S T A D S M A G A Z I N E

07|08
2020

uitneembare

zomerbijlage

VAKANTIE
IN EIGEN STAD

VOORWOORD

Beste Bilzenaar
Tijdens de coronaperiode bleef ik net als u in mijn kot en maakte af en toe wandelingen door
Bilzen. Zo stootte ik op heel wat interessante verborgen plekjes. We ervaren meer dan ooit hoe
mooi deze regio is. Nu het virus afneemt, pikken we de draad opnieuw op.
In juni lokte de actie Gratis shoppen al massa’s bezoekers. De volgende maanden wordt de
omgeving van de Markt elk weekend verkeersvrij gemaakt. Zo krijgt de horeca een duwtje in de
rug en kunnen we met z’n allen toch gezellig én coronaproof terrassen.
Er valt deze zomer enorm veel te beleven in Bilzen. Zoveel wordt duidelijk als u door de uitgebreide bijlage in deze Dertien bladert. Er zijn de vaste waarden, zoals Picknicken in het park en
Boekenmarkt XL. Daarnaast staan er meerdere nieuwigheden op het programma, waaronder
een wekelijkse buitencinema, Theater op de fiets en een spannend kampioenschap jeu de boules.
Nog een aanrader is de gezinsspeurtocht ‘De lolly’s van de regenboog’. Die is gebaseerd op een
verhaal van stadsgenoot Stijn Moekaars. De artistieke duizendpoot slaagt er weer in om kinderen
in vervoering te brengen terwijl ze Bilzen op een speelse manier leren kennen.
Stijn Moekaars (l.): “Het verhaal is bedoeld voor kleuters van 4 tot 8 jaar en draait om een jongen
die de opdracht krijgt snoepverf en proefpoeder te verzamelen. De speurtocht leidt langs grote
lolly’s op verschillende locaties in het centrum. De illustraties van Eva Lynen in de begeleidende
brochure maken het plaatje compleet.”
Stijn zag het meteen zitten om mee te werken aan ‘De lolly’s van de regenboog’: “Ik hou van
Bilzen. Het is hier goed en er wachten tal van pittoreske plaatsen om ontdekt te worden. Daarom
promoot ik met plezier vakantie in eigen streek. Mijn aanraders? De ruïne van Jonkholt, de Demervallei en de Kunst in het dorp-route. Mooi om te zien hoe kunstenaars op die manier een podium
krijgen in hun eigen deelgemeente.”
Zo heeft u er nog enkele valabele tips van een kenner bij. Persoonlijk voeg ik daar graag nog
een ritje met de groene wagentjes aan toe. En Bilzen Mysteries blijft ook de moeite, zeker in dit
jubileumjaar van Alden Biesen.
Ik wens u een zonnige, geslaagde én veilige zomer in biesonder boeiend Bilzen.
Bruno Steegen
schepen van toerisme
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Munsterbos

“Nie alleen op ‘t vrèmp sjaajnt de zon.”
~ Ook dicht bij huis schijnt de zon.
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BELEID

UIT DE GEMEENTERAAD
RUSTIGER VERKEER IN LAARSTRAAT
Uit metingen bleek dat niet iedereen zich
aan de maximumsnelheid hield in de
Laarstraat in Beverst. Daarom kwam er
een proefopstelling met bloembakken. Die
zorgden ervoor dat er minder hard wordt
gereden. Onlangs werden ze vervangen
door een permanent verkeerseiland in
beton. Voor fietsers is er een veilige aparte
doorsteek.

BEDRIJVENTERREIN SPELVER
BREIDT UIT
Op bedrijventerrein Spelver begon de stad
met de aanleg van een derde kmo-zone van
meer dan 7 hectare. Op Spelver III is plaats
voor minstens 20 bedrijven. De werken
zullen eind dit jaar afgerond zijn. Voor de
aanleg van riolering is 430.000 euro uitgetrokken en voor de wegenis 680.000 euro.
Daarnaast gaat 125.000 euro naar elektriciteitsvoorzieningen en openbare verlichting.
De leidingen voor het regenwater, met een
diameter tot 1 m, dienen ook als buffer bij
hevige regenval. Bovendien komt er een
bufferbekken met een capaciteit van meer
dan 2.000 m³.
De stad moedigt ondernemers aan efficiënt
en innovatief om te springen met de
beschikbare ruimte. Kandidaten die meer
info willen over Spelver III kunnen terecht bij
de Dienst Lokale Economie op 089 51 98 53
of economie@bilzen.be.

ACADEMIE ZET SAMENWERKING
VERDER
Sinds 2006 hebben Bilzen, Lanaken en
Zutendaal een samenwerkingsverband op
het vlak van deeltijds kunstonderwijs. Dat
wordt nu voor zes jaar verlengd.
“Logisch”, aldus schepen van academie
Griet Mebis, “De samenwerking tussen de
Academie voor Beeld en die voor Muziek en
Theater garandeert een breed en flexibel
aanbod, zowel in het centrum als in de
verschillende deelgemeenten. Dat creëert
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(Archieffoto)

opportuniteiten, zoals het gezamenlijk
uitwerken van projecten. Momenteel telt
de Bilzerse academie circa 800 leden,
waarvan 502 kinderen, 177 jongeren en 128
volwassenen.”

