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STEDELIJKE ACTIES
SCHEPPEN HOOP
VOOR JONG EN OUD

VOORWOORD

Beste Bilzenaar
Ook in tijden van corona blijft de woensdagmarkt één van onze absolute uithangborden,
zij het uiteraard in aangepaste vorm. Wekelijks komen klanten in groten getale inkopen
doen aan de kramen in het centrum. Tijdens de lockdowns kreeg ik veel vragen van standhouders én vaste bezoekers. Het was duidelijk dat iedereen snakte naar de marktdag van
weleer.
De verkopers maakten moeilijke periodes door. Zodra de maatregelen versoepelden, stelde
de stad alles in het werk om de marktkramers en klanten in veilige omstandigheden te
ontvangen. De standen werden uit elkaar gespreid, er kwamen looprichtingen en aan de
ingangen voorzag men voldoende ontsmettende handgel.
Stadsgenoot Geert Wijffels, al zeven jaar actief als bestuurslid van de woensdagmarkt,
maakte het allemaal van dichtbij mee. Met zijn stand GW Fashion is hij ook actief op de
markten van Tongeren, Sint-Truiden en Luik. Maar voor die van Bilzen heeft hij toch een
speciaal boontje.
Geert Wijffels (l.): “Dit blijft één van de beste weekmarkten. Enerzijds is het aanbod zeer
divers. Tegelijk staat alles compact opgesteld. Dat is handig voor personen die minder goed
te been zijn. Maar het voornaamste: mensen komen hier nog echt om te kopen. Vergeet
ook het sociale aspect niet: iedereen kent iedereen. Jammer dat onze klanten momenteel
achteraf niet samen iets kunnen gaan drinken. Een babbeltje slaan hoort er onder normale
omstandigheden zeker bij.”
Door de lockdowns kwamen meerdere standhouders in financieel woelig vaarwater
terecht. Sommigen bedachten een tijdelijke oplossing. Zo liet Geert Wijffels postkaarten
drukken met daarop een QR-code naar zijn webshop. Naar eigen zeggen leverde dat wel
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resultaat op. Nu ook kramen met nietlevensnoodzakelijke producten opnieuw
mogen deelnemen, krijgen ze gelukkig
wat ademruimte.
De jaarovergang mag dan niet helemaal
lopen zoals verhoopt, toch blijft een
bezoek aan onze woensdagmarkt een
aanrader voor een veilig en gezellig uitje.
U vindt hier alles om het nieuwe jaar
samen met uw gezin gepast in te zetten.
In naam van het stadsbestuur wens ik u
alvast een gelukkig en bovenal gezond
2021.

Emile Degrève
schepen van markten

De Commanderie

“Ve wènse oech e joër bau de voenkskes vanaof vliege!”
~ Wij wensen u een jaar waar de vonkjes vanaf vliegen!
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VOORAAN

AANGEPASTE REGELING AFVALOPHALING
Vanaf 2021 gebeurt het leegmaken van de grijze en groene containers door een andere firma
dan daarvoor. Dat brengt enkele wijzigingen met zich mee. In Bilzen-centrum wordt het afval
vanaf 1 januari op dinsdag opgehaald in plaats van donderdag. Voor de inwoners van Eigenbilzen en Munsterbilzen verschuift de ophaaldag van dinsdag naar woensdag. Deze regeling
geldt voor huisvuil, pmd en gft. De ophaaldagen voor papier en karton blijven ongewijzigd.
Hou er rekening mee dat het ledigen op een ander tijdstip kan gebeuren dan vroeger.
De ophalers starten hun ronde om 6 uur ’s ochtends. Zet afval daarom altijd op de avond
voordien buiten.
Het is tevens mogelijk na aanvraag grofvuil aan huis te laten ophalen tegen 20 euro per 2 m³.
Info: www.limburg.net/afvalkalender

VOORWAARDEN MANTELZORGPREMIE VERSOEPELD
De stad versoepelt de voorwaarden voor het verkrijgen
van een mantelzorgpremie. Die werd in 2020 opnieuw
ingevoerd. Het huidige reglement werd onlangs
geëvalueerd en aangepast. Het bedrag blijft hetzelfde,
namelijk 40 euro per maand voor de zorg van één
hulpbehoevende persoon en 60 euro per maand voor
twee personen.

