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MOOIS IN EIGEN STREEK

DE BESTE WANDEL- EN FIETSTIPS

VOORWOORD

HOOP
De coronacrisis heeft heel de wereld in haar
greep en doet veel mensen nadenken over
hoe het verder moet met onze planeet, de
economie, onze vrije tijd en vakanties. Dit is
in Bilzen niet anders.
In de eerste plaats wil ik jullie, alle Bilzenaren,
van harte bedanken voor de volgehouden
inspanningen en discipline. Jullie zijn enkel
naar buiten gekomen voor noodzakelijke
verplaatsingen. De afstandsregels werden
hierbij steeds gerespecteerd.
En de positieve resultaten zijn er: het aantal
besmettingen in Bilzen ligt lager dan in de
onmiddellijke buurgemeenten en zelfs veel
lager ten opzichte van bv. Genk, Hasselt
en Sint-Truiden. In onze stad tellen we één
coronapatiënt per 166 inwoners. In Alken is
dat cijfer drie keer zo hoog.
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Dit is jullie verdienste maar ook en vooral
deze van de honderden zorgverleners die
onze zieken hebben verzorgd in hospitalen, rusthuizen of aan huis. De erkenning
geldt tevens voor de winkelbedienden
en bedrijven die onze samenleving in de
periode van de harde lockdown draaiende
hielden. De dankaffiche hangt al weken aan
duizenden Bilzerse ramen, als een blijvende
aanmoediging en blijk van waardering voor
al onze coronahelden.
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Het stadsbestuur bedeelde mondmaskers
aan hulpverleners, leerkrachten en alle
gezinnen. De stedelijke diensten zijn blijven
doorwerken, desnoods op een andere
locatie. Ik ben aangenaam verrast door de
positieve wijze waarop onze medewerkers
met deze nieuwe en moeilijke situatie aan
de slag gingen. Ik bedank hen hiervoor, ook
namens mijn collega’s in het schepencollege.
Het plaatselijke coronabeleid is afgestemd
op de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. De huidige versoepelingen
geven hoop op een nieuwe start. De scholen
brengen terug leven in de dorpen en de
stad. U mag opnieuw uw ouders bezoeken,
zelfs in het rusthuis. Grootouders kunnen

weer hun kleinkinderen ontmoeten. De
bibliotheek heropende. Kinderen ravotten
zoals vanouds op speelpleintjes. En op de
wekelijkse woensdagmarkt zijn alleen maar
goedgemutste bezoekers en standhouders
te zien.
Nog even volhouden en dan kunnen
hopelijk de terrassen en de restaurants
stilletjes terug open. Ik wens jullie allemaal
een rustige en ontspannende vakantie toe.
Maar vooral een goede gezondheid.

Johan Sauwens
Uw burgemeester

Op de grens tussen Eigenbilzen en Hoelbeek

“Begin ieleken daog mèt e blimke.”
~ Begin elke dag met een bloempje.
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VOORAAN

Foto: S. Verstraeten

VANAF 2021
ZACHT WATER IN BILZEN

BIB STROOIT MET
DIGITALE BOEKENTIPS
VOOR JONG EN OUD

De bouwwerken aan het hoogtechnologisch waterproductiecentrum aan de Asdreef zijn volop bezig.
Begin volgend jaar wordt de installatie van De Watergroep in gebruik genomen. De onthardingsstap volgt
midden 2021. Vanaf dan stroomt bij 16.000 gezinnen
in Bilzen en omgeving zacht water uit de kraan. Het
project liep vertraging op omdat men diende te
wachten op de omgevingsvergunning.
Het gebruik van zandkorrels om de kalk te verwijderen uit de reactoren is erg milieuvriendelijk. Er
komen ook minder was- en schoonmaakproducten
en zoutlozingen van particuliere ontharders in het
afvalwater terecht. Voorts verstoppen wasmachines,
koffiezetapparaten, boilers en douchekoppen
minder snel dankzij zacht water. Daardoor gaan ze
langer mee. Kranen en gootstenen zijn ook makkelijker te reinigen.
Info: 0800 25 003 I milieu@bilzen.be I
www.dewatergroep.be

Bibliotheek De Kimpel werkt sinds kort met nieuwe digitale diensten
om haar leden te helpen in de zoektocht naar het juiste boek. Via Mijn
Leestipper krijgen volwassenen maandelijks literaire aanraders, op
basis van hun leenhistoriek en leesprofiel. Op die manier sluiten de tips
helemaal aan bij de persoonlijke smaak en voorkeur. Inloggen kan op
mijnleestipper.bibliotheek.be.
Voor kinderen van 6 t.e.m. 11 jaar is er Bieblo. Het systeem laat hen spelenderwijs boeken ontdekken. Ze krijgen een afbeelding te zien die naar
een thema verwijst, zoals fantasy of dieren. Door naar links of rechts te
swipen verschijnt uiteindelijk een digitale etalage met acht covers van
boeken die naadloos passen bij hun interesses en leeftijd. In plaats van een
lange zoektocht door de rekken hebben de kinderen binnen de minuut
meerdere geslaagde aanraders te pakken. Bieblo is beschikbaar in de
jeugdafdeling van de bibliotheek.
Info: 089 51 95 06 I bibliotheek@bilzen.be I bilzen.bibliotheek.be

WEGENWERKEN RODE KRUISLAAN
Van 8 tot en met 10 juni voert Agentschap Wegen en Verkeer asfaltwerken uit in de Rode
Kruislaan tussen Rijkhoven en Grote-Spouwen. De werfzone bevindt zich vanaf de aansluiting
met de Jaak Vandersandenstraat tot voorbij de brug onder de E313. Tijdens de ingrepen is er
geen doorgaand verkeer mogelijk. Er wordt in beide richtingen een omleiding voorzien.
Info: wegenenverkeer.be/bilzen
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GEZONDHEID

SAMEN TEGEN CORONA:
STAND VAN ZAKEN
Midden mei versoepelde de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen tegen het coronavirus.
Dat leidde ook in Bilzen tot een resem belangrijke wijzigingen, die het openbare leven en het
onderling contact in de mate van het mogelijke ten goede komen.

