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

03|20

DE FLEURIGSTE TIJD VAN HET JAAR

ONTDEK HET NIEUWE
BLOESEMPROGRAMMA

VOORWOORD

Beste Bilzenaar
Het niveau van het onderwijs in Bilzen ligt hoog. Dat is te danken aan de leerkrachten
en directies over alle netten heen. Zij geven de kinderen een solide basis en waarden
mee voor later. Zo vergroten hun kansen op een succesvolle toekomst. Tegelijk doet het
personeel er alles aan opdat de jongeren zich thuis voelen op school. Hun inzet loont want
meer en meer kinderen uit omringende steden en gemeenten kiezen voor een school in
Bilzen. Dat zegt veel over de kwaliteit van het onderwijs hier.
Wij willen leerkrachten en directies ondersteunen en hen de waardering geven die
ze verdienen. Dat geldt voor de verschillende netten alsook voor het kleuter-, lager én
middelbaar onderwijs. De stad kiest dus voor een flankerende aanpak. De samenwerking
tussen de schoolnetten wordt sterk aangemoedigd, zoals in Munsterbilzen waar het vrije en
stedelijke net een succesvol partnerschap aangingen in De Bloesem. Voorts wordt er stapsgewijs werk gemaakt van innovatie. Denk maar aan de digitalisering van het leermateriaal.
Naast het reguliere personeel steken nog heel wat andere mensen een handje toe om
de leerlingen een warme en comfortabele omgeving te bieden. Oudercomités leveren op
dat vlak een cruciale bijdrage. Een mooi voorbeeld is de oudervereniging van Het Klein
Kasteeltje in Rijkhoven. De leden realiseerden al meerdere projecten voor de school en
dragen zo bij aan het positieve imago. Elk jaar trekt hun Elfen en Trollentocht duizenden
enthousiaste bezoekers uit binnen- en buitenland.
Voorzitter John Deckers (l.): “We waren één van de eersten in de regio die afstapten
van een gebruikelijke Halloween-wandeling. Bovendien heeft deze tocht iedere editie een
nieuw thema. De volgende vindt plaats op 24 oktober. De opbrengst van onze activiteiten
gaat steeds naar Het Klein Kasteeltje en Het Scholierke in Kleine-Spouwen. Het comité
investeerde onder meer in laptops, iPads en de vergroening van de speelplaats, inclusief
vaste en mobiele tuigen en muurschilderingen. Alle onderdelen stimuleren de zintuigen
van de leerlingen. Voorts hebben we suggesties om de middagpauze anders in te vullen,
zodat de kinderen rustiger kunnen eten en leren omgaan met verantwoordelijkheid.”

VERDER IN
DEZE DERTIEN:
Verlichting fietspad Heesveld
pag. 5
Stoepen Merem hersteld
pag. 6

Als beleidsmakers gaan wij graag in dialoog met de Bilzerse ouderverenigingen om te
horen welke hun vragen en voorstellen zijn. Doel is dat schoolteams zich op die manier
zoveel mogelijk kunnen concentreren op hun kerntaken. Onderwijs brengt mensen
samen, al is het maar om een praatje te slaan aan de schoolpoort. Die verbindende factor
verdient alle steun van de stad.

Hoeve uit Beverst in Bokrijk
pag. 12 & 13

Emile Degrève
schepen van onderwijs

Capella Nova
pag. 24
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Bilzen Beweegt
pag. 15

Kanaal Eigenbilzen

‘Mèt vrig op te ston, deeste de zon ni eider opgon.’’
~ Alles op z’n tijd.
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VOORAAN

BRUG EIGENBILZEN WORDT
EERDER VERVANGEN
De brug tussen de Dorpsstraat en de Vossenkuilstraat in Eigenbilzen is al enkele maanden
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer omwille van stabiliteitsproblemen. Naar aanleiding van
het Spartacusproject zou de brug op termijn worden vervangen. Uit recente tellingen blijkt
echter dat het verkeer in de buurt is toegenomen sinds de opening van de nieuwe brug over
het Albertkanaal.
Daarom drong de stad er bij Infrabel op aan om niet langer te wachten en zo snel mogelijk de
nodige herstellingen uit te voeren. Met succes: na het bouwverlof zal de spoorwegbeheerder de
huidige brug afbreken, het hoogteverschil aanvullen en het wegdek doortrekken.
Info: Wegendienst I 089 39 96 60

MAAK MEE DE SFEER IN
WZC DEMERHOF
Het team van de cafetaria in
woonzorgcentrum Demerhof
is op zoek naar versterking.
Elke dinsdag-, vrijdag- en
zondagnamiddag
verwelkomen de vrijwilligers tussen
14 en 17 uur de bewoners
van het WZC en hun familie.
Dat levert telkens weer mooie
momenten op. Wie ook graag
mensen enkele fijne uren
in het gezelschap van hun
dierbaren bezorgt, mag dat
laten weten via onderstaande contactgegevens of aan de balie van het woonzorgcentrum, Eikenlaan 20 in Bilzen.
Info: 089 51 94 19 | ingrid.mewissen@bilzen.be

OPVOEDINGSWINKEL OP AFSPRAAK

SAMEN STOPPEN
MET ROKEN
Voorgoed de sigaret vaarwel zwaaien
is een nobel voornemen maar niet
altijd
vanzelfsprekend.
Professionele hulp kan het verschil maken.
In dat kader organiseert AZ Vesalius
binnenkort een groepscursus stoppen
met roken. In acht sessies gespreid
over een viertal maanden wordt de
fysieke, psychologische en gewoonteverslaving stap per stap afgebouwd.
Erkende tabakoloog Inge Goffart
geeft voortdurend praktische tips en
adviezen. Indien nodig zijn er tijdelijk
vervangende middelen.

Voortaan werkt de Opvoedingswinkel Zuid-Limburg enkel op afspraak. De zitdag op
woensdag valt dus weg. De medewerksters blijven in het Sociaal Huis paraat voor iedereen
die op een of andere manier bezig is met het opvoeden van kinderen en jongeren vanaf
de zwangerschap tot 24 jaar. Regelmatig organiseren zij ook infoavonden en workshops
rond opvoedingsthema’s. De dienstverlening is gratis en anoniem.

De bijeenkomsten vinden plaats in het
AZ Vesalius in Tongeren op 16, 23 en
30 maart, 6 en 20 april, 4 en 25 mei
en tenslotte op 22 juni, telkens van
17 tot 18.30 uur. Deelname aan de
cursus bedraagt 48 euro of 24 euro bij
verhoogde tegemoetkoming.

Info: 0491 71 72 40 I 0491 71 72 41 I info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be I
www.opvoedingswinkelzuidlimburg.be

Info en inschrijvingen: 012 39 60 94 I
inge.goffart@azvesalius.be
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KUNST KIJKEN
IN LABO3740
Tot midden april doet laBo3740, het voormalige Blokker-filiaal in de Korenstraat, dienst als één grote kunstgalerij. De leerlingen van Projectatelier MoAt
van de Bilzerse academie ontwerpen er creaties voor de 25ste editie van
het Internationaal Vertelfestival in Alden Biesen. Vijf jaar geleden zorgden
alle afdelingen van Kunstkoepel – Academie voor Beeld ook al voor de artistieke omkadering van het populaire evenement.