NIEUW SKATEPARK

STAD INVESTEERT IN
JEUGD
Na 15 jaar intensief gebruik is het populaire skatepark aan De Kimpel toe
aan een volledige renovatie. “Op vraag van de gebruikers en gezien de
centrale ligging blijft de locatie behouden. Maar eigenlijk spreken we over
een compleet nieuw skatepark”, licht schepen van jeugd Peter Thijs toe. “Het
park wordt uitgebreid van 600 m² naar 800 à 900 m². Door de fundering en
het asfalt te recupereren, bespaart de stad op de bouwkosten. Er komen
uitdagende toestellen voor zowel beginners als gevorderden. Een modern
en groter skatepark betekent een meerwaarde voor de hele vrijetijdssite.”
Het park wordt gebouwd volgens een design- en buildprincipe, waarbij de
ontwerper voor een optimale integratie binnen de omgeving zorgt. Een
kerngroep van tien fervente gebruikers krijgt inspraak in de plannen. De
werken starten omstreeks het najaar van 2021 en worden geraamd op
200.000 euro.
Info: 089 51 95 43 I jeugd@bilzen.be
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Het stadsbestuur wil zorg aan huis zo sterk mogelijk
ondersteunen binnen de budgettaire mogelijkheden. Door de aanpassingen worden meer mantelzorgers geholpen. Hiervoor wordt jaarlijks 90.000 euro
voorzien. Eén van de wijzigingen is het verlagen van
de minimumleeftijd van de zorgbehoevende. Die daalt
van 65 jaar naar 21. Zo worden ook jongere mensen
bereikt.
Naast de verruiming van de leeftijdscategorie wordt
o.a. aandacht besteed aan personen met een beperkt
inkomen. Het betreft huishoudens met een jaarlijks
bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 19.566,25
euro.
Wie in aanmerking komt, kan een aanvraag indienen
bij het Zorgloket van het Sociaal Huis, in lokaal
dienstencentrum De Wijzer of via de stedelijke website.
De wijzigingen gaan in op 1 april 2021.
Info: Zorgloket: 089 51 94 80 I LDC De Wijzer:
089 39 96 20 I bilzen.be/mantelzorgpremie

BELEID

UIT DE GEMEENTERAAD
Vzw Jeugdhuis Schoonbeek
heeft concrete plannen voor de
vernieuwing van haar hoofdgebouw en de uitbreiding met
een slaapverdieping en sanitair
blok. De stad voorziet een investeringstoelage van 150.000
euro.
Ook
Scoutinggroep
Reynaert uit Grote-Spouwen
ontvangt een investeringstoelage van 127.000 euro. Die
is bedoeld voor de realisatie
van een nieuwbouw op hun
terreinen aan de Pastorijstraat.
De gemeenteraad geeft positief advies aan het Agentschap Wegen en Verkeer om een
snelheidsbeperking in te voeren op de hele Taunusweg (70 km/u), de Riemsterweg
(50 km/u tussen de Bornestraat en de Buitenbankstraat) en de Rode Kruislaan (50
km/u vanaf de rotonde tot aan de Pastorijstraat).
De Boomhut, de speelpleinwerking voor kinderen en jongeren met specifieke
zorgnoden i.s.m. vzw de regenbOog, bleek deze zomer een groot succes. Daarom
werd alvast t.e.m. 2025 een overeenkomst aangegaan om de werking te garanderen.
Ter ondersteuning van de vzw wordt een jaarlijkse toelage van 10.000 euro vrijgemaakt.

GEMEENTERAADSLEDEN IN DE KIJKER:

Jos Roebben (Trots op Bilzen)
Woonplaats: Beverst
Beroep: stichter Roam Technology
Leeftijd: 77 jaar
E-mail: jos.roebben@bilzen.be
Favoriete locatie: sportcomplex KEWS
Schoonbeek – Beverst
Bilzerse troeven: de honderden verenigingen waar Bilzenaren hun vrije tijd
kunnen besteden. Idem voor locaties
als het zwembad en de bibliotheek

Tal van verenigingen en initiatieven zetten zich in Bilzen in op het vlak van welzijn en
het bevorderen van de leefsituatie. Jaarlijks komen zij hiervoor in aanmerking voor
stedelijke subsidies. De verdeling voor 2020:
•
•
•
•

2.500 euro voor 16 organisaties voor personen met een handicap
2.500 euro voor 13 sociale organisaties
4.000 euro voor 12 lokale liefdadigheidsinitiatieven
10.500 euro voor 12 verenigingen i.h.k.v. ontwikkelingssamenwerking

De toegang van de kerk in Mopertingen wordt binnenkort verbeterd, zodat minder
mobiele personen vlotter naar binnen kunnen. In het gebouw komt ook een digitaal
scherm voor projecties tijdens erediensten. Voor deze ingrepen kan de kerkfabriek
van Mopertingen rekenen op een doorgeeflening van 33.102 euro.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 2 februari om 20 uur. Bij het ter
perse gaan van deze Dertien was de manier waarop nog niet bekend. Dit wordt zo snel
mogelijk meegedeeld via de stedelijke communicatiekanalen.