BILZEN GROEN, GROENER, GROENST
Door de coronamaatregelen ontdekken
heel wat Bilzenaren nu pas hoe mooi hun
eigen omgeving is. Maar al die natuurpracht moet natuurlijk onderhouden
worden. Dat is in eerste instantie de taak
van het Team Milieu. Daarnaast doet de
stad een beroep op de Landschapsteams
van Regionaal Landschap Haspengouw
en Voeren. Deze arbeiders onderhouden
de Verborgen Moois-site van Jonkholt
in Hoelbeek en de Greenspots van het
Munsterbos en Alden Biesen. Voorts
kunnen zij worden ingeschakeld voor acties
rond landschapszorg, zoals de aanplant en
het herstel van hagen, hoogstamboomgaarden en knotbomen. In totaal voorziet
de stad hiervoor een bedrag van 7.440 euro.
Los daarvan kan Natuurpunt rekenen op
een stedelijke toelage voor de aankoop

van acht percelen natuurgebied in het
Munsterbos en de Demervallei. Alles
tezamen gaat het om 2 ha 75 a en 72
ca. Het Vlaams Gewest kent een subsidie
van 58.100 euro toe. De stad Bilzen doet
daar nog eens 5.892 euro bovenop. Door
de aankopen versterkt de vereniging het
natuurpatrimonium op Bilzers grondgebied.

Info: bilzen.be/gemeenteraad

De volgende gemeenteraad vindt
plaats op dinsdag 7 juli om 20 uur in
de grote zaal van CC De Kimpel. In de
kleine zaal wordt een beperkt aantal
plaatsen voorzien voor het publiek.

GROENONDERHOUD

GRAS VERVANGT KIEZEL

STAD MAAKT BEGRAAFPLAATSEN
GROENER EN BETER TOEGANKELIJK
De Bilzerse begraafplaatsen worden in de loop van de volgende
jaren heringericht. Eerst komen deze in Waltwilder, Mopertingen en
Eigenbilzen aan de beurt. Nieuwe paden zullen de toegankelijkheid
verbeteren. Aansluitend worden de begraafplaatsen vergroend.

S

inds enkele jaren verbiedt de
Europese wetgeving het gebruik
van chemische onkruidverdelgers.
Daardoor is de stad aangewezen op alternatieve onderhoudsmethoden. De Groendienst schroeit nu bijvoorbeeld onkruid weg
of bestrijdt het met heet water. Voor de
begraafplaatsen blijkt de meest praktische
en milieuvriendelijke manier ze te
vergroenen met gras, struiken en bomen.
Het stadsbestuur beschouwt het als een
prioriteit dat de begraafplaatsen er zo netjes
mogelijk bijliggen. Maar het onderhoud
zonder pesticiden heeft onvermijdelijk
gevolgen voor het uitzicht van openbare
plaatsen. De tijd dat elke ongewenste plant
door middel van een chemisch product
werd verwijderd is definitief voorbij.
De herinrichtingen hebben als doel natuurlijke oases te creëren, die proper en sereen
ogen. De bodembedekking met kiezel
verdwijnt want daardoor kreeg onkruid
vaak vrij spel. Door het grind met gras in
te zaaien, heeft ongewenste begroeiing
beduidend minder kans om uit te schieten.
Dat geeft een meer verzorgde indruk.
Al dat groen werkt bovendien rustgevend.
Een grasvlakte met hier en daar enkele
bloemetjes nodigt meer uit om even te
verpozen dan een omvangrijke zone vol
grauwe kiezel. Ook het ecosysteem wordt
er beter van. Zo zullen nuttige diertjes als
vlinders en bijen erop vooruitgaan.

Eind juni startte men met de verharding
van de hoofdpaden op de begraafplaats
van Waltwilder. Die verhogen de toegankelijkheid, zeker voor minder mobiele
personen. Nadien is het de beurt aan
de begraafplaatsen van Mopertingen en
Eigenbilzen. In het najaar volgt dan de
groenaanleg.

Eventuele hinder tijdens de herinrichtingen
wordt steeds tot een minimum beperkt. De
stad bedankt bezoekers alvast voor hun
begrip.

Info: Milieudienst I 0800 25 003 I
milieudienst@bilzen.be
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FOCUS

ZOEK
EN BOEK
LOKAAL
TALENT
Een origineel werk van een lokale
kunstenaar in huis halen? Een feest
met uw bubbel opvrolijken met een dj of
livemuziek? Of eindelijk eens een tas of
juweel aanschaffen van die hippe Bilzerse
ontwerpster? Wie op zoek is naar plaatselijk
talent of zelf zijn diensten wil aanprijzen
kan voortaan terecht op een nieuw digitaal
platform. ‘Zoek en boek lokaal talent’
bundelt creatieve Bilzenaren en artiesten
met een duidelijke link met onze stad. Zij
stellen zichzelf en hun aanbod voor zodat u
in één oogopslag de creatieveling vindt die
bij u past. Het idee voor het project kwam
van de stedelijke Cultuurdienst. Die haalde
tijdens de quarantaineperiode inspiratie bij
‘Koop lokaal’. Het platform wil ook na corona
kansen bieden aan plaatselijk talent.
De databank bevat volgende categorieën:
muziek, popbands en dj’s, beeldende
kunst, grafische vormgeving, woord- en

podiumkunst, foto en video, animatie en
handmade. Personen kunnen via onderstaande website gratis hun gegevens laten
opnemen.
Dat deed ook Mieke Croes, zangeres bij
Bazelmans: “Het zijn vreemde tijden voor
ieder van ons. Veel kunstenaars moesten
de laatste weken creatief zijn vanuit hun
kot. Ik zing graag en hou ervan om op te
treden voor een publiek. Mensen samen
zien genieten met onze muziek op de voor-

of achtergrond, dat heb ik echt gemist. Nu
komt het leven stilaan weer op gang en
kunnen we terug samenkomen. Dankzij dit
initiatief krijgen wij net als andere artiesten
een podium en kunnen nog meer mensen
talent van hier ontdekken. Op die manier
zullen Bilzenaren onder elkaar voor plezier
blijven zorgen en veel mooie momenten
beleven.”
Info: 089 51 95 30 I cultuur@bilzen.be I
www.bilzen.be/cultuur