FIETSVERBINDING EIK
UITGELICHT
Heesveld, de Twaalfbunderweg en Spurkerweg
worden ingericht als fietssnelwegen. Ook de verbinding
ertussen via de Eikerveldweg en de Munsterbeekweg
maakt deel uit van het dossier. Onlangs werd dat
laatste traject alvast van verlichting voorzien. Over een
lengte van meer dan 1 kilometer kwamen een dertigtal
nieuwe lampen. De keuze viel op led-exemplaren, die
tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends worden
gedoofd aangezien de route door natuurgebied loopt.
In totaal bedraagt de investering m.b.t. de verlichting
vanaf de Twaalfbunderweg tot en met Spurkerweg
circa 160.000 euro. Dat bedrag wordt volledig gesubsidieerd door de provincie in het kader van het fietssnelwegen-project.

Leerkracht Petrus Vanlessen: “Deze keer is het thema ‘zilver’. Onze leden
maken individuele werken die specifiek bedoeld zijn voor bepaalde locaties
in Alden Biesen tijdens het vertelweekend. We hopen er net zoals in 2015
een beeldend feest van te maken.”
Nieuwsgierigen hoeven niet te wachten tot 24 en 25 april om de resultaten te zien. Het publiek kan het scheppingsproces namelijk live volgen in
laBo3740. Meegluren over de schouders van de kunstenaars is nagenoeg
elke dag mogelijk tussen circa 9 en 23 uur.
Info: 089 39 96 00 I petrus.vanlessen@kunstkoepel.be I
www.kunstkoepel.be

Info: Wegendienst I 089 39 96 60

STOKEN IN DE TUIN MAG NIET
Voor wie er nog aan twijfelt: het verbranden van welk soort afval dan ook in openlucht is bij
wet verboden. Enkel voor landbouwers in hoofdberoep kan in strikt omschreven omstandigheden een uitzondering worden voorzien. De rook die vrijkomt bij afvalverbranding is immers
niet alleen hinderlijk maar ook ongezond. Wie toch in de tuin stookt riskeert een GAS-boete.
Momenteel bedraagt die in Bilzen maximum 250 euro. Vanaf april is dat zelfs 350 euro.
Stel dat iemand de rook of vlammen opmerkt en de noodcentrale belt, dan rukt de brandweer
voor niets uit. De kosten van de interventie zijn bijgevolg voor de overtreder. Dit bedrag loopt
snel op tot honderden euro’s en meer. Vermijd dus een onnodige boete, sorteer afval zoals
het hoort en zorg voor een correcte verwerking via de ophalingen of het recyclagepark.
Info: www.bwol.be
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VOETPADEN MEERHEIM
OPGEKNAPT
In de Pasweg en Wiesveldlaan in Merem bleken boomwortels de voetpaden op
meerdere plaatsen ernstig te beschadigen. Er waren ook regelmatig meldingen
van overhangende en afgebroken takken. Daarom werden de bomen verwijderd
en de stoepen in hun oorspronkelijke staat hersteld. Concreet werd 800 m²
klinkers heraangelegd.
Daarnaast realiseerde men enkele ontbrekende voetpaden in de woonwijk. Tot
slot werden alle verwijderde bomen vervangen door nieuwe exemplaren. In de
Wiesveldlaan gaat het om 24 stuks en in de Pasweg om 33. De keuze viel telkens
op de Pyrus calleryana of Chanticleer, een sierperelaar die weinig onderhoud
vraagt. De ingrepen bedragen samen 40.000 euro.
Info: Wegendienst I 089 39 96 60

BUITEN SPELEN IS TOP
ONTDEK DE
GEHEIMEN VAN DE
DUITSE RIDDERORDE
In 1220 schonken de graaf van Loon en zijn zus, de
abdis van Munsterbilzen, een kapel in Rijkhoven
aan de ridders van de Duitse Orde. In de loop van
de volgende eeuwen groeide de Landcommanderij uit tot één van de belangrijkste instellingen
in het Duitse Rijk. Naar aanleiding van 800 jaar
Alden Biesen vinden er dit jaar tal van activiteiten
plaats op het kasteeldomein. Dertien komt hier
later uitvoerig op terug.
Op zaterdag 21 maart staat alvast het colloquium ‘Dialoog deel 1: Zes eeuwen Duitse
Ridderorde in Alden Biesen’ op het programma.
Sprekers zijn topspecialisten prof. dr. Udo Arnold
en historicus Jef Mertens. Voorts brengt Capella
Nova een meeslepend muzikaal intermezzo.
Het colloquium begint om 9.30 uur. Deelname
bedraagt 11 euro of 20 euro incl. lunch.
Info en tickets: www.eventbrite.be en geef
‘colloquium’ in als zoekterm
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Kinderen van het eerste t.e.m. zesde leerjaar die graag buiten ravotten moeten
op woensdag 22 april in de Chirodroom in Munsterbilzen zijn. Naar aanleiding van
de Vlaamse Buitenspeeldag staan er dan vanaf 14 uur verschillende superleuke
activiteiten gepland. Het einde is voorzien om 17 uur. Meespelen kost een luttele 3
euro, drankje en vieruurtje inbegrepen. Terwijl de kids het beste van zichzelf geven
kunnen hun ouders meegenieten op een comfortabel terras.
Opgelet: het aantal plaatsen voor de Buitenspeeldag is beperkt. Wacht dus niet te
lang om in te schrijven. Dat gebeurt best via de webshop.
Info en inschrijvingen: 089 51 93 29 I jeugd@bilzen.be I www.bilzen.be/jeugd I
Facebook: Jeugddienst Bilzen

VRIJWILLIGERS

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER

6.428 KEER BEDANKT!
Ongeveer één op de vijf Vlamingen is actief als vrijwilliger. Voor Bilzen
betekent dit dat circa 6.428 inwoners zich regelmatig belangeloos inzetten
voor hun stadsgenoten. Meestal ontstaat het engagement vanuit een
vereniging of hobby, maar soms ook vanuit de zoektocht naar iets nieuws.
Dat is het geval bij de 23-jarige Jef Panjaer uit Munsterbilzen.

Jef Panjaer (m.): “Ik was op zoek naar
vooruitgang in mijn leven en wou tegelijk
iets betekenen voor anderen. Als jonge
tiener hielp ik bij de opvoeding van mijn
broertje en al snel was duidelijk dat ik meer
wou doen voor en met kinderen.”
Jef klopte aan bij de Jeugddienst en zocht
onder begeleiding naar een zinvolle vrijetijdsbesteding die nauw aansluit bij zijn
interesses en capaciteiten. Met succes!
Sinds kort werkt hij op donderdag en
zaterdag enkele uren voor de jongerenwerking in buurthuis ’t Piepelke gelegen
aan Vlinderhof.
VRIJETIJDSBESTEDING OP MAAT
De jeugdwelzijnswerkers bieden daar een
vrijetijdsaanbod en projectwerking aan
voor maatschappelijk kwetsbare kinderen.
Het ondersteunen daarvan bleek helemaal
Jefs ding: “Door het organiseren van
speelse activiteiten proberen we op een
ontspannen manier iets bij te leren aan
kinderen tussen 6 en 12 jaar. We bieden
hen een veilige plek waar ze helemaal
zichzelf kunnen zijn.”
Het gebeurt niet elke dag dat iemand
spontaan zijn of haar medewerking
aanbiedt. Geëngageerde helpers vinden,
wordt alsmaar moeilijker. “Ik zou het
nochtans iedereen aanraden. Ik word heel
gelukkig van de energie van de jongeren
en heb eindelijk iets gevonden waar ik me
honderd procent voor wil inzetten”, besluit
Jef.
Laat dat net hetgene zijn waar vrijwilligerswerk om draait: zich volledig inzetten

en hiervoor waardering krijgen in de vorm
van voldoening, plezier én nieuwe vriendschappen.
BVC HELPT U OP WEG
De Week van de Vrijwilliger van 29 februari
tot 8 maart is de uitgelezen kans om
de medewerkers binnen uw vereniging
of organisatie extra te bedanken. Of
misschien is dit het moment om nieuwe
krachten te vinden? Of bent u zelf op zoek
naar een nieuwe uitdaging? De Bilzerse
Vrijwilligerscentrale (BVC) helpt geïnteresseerden graag op weg.