Véronique Jans (Beter Bilzen)
Woonplaats: Bilzen
Beroep: vroedvrouw
Leeftijd: 45 jaar
E-mail: veronique.jans@bilzen.be
Favoriete locatie: de Katteberg
Bilzerse troeven: het gezellige stadscentrum en de diversiteit in alle deelgemeenten, de gastvrijheid en vriendelijkheid van de inwoners

Info: bilzen.be/gemeenteraad
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FOCUS

KIMPELKAFFEE ZOEKT HORECATOPPER
Het Autonoom Gemeentebedrijf stadsontwikkeling (AGB) Bilzen is op zoek naar een
uitbater voor het Kimpelkaffee van vrijetijdssite De Kimpel. Met het cultuurcentrum, de
bibliotheek, drie sporthallen en jeugdcentrum de Bilding is De Kimpel één van de meest
populaire ontmoetingsplaatsen in de wijde regio. Bovendien bevinden het stedelijk
zwembad en sport- en recreatiepark de Katteberg zich in de onmiddellijke omgeving.
Om de site nog meer uitstraling te geven zoekt het AGB een dynamische ondernemer
met stevige ervaring in de horeca om het recent vernieuwde Kimpelkaffee uit te baten.
Is het voor u een erezaak klanten als koningen te behandelen en van ’s ochtends tot ’s
avonds topkwaliteit te serveren? Dan komt u in aanmerking voor de concessie.
Het Kimpelkaffee ligt pal in het hart van de vrijetijdssite en omvat een cafetaria van 15 op
17 meter, een zaal van 10 op 7 meter, een keuken, terras, voorraadkamer en bierkelder. De
overeenkomst gaat in op 1 juli 2021.
Kandidaten kunnen het inschrijvingsformulier en de concessievoorwaarden aanvragen
via de contacten hieronder. Inschrijvingen moeten ten laatste op 1 februari 2021 aangetekend worden ingediend bij de Dienst Overheidsopdrachten, Deken Paquayplein 1 in
3740 Bilzen.
Info: tonnie.nijssen@bilzen.be I gisy.panis@bilzen.be

STAD ZOEKT PRIVATE
PARTNER VOOR
HERBESTEMMING
PASTORIJ BEVERST
De pastorij in de Beverststraat 4 is een
beschermd dorpsgezicht en eigendom
van de kerkfabriek Sint-Gertrudis. Het werd
de laatste jaren bewoond door de zusters,
maar nu staat het pand leeg en dringt een
herbestemming zich op. Om dit te kunnen
realiseren sluit de stad een erfpachtovereenkomst af met de kerkfabriek voor
50 jaar en tegen een jaarlijkse vergoeding
van 3.000 euro.
De stad gaat tevens op zoek naar een
private partner voor de renovatie, inrichting
en exploitatie van de pastorij. De nadruk ligt
daarbij op een publieksgerichte invulling,
zoals horeca. Het zakelijk recht loopt voor
een periode van 45 jaar.
Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat
stellen per aangetekende brief of tegen
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ontvangstbewijs onder gesloten omslag,
gericht aan het College van burgemeester
en schepenen, Deken Paquayplein 1 in
3740 Bilzen. Uiterlijke datum hiervoor is 31
maart 2021.
Bij de marktraadpleging worden selectieen beoordelingscriteria gehanteerd, zoals
de inhoudelijke kwaliteit van het project en
het plan van aanpak. Deze staan allemaal

uitvoerig beschreven in het marktraadplegingsdossier. Alle inlichtingen over de
toewijzingsprocedure zijn verkrijgbaar op
onderstaand e-mailadres.
Info: Dienst Grondbeleid I
maren.achten@bilzen.be

BELEID

DE VELE VOORDELEN VAN LEDLAMPEN

BILZEN ZIET HET LICHT
In de loop van de volgende jaren worden alle straten in Bilzen
voorzien van ledverlichting. In totaal gaat het om 6.000 armaturen.
De omschakeling gebeurt in fasen. Doel is dat de aanpassingen
uiterlijk in 2030 helemaal afgerond zijn.

L

edverlichting heeft talloze voordelen.
Het belangrijkste is een fikse
besparing op de energiekost en het
onderhoud. Gespreid over tien jaar zal er 2,4
miljoen kWh worden bespaard. Bij volledige
‘verledding’ daalt het jaarlijks verbruik met
maar liefst 30 procent.
Schepen van nutsvoorzieningen Guido
Cleuren (l.): “De stad heeft een essentiële
voorbeeldfunctie om minder energie te
verbruiken. We leveren daarom heel wat
inspanningen op diverse vlakken. Fluvius
ondersteunt ons om het verlichtingsnet
duurzamer en doelgerichter te maken. Een
optimale verlichting van straten en pleinen
verhoogt het comfort en de veiligheid van
inwoners en bezoekers.”

en gewisseld voor led-exemplaren. De palen
zelf blijven behouden, met uitzondering van
een aantal in hout. Die worden vervangen
met het oog op een betere stabiliteit.
Guido Cleuren: “De medewerkers van
Fluvius stellen een plan op, waarbij een
voorstel wordt gedaan qua verlichtingsniveaus plus een timing van de werken.
Na onze goedkeuring gaan zij over tot

actie. Alle investeringen gebeuren door de
netbeheerder. De kosten van de omschakeling worden jaarlijks afgehouden van
de dividenden die de stad van Fluvius
ontvangt.”