WIJZIGING
GRATIS BUS OP
WOENSDAG
TERUG NAAR SCHOOL
Tot eind augustus dienen de inschrijvingen in de plaatselijke
kleuter- en basisscholen digitaal te gebeuren. Door het coronavirus mogen ouders namelijk niet zelf langsgaan in de onderwijsinstelling. De nodige documenten zijn terug te vinden op
www.naarschoolinbilzen.be/basisonderwijs/website17.
Info: 0470 34 38 74 I natalie.menten@bilzen.be
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Vanaf 1 juli worden op de bussen van De Lijn geen tickets meer
afgeleverd. Daardoor verdwijnen ’s woensdags ook de nultickets
op de gratis bussen in Bilzen. In de plaats geldt een sms-ticket
als nieuw vervoerbewijs. Sms hiervoor ‘Bilzen Markt’ naar het
nummer 4884. De operatorkost van 0,15 euro is voor de gebruiker,
de busrit zelf wordt betaald door de stad. Wie minder handig is
met een smartphone, kan aan de balie van het stedelijk administratief centrum twee tickets per persoon afhalen. Tevens kunnen
gebruikte tickets er worden ingeruild voor nieuwe exemplaren.
Info: 089 51 93 35 I mobiliteit@bilzen.be I delijn.be

Verken de
wereld in Bilzen

De ideale staycation

Hoefaert

BOEIEND BILZEN
DIGITAAL

Sinds enkele maanden ziet de wereld er anders uit. Door
het coronavirus zijn verre reizen en citytrips niet meer
vanzelfsprekend. Heel wat mensen hebben geen zin in een
verplaatsing met het vliegtuig of een drukke bestemming.

Meer toeristische tips vallen
te ontdekken in het digitale
magazine Boeiend Bilzen.
www.visitbilzen.be

G

elukkig zijn er verrassende alternatieven dicht bij huis. Adembenemende
landschappen, lekkere streekspecialiteiten, gezellige terrassen en een
bruisend handelscentrum. U vindt het allemaal in uw eigen stad. Bilzen
is de ideale bestemming voor een gevarieerde én veilige vakantie in deze regio.
Want hier is er voor iedereen ruimte genoeg.
Het grootste kastelencomplex ten noorden van de Loire, een legendarisch
muziekfestival, prachtige natuur voor een wandeling of fietstocht, wijngaarden,
een zorgeloze couleur locale ... Bilzen heeft de grote wereld in het klein.
Deze uitneembare bijlage biedt een overzicht van alles wat er hier de volgende
weken te beleven valt. Welke uw passies ook zijn – sporten, cultuur, actie met
het gezin, culinair genieten of samen met familie en vrienden tijd doorbrengen
– Bilzen legt u deze zomer grandioos in de watten.

Omwille van het coronavirus zijn alle activiteiten in deze bijlage onder voorbehoud.
Surf voor de laatste updates naar www.visitbilzen.be.

Terrasjestijd
Een uitgelaten sfeer en lachende gezichten. Vrienden die klinken
met een frisse Heer van Biesen, families die genieten van een lekker
gerecht. Het zonnetje van de partij, swingende muziek op de achtergrond en straattheater als vermaak. Bilzen is altijd in beweging. We
keken er massaal naar uit en eindelijk is het zover: terrasjestijd!

I

Hetzelfde geldt voor de ondergrondse
parkings. Ook verder in en rondom het
centrum zijn de parkeermogelijkheden
talrijk en meestal gratis.

Het marktplein blijft bereikbaar om te
parkeren, de inrit is wel verplaatst. Inrijden
kan tegenover apotheek Jamees en
uitrijden aan geschenkwinkel Roebben.
Vergeet de parkeerschijf niet, dan krijgt
u 2 uur gratis cadeau vlakbij de winkels.

VOLUIT SHOPPEN
Bilzen heeft 45.000 vierkante meter winkelbeleving. Van vertrouwde ketens tot verrassende speciaalzaken. Mode vindt u hier van
kop tot teen. Designartikelen, geschenken,
lekkers en onweerstaanbare hebbedingen
wachten achter elke winkeldeur, in het
centrum en de deelgemeenten. Zoek het
niet te ver, maar herontdek de plaatselijke
handelszaken.

n juli en augustus wordt de straat aan
de Markt verkeersvrij vanaf vrijdag 16
tot zondag 24 uur. Ruime terrassen met
voldoende afstand tussen de tafels. Perfect
voor wie veilig én aangenaam de batterijen wil opladen. Tegelijk worden jong en
oud verwend door muzikaal talent, straattheater of randanimatie.

DE B VAN BOURGONDISCH
De wereld proeven op uw bord? Dat kan!
Mediterrane gerechten, oosterse lekkernijen, pasta’s, wokplezier of tapas: keuze
genoeg, voor elke dag van de week. De
Bilzerse gastvrijheid krijgt u er zomaar bij.

BILZEN WEGSCHENKEN
Op zoek naar een cadeau?
Kies
voor
de
Bilzerse
geschenkkaart. U bepaalt
zelf het bedrag van de bon.
De kaart is verkrijgbaar in het
oude stadhuis op de Markt en
het Toeristisch Infokantoor in
Alden Biesen.