De BVC brengt enerzijds potentiële vrijwilligers in contact met activiteiten, organisaties en verenigingen in Bilzen. Anderzijds poogt de centrale een baken te zijn
in informatievoorziening betreffende alle
aspecten van vrijwilligerswerk, gaande van
de complexe wetgeving tot persoonlijke
vragen of opmerkingen.
Info: vrijwilligerscentrale@bilzen.be l
www.vrijwilligerscentrale.be
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TOERISME

VAN DAUWCONCERT TOT BLOESEMNACHT

BILZEN HOTSPOT VOOR
BLOESEMS
Onze stad heeft het ganse jaar door troeven in handen om zowel inwoners als
bezoekers te bekoren. De bloesemperiode zorgt traditiegetrouw voor een piek
op het vlak van toerisme. Het aanbod is ook nu weer om bij weg te dromen en
bevat enkele opmerkelijke nieuwe initiatieven.

B

ilzen heeft zich de laatste jaren op
een succesvolle manier weten te
positioneren naast de gebruikelijke toeristische kleppers. Ook tijdens de
meest fleurige tijd van het jaar is de regio
een geliefde trekpleister. Hier is de bloesembeleving namelijk nog authentiek en
puur. Overigens zijn steeds meer stadsgenoten daarvan overtuigd en spelen toerist
in eigen streek. In de grootste openbare
hoogstamboomgaard van West-Europa
hoeft u niet ver te zoeken naar een idyllisch
plekje om te ontspannen. De boomgaarden
worden niet besproeid en herbergen
ontelbare eeuwenoude appel- en perenrassen. Ze steken letterlijk en figuurlijk uit
boven de laagstamvarianten elders in
Haspengouw die wel nog bespoten worden.
Bij de start van het bloesemseizoen worden
alle registers opengetrokken om iedereen
te laten genieten van het moois van onze
contreien.
SUNRISE CONCERT
De ochtendstond heeft goud in de mond.
Op zondag 26 april mag u dat letterlijk
nemen. Alden Biesen wordt dan het toneel
voor een indrukwekkend dauwconcert
van dameskoor Scala. Op een betove-

rende locatie te midden van de bloesems
zal u ongetwijfeld een adembenemende
zonsopgang beleven. Kippenvel gegarandeerd, en dan hebben we het niet over de
frisse ochtend.
Voorts beloven de Bloesemnachten op 17
en 18 april heel wat magie. Gedurende 4
km wandelt u langs de feeëriek verlichte
boomgaarden van de Landcommanderij.
Massa’s lichtjes laten de bloesems zien op
een manier die nog lang zal bijblijven. Klinkt
als in een sprookje, toch?
Uiteraard kan u er evenzeer overdag
op uittrekken om de bloesempracht
te ontdekken. En neem uw geliefde
huisdier gerust mee! Paasmaandag 13
april wordt namelijk voor het eerst een
speciale hondenwandeling georganiseerd
in samenwerking met hondenschool De
Bilzerse Viervoeters. Al aan het kwispelen
van geluk? Goed zo.
Eveneens nieuw is de fruitspeurtocht.
Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen vanaf
april op zoektocht in de hoogstamboomgaard. Voorzien van een boekje met fruitige
vragen maken ze kans op een leuke prijs.

De allerjongsten tot 6 jaar kunnen samen met
jeugdauteur Stijn Moekaars en hun ouders
opnieuw mee met de kleuterbloesemwandeling. Loes Bloesem en Mister B. staan elke
woensdag- en zondagnamiddag in april en
op paasmaandag te popelen om de kinderen
in geuren en kleuren het ontstaan van fruit uit
te leggen tijdens een plezante verhalentocht
van 2,5 km.
Ook wie graag nog wat meer duiding krijgt
bij al die wonderen der natuur kan in Alden
Biesen terecht. Elke zondagnamiddag van
april en op paasmaandag neemt een gids
bezoekers mee voor een geleide wandeling
doorheen de historische boomgaarden. Een
verfrissend Bilzers appelsap, sinds enkele
maanden een streekproduct in eigen
beheer, mag uiteraard niet ontbreken.
HONGER NAAR MEER
Net zoals vorig jaar strijkt het bloesemterras
neer in de buurt van het vlonderpad aan de
Landcommanderij. Omgeven door een zee
van bloesems kan u er in april relaxen met
een hapje en drankje.
Verder bieden het pittoreske picknickeiland,
het Engels park en het Apostelhuis mogelijk9

TOERISME

Het toerisme in Bilzen zit al enkele jaren in de lift. Dat blijkt tevens uit de officiële
cijfers van Toerisme Limburg en de Toeristische Dienst.

Aantal overnachtingen,
jeugdlogies inbegrepen

Aantal verblijfsaccommodaties
Aantal bedden

“Alden Biesen is mijn
favoriete plek tijdens het
bloesemseizoen. Nergens
kan u mooiere wandelingen
maken. Enkele jaren
geleden gingen we er
met de groene wagentjes
op teambuilding, wat een
ervaring! Deze keer kijk ik
uit naar het sunrise concert
met Scala, dat zal volgens
mij een heel speciaal
moment worden.”
Marjolein Sourbron uit Eigenbilzen
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2016

2017

2018

20.255

25.977

38.798

2013

2019

10
112

33
427

heden te over om zalig tot rust te komen.
Neem een zelfgemaakte picknick mee of
bestel er eentje met streekproducten via
het Toeristisch Onthaal in Alden Biesen.

kan u tweemaal per dag aan boord stappen
voor een ontspannende rit van 2,5 uur. Een
glas bubbels of een stuk taart maken de
uitstap compleet.

HET LOOPT OP WIELTJES
Vaste waarde in het aanbod zijn de
groene wagentjes. Al enkele jaren loodsen
ze bezoekers op een milieuvriendelijke
manier doorheen de omgeving. U kan zelf
plaatsnemen achter het stuur of vanop de
achterbank de bloesems bewonderen. Elk
wagentje wordt elektrisch aangedreven en
biedt plaats aan maximum vier personen.
Kies voor een route van één, twee of vier
uur en toer erop los!

Tot slot vormt Alden Biesen eveneens het
startpunt van één van de zes fruitfietslussen. Zelf trappen of elektrisch, alleen
of met twee, u kan er alle soorten fietsen
uitlenen. Onderweg zijn er heel wat leuke
plekken om te ontdekken, uit te blazen
en een ogenblik te genieten. Onze streek
maakt niet voor niets deel uit van het
fietsparadijs!

Nog een oude bekende is de bloesemtrein.
Elke zondag in april en op paasmaandag

Info en tickets: Dienst Toerisme I
089 39 96 10 I www.visitbilzen.be

TERUGBLIK

DAG VAN DE ACADEMIES
14 EN 15 FEBRUARI
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ERFGOED

VIERKANTSHOEVE UIT
BEVERST PRONKT IN BOKRIJK
In 2017 is Bokrijk van start gegaan met een grootschalige restauratiecampagne
in het Openluchtmuseum voor de instandhouding van het erfgoedpatrimonium.
Tegen 2021 restaureren ze met steun van de Vlaamse overheid 120 monumenten
op een duurzame manier. Tot dit erfgoed behoort ook de typisch Haspengouwse
vierkantshoeve van de familie Slechten uit Beverst.