MARKTDAG

PARKEERWACHTERS WEER ACTIEF

Sinds 20 mei vindt de wekelijkse markt
op woensdag in het centrum opnieuw
plaats. De 50 toegelaten kramen staan
veilig gespreid op de Markt, het Camille
Huysmansplein en het Jazz Bilzenplein. Er
zijn aparte in- en uitgangen en het aantal
bezoekers wordt gemonitord. Kom dus
liefst alleen. Parkeren kan in De Klokke of
De Commanderie, aan Schureveld en De
Kimpel of op parking Korenbloem in de
Korenstraat.

Nu de Bilzerse winkels opnieuw open zijn
gingen ook de parkeerwachters weer aan
de slag, met het oog op een optimale
verkeersrotatie. Zo kan iedereen vlot en
vlakbij de handelszaken parkeren.

CEREMONIES
Huwelijken en begrafenissen mogen met
maximaal 30 personen plaatsvinden.
Feesten en koffietafels zijn nog niet toegelaten.

DIENSTVERLENING GEGARANDEERD
De diensten van de stad en het OCMW zijn
geopend volgens de gebruikelijke uren.
Stedelijk administratief centrum:
089 51 92 00 – info@bilzen.be
Sociaal Huis:
089 51 94 80 – sociaalhuis@bilzen.be
Ruimtelijke Ordening:
089 51 93 00 – ruimte@bilzen.be

BIBLIOTHEEK DE KIMPEL
De bibliotheek heropende eind mei. De
aangepaste openingsuren zijn te vinden
op bilzen.bibliotheek.be. De dienstverlening
is beperkt tot de uitleen van materialen.
Inleveren kan via de inleverbus. Er worden
max. 40 bezoekers toegelaten. Ook de
afhaalbib blijft actief.

BEZOEK WOONZORGCENTRUM
Bewoners van WZC Demerhof mogen per
week één bezoeker ontvangen. Dit moet
altijd dezelfde persoon zijn. Een visite duurt

CONTACTONDERZOEK

maximum 30 minuten en gebeurt steeds
op afspraak. Bel hiervoor op werkdagen
tussen 9 en 16 uur naar 089 51 94 00 of
mail naar demerhof@bilzen.be. Bezoeken
vinden plaats van maandag t.e.m. vrijdag.

BLOKBAR
De blokbar in laBo3740 in de Korenstraat is
terug van weggeweest. T.e.m. 30 juni kunnen
studenten er zich elke dag van 9 tot 23 uur
voorbereiden op de examens. Het aantal
plaatsen is beperkt en vrije inloop is ditmaal
niet mogelijk. Een zitje reserveren moet via
www.bilzen.be/jeugd. Instappen kan telkens
tussen 9 en 9.45 uur, 14 en 14.30 uur of 19
en 19.30 uur. Mondmaskers zijn verplicht. De
refter blijft tot nader order dicht.

Om een nieuwe uitbraak van het coronavirus te vermijden, organiseert het Agentschap Zorg en Gezondheid contactonderzoek. Daarbij worden zieke personen
gevraagd wie ze ontmoetten. De mensen
in kwestie worden gebeld of bezocht om
verdere besmettingen te voorkomen. Het
contactonderzoek verloopt zonder uitzondering via het vaste nummer 02 214 19 19
of per sms van 8811.

VOLGENDE FASE
VERSOEPELING
De derde fase van de versoepeling zal
ten vroegste op 8 juni ingaan. Hou de
stedelijke website in de gaten voor de
meest recente stand van zaken.

Info: 089 39 00 21 I info@bilzen.be I
www.bilzen.be/corona
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LOKALE ECONOMIE

EEN MAAND GRATIS SHOPPEN IN BILZEN
Wie de komende weken afzakt naar het centrum of de deelgemeenten kan
naast veilig ook gratis shoppen. De hele maand juni maken klanten immers kans
om het bedrag van hun aankopen terug te winnen. Het principe is eenvoudig:
winkel bij de deelnemende handels- of horecazaken, noteer uw gegevens op de
achterzijde van de kassabon en deponeer deze in één van de geluksboxen. Elke
week worden onder het toeziend oog van een gerechtsdeurwaarder honderden
bonnen geloot. De winnaars krijgen hun bedrag volledig terugbetaald.