Vakantie
dicht bij huis
Verken de wereld
in Bilzen
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HET LOIREGEVOEL
Groots kasteel met eeuwenoude verhalen.
Alden Biesen hoeft niet onder te doen voor
de kastelen van de Loire. Het domein heeft
naast een indrukwekkende slotgracht ook
een sfeervolle Engelse en Franse tuin. Zalig
om door te struinen. Ook in de hoogstamboomgaarden en op het picknickeiland
aan het vlonderpad is het fijn vertoeven.
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TOUR DE BILZEN
Wandelen en fietsen in deze streek is
tegelijk ontspannend en uitdagend. Dit
stukje Haspengouw staat bekend om zijn
prachtige landschappen en talrijke heuvels.
Pittige klimmetjes die telkens weer een
beloning opleveren. De panorama’s zijn
ronduit adembenemend. Geen Tourmalet,
Mont Ventoux of l’Alpe d’Huez maar tel de
plaatselijke hellingen bij elkaar en u heeft
een pak hoogtemeters. Test uzelf tijdens
deze routes:
• Cols van Haspengouw: 98,5 km
• Kastelen langs Demer en Jeker: 72 km
• Chateau Hesbania, wijngaarden in
Haspengouw: 77 km
• Op bedevaart in Bilzen: 58,3 km
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Nieuw: De Raadselroute
Deze fietsspeurtocht voert u gedurende
27,5 km door Bilzen, Hoeselt en Riemst. Op
17 locaties stapt u uit het zadel en lost u
vragen en raadsels op. De tocht loopt via
het fietsroutenetwerk. Ideaal voor gezinnen
met kinderen vanaf 10 jaar.
Prijs boekje met info, vragen en kortingen
bij diverse horecazaken: 5 euro
Nieuw: Theater op de fiets
Groot en klein genieten tijdens Theater op
de fiets van een leuke, bewegwijzerde fietstocht van 10 km door Bilzen met onderweg
vier theater- en muziekacts, animatie en
zoveel meer.
Zaterdag 22 en zondag 23 augustus
Kostprijs: 5 euro, op voorhand inschrijven
via www.dekimpel.be
Vertrek: vanaf 15.30 uur aan De Kimpel

Kunst in het dorp
Tijdens deze tocht rijgt u alle
kerkdorpen van onze stad aan
elkaar. Iedere kern pronkt met een
kunstwerk van lokaal talent dat de
eigenheid en verbondenheid van
het dorp symboliseert.
Kijk op naar de poortwachters van
Rijkhoven of laat u verbazen door
de legende van de tranenvanger in
Rosmeer. Een rit met de fiets is de
ideale manier om de werken in alle
rust te ontdekken.
Route 1:
24 km (kindvriendelijke route)
Route 2:
40 km (enkele hellingen)
Prijs fietskaart: 2 euro

In Bilzen is er ruimte
genoeg om veilig te
genieten van de
zomer.

Kunst in het dorp
Schoonbeek

Landschapswandeling Alden Biesen
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BILZERSE COUNTRYSIDE
Met knusse dorpen verscholen tussen
heuvels lijkt onze regio wel op een miniversie
van de Engelse Cotswolds. Verken op eigen
tempo de mooiste plekjes tijdens volgende
wandel- en looptochten:
• Eigenbilzen: Tussen spwùr en breg:
5,7 km
• Grote-Spouwen: Kaaver ên bêmme:
7,5 km
• Schoonbeek: Bomen en beestjes:
6,6 of 9,2 km
• Bilzen: Berg en beek: 2, 6,5 of 9,1 km

win!
Verborgen Mooiswandeling

Post onderweg een foto op social
media met #tourdebilzen en
maak kans op een cadeaubon.

Routes: www.visitbilzen.be of ga langs
in de Toeristische Infokantoren (oude
stadhuis en Alden Biesen)
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NOG MEER WANDELINGEN
Landschap
In Alden Biesen starten op de parking vier
lusvormige landschapswandelingen. Kort of
lang, verhard of puur natuur. Doorkruis een
beekvallei en holle wegen, bedwing heuvels
of stap tot in het centrum van Bilzen en
terug.
Bos en vijver
Het Munsterbos ligt op de grens tussen
Haspengouw en de Kempen. U ontdekt er
een eeuwenoud vijvergebied, spot watervogels en beklimt een uitkijktoren. Tip: in
augustus kleurt de heide hier prachtig paars.
Start: parking Waaierplein Munsterbilzen
Ruïne
Wandelen naar een verborgen ridderburcht?
De ruïne Jonkholt ligt sfeervol weggestopt. De
Verborgen Moois-wandeling voert ernaartoe.
Bonus onderweg: kasteel Groenendaal met
zijn grote Engelse parktuin.
Start: kerk Hoelbeek
Stilte
De Hoefaert (Eigenbilzen) en het Wilderpark
(Waltwilder) zijn twee wandelparels die u
even wegplukken uit de realiteit van alledag.
Gids
Liever flaneren dan stappen? In juli en
augustus neemt een gids u elke woensdagavond mee door het centrum van de
stad. De thema’s variëren van erfgoed en
archeologie tot het swingende verleden
van Jazz Bilzen. Inschrijven verplicht via
www.visitbilzen.be.
Aperitief
Nog in juli en augustus wandelt u mee
met een gids door het domein van Alden
Biesen en bezoekt ook de gebouwen.
Graag eindigen met bubbels in de hand?
Op zondag 12 en 26 juli en 9 en 23 augustus
zijn er sprankelende aperitiefwandelingen.
Inschrijven via www.alden-biesen.be.
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JEU DE BOULES
Stralend weer. Petanqueballen. Een pastis in
de hand. Misschien zelfs een schaduwrijke
lindeboom in de buurt. Goed nieuws voor
wie het zuiden van Frankrijk mist: Bilzen
organiseert een zomers petanquetornooi
met animatie voor jong en oud. Ideaal voor
een portie Provence zonder urenlange
filestress op de Autoroute du Soleil.
Zondag 2, 9, 16 en 23 augustus
Van 14 tot 20 uur
Voorinschrijven in teams van twee of drie
personen verplicht via sport@bilzen.be of
089 51 95 21
De hele maand augustus vrij spel jeu de
boules en Viking Kubb op de Markt
Het materiaal kan gratis ontleend worden in
taverne Chopin, De Casteleyn of De Brasserie.
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IERSE REGENBOGEN
De Ieren zeggen dat aan de voet van de
regenboog een pot met goud staat. In
Bilzen is dat een pot met lolly’s. ‘De lolly’s
van de regenboog’ is een superleuke stadsspeurtocht voor gezinnen.
Help Pieter de verdwenen lolly’s opsporen
voordat de regenboog verdwijnt. Zoek ze
in het centrum, de Katteberg en het Park
Haffmans en los de vragen op. Een speurtocht om van te snoepen. Voor gezinnen
met kinderen van 4 tot 10 jaar. Deelnemers
krijgen een zoet geschenk.
Prijs boekje: 5 euro