‘120 TEGEN 2021’
Onder de noemer ‘Restauratie 120 tegen
2021’ biedt Bokrijk een pakket aan rondleidingen, activiteiten en publicaties aan. De
werken aan de monumenten mogen zelfs
letterlijk van op de eerste rij gevolgd worden.
Ook stadsgenoten krijgen later dit jaar de
kans om hun verleden te ontdekken tijdens
een exclusieve Bilzendag in Bokrijk. Hou de
volgende edities van Dertien zeker in de
gaten!
De vierkantshoeve lag langs de Holtstraat
in Beverst en werd bewoond door Arnoldus
‘Nolleke’ Slechten, een varkenskoopman.
Vijf van zijn acht kinderen bleven ongehuwd
samenwonen in de hoeve.
Het woonhuis met schuur dateert uit 1783.
Later werden er stallen voor dieren en een
bakhuis aan toegevoegd, waardoor de
boerderij een vierkantshoeve werd.
12

In 1969 kocht Bokrijk het woonhuis aan
en werd het gedemonteerd en heropgebouwd. De rijke geschiedenis van de familie
Slechten werd gedocumenteerd. Bij de
overbrenging naar Bokrijk kwam niet alleen
het gebouw mee, ook het ezeltje op de wei
in Beverst kreeg een nieuwe thuis.
De recente restauratie omhelst het
vakwerk, het leem- en vitselwerk, het
interieur en het dak. Daarnaast wordt de
buitenaanleg opnieuw aangepakt.
NAUWE SAMENWERKING
De stad Bilzen start met Bokrijk een
communitywerking en langdurig partnerschap op omtrent deze hoeve. De geschiedenis van het patrimonium is immers niet
alleen te vertellen aan de hand van de
materialen waarmee het werd opgebouwd.
Ook het collectieve geheugen en de
herinneringen die mensen aan deze plek

hebben, vormen mee de geschiedenis. Elk
gebouw draagt een veelheid aan verhalen
met zich mee.
DEEL UW VERHAAL
Zijn er nog nabestaanden van de familie
Slechten uit Beverst? Heeft u oude foto’s van
deze vierkantshoeve? Of bezit u authentiek
fotomateriaal van vergelijkbare hoeves uit
de streek? Bezorg alle info aan de cultuurdienst. Indien de documenten niet gedigitaliseerd zijn, scannen de medewerkers ze
graag in.
Heeft u daarnaast een mooi verhaal rond
Bokrijks erfgoed om te delen? Vertel het
dan via infobokrijk@limburg.be.
Info: 089 51 95 30 l cultuur@bilzen.be l
www.bilzen.be l www.bokrijk.be

CULTUUR
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FOCUS

KLIMAATTAFELS:
ANTWOORDEN OP
ECOLOGISCHE VRAGEN
Midden januari nam een vijftigtal Bilzenaren deel aan Klimaattafels. Met dat
project willen de stad en geëngageerde inwoners initiatieven bedenken om het
klimaat te beschermen. Alle voorstellen worden momenteel afgetoetst aan het
meerjarenplan. De weerhouden suggesties zullen deel uitmaken van het stedelijke klimaatactieplan (KAP) dat later wordt ingediend bij de Europese Unie, meer
bepaald bij het Convenant of Mayors Office. Zodra de gemeenteraad het KAP
goedgekeurd heeft, ontvangen de deelnemers van Klimaattafels een overzicht
van de geselecteerde voorstellen.
Aan ideeën ontbrak het alleszins niet. Sommige burgers stellen voor biomarkten
te organiseren en pluktuinen en -bossen aan te leggen. Anderen zijn voorstander
van het promoten van kleine landschapselementen en verticale tuinen, het
tegengaan van verharding van het openbaar domein en het aanplanten van
bomen.
Intussen geeft de stad het goede voorbeeld. Eind januari plantte de Milieudienst
een klimaatboom op de speelplaats van het Atheneum Martinus Bilzen (foto). Dat
gebeurde in het kader van ‘Klimaatboom zoekt speelplaats’. De actie betekent
een eerste stap in de vergroening van de school. Voorts wordt de gemeentelijke
infrastructuur verduurzaamd en gebeurt het groenonderhoud volledig pesticidevrij. Waar nodig worden bedrijven en burgers gesensibiliseerd om meer ecologisch te handelen.
Wie op de hoogte wil blijven van de initiatieven omtrent het Bilzerse klimaatactieplan kan vanaf maart terecht op de website bilzen.futureproofed.com.
Info: 0800 25 003 I milieu@bilzen.be

FAMILIE RONDAGS
HAALT GOUDEN DUIF
NAAR GROTE-SPOUWEN
Over hoogvliegers gesproken: vader en zoon
Frans en Gert Rondags werden vorig jaar niet
alleen kampioen van Limburg maar wonnen
ook de notoire Gouden Duif-competitie. Die
wordt beschouwd als de Gouden Schoen van
de duivenmelkers. Vader Frans rijfde de titel
ook al binnen in 1999. De opvolging is duidelijk
verzekerd want zoon Gert behaalde in 2019
maar liefst 106 eerste prijzen, een absoluut
wereldrecord.
Een mens zou van minder gaan zweven maar
Frans en Gert – inmiddels 9 jaar actief in GroteSpouwen – blijven opvallend nuchter bij al het
succes. “Ons geheim? Duiven die snel naar huis
willen komen, gezond zijn en 365 dagen per jaar
met hen bezig zijn”, zegt Gert Rondags. “We
proberen elke week de eerste prijs te pakken,
liefst op provinciaal niveau. Net als mijn vader
en grootvader ben ik met deze passie geboren.
Hetzelfde geldt voor de rest van het gezin. Mijn
moeder en zussen springen waar nodig bij.”
In totaal wonnen de Rondagsen al 1.106 eerste
prijzen. “Wij proberen alleen goede exemplaren
te kopen met een sterk karakter en dito
genen”, vervolgt Frans Rondags. “We zijn ook
heel streng op het vlak van kweekduiven. In
2018 hadden we de beste jonge duif van België.
Die kreeg de toepasselijke naam Nafi. Ze kwam
trouwens eveneens in actie op de Olympiade
in Polen. Maar ook andere van onze gevederde
vrienden behoren tot de nationale top, zoals
Rogerke, First Lady en Golden Marie.”
Info: 012 45 57 22
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SPORT

BILZEN BEWEEGT

NIEUWE CLUB BRENGT FAMILIE EN
VRIENDEN AL SPORTEND SAMEN
Bilzen staat bekend om zijn zeer veelzijdig sportieve aanbod, dat ook nog
eens voortdurend uitbreidt. Sinds kort is er de nieuwe club Bilzen Beweegt.
Deze multisportvereniging richt zich tot alle stadsgenoten die op een
laagdrempelige manier aan beweging willen doen.

Enkele jaren later volgde een club voor
vrouwen. Op het hoogtepunt telde de
vereniging over de 170 aangeslotenen.
Voor elke tocht verzamelden meer dan
honderd lopers. Volgens ooggetuigen ging
het er pittig aan toe en gaven de dames de
mannen regelmatig letterlijk het nakijken.
Toen het ledenaantal terugliep, ging men
over tot een logische samenwerking met
Run4Kids. Dat laatste concept was het
resultaat van de Start2run-sessies, die
opbouwden naar de Bilzen Run. Ook hier
breidde een beperkt gezelschap snel uit
tot een gedreven bende kinderen, ouders
en andere enthousiastelingen die er iedere
week samen op uittrokken.