Info: omgeving@bilzen.be I www.fluvius.be

De nieuwe lampen geven een veel hoger
rendement in vergelijking met de oudere
exemplaren. Bovendien zorgen ze voor
beduidend minder strooilicht. Dat betekent
dat de lampen zoveel mogelijk enkel het
openbaar domein belichten en niet de
privé-eigendommen.
Tot slot biedt de nieuwe generatie lampen
enorme mogelijkheden op gebied van
aansturing. Ze zijn individueel en dynamisch
te regelen. Op die manier kan worden
ingespeeld op specifieke gebeurtenissen,
zoals evenementen of zelfs een verkeersongeval. Bovendien bestaat de optie om
de verlichting uit te rusten met allerhande
sensoren die gebruikt kunnen worden voor
dataverzameling.
Op basis van een actieplan zullen er elk jaar
10 procent ledlampen bijkomen. De huidige
armaturen worden van de palen gehaald
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LICHTPUNTJES BIS

STEDELIJKE ACTIES
SCHEPPEN HOOP VOOR
JONG EN OUD
Zelfs tijdens deze ongebruikelijke jaarovergang blijven in Bilzen
positieve initiatieven uit de grond schieten. De stad en vrijwilligers
waken er via allerhande acties over dat zo weinig mogelijk mensen
in een isolement verzeilen. Van kinderen tot alleenstaanden en
senioren; honderden van hen werden verrast met een bezoekje op
veilige afstand en een gepaste attentie.

D

e lijst van lichtpuntjes die aan bod
kwam in de vorige Dertien werd de
afgelopen weken uitgebreid om
de donkere en koude periode te trotseren.
Zo trokken Annelore Lambie en Daphne
Pilotto van de Jeugdwelzijnswerking
met de babbelkar rond in Gansbeek en
Schoonbeek. Hun doel: de bewoners en in
het bijzonder de jongeren verrassen en een
hart onder de riem steken. Hun geheime
wapens: twee stralende glimlachen –
weliswaar achter mondmaskers – en een
subtiel verlichte bolderkar met daarin
drankjes en hapjes, die coronaproof werden
aangeboden.

PERSOONLIJK CONTACT
Na de eerste lockdown hield het duo ook al
stoepgesprekken, toen met een winkelkar
vol ijsjes. “We wilden kijken hoe het ging
met de wijkbewoners van Gansbeek en
Schoonbeek. Deze tweede, semi-lockdown
is voor niemand een makkelijke tijd. Daarom
maken we de jongeren en hun families
duidelijk dat we er nog steeds voor hen zijn”,
aldus Annelore Lambie (l.). “De dagen zijn
korter en iedereen snakt naar persoonlijk
contact. Dat is niet overal haalbaar. Daarom
proberen wij met onze babbelkar een
lichtpunt in het duister te zijn.”
Het initiatief viel letterlijk in de smaak: meer
dan 35 gezinnen genoten van warme
chocomelk met slagroom, kleine versnaperingen en vooral van een toffe babbel.
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Daphne Pilotto (m.): “De mensen bleken
zeer aangenaam verrast. De gesprekken
waren heel gevarieerd. Mogelijk gaan we in
de toekomst opnieuw op pad met onze kar.”
De kinder- en jongerenwerkingen in de
wijken blijven trouwens doorgaan, volledig
in overeenstemming met de maatregelen
tegen corona. Het jonge volkje is duidelijk
blij elkaar in veilige omstandigheden te
kunnen ontmoeten en zich samen te
amuseren.

EINDEJAARSPAKKETTEN
Voor nog meer solidaire acties zorgt het
Sociaal Huis. Er werden eindejaarspakketten uitgedeeld aan klanten van sociale
kruidenier Bieskruid. Maatschappelijk assistenten gingen met een cadeautje langs bij
circa 80 alleenstaanden. Pieten, de trouwe
helpers van Sinterklaas, klopten aan bij
meer dan 200 jonge gezinnen en maakten
de kids blij met speelgoed, snoepzakken en
tickets voor zwembad De Kimpel.
Het Huis van het Kind voorzag dan
weer duurzame speelpakketten voor
175 kinderen in Bilzen en 30 in Hoeselt.
Tweewekelijks gaan speelbrieven vol
knutsel- en beweegtips de deur uit. Voor
de ouders worden webinars georganiseerd. Stoepbezoeken, buggywandelingen
en een speelpunt in het Huis van het Kind
vervangen de normale huisbezoeken, die
tijdelijk niet mogelijk zijn.