Wandelen tussen het fruit
Fruitspeurtocht
Loes Bloesem en Mister B nemen
uw kinderen mee op speurtocht
doorheen het domein Alden Biesen.
Ze lossen raadsels op en leren over
ridders, jonkvrouwen, het kasteel,
bloesems en bijen. Inclusief speurboekje met verhaal, illustraties
en stickervel. Voor kinderen van
6 tot 12 jaar.
Prijs boekje: 5 euro
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HELLO HOLLYWOOD
Beleef Hollywood in Bilzen. Buitencinema
op het grasveld voor cultuurcentrum De
Kimpel.
Elke donderdag in juli en augustus
Vanaf 9 juli
Toegang: 2 euro
Reserveren verplicht via www.dekimpel.be
Liever drive-in? Van 10 t.e.m. 14 juli vindt
Kinepolis On Tour plaats met de Landcommanderij Alden Biesen op de achtergrond.
Tickets en info: www.visitbilzen.be

tip!
Huur eens een picknick met
streekproducten!

800 jaar Alden Biesen:
een zomer vol feestvreugde
De imposante geschiedenis van
Alden Biesen begon in 1220. Toen
richtte de Duitse Ridderorde de
Landcommanderij op. In de loop
van de volgende eeuwen beleefde
de hoofdzetel van de Balije
Biesen een ongekende glorieperiode. Nu exact 800 jaar later is
het tijd voor een groot feest voor
jong en oud.

SPROOKJESKASTEEL
2020 is niet alleen een historisch jaar voor
Alden Biesen. Precies 200 jaar geleden
verschenen de verhalen van de gebroeders
Grimm voor het eerst in het Nederlands.
Daarom verandert de Landcommanderij
vanaf 1 juli in een sprookjeskasteel. Centraal
staat een betoverende tentoonstelling over
de broers en hun onvergetelijke personages zoals Roodkapje, Assepoester en
Hans en Grietje. Deze expo doet het hele
gezin wegdromen.

BILZEN MYSTERIES:
HET VERHAAL EN HET
COMPLOT
SCHAT VAN VLIEG
In de grote vakantie heet de Landcommanderij dappere jonkheren en gracieuze
jonkvrouwen van harte welkom. Tijdens deze
zoektocht draait alles om een mysterieuze
schatkist. Sprookjesfiguren laten de deelnemertjes verschillende opdrachten uitvoeren
rond het thema ‘Hoor jij wat ik hoor’.

CULINAIR HOOGTEPUNT
Vanaf 31 augustus pakt Dinner in the Sky uit
met een verjaardagsdiner in hogere sferen.
Sterrenchefs serveren hun exquise creaties
aan een tafel in de lucht. De formule is een
absolute primeur voor België: gastronomisch genieten terwijl Alden Biesen letterlijk
aan uw voeten ligt.

HET GROTE RIDDER MUIS BIVAK
Glamping in riddertenten op het kasteeldomein. Een kampvuur met barbecue.
Vette dagactiviteiten zoals ‘Hoe word ik een
ridder?’. En ’s morgens ontbijt aan de tent.
Laat het duidelijk zijn: dit wordt het coolste
bivak ooit.
www.riddermuisbivak.be

Een prachtige burcht boordevol
geheimen. Uit het verleden én in
het heden. Klaar om ze te ontrafelen? Duik in Bilzen Mysteries: twee
interactieve avonturen met topacteurs Jan Decleir en Joke Devynck.
’s Nachts of overdag, ridders of een
hedendaags complot: de keuze is
aan u.

www.alden-biesen.be
www.bilzenmysteries.be

De bib zomert erop los
Bij bibliotheek De Kimpel schijnt de zon. De medewerkers
blijven de komende maanden dan ook niet in hun kot,
maar trekken eropuit om u vanop een veilige afstand te
verwennen met verhalen, boeken en heel wat nieuwtjes.

DE GEZELLIGSTE BOEKENMARKT
Snuisteren tussen boeken? Dat doet u op zondag 26 juli en 30
augustus tijdens de boekenmarkt telkens tussen 12 en 17 uur.
Op 26 juli is er zelfs een XL-editie met feeërieke kinderverhalen,
circusacts en muziek van Stijn Moekaars.

POP-UP: BOEKJE VAKANTIE HIER
Me time nodig? Breng een bezoek aan de pop-upbib! Die duikt
deze zomer op tijdens verschillende evenementen. Ontdek
het aanbod van magazines, strips, boeken, dvd’s, muziek en
games en kom even tot rust terwijl uw gezelschap zich uitleeft.
De mobiele bib houdt halt tijdens Picknicken in het park, de
buitencinema op donderdag 16 juli en 13 augustus, de boekenmarkt (XL) op 26 juli en 30 augustus, Theater op de fiets op 22 en
23 augustus en het BK jeu de boules op 2, 9, 16 en 23 augustus.

ZOMERLEESACTIE: BESTEMMING BIB
Niet op reis dit jaar? Niet getreurd, in de (pop-up)bib kan u
een leuk avontuur beleven. Kinderen en jongeren tussen 3
en 18 jaar kunnen er namelijk een reispas afhalen die hen
meeneemt naar zes bestemmingen. Elk gelezen boek wordt
beloond met een stempel. Reispaspoort vol? Dan maken ze
kans op mooie prijzen!