Het initiatief bouwt voort op de Bilzerse
Jogging Club en Run4Kids maar is veel
meer dan een loutere fusie tussen de twee
loopverenigingen. Bedoeling is iedereen
die wil sporten samen te brengen in een
baanbrekend belevingsconcept. De club
zet de deuren namelijk wagenwijd open
voor andere bewegingsvormen, zoals
fietsen, zwemmen, wandelen, yoga, skaten
en aquasessies.
De nadruk ligt op een gezonde geest in
een gezond lichaam, waarbij recreatie
en plezier vooropstaan. Mensen die niet
houden van de verplichtingen en competitiedruk die vaak bij klassieke sportclubs
horen, zijn bij Bilzen Beweegt aan het juiste
adres om op een ongedwongen manier
aan hun conditie te werken.

Momenteel kunnen zij zich aansluiten bij
drie groepen: lopen, fietsen of wandelen. Op
termijn wordt dit aanbod verder aangevuld
met tal van initiatieven die rond sportiviteit
en vriendschap draaien.
Een absolute troef van Bilzen Beweegt
is de enorme expertise die de fusie met
zich meebrengt. De Bilzerse Jogging Club
heeft een rijke geschiedenis van ruim
dertig jaar. Door de eerste Intercity Bilzen
– Maastricht kregen heel wat stadsgenoten de smaak van het lopen te pakken.
Om zich degelijk voor te bereiden op de
tweede editie ging men twee keer per
week oefenen. Onder leiding van o.m.
de Bilzerse Franz Beckenbauer Winand
Vandelaer groeide het gezelschap al snel
uit tot tientallen joggers.

Nu is er dus Bilzen Beweegt, het beste van
die (niet zo) verschillende sportwerelden. Al
wandelend, lopend of op de fiets, een flinke
tocht door de gezonde natuur werkt altijd
stimulerend, zeker in het gezelschap van
familie en vrienden. Zo zijn er aparte en
gezamenlijke joggingsessies voor jongeren
en volwassenen en een damesmoment
op zondagochtend. Voorts start op 15
maart de tiendelige reeks ‘Joggen voor
beginners’, telkens op zondag om 9.30 uur
in de Katteberg.
De volledige kalender en alle praktische
info inzake Bilzen Beweegt zijn terug te
vinden op onderstaande website.

Info: 0478 38 40 85 I info@bilzenbeweegt.be
I www.bilzenbeweegt.be
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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!

belinned: #munsterbos #goldenhour

marijke.wijnen1978: #groenendaal
#noplacelikewiller

annesofie_smeets: #buitenrit
#ponylover

bengelke657: #mopertingen #ilikeit
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stijnjansmets: #hiking #naturelove

CULTUUR

IN DE KIMPEL
Elke maand zet Dertien twee voorstellingen uit het aanbod van
CC De Kimpel in de kijker.
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GRATIS CHIPS!
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DE WOORDENAAR

COMPAGNIE BARBARIE

MUZIEKTHEATER DE KOLONIE

Jongen: blauw, meisje: roze, we hebben het allemaal al eens
gedacht. Maar niet lang meer als het van de dames van
Compagnie Barbarie afhangt. Op 15 maart hebben ze één
missie: uw kleuter(s) en uzelf bevrijden van het genderstereotiepe hokjesdenken. Wees klaar voor een portie feminisme met
de nodige dosis humor. Jan en An? Aha, niet dus!

Vergeet Sammy uit ‘Het eiland’ en Dirk Porrez van ‘Safety First’.
Bruno Vanden Broecke schittert op 26 maart in De Kimpel als
‘De Woordenaar’, een man met een handleiding voor het leven.

Wat is er voor jongens en wat voor meisjes? De maatschappelijke
beeldvorming zit goed scheef en dat begint al vroeg. Karolien
De Bleser: “Kinderen maken het onderscheid angstaanjagend
snel, nog voor u er heeft bij stilgestaan om er een gesprek over
te openen. Men denkt misschien dat dit ‘zware’ thema niet past
bij hun leeftijd maar niets is minder waar. Het gaat er net over
om het bewustzijn van jongs af aan te stimuleren en kinderen
hier attent op te blijven maken. Enkel zo kunnen we vooroordelen
veranderen.”
In ‘Gratis Chips’ speelt humor een belangrijke rol: “Het is sowieso
een kenmerk van ons gezelschap en werkt in dit stuk de inhoud
in de hand. De absurde verhoudingen tussen An en Jan tonen
des te meer aan dat de stereotiepe benadering van vrouwen en
mannen in het dagelijks leven minstens even gek is.”
Een boodschap die blijft hangen. “Het leuke is dat het publiek de
voorstelling kan gebruiken om een thuissituatie tegen het licht
te houden. Wie doet wat? Waarom is dat zo? En hoeft dat dan
altijd zo te zijn? De show maakt een op het eerste zicht moeilijk
onderwerp heel concreet”, besluit De Bleser.

Tijdens de voorstelling maakt het personage een stand van
zaken op van zijn leven. Hij concentreert zich daarbij op één
bepaalde gebeurtenis. Bruno Vanden Broecke: “Ik heb besloten
de woordenaar te laten vertellen over zijn trouwfeest. Dat is
namelijk een moment waarop allerlei verledens en mensen
samenkomen op één plek. Qua energie een enorme smeltkroes. Soms een kruitvat, soms een saaie bedoening, maar nooit
normaal. De combinatie van gasten op een trouwfeest is uniek
en de sfeer is onvoorspelbaar.”
Vanden Broecke wordt omringd door drie topmuzikanten en een
30-tal instrumenten. De show wordt dan ook aangekondigd als
een explosief theaterconcert: “Muziektheater is nieuw voor mij. De
componist en ik hebben geprobeerd om het verhaal dat verteld
wordt te verweven met de muziek. Ik hanteer daarbij verschillende manieren van spreken. Het ‘switcht’ van dichten naar
rappen tot rustig vertellen. Stilistisch gezien is het een soort van
lappendeken met als rode draad de woordenaar die vertelt over
zijn trouwfeest.”
Vanden Broecke speelde de laatste jaren heel wat monologen.
Toch wil hij zich niet vastpinnen op dat genre: “Ik heb een passie
voor theater, niet zozeer voor monologen. Ik speel ook heel
graag dialogen of muziektheater. Als er maar een publiek en een
verhaal is dan ben ik gelukkig!”

Wat An en Jan met ‘Gratis Chips’ te maken hebben zal u zelf
moeten gaan ontdekken…

Ontdek het volledige programma van het cultuurcentrum op www.dekimpel.be.
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EVENEMENTENGIDS

MAART 2020
Seniorenwerking in actie
• 3 maart: Bewegen op verwijzing om
13.30 uur
• 3 & 10 maart: infosessie ‘Stippel je eigen
reis uit!’ om 13.30 uur
• 4 & 12 maart: diabetessessie om
13.30 uur
• 17 maart: dansnamiddag om 14 uur in
CC De Kimpel
• 20 & 21 maart: uitstap naar het natuurhulpcentrum om 14 uur
Al deze activiteiten vinden plaats in LDC De
Wijzer tenzij anders vermeld. Vergeet niet
de gratis Doe-gids voor 55-plussers in huis
te halen.
Info en inschrijvingen: 089 39 96 20 –
senioren@bilzen.be
De verhalenraper
Heeft u een boeiend of ontroerend
verhaal? Deel het met de verhalenraper.
Hij wacht op u tijdens de dorpsrestaurants op 6 maart in zaal Beterveld in
Schoonbeek, op 10 maart in de harmoniezaal in Beverst en op 19 maart in
het parochiecentrum in Eigenbilzen,
telkens van 12 tot 13.30 uur.
Info: 089 51 95 30 – cultuur@bilzen.be