Bruno Steegen, schepen van lokale
economie: “Met Gratis Shoppen wil het
stadsbestuur de kleinhandel, dienstensector en horeca steunen na een moeilijke
periode. Het concept is vernieuwend omdat
de actie een volledige maand loopt, ook in
de deelgemeenten. Zelfs de horecazaken
die nu enkel take-away en thuisbezorging
mogen aanbieden doen mee.”
De handelszaken zijn dan ook enthousiast
over dit initiatief en blij dat ze hun klanten
weer persoonlijk kunnen ontvangen.
IJssalon Ons IJshuys in Munsterbilzen
mocht openblijven voor afhaal, toch zat
de schrik er goed in toen de lockdown
werd aangekondigd. “Dat was even slikken.
We vroegen ons continu af of het verantwoord was om open te blijven en of onze
voorzorgsmaatregelen voldoende waren.
Ook de klanten voelden zich onwennig.
Er werd weinig gelachen. De vrolijke sfeer
die gepaard gaat met het genieten van
een ijsje was helemaal verdwenen,” blikt
zaakvoerster Priscilla Vangenck terug.
UITDAGING
Intussen zijn de richtlijnen duidelijk. De
Bilzerse handels- en horecazaken zijn
uitvoerig ingelicht en hebben zich intensief
voorbereid. Priscilla Vangenck zag de crisis
al snel als een uitdaging: “Vanaf dag één
brachten we ludieke vloerstickers aan om
de wachtrijen aan te duiden. We kwamen
op het idee om ijsboxen aan huis te leveren,
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de zogenaamde #ijsinjekotbox. Het succes
was overdonderend. Meer dan eens hebben
we de hele nacht doorgewerkt. Het klaarmaken van het ijs, het samenstellen van de
boxen en het rondbrengen van de bestellingen vergde veel tijd. Het werd onmogelijk
om alles manueel bij te houden. Daarom
lanceerden we op korte termijn een nieuwe
website én -shop. De vraag was zo groot dat
we het levergebied zelfs hebben uitgebreid
naar omliggende gemeentes.”
VEILIGHEIDSPLAN
Ook kledingboetiek Charlotte in Bilzen
schakelde in snel tempo over naar een

online-aanbod. “We hebben met succes
een webshop opgestart. De sociale media
gebruiken we om dagelijks foto’s te posten
en contact te houden met de klanten. Op
hun vraag geven we ook telefonisch advies
op maat”, aldus zaakvoerster Charlotte
Daenen.
Tegelijk werden de nodige voorbereidingen
getroffen voor de heropstart. “We hebben
een veiligheidsplan opgesteld en dit via een
video op sociale media aangekondigd aan
de klanten. We werken enkel op afspraak
en er geldt een vaste looproute in de winkel.
Alle medewerkers dragen een mondmasker

LOKALE ECONOMIE

en faceshield, zeker bij retouches is dat
belangrijk. Er staat ontsmettingsalcohol klaar
en klanten kunnen zelfs een mondmasker
verkrijgen. Daarnaast ontsmetten we de
paskamers na elk gebruik. Gepaste kleren
worden minstens 24 uur weggehangen of
gestoomd.”
DICHTBIJ HUIS
Dat het coronavirus een andere manier
van werken in het leven heeft geroepen,
is duidelijk. Bij Ons IJshuys zorgen ze voor
een veilige en tevens plezante ervaring.
Priscilla Vangenck: “We hebben het terras
ingericht als wachtrij in de stijl van een
pretpark en kozen voor gepersonaliseerde
mondmaskers om het allemaal wat luchtig
te houden. Die regels zijn even wennen,
maar onze klanten respecteren ze erg goed.”
Charlotte Daenen beaamt: “Ook wij
merken dat de klanten de voorzorgsmaatregelen appreciëren. Ze willen veilig kunnen
shoppen en staan nu niet te springen om
tussen een massa volk rond te lopen. De
actie Gratis Shoppen is een uitstekend
idee, zeker nu de mensen liever dichtbij
huis inkopen doen.”
Vergeet dus niet om de kassabon van uw
favoriete winkel, met daarop uw gegevens,
achter te laten in één van de geluksboxen.
Deze staan vanaf begin juni op volgende
locaties:
• Bilzen-centrum: oud stadhuis, Markt
• Beverst: Spar Express, Holt 110
• Martenslinde: Noba Fashion,
Riemsterweg 120
• Mopertingen: Bakkerij Sint-Martinus,
Maastrichterstraat 385
• Munsterbilzen: Dagbladhandel Landrada,
Perronstraat 8

Info: 089 51 98 54 I
www.visitbilzen.be/kooplokaal I
www.visitbilzen.be/gratis-shoppen
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FOCUS

ONDERHOUD
GEMEENTELIJKE
WEGEN GESTART
Omstreeks deze tijd starten verschillende onderhoudswerken aan asfalten betonwegen in de Bilzerse deelgemeenten. Er werd hiervoor een budget
voorzien van minstens 340.000 euro.
Overal wordt eventuele hinder voor de
bewoners tot een minimum beperkt. De
aannemer zal hen hierover steeds tijdig
inlichten.
Een overzicht van de belangrijkste
werken:
Vervanging toplaag asfalt:
• Cabergstraat in Mopertingen
• Beekomstraat in Eigenbilzen
• Tweevoetjesweg en Winterstraat in
Bilzen
• Rotonde aan de Lang- en Jonckholtstraat in Waltwilder en Hoelbeek
Nieuwe beschermlaag asfalt:
• Waterkasteelstraat in Schoonbeek
• Amelsdorp in Waltwilder
• Sint-Aldegondisstraat in
Kleine-Spouwen
• Merem (t.h.v. de brug)
Grondige renovatie betonwegen:
• Deel van de Lochtstraat in Eigenbilzen
• Kogelstraat in Rijkhoven
• Deel van de Rentfortstraat in de
St.-Jozefparochie
Vervanging betonvakken:
• Baanhofstraat en Troffelstraat in
Kleine-Spouwen
• Romeinsestraat in Waltwilder
• Demerwal in Bilzen
Info: Wegendienst I 089 39 96 60

UNIEKE GLASRAMEN KERK MUNSTERBILZEN
IN ERE HERSTELD

M

omenteel krijgen de waardevolle glas-in-loodramen van de Onze-Lieve-VrouwTenhemelopnemingskerk in Munsterbilzen een grondige restauratiebeurt. Dat is
nodig want er werden tal van ernstige mankementen vastgesteld. De plaatselijke
kerkfabriek kan rekenen op een toelage van de stad van 92.294 euro. Daarnaast voorziet
het Agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 111.423 euro.