PARADIJS IN OPENLUCHT
Van 8 juli t.e.m. 26 augustus gaat de bib elke woensdag van
15 tot 17 uur outdoor! In het amfitheater voor de bibliotheek
kan u gezellig boeken enz. lezen in een van de strandstoelen.
Mis ook zeker het Vertelparadijs niet. Om 15.30 uur brengen
speciale gasten verhaaltjes voor kids tussen 3 en 9 jaar.

089 51 95 06 | bibliotheek@bilzen.be | bilzen.bibliotheek.be

Dolle waterpret, fietsen op het
treinspoor,
grote
zandkastelen bouwen, Max Verstappengewijs door bochten scheuren
of heerlijk samen picknicken, in
Bilzen kan het echt allemaal.

fun fun
fun

voor de hele familie

01
ZWEMMEN EN ZONNEKLOPPEN
Terwijl de kinderen de interactieve outdoor
waterspeeltuin uitproberen, vlijen de ouders
zich neer op de ligweide aan zwembad De
Kimpel. ‘Here comes the sun’ op de koptelefoon, een cocktail van de zomerbar
binnen handbereik en het zuiderse vakantiegevoel is compleet, olé! Wie even genoeg
heeft van de zon kan in het zwembad een
verfrissende plons nemen via de verlichte
kokerglijbaan of de familieglijbaan (vanaf
15 juli). Voor kleine waterratten is er een
veilig peuterbadje.
02
RAVOTTEN
Met wat verbeelding is speeltuin Edelhof in
Munsterbilzen de perfecte combinatie van
Klein Zwitserland en een strandvakantie.
De kids gaan loos op een klauterparcours,
roetsjen van de kabelbaan en bouwen
reusachtige zandkastelen. En mama en
papa? Die kijken toe vanuit de vernieuwde
cafetaria.
03
PICKNICKEN IN HET PARK
Ook dit jaar zijn er weer picknicksessies in
speeltuin Edelhof, meer bepaald op 5 en
19 juli en 2 en 16 augustus. Dat betekent
ongestoord genieten met het hele gezin.
Uiteraard is deze activiteit coronaproof.
Neem een kijkje op www.bilzen.be/jeugd
voor de praktische regeling.
04
LASERSHOOTEN EN ESCAPE ROOM
Voorspelt Frank Deboosere een regenachtige dag, dan gaat het richting Kinderrijck. Behalve de binnenspeeltuin is er De
Arena. Daar gaan waaghalzen vanaf 6 jaar
duels aan met laserpistolen. Wie meer zin
heeft in raadsels, sloten en puzzels laat zich

opsluiten in De Bunker. U heeft welgeteld
60 minuten om uit de escape room te
geraken.
05
KARTS EN RAILBIKES
Racefanaten mogen het pedaal diep
intrappen bij Fastlane Karting Bilzen. Er
staat zowel een binnen- als buitencircuit ter
beschikking. Nog meer actie valt te beleven
in Munsterbilzen. Van daar gaat het met de
railbike over een oud treinspoor naar Gellik.
De tocht van zes km passeert door pittoreske decors. Plezier gegarandeerd tijdens
deze treinreis zonder wagons.

06
SENIOREN IN ACTIE
LDC De Wijzer voorziet in
juli opnieuw activiteiten voor
55-plussers. Elke maandag start
om 10.30 uur een gezondheidswandeling. Op woensdag is er
om 13 uur gezondheidsgym en ’s
vrijdags om 10 uur nordic walking.
Aansluitend is er telkens soep voor
de liefhebbers. Vooraf inschrijven is
steeds verplicht, ook voor de soep.
Bel hiervoor naar 089 39 96 20
of mail naar senioren@bilzen.be.
De Doe-gids voor senioren wordt
dit jaar per post bezorgd aan alle
Bilzerse 55-plussers. Inschrijven
kan vanaf de Proevertjesdag op 31
augustus van 10 tot 16 uur in het
Seniorenhuis.

kalender

JULI & AUGUSTUS

JULI

AUGUSTUS

Van vrijdag 16 uur t.e.m. zondag 24 uur
Terrasjestijd op de Markt

5 & 19 juli
Picknicken in het park in speeltuin Edelhof

2 augustus
Koopjeszondag vanaf 13 uur

9 juli
Lancering Jazz Bilzen-bier ‘The ’66
Roland’ op het Jazz Bilzenplein

2, 9, 16 & 23 augustus
BK jeu de boules op de Markt

Van 10 t.e.m. 14 juli
Kinepolis On Tour – Drive-in bioscoop in
Alden Biesen

Elke woensdagavond
Woensdagwandelingen door het centrum
van Bilzen

Elke woensdag vanaf 8 juli
Openluchtbib aan de bibliotheek met
Vertelparadijs om 15.30 uur

Elke donderdag vanaf 9 juli
Buitencinema aan CC De Kimpel

12 juli
The big jump (digitaal)

12 & 26 juli
Aperitiefwandelingen in Alden Biesen

2 & 16 augustus
Picknicken in het park in speeltuin Edelhof

9 & 23 augustus
Aperitiefwandelingen in Alden Biesen

22 & 23 augustus
Theater op de fiets – Fietstocht met
(straat)theater en animatie met start aan
De Kimpel

26 juli
Boekenmarkt XL op de Markt

Elke zaterdag & zondag
Zomerse rondleidingen in Alden Biesen.
Niet op 5 juli
30 augustus
Boekenmarkt op de Markt

1 juli t.e.m. 30 augustus
Familie-expo ‘De mooiste sprookjes van
Grimm’ in Alden Biesen

31 augustus t.e.m. 6 september
Dinner in the Sky in Alden Biesen

www.visitbilzen.be/evenementen

ANDERE ACTIVITEITEN

JULI-AUGUSTUS 2020

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 kunt u steeds terecht bij de organisatoren.