Coördinator Ilse Keppers: “We laten de
gezinnen niet los en blijven op diverse
manieren voor hen bereikbaar. Dat wordt
sterk geapprecieerd. De online-opvoedingsadviesgesprekken bijvoorbeeld zijn
intussen helemaal ingeburgerd.”

DANKBARE SMS-JES
Ook lokaal dienstencentrum De Wijzer zet
momenteel sterk in op stoepbezoeken,
onder meer bij 460 inwoners die in 2020 of
2021 hun 80ste verjaardag vier(d)en. Dat
verdient uiteraard pralines. De senioren
in kwestie ontvangen tevens een fraaie
folder over het aanbod van de stad inzake
zelfstandig thuiswonen.
LDC-leider Cassie Collings: “Trouwe
klanten van de dorpsrestaurants konden

LICHTPUNTJES BIS

eveneens rekenen op een kleine attentie.
In totaal gingen twee medewerkers met
speculaas en kerstrozen langs bij 160 vaste
bezoekers. De reacties waren unaniem
positief. Nog lang na de bezoeken bleven
dankbare sms-jes toestromen.”
De warme lijn blijft intussen op volle toeren
draaien. De voorbije twee maanden werden
650 senioren in Bilzen proactief opgebeld
om te horen hoe ze het stellen.
Tot slot kregen 215 vrijwilligers van de Seniorenwerking, het lokaal dienstencentrum, de
Minder Mobielen Centrale en de dorpsrestaurants een draagtas met daarin enkele
presentjes aan huis. Ook hier niks dan
verwonderde gezichten. Het stadsbestuur
wil daarmee zijn appreciatie tonen voor al
die belangeloze maar o zo essentiële inzet,
zeker in moeilijke tijden.

Info:
Jeugdwelzijnswerking:
annelore.lambie@bilzen.be
daphne.pilotto@bilzen.be
Sociaal Huis:
089 51 94 80 I sociaalhuis@bilzen.be
Warme lijn & LDC De Wijzer:
089 39 96 20 (elke werkdag van 9 tot 17 uur)
warmelijn@bilzen.be I senioren@bilzen.be
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BIBLIOTHEEK

GEDICHTENWEDSTRIJD
TOONT LOKALE VERBONDENHEID
Geprikkeld door poëzie?
Kruip dan in de pen want
bibliotheek De Kimpel lanceert
een gedichtenwedstrijd voor
volwassenen. ‘Warm Bilzen
– edel en schoon’ daagt alle
stadsgenoten vanaf 16 jaar uit.
Het initiatief komt er
n.a.v. Gedichtendag op
28 januari, tevens de start van
de Poëzieweek.
Bibliothecaris Jannie Nijssen: “In deze
donkere dagen kunnen we allemaal wel wat
lichtpuntjes gebruiken. We hopen vurig dat
de Bilzenaren massaal zullen deelnemen
om een positief verhaal te creëren. Doel
is om met woorden de hartelijkheid en
verbondenheid van onze gemeenschap te
tonen. In die zin sluit het thema perfect aan
op recente initiatieven zoals het bezoekersteam voor eenzame mensen.”
Daarnaast is er een link met één van de
oudste zinnen in het Nederlands. Een tekst
die in neonverlichting prijkt aan de gevel
van het oude stadhuis. ‘Tesi samanunga
was edele unde scona’ werd in 1130
geschreven in Munsterbilzen. Het betekent
dat deze plaatselijke gemeenschap edel
en mooi is. Een boodschap die ook terug te
vinden is in Warm Bilzen.
De wedstrijd loopt tot 14 februari en kent
geen vormvereisten. “Er mogen zeker alternatieve versies tussen zitten zoals slam
poetry, een sonnet of poëzie versterkt met
beeld. We hopen zoveel mogelijk mensen
te enthousiasmeren voor de dichtkunst”,
zegt medewerkster Maaike Swennen.
Het genre is dan ook alles behalve stoffig. Dat
bewees Delphine Lecompte (foto) onlangs
nog in De Slimste Mens. Haar deelname
ging niet onopgemerkt voorbij en dat is licht
uitgedrukt. Haar passage tijdens Nacht van
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de bib 2019 staat bij heel wat Bilzenaren nog
vers in het geheugen gegrift. De populariteit
van Delphine is merkbaar in de reservaties.
Haar recente bundels zijn de hele tijd uitgeleend. Het werk van andere dichters zoals
Maud Vanhauwaert en Herman de Coninck
is eveneens erg populair. Voor wie benieuwd
is naar meer: elke twee maanden breidt de
bibliotheek haar aanbod uit met nieuwe
publicaties.

hun geliefde collega Mathieu Wijnen die in
2018 overleed, besloten de medewerkers
van de bib de poëzieprijs naar hem te
vernoemen. Onder meer door zijn passie,
opzoekwerk en inzet voor (lokale) taal en
Munsterbilzerse heemkunde zal hij altijd
een lichtpuntje blijven.

