelt passie en levensvisie. In de praktijk van
Kristel Grondelaers kan men terecht voor shiatsu
massage, ademhalingswerk en kinder-, tiener- of
ouder en kindyoga.
Info: 0474 69 03 97 I info@blossom-love.be I
www.blossom-love.be

GROEPSSESSIES DIABETES
Uit cijfers van de mutualiteiten blijkt dat het aantal personen met diabetes
in België de voorbije decennia verdubbelde. In dat kader organiseren LDC
De Wijzer en Lokaal Multidisciplinair Netwerk Zuid-Oost Limburg binnenkort
een reeks groepssessies voor mensen met diabetes, hun sociale omgeving,
personen die een verhoogd risico lopen en prediabeten.
Doel is het bieden van kwalitatieve informatie, preventie van de ontwikkeling van type 2 diabetes en vroegtijdige diagnose bij risicopersonen. De vijf
sessies van telkens twee uur zijn interactief en toegespitst op de vragen van
de deelnemers. Zij leren lotgenoten kennen terwijl een zorgverlener professioneel advies geeft. Thema’s zijn o.a. leven met diabetes, gezonde voeding en
lichaamsbeweging en zorg voor de voeten.
De bijeenkomsten vinden plaats op 13, 20 en 27 februari en op 4 en 12 maart,
telkens om 13.30 uur in LDC De Wijzer. Geïnteresseerden kiezen zelf hoeveel
sessies ze volgen. Per groep zijn er maximum 20 plaatsen beschikbaar.
Deelname bedraagt 2 euro per sessie.
Info en inschrijvingen: 089 39 96 20 I senioren@bilzen.be

ONDERWERP MELDING:

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

wegdek

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

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

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

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

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

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

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

PRAKTISCH

OPENINGSUREN
Alle info over de openingsuren van de stadsdiensten vindt
u op www.bilzen.be. Bellen kan naar 089 51 92 00. Voor
de diensten in het Sociaal Huis kunt u telefoneren naar
089 51 94 80.
Alle diensten, het Sociaal Huis, het onthaalcentrum
in Alden Biesen en het infokantoor in het oude
stadhuis inbegrepen, zijn gesloten op 1 januari 2020.
Het Seniorenhuis is gesloten t.e.m. 5 januari 2020.
Op 1 januari is ook zwembad De Kimpel dicht. Op 2
januari kunt u in het zwembad terecht vanaf 13.30 uur.
De overige openingsuren van het zwembad vindt u op
www.bilzen.be/openingsuren-zwembad.
De openingsuren van het containerpark vindt u 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 18 tot 19 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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GLITTER EN GLATTER

E

en theatergroep voor kinderen, die
droom koesterde Jonathan Pille al een
hele tijd. Toen hij net zoals Lina Caelen
meewerkte aan het Dickens-evenement
raakte zijn wens in een stroomversnelling.
Samen richtten ze in januari 2018 Glitter en
GLATTER op, het theatergezelschap voor en
door kids.
“We wisten van meet af aan wat we wilden
doen maar een gepaste naam voor de groep
vinden bleek minder vanzelfsprekend”, vertelt
penningmeester Lina Caelen. “Tot we ‘The
greatest showman’ zagen. Jonathan was
dolenthousiast over de glitter en glamour
in de film. Alleen had hij het over ‘glitter en
glatter’. Met die verspreking wisten we dat we
onze naam beet hadden.”
Elke week repeteert de groep van 24 kinderen
tussen 7 en 12 jaar in de polyvalente zaal van
het Seniorenhuis. Voorzitter Jonathan en Lina
worden voor de opvoeringen bijgestaan door

COLOFON

ouders, familie en vrienden die helpen met de
decors en de kostuums of zich engageren als
kookploeg en animatieteam.
Jonathan Pille: “Bij Glitter en GLATTER kan
ieder kind zichzelf zijn. Jong en oud amuseren
zich samen en leren tegelijk van elkaar. We
willen de creativiteit in Bilzen houden en stimuleren door de jeugd van jongs af vertrouwd te
maken met alle aspecten van theater. Bij alles
wat we doen, staan de kinderen centraal.”
Midden mei vorig jaar bracht ‘Potpourri
en Hatseflats’, de eerste grote voorstelling
van het gezelschap, 200 toeschouwers in
vervoering in ontmoetingscentrum SintAmandus in Kleine-Spouwen. De – welja –
potpourri van verschillende sprookjes met
een eigen twist in combinatie met de zelfgemaakte kostuums en decors konden rekenen
op een daverend applaus. Op zondag 17 mei
stelt Glitter en GLATTER zijn nieuwe productie
voor in cultuurcentrum De Kimpel.

“Op termijn hopen we onze werking met een
tweede groep uit te breiden. Momenteel zitten
we qua aantal leden aan ons plafond”, gaat
Lina verder. “Dat is jammer want we laten niet
graag kinderen in de kou staan.”
“We zijn allebei supertrots op de kids van
Glitter en GLATTER”, knikt Jonathan. “Daarom
zetten we ons in om door te groeien tot een
gevestigde waarde in het Bilzerse theater,
waar elke jongere zijn of haar artistieke ei kwijt
kan.”
Tot slot: creatievelingen die gepassioneerd zijn
door theater en zich geroepen voelen om een
workshop te geven mogen dat steeds laten
weten aan de initiatiefnemers achter Glitter
en GLATTER.

Info: 0483 62 11 93 I 0470 96 16 67 I
glitterenglatter@outlook.com I
Facebook: Glitter en GLATTER
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