Alle info over de uitgebreide zomerkampen van de stad en het
externe aanbod is te vinden op
bilzen.be/zomerkampen.

ZinInZang virtueel
Onder het motto ‘Het Vlaanderen zoals
het is, vandaag!’ viert ZinInZang dit jaar
het Feest van de Vlaamse Gemeenschap
virtueel. De video met verschillende Bilzerse
artiesten wordt rond 10 juli gepost op
www.zininzang.be.
Info: 0475 31 28 52 –
info.zininzang@gmail.com

26 JULI

Zomerwandeling in Elen met samenkomst
om 13.30 uur op het kerkplein in Rosmeer
Info: 0474 33 12 76 – www.natuurpunt.be

28 JULI

Bloedcollecte om 18 uur in de Martinusschool, St.-Martinusstraat 3 in Bilzen. Ook
op 4 augustus
Info: 0486 17 11 74 –
www.rodekruis.be/bilzen

2 AUGUSTUS
Kermis in Spurk

5 AUGUSTUS

Bloedcollecte om 18 uur in het Parochiaal
Centrum in Souwveld in Rijkhoven
Info: 0486 17 11 74 –
www.rodekruis.be/bilzen

19 AUGUSTUS

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

uur

in

zaal

30 AUGUSTUS
Kermis in Beverst

VANAF 1 JULI

Gratis koffie
De
Bilzerse
woensdagmarkt
staat
bekend
als één van de
gezelligste in de
wijde regio. Nu
doen we er nog
een schep bovenop. Voortaan krijgen
bezoekers namelijk een stempelkaart.
Die kunnen ze bij tien aankopen elke
woensdag inwisselen voor een kop
koffie in één van de deelnemende
horecazaken. Met het initiatief willen
de marktkramers hun trouwe klanten
bedanken om wekelijks lokaal hun
boodschappen te doen.
Info: 089 51 95 28 I economie@bilzen.be
I Facebook: Markt Bilzen

Alle erkende Bilzerse verenigingen kunnen hun evenementen gratis
laten opnemen in deze gids. Geef uw informatie tijdig
in via www.uitdatabank.be. Activiteiten voor september
moeten uiterlijk 10 augustus zijn ingegeven. Surf voor
een volledig overzicht naar www.uitinbilzen.be.
7

I N S TA G R A M

ONDERTUSSEN OP
INSTAGRAM
Heeft u zelf leuke foto’s genomen in Bilzen?
Deel ze op Instagram met #bilzagram en/of #visitbilzen en
wie weet vindt u ze terug in deze rubriek!

veerle_vanholsaet:
#toeristineigenstreek

heidi.79: #rijkhoven #blijftmooi

sabineliebens: #visitbilzen #instadogs

tinahagens: #hoelbeek #lovelylimburg

8

claudiasimenon:
#langlevedebib

ACHTERAAN

STAR HELPT BILZEN
TOEGANKELIJKER TE
MAKEN
De Stedelijke Toegankelijkheidsadviesraad
roept burgers op mee na te denken over
toegankelijkheid in al haar facetten. Het
gaat daarbij niet enkel om personen met
een handicap, rollator of kinderwagen. Ook
betaalbaarheid, begrijpbaarheid en beschikbaarheid spelen een belangrijke rol. Denk
bv. aan anderstaligen, digibeten of kansengroepen.

SPEELSTRATEN 2020
Deze zomer zijn er zes speelstraten in Bilzen. Dat zijn er dubbel zoveel als in 2019. De
staycation wordt een grandioze playcation in:
•
•
•
•
•
•

de Processiestraat in Munsterbilzen
de Mondeostraat in Schoonbeek
de Hoogbrugstraat in Spurk
Bosselaar in Rijkhoven
de Berenbroekstraat in Eigenbilzen
de Bovenstraat in Grote-Spouwen

(1 – 31/7)
(1 – 31/7)
(20/7 – 17/8)
(27/7 – 16/8)
(1 – 31/8)
(1 – 31/8)

Recent gaf de STAR advies bij de heraanleg
van de stoepen in de Gansbeekstraat. De
raad is eveneens betrokken bij het project
van de nieuwe voetpaden rond de Markt en
in de Genut- en Onze Lieve Vrouwstraat.
Geëngageerde stadsgenoten kunnen zich
melden om te participeren in de STAR. Het is
tevens mogelijk op onderstaand e-mailadres
vragen te stellen, suggesties te doen, hindernissen te melden en positieve verhalen te
delen.
Info: 089 51 94 89 I toegankelijk@bilzen.be

Info: 089 51 95 41 I jeugd@bilzen.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

WELKOM IN DE ACADEMIE
Wie de Rinus Van de Velde of Diana Krall in
zichzelf wil ontdekken, kan tot 30 september
inschrijven bij Kunstkoepel. De Academie
voor Beeld maakt 6- tot 18-jarigen en
volwassenen wegwijs in de teken- en schilderkunst, keramiek en grafiekkunst. Behalve
een voorbereidend Basisatelier Beeld is er
het Projectatelier MoAt. Dat fungeert als
onderzoekslabo voor gevorderde artistiekelingen die hun visie willen verruimen. Naast
De Wandeling in Bilzen heeft de Academie
voor Beeld ook filialen in o.m. Munsterbilzen, Mopertingen, Kleine-Spouwen en
Schoonbeek.
Vanaf september wordt het aanbod uitgebreid met een exclusieve academie voor jongeren
van het eerste t.e.m. derde middelbaar. Ze kunnen hiervoor terecht in OC Berenhof in
Veldwezelt.
Muzikanten en acteurs in spé worden dan weer met open armen verwelkomd in de
Academie voor Muziek en Theater, met vestigingen in Lanaken, Bilzen en Zutendaal. Voor
6- en 7-jarigen is er een speelse kunstenmix van theater en muziek. Vanaf 8 jaar kunnen
de leden zich verder verdiepen in één van die twee takken. Voorts kan men zich inschrijven
voor een opleiding kleinkunst en cabaret of de JongTalentenklas, een specialisatie voor
jongeren met professionele ambities.