Deelnemen kan via nevenstaande kanalen
of aan de balie van de bibliotheek. Audioen videobestanden kunnen worden bijgevoegd. Een externe jury bekroont de
laureaten tijdens de prijsuitreiking op 21
maart. Dat wordt een gezellige bedoening
met o.a. een auteurslezing en een
toonmoment van Kunstkoepel/Academie
voor Muziek en Theater. Het prijzenpakket
bestaat uit boekenbonnen, een portie
poëzie en privébegeleiding door gerenommeerde dichteres Sylvie Marie. Ter ere van

POËZIEWEEK 28/1 – 3/2
28/1: Gedichtendag met van 16.30 tot
18.30 uur toonmoment Kunstkoepel/
Academie voor Muziek en Theater
31/1: Workshop gedichten schrijven van
10 tot 12 uur. Inschrijven verplicht

Info: bibliotheek@bilzen.be |
bilzen.bibliotheek.be

I N S TA G R A M

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

#bilzagram en #visitbilzen!

leut144_: #limburgse_pracht #waltwilder

sandrahertigers: #walkingwhatelse

ronaldhacken: #nofilter

jan_bex: #landscape #grote-spouwen

_kimnijs: #visitbilzen
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ACTIVITEITEN

JANUARI
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.

Seniorenwerking
Alle activiteiten in LDC De Wijzer zijn
geannuleerd t.e.m. 22 januari. Zie ook pag.
15.
Info: 089 39 96 20 – senioren@bilzen.be

Expeditie Bilzen
De jaarwisseling leent zich uitstekend
voor een stemmige wandeling.
Daarom stippelde de Dienst Toerisme
drie langeafstandsroutes uit doorheen
Bilzen: Nationaal park, Kunst & kastelen
en Landelijk schoon. Voor kinderen is
er een zoektocht in het Munsterbos.
Info: www.visitbilzen.be

ZinInZang virtueel
Begin januari volgt een nieuwe meezingvideo met ondertitels. Thema is – hoe
kan het ook anders – ZinInZang zet
2021 zingend in. U vindt hem hier:
vimeo.com/484589112.
Info: www.zininzang.be

Vanaf 4 januari: Start to defence voor
kids van 7 tot 10 jaar
Vanaf 5 januari: Taekwondo-lessen
voor kleuters van 4 tot 6 jaar
Vanaf 6 januari: Start to move voor
kinderen van 7 tot 10 jaar
Vanaf 9 januari: Multimove voor
kleuters van 4 tot 6 jaar
Al deze sessies vinden plaats in
sporthal Beterveld in Schoonbeek.
Info: 0487 65 11 22 –
nathalie@movefeelgood.be –
www.movefeelgood.be

29 JANUARI

Lezing ‘Onder de radar: zoek mee naar
sporen van W.O. II in Limburg’ door
professor Wouter Gheyle om 20 uur in
CC De Kimpel. Gratis toegang, vooraf
inschrijven verplicht. Meer info op pag. 16
Info en inschrijvingen: 0471 86 10 43 –
katrien.bruggeman@gmail.com

30 & 31 JANUARI

Tentoonstelling
‘Bilzen
herdenkt.
Memorabele gebeurtenissen in Wereldoorlog II’ van 10 tot 18 uur in EXPOkimpel
in het cultuurcentrum. Gratis toegang. Ook
op 6 en 7 februari. Blader naar pag. 16 voor
toelichting.
Info: 0471 86 10 43 –
katrien.bruggeman@gmail.com

16 JANUARI

The Anonymus Family
Tot 10 januari staan de lichtgevende
beelden van Patrick Meylaerts en
Atelier Haute Cuisine op de oude
begraafplaats in Eigenbilzen. Daarna
verhuizen ze naar de voormalige
pastorij in Beverst. Hou de Facebookpagina van CC De Kimpel in de gaten
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
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Bilzen Live – Wandeling in en rond Bilzen
met vertrek vanaf 9 uur in de parochiezaal
aan de kerk in Merem
Info: 0495 25 16 83 –
henribiesmans@outlook.com

VANAF 28 JANUARI

Poëzieweek in bibliotheek De Kimpel. Zie
pag. 10.
Info: bibliotheek@bilzen.be –
bilzen.bibliotheek.be