TOT 3 APRIL

Expo historische kaarten over de
Bourgondische Nederlanden in bibliotheek De Kimpel. Gratis toegang. Geleide
bezoeken op 1 en 8 maart om 10 uur.
Gratis deelname, inschrijven verplicht
Info en inschrijvingen: 089 51 95 06 –
bibliotheek@bilzen.be

29 FEBRUARI EN 1 MAART

Bilzen Carnaval met op zaterdag om 14.11
uur kinderzitting in de feesttent op de Markt
en om 19.11 uur machtsoverdracht en
optredens van o.m. Sam Gooris. Op zondag
trekt de carnavalsstoet vanaf 14.11 uur door
het centrum. Aansluitend ambiance met
Franz Theunisz, De Divy’s en Shaking DJ’s.
Info: www.stadsraadbilzen.be – Facebook:
Stadsraad Bilzen

3 & 10 MAART

Cursus ‘Dagvlinders’ om 19.30 uur in CC De
Kimpel. Later volgen nog twee excursies.
Info en inschrijvingen: 0474 33 12 76 –
roland.vanherle@telenet.be –
www.natuurpunt.be/agenda/
cursus-dagvlinders-bilzen-38360

Bloedcollecte om 18 uur in het Parochiaal
Centrum in Rijkhoven
Info: 0486 17 11 74

4, 11 & 18 MAART

1 MAART

• Motortreffen MC Lotus – Toeristische
rondrit van 130 km door Limburg met
vertrek om 9 uur aan zaal De Linde in
Martenslinde
Info: 0476 84 90 05
• CoderDojo – Ontwikkelen en programmeren voor kinderen van 7 tot 18 jaar om
9.30 uur in bibliotheek De Kimpel. Gratis
deelname, vooraf inschrijven verplicht
Info en inschrijvingen:
Facebook: CoderDojo Bilzen
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Lezing ‘Mama, ik kan niet slapen’ om 19 uur
in zaal Concordia. Psycholoog Ludo Driesen
geeft tips tegen slaapproblemen bij kinderen.
Gratis deelname, inschrijven verplicht
Info en inschrijvingen: 089 39 96 50 –
0472 18 69 22 – huisvanhetkind@bilzen.be

4 MAART

TOT 27 MAART

Expo met schilderijen van Christel
Verjans in de kunstgalerij van hotel Beila,
O-L-Vrouwstraat 21 in Bilzen. Op dinsdag,
donderdag en vrijdag vanaf 15 uur en op
woensdag, zaterdag en zondag vanaf 11
uur. Gratis toegang
Info: 0477 64 55 79 – www.christelverjans.be

3 MAART

Start to badminton – Gratis startersinitiatie
van de Bilzerse Badmintonclub telkens om
21 uur in sportcentrum De Kimpel
Info: 0471 44 44 52 – thoelenstijn@gmail.com

5 MAART

• Repaircafé om 9 uur in LDC De Wijzer –
Handige vrijwilligers voeren gratis herstellingen uit en geven zo toestellen en
kleren een tweede leven. Chapeau!
Info: 089 39 96 20 – senioren@bilzen.be
• ‘De wereld in een notendop bij ZinInZang’
– Gratis meezingnamiddag om 14 uur in
JC de Bilding
Info: 0475 31 28 52 – www.zininzang.be

EVENEMENTENGIDS

6 MAART

• Orgelrecital
‘Organum
imperiale.
Muzikale ode aan 800 jaar Alden Biesen’
met Martin Haselböck (Hofburg Wenen)
om 20 uur in de Landcommanderij Alden
Biesen
Info: 089 51 93 93 –
aldenbiesen@vlaanderen.be –
www. alden-biesen.be – www.eventbrite.be
• Kaartavond van KF De Lauwerkrans om
20 uur op het Michel Moorsplein in Mopertingen
Info: 0499 21 34 14

7 MAART

• Staartjes en vlechtjes maken voor
papa’s om 9.30 uur in het Huis van het
Kind Bilzen-Hoeselt. Gratis deelname,
inschrijven verplicht
Info en inschrijvingen: 089 39 96 50 –
huisvanhetkind@bilzen.be
• Rock Bilzen met Captain Caveman, Jeff
B.R.I.C.K. en U2be om 20 uur in CC De
Kimpel
Info: webshop.bilzen.be/tickets/
overview

• ‘BELLUM & PAX’ om 15 uur in de
Landcommanderij Alden Biesen. Meer
info over dit concert en het ensemble
Capella Nova vindt u op pagina 24.
Info: info@capellanova.net

8 & 18 MAART

Jeugdboekenmaand in de bib
N.a.v. de Jeugdboekenmaand zetten
de bibliotheek en ’t Kwasteeltje twee
artistieke workshops op touw. Op
zondag 8 maart om 10.30 uur krijgt
het Vertelparadijs alle kleuren van de
regenboog. Op woensdag 18 maart
om 14 uur wordt de bib een verrassend
kunstatelier. Beide activiteiten zijn
bedoeld voor kinderen van 3 tot 9 jaar.
Gratis deelname, vooraf inschrijven
verplicht. Nog op 18 maart brengen
harpiste Lise Vandersmissen en violiste
Clarice Rarity een muzikale bewerking
van ‘De reuzenkrokodil’ van Roald Dahl
voor kinderen tot 12 jaar.
Info en inschrijvingen: 089 51 95 06
- bibliotheek@bilzen.be

11, 18 & 25 MAART

Cursus ‘Bouwen aan vriendschap’ om 19
uur in CC De Kimpel
Info: 03 226 53 25 – info@prh.be

14 MAART

Spaghettidag van Chiro Meisjes Eik om 12
en 17 uur in ‘t Kabotske in Munsterbilzen.
Ook afhaal mogelijk
Info: Chiromeisjeseik.leiding@gmail.com

14 & 15 MAART

Fashion & Bubbles
Tijdens het weekend van 14 en 15
maart wordt Bilzen de modehoofdstad
van Limburg. Fashion & Bubbles zet de
lente op elegante wijze in. Meer dan 30
mannequins presenteren de nieuwste
collecties op de Markt. Bovendien krijgt
elke klant een bon voor een gratis
glas bubbels in één van de deelnemende horecazaken. Op zondag zijn
de winkels extra open van 13 tot 18 uur.
Info: 089 51 98 54 – www.visitbilzen.be
– Facebook: Economie Bilzen en
Middenstand Beleef Bilzen

7, 14 & 28 MAART

Opleiding ‘Trauma en geboorte’ om
9.30 uur in de Landcommanderij Alden
Biesen. Ontdek het volledige aanbod van
Birthimprints op onderstaande website.
Info: info@birthimprints.com –
www.birthimprints.com

8 MAART

• Zeelandreis van Natuurpunt ZuidoostLimburg met vertrek om 8 uur op de
parking van de Carrefour Market, Tongersestraat 73 in Bilzen
Info: 0473 78 90 56 –
vandegoorjan@gmail.com –
www.natuurpunt.be
• Amicitia brunch van Kiwanis TongerenBilzen om 10 uur in Alden Biesen
Info: greet.bollen@skynet.be
• Eetdag van gemengd koor Silvatica in
zaal Concordia. Aanschuiven aan het
pastabuffet kan om 11.30, 13, 17.30 of
18.30 uur.
Info en inschrijvingen: 089 41 28 43 –
info@silvatica.be