NIEUW IN BILZEN
Sinds kort is het ultramoderne schoonheidsinstituut Skincare Josianne
actief in het stijlvolle kader van Martin’s
Rentmeesterij in Rijkhoven.
Info: 089 44 21 25 I
josianne.briers@hotmail.com I
Facebook: Skincare Josianne

Info: www.kunstkoepel.be
Academie voor Beeld: 089 39 96 00 I beeld@kunstkoepel.be
Academie voor Muziek en Theater: 089 71 22 10 I academie@lanaken.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.
• 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
In juli en augustus is er vrije inloop in het SAC, de Afdeling
Ruimte aan Schureveld en het Sociaal Huis op weekdagen
van 8 tot 12 uur. ’s Namiddags wordt hier overal op afspraak
gewerkt. Tijdens deze maanden is de Dienst Bevolking
zaterdagvoormiddag gesloten en bibliotheek De Kimpel
op zondag. Het Seniorenhuis is eveneens dicht en LDC De
Wijzer is toe van 3 augustus t.e.m. 21 augustus.
Alle diensten, uitgezonderd het Toeristisch Infokantoor
in het oude stadhuis en het Onthaalcentrum in Alden
Biesen, zijn gesloten op 11 juli, 21 juli en 15 augustus.
Zwembad De Kimpel opent opnieuw de deuren
vanaf 1 juli. Het is verplicht op voorhand te reserveren. De openingsuren en tijdsblokken vindt u op
www.bilzen.be/openingsuren-zwembad. Het zwembad is
gesloten op 15 augustus.

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
Schepen Emile Degrève
Onderwijs, markten en kermissen, burgerzaken
• 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 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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GIDSEN VAN ALDEN BIESEN
800 jaar Alden Biesen. De festiviteiten om het
jubileum van de Landcommanderij te vieren
klonken veelbelovend. Toen sloeg het coronavirus toe. Ook de gidsen van Alden Biesen
gingen noodgedwongen in lockdown. Maar
genoeg getreurd: de belangrijkste herdenkingsevenementen verschuiven naar volgend
jaar. Bovendien zijn er vanaf 1 juli weer rondleidingen mogelijk op het domein, zij het onder
strikte voorwaarden.
Net als zijn collega-gidsen kijkt Stefan Lycops
er enorm naar uit om opnieuw bezoekers
op sleeptouw te nemen doorheen Alden
Biesen: “Dit is één van de topbestemmingen
in de Euregio, mede dankzij de fantastische
mix van natuur, geschiedenis, architectuur,
hedendaagse cultuur en muziek. Mensen zijn
telkens weer verrast dat er zoveel te vertellen
valt over de Landcommanderij. Niet iedereen
is vertrouwd met de roemrijke geschiedenis
van de Duitse Orde.”
In normale omstandigheden leiden de gidsen
jaarlijks circa 200 groepen rond. Dan gaat het
al snel om 3.000 personen in totaal. “Men kan
ook de brochure in het bezoekerscentrum

COLOFON

aanschaffen en het domein op eigen houtje
verkennen. Bilzen Mysteries Het Verhaal biedt
een interessante introductie mét een hoog
amusementsgehalte. Maar uiteindelijk gaat
er toch weinig boven een gids die in levende
lijve de historische correcte achtergrond
toelicht, anekdotes vertelt en de aanwezigen
verborgen plekjes toont”, knikt Stefan Lycops.
Elke rondleiding is een beetje een avontuur.
Vaak vragen bezoekers naar vergeetputten,
geheime gangen, roofridders of verborgen
schatten. En dan is er het spookorgel in de
kerk. Stefan Lycops: “Tijdens een rondleiding
gaf ik uitleg over het Van Peteghemorgel. Ik
waarschuwde twee jonge gasten dat het
soms spookt in de kerk, waardoor het orgel
vanzelf begint te spelen. Net op dat moment
weerklonk er uitbundige muziek. Bleek huisorganist Luc Ponet onaangekondigd en goed
verscholen aan z’n repetitie te beginnen voor
een concert later die dag. Consternatie alom,
ook bij mezelf!”
Op 18 augustus 2011 bevond Lycops zich
eveneens met een gezelschap in de kerk
van Alden Biesen: “Dat was de dag van de

dramatische Pukkelpop-storm. Het noodweer
passeerde ook langs de Landcommanderij.
We dachten echt dat we de muren van de kerk
zagen bewegen. De wind blies de glasramen
bol naar binnen. Minutenlang durfde niemand
te bewegen. We konden bovendien geen kant
op. Gelukkig was het eeuwenoude gebouw
bestand tegen het natuurgeweld. Een huiveringwekkende ervaring.”
Binnenkort verwelkomen de 16 gidsen een
nieuwe collega en de vereniging kan nog
extra leden gebruiken. De belangrijkste
voorwaarden zijn de gidsenopleiding van de
provincie Limburg afronden, naast Nederlands nog minstens één taal beheersen, een
goede verteller zijn en last but not least een
passie koesteren voor de geschiedenis van de
Duitse Orde en Alden Biesen.
Info: stefan.lycops@ucll.be I
www.alden-biesen.be

Meer informatie over de rondleidingen in
Alden Biesen vindt u in de zomerbijlage
middenin deze Dertien.
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