De herstellingswerken hebben betrekking op zestien historische ramen in de zijbeuken
en aan de voorkant van de kerk, die sinds 2003 beschermd is als monument. De beschadigingen zijn uiteenlopend: de glas-in-loodpanelen staan ofwel hol of bol en zijn her en
der gebarsten, het buitenste beschermglas is verweerd en ondoorzichtig geworden,
de raamlijsten in mergel vertonen breuken, de ijzeren brugstaven zijn doorgeroest en
voegnaden komen los.
Eerdere reparaties brachten slechts tijdelijk soelaas of werden niet correct uitgevoerd.
Zo werden voor de ramen foute kleuren en types glas gebruikt. Daarom worden ze
samen met de mergellijsten errond nu in hun oorspronkelijke staat hersteld door gespecialiseerde firma’s. De werken begonnen in januari. Naar schatting zullen ze tot volgend
voorjaar duren. Dat heeft te maken met de maatregelen tegen het coronavirus maar
vooral omdat ieder glas-in-loodraam uniek is.
Jean-Marie Withofs van de kerkfabriek: “Deze kerk is erg belangrijk voor het uitzicht van
Munsterbilzen. Ze dateert uit 1851. Verschillende lokale families en notabelen sponsorden
toen de glasramen. In ruil werd hun naam of familiewapen erin verwerkt. Een mooi
voorbeeld is dat van de familie Neyt. Stamvader Jean-Baptiste vocht nog mee in het
leger van Napoleon. Ieder raam bevat andere en typische details. In combinatie met de
objecten uit het adellijk stift en de gerestaureerde schilderijen maken ze de kerk tot een
geliefde locatie van de dorpsbewoners.”
Tegelijk heeft Munsterbilzen ook toeristen heel wat interessants te bieden, gaande van
het Abdissenhuis tot bezoekerscentrum De Landschapsruiter met het intrigerende
boomstamgraf. Eenmaal de herstellingen achter de rug, passen ook de glasramen van de
O-L-V-Tenhemelopnemingskerk weer in dat rijtje van historische bezienswaardigheden.
Info: jean-marie.withofs1@telenet.be
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SPORT & TOERISME

OP TOCHT DOOR BILZEN
EN OMSTREKEN
UITNEEMBARE WANDEL- EN FIETSROUTES

Staycation, door het coronavirus is iedereen inmiddels bekend met het concept. Een vakantie
in eigen streek heeft evenveel voordelen als eentje in het buitenland. Geen stresserende
reis dus nog meer tijd om te genieten van de rust en het moois van de omgeving. Met deze
wandel- en fietsroutes ontdekt u alle uithoeken van Zuid-Limburg. Vertrekken kan op de
aangegeven locaties of op eender welk punt. Post onderweg een foto op sociale media met
#tourdebilzen en maak kans op cadeaubonnen!

FIETSTRIPS VOOR EEN VAKANTIE OP WIELTJES
KASTELEN LANGS DEMER EN JEKER
72 km ......................................................................................................................................................................................................................
Vertrek: station Bilzen (knooppunt 85)
Geen Franse chateaus dit jaar? Dan maar op pad door het prachtig
glooiende Haspengouw. Dankzij de talloze pareltjes op deze route is
de Loire nooit veraf!
Onderweg: Landcommanderij Alden Biesen, Wijnkasteel GenoelsElderen, de kastelen van Widooie, Heks, Bommershoven en Opleeuw,
kasteelhoeve Haagsmeer, Kasteel de Fauconval (even afwijken in het
centrum van Kortessem) en het Waterkasteel van Schoonbeek

COLS VAN HASPENGOUW

Knooppunten:
85 – 85 – 68 – 89 – 86 – 113 – 112 – 111 – 107 – 129 – 128 – 117 – 132 –
133 – 157 – 156 – 155 – 154 – 152 – 136 – 137 – 121 – 122 – 125 –
126 – 106 – 105 – 103 – 84 – 200 – 85 – 85

98,5 km ........................................................................................................................
Vertrek:
Apostelhuis
Alden
Biesen
(knooppunt 68)
Het is misschien niet de Mont Ventoux, maar
het parcours van deze rit is ook best pittig.
De hellingen volgen elkaar in snel tempo op,
voor geoefende wielertoeristen dus!
Knooppunten:
68 – 89 – 81 – 90 – 124 - 88 – 557 – 401 – 402 –
402 – 401 – 411 – 412 – 413 – 414 – 40 – 41 – 15 –
10 – 407 – 114 – 115 – 118 – 556 – 127 – 133 –
132 – 156 – 155 – 154 – 152 – 136 – 137 – 120 –
130 – 119 – 123 – 519 – 108 – 108 – 68
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CHATEAU HESBANIA, WIJNGAARDEN IN HASPENGOUW
77 km .................................................................................................................................................
Vertrek: Apostelhuis Alden Biesen (knooppunt 68)
Tijdens deze idyllische wijngaardenroute waant u zich vast en zeker in een
of andere zuiderse streek. De pracht van onze contreien gecombineerd
met de imposante vierkantshoeven en kastelen onderweg maken van
genieten een makkie. Tussen Borgloon en Riemst wachten verschillende
heuvels dus vergeet niet bij te tanken!
Knooppunten:
68 – 108 – 108 – 519 – 125 – 122 – 121 – 137 – 136 – 152 – 154 – 155 – 156 – 132 –
117 – 128 – 129 – 107 – 110 – 113 – 86 – 87 – 569 – 80 – 540 – 81 – 89 – 68