VANAF 8 MAART

‘Sweet sweet home’ - Theaterkomedie
van Leven is Streven in Zaal des Wouds in
Waltwilder. Ook op 13, 14, 15, 20 en 21 maart.
Op vrijdag en zaterdag om 20 uur en op
zondag om 15 uur
Info: 0474 05 11 45 –
www.toneel-waltwilder.be

9 MAART

Lezing ‘Wat leren onze dialecten ons over
de geschiedenis van onze taal?’ door Luk
Draye om 20 uur in het auditorium van
Bilisium op de derde verdieping van De
Ganshof, Hospitaalstraat 15 in Bilzen
Info: 089 41 25 24 – info@bilisium.be

15 MAART

Verwendag voor vrouwen met workshops
en loterij vanaf 11 uur in OC Hartenberg in
Eigenbilzen. Gratis toegang
Info: 0473 69 05 28 – 089 50 13 79

VANAF 15 MAART

Start to Run
Rep u naar pagina 15 voor meer info.
Info: info@bilzenbeweegt.be

16 MAART

Lezing ‘Gezonde rozen kiezen en
verzorgen’ om 19.30 uur in de Pabilolokalen op het Jazz Bilzenplein
Info: tuinhierbilzen@gmail.com
19
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17 MAART

• Reuzekienavond om 19.30 uur in de
voetbalkantine van KEWS SchoonbeekBeverst
Info: 0486 38 14 98

• ‘Slaapcafé 2.0’ voor ouders wiens
kinderen slaapmoeilijkheden hebben om
19 uur in het Huis van het Kind BilzenHoeselt
Info en inschrijvingen: 089 39 96 50 –
huisvanhetkind@bilzen.be

23 MAART

• Thema-avond ‘Moeder-dochterrelatie’
om 19.30 uur in de Wagenstraat 6 in
Merem
Info: www.mariannefranssen.be

Infoavond ‘Van slapen lig je niet wakker’
om 19.30 uur in het parochiecentrum in
Mopertingen
Info: winandhustinx@skynet.be

• Samenkomst Diab’s om 14 uur in taverne
De Casteleyn op de Markt in Bilzen
Info: 089 41 81 34

18 MAART

Bloedcollecte om 18 uur in het parochiecentrum in Mopertingen
Info: 0486 17 11 74

19 MAART

Repaircafé om 9 uur in LDC De Wijzer
Info: 089 39 96 20 – senioren@bilzen.be

VANAF 19 MAART

Cognitieve training om 13.30 uur in LDC De
Wijzer. Ook op 26 maart en 2 en 9 april
Info en inschrijvingen: 089 39 96 20 –
elpouderen@bilzen.be

21 MAART

• Beheersdag Munsterbos – Vrijwilligers
verwijderen de Amerikaanse vogelkers
en herstellen het eiken loofbos. Samenkomst om 9 uur aan de Koekoekstraat in
Munsterbilzen
Info: 0476 47 32 69 – wardcielen@skynet.be
– www.natuurpunt.be

20

• Dialectmis om 14.30 uur in de Sint-Mauritiuskerk op de Markt
Info: bilisium.be

Leesclub over ‘Brief aan mijn dochter’ van
Abdelkader Benali om 14 uur in bibliotheek
De Kimpel
Info: 089 51 95 06 – bibliotheek@bilzen.be

24 MAART

26 MAART

• Leeszintuigen – Bespreking van ‘Moeders
zondag’ van Graham Swift om 19.30 uur
in bibliotheek De Kimpel
Info: bibliotheek@bilzen.be
• Infosessie ‘Loopbaanbegeleiding: ontdek
je talenten’ om 19.30 uur in het CM-kantoor,
Stationlaan 13 in Bilzen
Info: 011 28 02 80 –
wegwijs.limburg@cm.be –
www.cm.be/agenda

27 MAART

Lifestylebeurs ‘Ladies for ladies’ vanaf 19
uur in OC St.-Amandus in Kleine-Spouwen
Info: carine.loyen@telenet.be

• Kienavond van stedelijke basisschool
De Halte in OC St.-Amandus in KleineSpouwen met om 19 uur kinderkien.
Vanaf 20 uur komen de volwassenen in
actie.
Info: ouderraad@dehalte.be
• Throwback music quiz van Jeugd Rode
Kruis Bilzen om 20 uur in JC de Bilding
Info: jeugd@bilzen.rodekruis.be –
rodekruis.be/afdeling/bilzen

31 MAART

Femma gaat op zoek naar het verleden
van Eigenbilzen met vertrek om 14.45 uur
aan de kerk in Eigenbilzen
Info: paulette.colson@skynet.be

NOTEER ALVAST VOOR APRIL:
5 APRIL

8 APRIL

• Paasoratorium in Alden Biesen
Info: www.organum-aldenbiesen.be

VANAF 9 APRIL

• Vertelparadijs in bibliotheek De Kimpel
Info: bibliotheek@bilzen.be

• Lezing ‘Dialoog over ons verleden’ n.a.v.
800 jaar Alden Biesen om 9.30 uur in de
Landcommanderij. Zie pag. 6.
Info: 089 51 93 51 – pat.vincent@vlaanderen.be – www.alden-biesen.be

28 MAART

Super-Markt in Bilzen
Info: 089 51 98 54

Musical ‘Gelmel’ in Alden Biesen
Info: www.gelmelmusical.be

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

ACHTERAAN

NATUURVERKENNER
IN ZES STAPPEN

GRABBELEN EN
SPORTEN MET PASEN
Tijdens de paasvakantie voorzien de immer goedgemutste medewerkers van de Jeugd- en Sportdienst een
hele resem speldagen, uitstappen en energieke kampen.
Van 6 t.e.m. 10 april en van 14 t.e.m. 17 april hebben
kinderen geboren tussen 2006 en 2015 in en rond De
Kimpel de keuze uit bijna tien sportkampen met o.m.
circus, tennis, dans, voetbal en kleuteractiviteiten.

Vanaf 21 maart organiseert Natuurpunt SpARo een natuurverkennerscursus voor wie zijn leefomgeving en het Haspengouwse landschap beter
wil begrijpen. De opleiding vindt plaats op vier zaterdagvoormiddagen
en twee woensdagavonden en bestaat uit twee lessen theorie, waarvan
eentje met terreinbezoek, en vier excursies. Naast toelichtingen over o.m.
natuurlijke tuinen en kleine landschapselementen leren de deelnemers
bovenop de watertoren in Rosmeer het landschap te lezen en trekken ze
begin mei naar het Munsterbos om vogels te spotten. De cursus kost 50
euro per persoon. Leden van Natuurpunt en jongeren tot 21 jaar betalen
40 euro. Inschrijven is mogelijk t.e.m. 11 maart.
Info: 0474 30 59 02 I roland.vanherle@telenet.be

De speldagen van de Jeugddienst in JC de Bilding
draaien achtereenvolgens om Expeditie Robinson
(7 april), een YouTube-filmpje maken (8 april), Special
Forces-kamp Grabbelpas (14 april) en A bug’s life (15
april). Nog niet genoeg? Geen probleem want op 9 april
trekt de Grabbelpas richting Legenturia in Zaventem voor
een fikse portie indoor fun & entertainment. Op 16 april
volgt een uitstap naar Fun Valley Maastricht.
Info en inschrijvingen: webshop.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

NIEUW IN BILZEN
Brasserie de Casteleyn op de Markt
47 heeft sinds kort nieuwe uitbaters
en een dito interieur. Wim en Peng
serveren smakelijke verse gerechten,
gaande van spaghetti tot een pittige
Thaise wok. Groepen kunnen terecht in
de feestzaal met ruimte voor maximum
55 personen. De Casteleyn is alle dagen
open behalve op donderdag.
Info: Facebook: Brasserie de Casteleyn