31 JANUARI

Vertelparadijs voor kinderen van 3
tot 9 jaar om 10.30 uur in bibliotheek
De Kimpel. Gratis deelname, vooraf
inschrijven verplicht
Info en inschrijvingen:
bilzen.bibliotheek.be/agenda

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

DONEER UW LAPTOP

NIEUW IN BILZEN

Van heel wat leerlingen wordt verwacht dat ze digitaal bereikbaar zijn.
Dat is niet voor iedereen evident. Kinderen die thuis geen computer
hebben dreigen door de coronacrisis uit de boot te vallen. De stad
zamelt daarom laptops in voor kwetsbare gezinnen die er echt nood
aan hebben.
De toestellen worden op een veilige manier en met garantie van uw
privacy opgeknapt voor hergebruik. U kan uw laptop elke werkdag
tussen 9 en 11 uur of tussen 13.30 en 15 uur binnenbrengen in het
Sociaal Huis. Ophalen aan huis is ook mogelijk via onderstaande
contactgegevens. Controleer eerst best de minimumvereisten voor de
hardware (Core i3, i5 of i7 met lader en eventueel een muis).
Info: 089 39 96 50 I 0472 18 69 22 I huisvanhetkind@bilzen.be

Debby en Esther openden zopas de soul store Bôvivô
– dialect voor levensgenieter – in de Passage 5 in het
centrum van Bilzen. Hun aanbod is zeer divers: van gebak
(ook vegan), quiche en versgemalen koffie tot kleding,
sieraden en accessoires. Elke dag geopend van 10 tot 18
uur, behalve donderdag. Op maandag zwaaien de deuren
open om 13 uur.
Info: Facebook: Bôvivô

Ondernemers in spe kunnen met vragen en plannen altijd
terecht bij de Dienst Lokale Economie. De medewerkers
helpen ook te zoeken naar de perfecte locatie voor een
nieuwe zaak. Wie weet staat u binnenkort wel te pronken
in deze rubriek.
Info: 089 51 98 55 I economie@bilzen.be I
Facebook: Economie Bilzen

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

PLANTEN VAN HIER:
BESTELLEN MAAR!
Natuurvereniging Orchis
pakt naar goede gewoonte
weer uit met een verkoop
van inheemse planten. Die
zijn beter aangepast aan
de plaatselijke bodemen
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.

VOORWAARDEN
KINDEROPVANG TOEGELICHT
Kwaliteitsvolle kinderopvang is goed voor kinderen én voor hun
ouders. Om aan de vraag te voldoen, wil de Vlaamse Regering
verder in bijkomende opvangplaatsen investeren. Het lokaal
bestuur heeft bij uitbreidingsrondes voor subsidies van opvang
van baby’s en peuters de mogelijkheid om advies te verlenen.
In overleg met het Lokaal Overleg Kinderopvang werd een
aantal criteria opgesteld om de aanvragen te beoordelen.
Deze voorwaarden zijn samen met de beoordelingsprocedure
terug te vinden op www.bilzen.be/kinderopvang.
Info: 089 39 96 50 I huisvanhetkind@bilzen.be

GRATIS
ADVOCATEN ADVIES

Geïnteresseerden hebben
rijkelijk de keuze uit o.m.
lijsterbes,
sleedoorn,
hulst, rode kornoelje, vlier
en
frambozenstruiken.
Bestellen is mogelijk tot 8 februari via de formulieren verkrijgbaar
bij de Milieudienst of rechtstreeks op de website van Orchis. De
planten kunnen op 13 maart tussen 9 en 11 uur worden afgehaald
op de parking van de Afdeling Ruimte aan Schureveld.

Vanaf 1 januari 2021 houdt het Gratis Advocaten Advies
opnieuw zitdag op maandag van 11 tot 12.30 uur in het Vredegerecht, Brugstraat 2 in Bilzen. Het advies verloopt volgens
de corona-richtlijnen en is enkel bedoeld voor dringende en
noodzakelijke probleemsituaties. Wie niet in staat is zich te
verplaatsen, kan bellen naar 0800 74 323 op donderdag tussen
16 en 18.30 uur.