OP BEDEVAART IN BILZEN
58,3 km ............................................................................................................
Vertrek: station Bilzen (knooppunt 85)
Vergeet Lourdes en verken de pittoreske kapelletjes in
onze omgeving. Groot of piepklein, ze hebben allemaal
een stukje traditie in zich. Deze route is grotendeels vlak,
op enkele lichte heuvels na.
Knooppunten:
85 – 106 – 105 – 103 - 84 – 104 – 504 – 67 – 66 – 90 – 81 – 89 –
86 – 113 – 110 – 109 – 108 – 108 – 68 – 85 – 85

EXTRA!
RAADSELROUTE
Spring op de fiets, speur mee in Bilzen, Riemst en
Hoeselt en win elke maand toffe prijzen!
27 km ......................................................................................................
+ drie bonuslussen (10 à 20 km) met extra vragen
Heuvelachtig
Vertrek: Apostelhuis Alden Biesen (knooppunt 68)
Vanaf 10 jaar
Prijs raadselboekje: 5 euro, vanaf 1 juli t.e.m. 31 oktober
te koop in het Toeristisch Onthaal van Alden Biesen,
Riemst en Hoeselt, met kortingen in diverse horecazaken
De route nu al eens verkennen zonder speurtocht?
Dat kan!
Knooppunten:
68 – 89 – 86 – 113 – 110 – 109 – 119 – 123 – 519 – 108 –
108 – 85 – 85 – 68
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WANDEL- EN LOOPTOCHTEN

ZO GAAT HET GOED, ZO GAAT HET BETER

KAAVER ÊN BÊMME
7,5 km ............................................................................................................................................
Vertrek: De Blondeswinning, Sapstraat 27, Grote-Spouwen
Signalisatie: volg de pijlen ‘Kaaver ên bêmme’
Deze wandeling leidt u richting
Molenbeemd, een natuurgebied tussen Rijkhoven en
Spouwen. Het vlonderpad is
één van de langste van heel
Vochtig-Haspengouw.

BOMEN EN BEESTJES
6,6 of 9,2 km .....................................................................

TUSSEN SPWÙR EN BREG
5,7 km ............................................................................................................................................
Vertrek: OC Hartenberg, Hartenberg 19, Eigenbilzen
Signalisatie: volg de pijlen ‘Tussen spwùr en breg’
De weides rond de
dorpskern van Eigenbilzen staan garant
voor een uitdagende en
gevarieerde excursie.
Daal af richting Albertkanaal langs het talud
vol grazende schapen.
Het R.A.F. oorlogsmonument herinnert aan
een bewogen verleden.
En dan is er uiteraard
ook nog ‘het spwùr’, dat
Eigenbilzen
letterlijk
doormidden snijdt.

Vertrek: Sporthal Beterveld, Schoolstraat 23,
Schoonbeek
Signalisatie: volg de gele pijl richting de start
van het parcours, daarna de groene (6,6 km)
of blauwe (9,2 km) pijl
Trek erop uit in het grootste bosgebied
van Bilzen. De bossen van Schoonbeek
zijn ideaal om helemaal tot rust te komen.
Ontdek zeldzame bomen, planten en vogels
die hier hun nestplaats zoeken.
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BERG EN BEEK
2, 6,5 of 9,1 km ..............................................................................................................................................
Vertrek: Katteberg, Bilzen
Signalisatie: groene (2 km), blauwe (6 km) of rode (9 km) pijl
Een oase van rust dichtbij het stadscentrum. Vanuit de Katteberg trekt u doorheen
de vallei van de Demer via zompige weides en smalle wegen richting Alden Biesen.
Onderweg passeert u zelfs een kleine waterval! De stevige klim op de Maastrichterallee wordt beloond met een onvergetelijk uitzicht over Bilzen en omstreken.

EXTRA!

Speurtochten
voor kids
FRUITSPEURTOCHT

Los de fruitige vragen van Loes Bloesem en Mister B. op te midden
van de hoogstamboomgaarden en maak kans op een leuke prijs!
4 km ........................................................................................................................................
Vertrek: Toeristisch Onthaal Alden Biesen
Beperkt toegankelijk voor kinderwagens
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Prijs speurboekje: 5 euro, te koop in het Toeristisch Onthaal Alden
Biesen en in het oude stadhuis op de Markt

DE LOLLY’S VAN DE REGENBOOG
Help Pieter en Rik Reenboo om hun regenboogpot te vullen met lekkers! Een
heerlijke wandeling, op zoek naar XXXL-lolly’s! In samenwerking met Cand’Art
3 km .........................................................................................................................................................
Vertrek: Markt, Bilzen
Beperkt toegankelijk voor kinderwagens
Voor kinderen van 4 tot 8 jaar
Prijs speurboekje: 5 euro incl. lolly, vanaf 1 juli te koop in het Toeristisch
Onthaal Alden Biesen en in het oude stadhuis op de Markt
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FOCUS