WOONTEST BRENGT
TOEKOMST IN KAART
Hoe we leven en wonen verandert razendsnel. Daarom lanceert de Vlaamse overheid de
online bevraging Thuis in de Toekomst. Deze geeft burgers de mogelijkheid om aan te
geven hoe ze graag willen wonen en wat ze al dan niet belangrijk vinden. Naast huisvesting
komen thema’s aan bod als openbaar groen, mobiliteit, parkeervoorzieningen, contact met
de buren en de nabijheid van winkels.
Thuis in de Toekomst laat de Vlaming stilstaan bij woonwensen en -uitdagingen en prikkelt
hen om hun keuzes op termijn te verduurzamen. Bovendien biedt de test een inkijk in het
wonen van morgen. Tegelijk krijgt de stad een duidelijk zicht van wat er bij de inwoners leeft
en kan ze met hen in dialoog gaan om samen plannen te maken voor de toekomst.
Info: thuisindetoekomst.be

ONDERWERP MELDING:

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

wegdek

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

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

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

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

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

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

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

PRAKTISCH

OPENINGSUREN
Alle info over de openingsuren van de stadsdiensten vindt
u op www.bilzen.be. Bellen kan naar 089 51 92 00. Voor
de diensten in het Sociaal Huis kunt u telefoneren naar
089 51 94 80.
Op zondag 1 maart is het zwembad vanaf 13 uur gesloten
o.w.v. carnaval. De overige openingsuren van het zwembad
zijn te raadplegen op www.bilzen.be/openingsuren-zwembad.
De openingsuren van het recyclagepark staan op
limburg.net/recyclageparken of u kunt bellen naar
0800 90 720.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag
3 maart om 20 uur in de raadzaal van het stedelijk
administratief centrum.
Info: bilzen.be/gemeenteraad

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN

In het stedelijk administratief centrum, Deken Paquayplein 1 in Bilzen,
tenzij anders vermeld
Burgemeester Johan Sauwens
Personeel, politie, brandweer, veiligheid, intergemeentelijke
samenwerking, omgevingsvergunningen, wonen, mobiliteit, ICT
• Maandag van 17 tot 18 uur of op afspraak | 089 51 92 41
Schepen Bruno Steegen
Lokale economie, toerisme, vreemdelingen, inburgering,
promotie
• Op afspraak | 089 51 92 42
Schepen Peter Thijs
Sport en recreatie, jeugd en jeugdwelzijn, evenementen en
feestelijkheden, communicatie, citymarketing
• Dinsdag van 18 tot 19 uur of op afspraak | 089 51 92 41
Schepen Guido Cleuren
Openbare werken, gebouwen, nutsvoorzieningen, kerkhoven,
groenonderhoud, senioren, land- en tuinbouw
• Op afspraak | 089 51 92 42
Schepen Fons Caubergh
Financiën, aanbestedingen, aankopen, toegankelijkheid,
personen met een beperking, bibliotheek, ontwikkelingssamenwerking, kerkfabrieken
• Maandag van 13 tot 14.30 uur of op afspraak | 089 51 92 41
Schepen Griet Mebis
Cultuur, verenigingen, vrijwilligers, academie, kinderopvang
Op afspraak | 089 51 92 42

WACHTDIENSTEN
HUISARTSEN: 089 59 00 59
Gewone wachturen: van vrijdag 19 uur tot maandag 8 uur
Feestdagen: van 19 uur (dag voor feestdag) tot 8 uur
(dag na feestdag)
APOTHEKERS:
Tussen 9 en 22 uur: www.apotheeklimburg.be
Tussen 22 en 9 uur: 078 05 17 33 (zonaal tarief)
TANDARTSEN: 0903 39 969 (1,50 euro/min.)
Bereikbaar tijdens weekends en feestdagen tussen 9 en
18 uur

Schepen Emile Degrève
Onderwijs, markten en kermissen, burgerzaken
• Op afspraak | 089 51 92 42
Schepen Maike Meijers
Sociaal beleid, pensioenen, volksgezondheid, Kind en Gezin,
buurtopbouwwerk, gelijke kansen, milieu, dierenwelzijn, erfgoed
• Dinsdag van 11 tot 12 uur in het Sociaal Huis of op afspraak |
		 089 51 92 41
Voorzitter gemeenteraad Guy Sillen
• Zaterdag van 9 tot 10 uur of op afspraak | 089 51 92 41
Algemeen directeur Kristien Schoofs
• 089 51 92 02
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CAPELLA NOVA

W

ie Alden Biesen zegt, zegt Capella
Nova. Het vocaal en instrumentaal
ensemble legt zich sinds 1999
toe op concerten van minder bekende oude
muziek. Het gezelschap oogstte recent
lovende kritieken met een prachtversie van
de Motetten van Bach. Een ander hoogtepunt
was de uitvoering van ‘La Pellegrina’. Capella
Nova bracht het stuk uit de 16de eeuw meer
dan tien keer op verschillende locaties in
Vlaanderen en van de cd werden minstens
2.500 exemplaren verkocht. Naar aanleiding
van 800 jaar Alden Biesen speelt het
ensemble op 8 maart een veelbelovende
thuismatch met ‘BELLUM & PAX’.
”Capella Nova of nieuwe kapel verwijst naar
de muzikale groepen die vroeger verbonden
waren aan een kathedraal”, verduidelijkt
dirigent en musicoloog Marleen Reynders
(vooraan r.). “Ons motto is: authenticiteit
gecombineerd met creativiteit. Afhankelijk
van het programma telt de groep tussen de

COLOFON

15 en 30 personen. De helft daarvan woont in
Bilzen. Gemiddeld organiseren we een achttal
concerten per jaar. Die zijn telkens goed voor
150 à 200 toeschouwers.”
Ieder project wordt onderbouwd door
workshops met professionele musici. Voor
hun nieuwste productie werken de zangers
en instrumentalisten samen met Hendrik
Vanden Abeele van het gerenommeerde
Psallentes. ‘BELLUM & PAX’ roept als het ware
om een uitvoering in de kerk van Alden Biesen.
Stichtend lid en muzikant Paul Geusens (6de
v.r. achteraan): “Het wordt een wervelende
soundscape waarbij de muzikale focus ligt op
de geschiedenis van de Landcommanderij en
haar stichters, de Duitse Ridderorde. Blazers
en percussie simuleren de strijdtonelen en
kruistochten. Intieme ballades en imposante
meerkorige werken verwijzen dan weer naar
vredige periodes en het rijke culturele en
muzikale erfgoed van de Orde.”

Capella Nova ziet het als zijn missie om de
muzikale erfgoedgemeenschap rond Alden
Biesen in stand te houden en pareltjes
van componisten uit de eigen regio te
promoten. Voorts wil het ensemble zorgen
voor verbinding. Marleen Reynders: ‘BELLUM
& PAX’ is daar een mooi voorbeeld van.
Dit concert is een samenwerking met de
Landcommanderij, HISAB, de stad en diverse
musici en historici uit Bilzen en omstreken. In
principe hebben wij een vaste bezetting maar
geschoolde zangers en instrumentalisten
vertrouwd met oude muziek zijn altijd welkom
bij Capella Nova.”
Het concert ‘BELLUM & PAX’ vindt plaats
op zondag 8 maart om 15 uur in de kerk
van Alden Biesen. Tickets kosten 15 euro in
voorverkoop en 18 euro aan de kassa.

Info en tickets: 0476 79 02 26 I
info@capellanova.net I www.capellanova.be
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