Info: 089 50 10 19 I inseorchis@gmail.com I www.orchisvzw.be

Info: www.balielimburg.be/gratis-advocaten-advies

ONDERWERP MELDING:

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

wegdek

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

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

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

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

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

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

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

PRAKTISCH

OPENINGSUREN
De openingsuren van de stadsdiensten vindt u op
www.bilzen.be, net zoals eventuele wijzigingen.
• Stedelijk administratief centrum: 089 51 92 00 en
info@bilzen.be
• Sociaal Huis: 089 51 94 80 en sociaalhuis@bilzen.be
• Ruimtelijke Ordening: 089 51 93 00 en ruimte@bilzen.be
• CC De Kimpel: www.dekimpel.be
• Toeristisch Infokantoor en Onthaalcentrum:
www.visitbilzen.be/contact
• Recyclagepark: 0800 90 720 en
limburg.net/recyclageparken
Alle diensten, het Sociaal Huis, het Onthaalcentrum in
Alden Biesen en het Infokantoor in het oude stadhuis
zijn gesloten op 1 januari 2021. Ook zwembad De Kimpel
is dicht op 1 en 2 januari. Het is nog steeds verplicht op
voorhand te reserveren. De openingsuren en tijdsblokken
zijn te vinden op www.bilzen.be/openingsuren-zwembad.
Vanaf 2 januari is het Onthaalcentrum in Alden Biesen
open van 10 tot 16 uur.
LDC De Wijzer is van maandag t.e.m. donderdag open van
9 tot 16.30 uur en op vrijdag tot 12 uur. Van 24 december
om 12 uur t.e.m. 3 januari 2021 blijven de deuren dicht.

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN

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

WACHTDIENSTEN
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

15

M

BILZEN HERDENKT

eer dan 75 jaar na het einde van
Wereldoorlog II blijven er op veel
plaatsen nog sporen zichtbaar. Het
nieuwe online platform ‘Onder de radar’
biedt een intrigerend overzicht van relicten
in Limburg. Ook de Bilzerse erfgoedverenigingen voeren al decennia onderzoek naar
de impact van W.O. II op onze stad.
Voor het eerst belichten ze in een gezamenlijke expositie enkele memorabele gebeurtenissen en persoonlijke verhalen uit de periode
1940 – 1945.

Aan markante thema’s geen gebrek: het
stadscentrum kreeg het in mei 1940 zwaar
te verduren door Duitse bombardementen.
Zowel in Rosmeer, Hees als Munsterbilzen
stortten geallieerde vliegtuigen neer. Over alle
deelgemeentes vallen er pakkende feiten te
vertellen. Door die te bundelen kan een breed
publiek kennismaken met een belangrijk stuk
lokale geschiedenis.

Nooit eerder zetten Bilisium, Heemkring
Landrada Munsterbilzen, ‘Lin in het groen’
en de heemkundekringen van Hees, Mopertingen en Rosmeer hun schouders onder één
en hetzelfde project. Dat alleen al maakt van
‘Bilzen herdenkt’ een niet te missen initiatief.

En er is meer: op 29 januari om 20 uur houdt
professor Wouter Gheyle van de Universiteit
Gent in De Kimpel een lezing over zijn onlineproject ‘Onder de radar’. Op basis van Duitse
en Amerikaanse luchtfoto’s uit 1944-45 delen
Limburgers info over sporen uit W.O. II, zoals
bunkers, begraafplaatsen, schuiloorden en
loopgraven. De lezing van prof. Gheyle is gratis,
vooraf inschrijven is verplicht.

Iedere vereniging koos zelf een gebeurtenis die aan bod komt op de tentoonstelling. Van elk onderwerp werd een videoreportage gemaakt. Deze films worden het
laatste weekend van januari en het eerste
van februari vertoond in de expositieruimte
van De Kimpel, in combinatie met historisch
materiaal en originele documenten.

De reportage van Heemkring Landrada
Munsterbilzen is trouwens een samenwerking
met ‘Onder de radar’. Op 12 mei 1940 stortte in
het Munsterbos een Engelse bommenwerper
neer. De drie bemanningsleden kwamen
daarbij om. In de loop van de voorbije jaren
werden er ter plaatse nog verschillende
objecten geborgen, waaronder onderdelen

COLOFON

van het wrak en zelfs een pols- en zakhorloge
van een inzittende. Op 11 november 2020
onthulden leden van de heemkring en de
oudstrijdersvereniging van Munsterbilzen een
gedenksteen dichtbij de crashsite.
Na afloop van de tentoonstelling worden de
reportages ter beschikking gesteld van de
Bilzerse scholen. Op die manier komen de
jongeren ook meer te weten over W.O. II en de
gevolgen ervan voor hun regio.

BILZEN HERDENKT
30 & 31 januari en 6 & 7 februari, telkens van
10 tot 18 uur in EXPOkimpel, gratis toegang
(onder voorbehoud van coronamaatregels)

Inschrijvingen lezing ‘Onder de radar’:
0471 86 10 43 I katrien.bruggeman@gmail.com
Info: www.bilisium.be I
www.heemkringlandrada.be I
www.heemkundekringrosmeer.be I
www.heesdorp.be I www.lininhetgroen.be I
heemkundekring.mopertingen@telenet.be
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