ALLE BILZENAREN OP DE FIETS

D

e stad bouwt de voorzieningen
voor fietsers fors uit. Momenteel telt
groot-Bilzen al meer dan 30 fietsenstallingen en dat cijfer blijft de hoogte
ingaan. In navolging van de fietsenstalling
aan jeugdcentrum de Bilding (foto) komen
er in de loop van de volgende maanden
gelijkaardige constructies aan Tennisclub
Katteberg, sporthal De Zonhoeve in
Beverst en op het Jazz Bilzenplein. Ook
voor zaal Beterveld in Schoonbeek zijn
er plannen in die richting. Voorts worden
nieuwe bushaltes waar mogelijk voorzien
van overdekte stallingen, zoals deze op het
dorpsplein in Grote-Spouwen. Inwoners en
bezoekers kunnen alle fietsenstallingen in
Bilzen in één oogopslag terugvinden op
velopark.be.
Voor wie een kleine reparatie dient uit te
voeren zijn er de handige fietsservicepalen
aan vrijetijdscentrum De Kimpel en op de
Markt, naast de kerk tegenover de permanente terrassen.
Tevens wordt er actie ondernomen tegen
zogeheten weesfietsen. Deze tweewielers,
die vaak gebreken hebben, staan lang
ongebruikt op openbaar domein. Ze nemen

TUINONDERHOUD
ZONDER
WATERVERSPILLING

nodeloos plaats in beslag en ontsieren het
straatbeeld. Soms werden ze opzettelijk
achtergelaten. Daarom zullen de fietsenstallingen regelmatig worden gecontroleerd
en krijgen mogelijke weesfietsen een label.
Staat de tweewieler in kwestie er na 21
dagen nog altijd met het label, dan wordt
hij opgehaald. De stad en politie proberen
gestolen exemplaren terug te bezorgen
aan de eigenaars. Als niemand zich na

I

n februari en maart kregen we af
te rekenen met intense neerslag.
Maar door de aanhoudende droogte
is die grondwateraanvulling inmiddels
grotendeels opgesoupeerd. Omdat ook
de volgende weken zich als zeer droog
aankondigen, is spaarzaam omspringen
met water aangewezen.

Werken in de tuin lucht op, zeker in deze
tijden. Succesvol onderhoud is perfect
mogelijk zonder veel water te gebruiken.
Minder tegels, meer groen en een regenwaterton spelen daarbij een belangrijke rol.
Gebruik regen- in plaats van leidingwater
om planten te begieten en de auto te
wassen. Spuit de oprit en het terras niet af
maar veeg ze. Vaste planten krijgen beter
één keer in de week water dan elke dag

drie maanden gemeld heeft, wordt de fiets
openbaar verkocht of tot schroot verwerkt.
Fietswrakken worden meteen verwijderd.
Tenslotte roept de Dienst Mobiliteit Bilzenaren op hun suggesties door te geven
inzake fietsvoorzieningen, zoals extra
stallingen of herstelpunten.

Info: 089 51 93 28 I mobiliteit@bilzen.be

een beetje. Zo zullen ze diepere wortels
ontwikkelen. Voorkom uitdroging door het
gazon te mulchen en de moes- of siertuin
oppervlakkig te harken.
Wat gras betreft, is het essentieel het juiste
mengsel te kiezen, afhankelijk of men een
speel-, sport- dan wel schaduwgazon wenst.
Nog een optie is een natuurlijk grasland, met
klaver, madeliefjes en paardenbloemen.
Niet alleen een kleurrijk geheel maar ook
positief voor de biodiversiteit, zeker in
combinatie met narcissen en krokussen in
het voorjaar. Nuttige insecten zoals bijen en
hommels zijn u alvast dankbaar.

Info: www.vmm.be/water
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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!

jopiejee: #mopertingen

teresa_alvaro: #bilzenbynight

limburgse_witte: #rijkhoven #amazingviews

gerthermans.be: #kleinespouwen #geitenpad

ellennnntje: #grotespouwen #spouwenomvantehouden
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SAMENLEVING

WIJK-WERKERS:
VOORDELIGE HULP MET DE GLIMLACH
Burgers en verenigingen die op zoek zijn naar hulp bij klusjes en kleine
onderhoudswerken kunnen hiervoor beroep doen op wijk-werken. Deze
opvolger van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) heeft
tal van voordelen, zowel voor de gebruikers als de wijk-werkers zelf.

A

lleenstaanden of (jonge) gezinnen
hebben assistentie nodig bij
beperkte
herstellingen.
Een
bejaard koppel kan een helpende hand
gebruiken bij schilderwerken in de woning
of het fatsoeneren van de tuin. Op school
dienen speeltuigen hersteld en is een extra
toezichter welkom. Verenigingen zouden
graag tijdelijk administratieve dan wel
logistieke hulp inroepen, bv. tijdens evenementen. Nog een mogelijkheid is kinderen,
senioren of kwetsbare doelgroepen gezelschap bieden en begeleiden. Ook land- en
tuinbouwbedrijven hebben soms nood aan
praktische ondersteuning.
Voor dit soort taken kan men terecht bij de
wijk-werkers. Het initiatief is een samenwerking tussen de Interlokale Vereniging
Zuidoost-Limburg, de stad Bilzen en de
gemeenten Hoeselt, Riemst en Voeren.
Voorzitter beheerscomité Bert Vertessen:
“Het systeem heeft voor beide partijen
pluspunten. Personen die al enige tijd
werkzoekend zijn en leefloongerechtigden
krijgen de kans om ervaring op te doen en
door te groeien naar een volwaardige tewerkstelling. De gebruiker kan in ruil rekenen op
een extra paar handen tegen voordelig tarief.”
Josée Engelen benut het stelsel intussen
vijf jaar: “Ik heb al enige tijd dezelfde wijkwerker die klein tuinonderhoud komt
doen. Ik ben zeer tevreden over Johnny. Hij
voert zijn opdrachten prima uit. Door mijn
positieve ervaringen heb ik het wijk-werken
aangeraden aan mijn buren. Zij passen het
nu ook toe. Voorts loopt de communicatie
met de wijk-werkbemiddelaars heel vlot.”
Christel Bierens, buitenschoolse kinderopvang Domino: “Op onze locaties in de
stedelijke scholen zijn wijk-werkers actief.
Dat is niet altijd vanzelfsprekend want
kinderopvang is een roeping. Voor sommige

van hen is het dan ook een uitdaging maar
gaandeweg bloeien ze open. Het gebeurt
zelfs dat wijk-werkers de stap zetten om
het ervaringsbewijs van kinderbegeleider te
halen. Daarmee kunnen ze in een erkende
kinderopvang aan de slag.”
Josette Vanderlinden is al geruime tijd
wijk-werkster: “Het systeem stelt mij in staat
een zinvolle bijdrage te leveren aan de
samenleving. Dat is voor mij erg belangrijk.
Bovendien doe ik mijn taken bijzonder
graag. Vandaar dat ik na al die jaren nog
altijd actief ben als wijk-werkster.”
Hoe gaat het systeem praktisch in zijn werk?
De gebruiker koopt wijk-werkcheques van
7,45 euro per stuk. Per gestart uur betaalt
men één cheque. Daarnaast is er het
jaarlijkse inschrijvingsrecht van 7,50 euro.
De gebruiker voorziet tevens het benodigde
materiaal. Vooraf komt de coördinator langs
voor een kennismakingsgesprek.

De wijk-werker mag tijdens een periode
van hoogstens één jaar tot maximum 60
uur per maand presteren. Nadien volgt een
evaluatie en wordt in samenspraak een
passend doorstroomtraject uitgestippeld.
Geïnteresseerden kunnen elke maandag,
dinsdag en donderdag tussen 9 en 12 uur
terecht in de VDAB Werkwinkel, Hospitaalstraat 13 in Bilzen. Opgelet: zolang de
maatregelen tegen het coronavirus gelden,
neemt u best telefonisch contact op.

Info: 0475 63 18 86 I 0477 76 00 61 I
ludwine.stes@vdab.be I
monique.lemmens@vdab.be I
www.vdab.be/wijk-werken
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ACTIVITEITEN

JUNI 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.

Wegens corona schrapt de Seniorenwerking al haar activiteiten tot eind
juni.
Info: 089 39 96 20 – senioren@bilzen.be

De tombolatrekking van Samana is
uitgesteld tot 23 oktober. Aangeschafte
loten blijven geldig. Wie nog lotjes wil
kopen van de Samana-afdelingen
van Bilzen-centrum en Merem kan
dat d.m.v. een overschrijving. De loten
worden na storting bezorgd.
Info: 089 41 57 75 – 089 41 63 80

ZinInZang virtueel
De klassebakken van ZinInZang presenteren elke maand een nieuwe video met
samenzangliedjes, die u vanuit uw kot
uit volle borst kan meekwelen. Ambiance
verzekerd!
Info: www.zininzang.be

24 JUNI

Bloedcollecte om 18 uur in het parochiecentrum, St. Catarinastraat in Mopertingen
Info: 0486 17 11 74 –
www.rodekruis.be/bilzen
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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 juli en
augustus moeten uiterlijk 19 juni zijn ingegeven. Surf
voor een volledig overzicht naar www.uitinbilzen.be.

ACHTERAAN

NOG EVEN WACHTEN OP
SENIORENNIEUWSBRIEF
Wegens het coronavirus zag de Seniorenwerking zich genoodzaakt haar activiteiten tijdelijk te schrappen. Daardoor kon er ook geen nieuwsbrief worden
samengesteld. In de plaats staken de medewerkers al hun energie in het coördineren van de warme lijn.
De eerstvolgende Seniorennieuwsbrief is gepland voor september. De redactieleden willen er een topeditie van maken en zijn daarom op zoek naar positieve
verhalen en originele ideeën om te delen met de lezers. Suggesties zijn dus
meer dan welkom op het secretariaat van de Seniorenwerking.
Info: 089 39 96 20 I senioren@bilzen.be

KUNST
OP DE MARKT
Goed nieuws voor liefhebbers van mooie objecten:
op zondag 20 september transformeert Kunst op
de Markt het stadscentrum weer in een gigantisch
openluchtatelier. Beeldende kunstenaars bieden
diverse smaakvolle creaties aan, een artistiek
experte doet gratis schattingen en randanimatie
maakt het feest compleet.

In cultuurcentrum De Kimpel wordt momenteel hard gewerkt aan de
nieuwe programmatie. Bedoeling is dat de voorstellingen vanaf het
najaar herstarten. Liefhebbers van muziek, theater, films en lezingen
houden best de website en nieuwsbrief van CC De Kimpel in de gaten.
Info: www.dekimpel.be

Geïnteresseerde standhouders kunnen zich
inschrijven tot 5 september, op voorwaarde dat
zij hun werken zelf vervaardigen. Voor Bilzenaren,
leden van een plaatselijke kunstkring en (ex-)
leerlingen van Kunstkoepel – Academie voor Beeld
is deelnemen gratis. Anderen betalen 30 euro voor
de huur van een tentje.
Info en inschrijvingen:
www.bilzen.be/kunst-op-de-markt-inschrijving

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
Marketingbureau DigiViking
in de Korenstraat 8 zet ondernemingen digitaal op de
kaart. Het dynamische team
ontwikkelt logo’s, optimaliseert
de sociale media en bouwt
de gepaste website voor elk
type bedrijf. De medewerkers
zorgen ook voor foto’s, video’s,
drukwerken en bestickering.
Info: 0471 44 71 74 I info@digiviking.be I www.digiviking.be I
Facebook: DigiViking

BETER BEGAANBARE
VOETPADEN IN CENTRUM
Dit najaar worden meerdere stoepen in de binnenstad
heraangelegd om de toegankelijkheid te verhogen. Het
betreft de voetpaden rond de Markt, in de Genutstraat en
de Onze Lieve Vrouwstraat.
In totaal gaat het om circa 500 lopende meter aan stoepen
of 855 m² nieuwe kasseien van dezelfde vlakke soort als
die in de Brugstraat. Deze maken vele positieve reacties los,
ook bij minder mobiele personen. Daarom worden ze nu
doorgetrokken.

Station Wear Jack & Jones in de Passage 2 biedt een ruime keuze
betaalbare mannenmode voor jong en oud. Gerben garandeert de
beste service en persoonlijk advies.
Info: 089 81 27 37

ONDERWERP MELDING:

De nieuwe trottoirs zijn niet alleen comfortabeler, ze
verhogen ook de aantrekkingskracht van de handelskern.
Alles tezamen bedraagt de investering 225.000 euro.
Info: Wegendienst I 089 39 96 60

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 diensten van de stad en in het Sociaal Huis blijven
bereikbaar:
• 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
Wijzigingen in de openingsuren worden meegedeeld op
www.bilzen.be.
Alle diensten zijn gesloten op maandag 1 juni (pinkstermaandag).
Het toeristisch infokantoor in het oude stadhuis op de
Markt is van maandag t.e.m. vrijdag open van 9 tot 12 en
van 14 tot 16 uur. Op woensdag is dat van 9 tot 16 uur.
Vanaf 15 juni is het infokantoor ook geopend op zaterdag
en zondag tussen 11 en 15 uur.
Het Toeristisch Onthaal in Alden Biesen is van maandag
tot vrijdag open van 9 tot 17 uur en op zaterdag en zondag
tussen 10 en 17 uur.
De openingsuren van het recyclagepark vindt u op
limburg.net/recyclageparken of u kunt bellen naar
0800 90 720.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag
2 juni om 20 uur. Omwille van het coronavirus
gebeurt dit digitaal. Volg de gemeenteraad online via
bilzen.be/livestream.

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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JEUGD

JEUGDBEWEGINGEN BLIJVEN ONLINE ACTIEF

S

inds midden maart zagen jongerenorganisaties hun activiteiten en evenementen één voor één in het water
vallen omwille van het coronavirus. Gelukkig
moeten de Bilzerse kinderen hun favoriete
jeugdvereniging niet missen. “In deze
sombere periode is het onze taak om positief
te blijven en ons in te zetten om het groepsgevoel te behouden,” vindt Franne Schepers,
groepsleidster van Scouts Schoravé in
Schoonbeek.
Net als bij vele andere organisaties ging de
leiding aan de slag om een onlineaanbod te
voorzien. Franne Schepers: “We vergaderen
met de videotool Zoom en bieden op onze
Facebookpagina een gevarieerd programma
aan. De ene keer pakken we uit met een
activiteit per tak, de andere keer een battle
tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Zo
hebben we zelfs een bonte avond georganiseerd. Alle leden deden een dansje op het
jaarlied en we monteerden dit tot een leuke
video. We krijgen veel positieve reacties, ook
van de ouders. De opdrachten geven de
kinderen routine en gaan de verveling tegen.
De leiding beleeft er net zoveel plezier aan.”

COLOFON

Bij KSA Mopertingen nemen de jongeren het
al enkele weken op tegen hun leiding. “Elke
dag delen we een opdracht die zij beter
proberen uit te voeren dan ons. We daagden
hen bijvoorbeeld uit om een origineel kamp
te bouwen, een liedje te gorgelen en om een
zo hoog mogelijke toren te maken met rollen
wc-papier. Het enthousiasme was enorm,” legt
hoofdleider Ben Nelissen uit.
De vereniging ging bijgevolg nog een stap
verder. Ben Nelissen: “We hebben een
paaszoektocht georganiseerd en al onze leden
aan huis verrast met een ijsje. Ook voor de
mensen in het dorp wilden we iets betekenen.
We hebben onze hulp aangeboden bij het
uitvoeren van klusjes en een wandeling van 7
km uitgestippeld langs vergeten paadjes. Het
dorp en de inwoners betekenen immers veel
voor ons als vereniging.”
“Chiro Munsterbilzen kijkt er vooral naar uit
om weer samen te komen,” zegt hoofdleider
Frits Vanherle. “In de Chiro staat vriendschap
centraal. Iedereen heeft eigen talenten en
kwaliteiten. Hier valt niemand uit de boot. We
houden zoveel mogelijk contact en bieden

onlinespelletjes aan. Maar natuurlijk kijken
we er enorm naar uit om terug één groep te
mogen vormen.”
Intussen besliste de Veiligheidsraad dat
zomerkampen kunnen doorgaan mits
bepaalde voorwaarden. Frits Vanherle: “We
hebben ons klein bivak al moeten afgelasten.
Voor de oudere groepen werden de fuif en de
Bickyverkoop geannuleerd. We zijn blij dat het
groot bivak wel kan doorgaan, ook al is het op
een alternatieve manier.”
“We maken werk van een ‘coronaproof’
kamp,” vult Franne Schepers aan. “Wij hebben
een grote wei ter beschikking om onze tenten
op te plaatsen, dus afstand houden tussen
de groepen onderling is geen probleem. Wel
zullen we creatieve oplossingen moeten
zoeken om te voldoen aan de hygiënemaatregelen. Het staat wel al vast dat we onze
leden sowieso een optimaal scoutsgevoel
zullen geven in de zomervakantie.”
Info: 089 51 93 29 | jeugd@bilzen.be I
www.schorave.be | www.ksjmopertingen.be |
www.chiromunsterbilzen.com
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