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BILZEN HELPT

SAMEN TEGEN CORONA

VOORWOORD

Beste Bilzenaar
We maken momenteel een moeilijke periode door. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers van
het coronavirus en hun families. Tegelijk geeft de inzet van zorgverleners en vrijwilligers hoop.
Hetzelfde geldt voor de vele warme initiatieven van honderden Bilzenaren. Samen geraken we
erdoor.
De provincie Limburg wordt ernstig getroffen, onder meer de regio’s van Alken en Sint-Truiden.
Eén van onze stadsgenoten werkt in het plaatselijke Sint-Trudo Ziekenhuis. Sander Ombelets
uit Spurk is er momenteel actief als hoofdverpleegkundige op de Covid-19-afdeling. Hij staat
daarmee symbool voor alle hulpverleners, zowel in de zorg als in andere sectoren.
De eerste weken waren erg stressvol en vermoeiend. Maar het ziekenhuis schakelde snel om het
virus zo efficiënt mogelijk voor te blijven. Volgens Sander is het belangrijk dat woonzorgcentra,
thuiszorg en andere instellingen nu voldoende ondersteuning krijgen. In de nasleep van de crisis
zullen extra middelen voor de hele sector zeker wenselijk zijn, alsook waar nodig mentale bijstand
voor het personeel.
Sander Ombelets (l.): “Alle medewerkers geven het beste van zichzelf in zware omstandigheden.
Solidariteit en kalmte zijn essentieel: eerst goed nadenken alvorens concreet te handelen. Ik vind
het vooral moeilijk dat er zoveel slachtoffers zijn. Maar gelukkig zijn er nog meer patiënten die
genezen. Als weer iemand naar huis mag, betekent dat een emotionele opsteker voor ons. Ook
de steunacties van handelaren en bedrijven zijn oppeppers, net zoals de talloze berichten en
telefoontjes van familie en vrienden.”
En dan zijn er de warme initiatieven in Bilzen. “Iedere avond staan de buren hier op de stoep te
applaudisseren”, vervolgt Sander. “De voorzitter van het buurtcomité speelt zelfs verzoeknummers.
Dat lijken kleine dingen maar ze maken een wereld van verschil. Het is cruciaal de richtlijnen goed
op te volgen en vol te houden. Zo slaan we ons er allemaal samen door.”
De woorden van Sander bewijzen dat ook in Bilzen zorgverleners en geëngageerde inwoners zich
dagelijks inzetten. Die lokale coronahelden komen uitgebreid aan bod in het hoofdartikel van
deze Dertien. Namens de stad wil ik hen allemaal bedanken alsook ieder van u die zich strikt aan
de regels en aanbevelingen houdt en op die manier bijdraagt aan het indammen van het virus.
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DEZE DERTIEN:
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Met vragen en ideeën kunt u steeds bij ons terecht. Blijf zorg dragen voor uzelf en mekaar. Er komt
een tijd dat dit alles voorbij is. Dan pikken we samen met familie en vrienden de draad weer op.

Coronahulplijnen
pag. 14

Guy Sillen
voorzitter van de gemeenteraad

Beleggingsclub High Five
pag. 16
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Railbike nabij kasteel Groenendaal, Waltwilder

“Ve zètte os laeve trèg op het spoër.”
~ Op weg naar betere tijden.
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GEZONDHEID

SAMEN TEGEN CORONA

BILZEN HELPT
De voorbije weken draaiden nagenoeg alle nieuwsberichten om corona en de
maatregelen tegen het virus. De boodschap is nog steeds uiterst belangrijk: blijf thuis,
hou afstand en was uw handen regelmatig. Alleen zo kunnen we onszelf, familieleden
en medewerkers in de gezondheidssector beschermen. Gelukkig staat niemand er
alleen voor. Bilzenaren springen voor elkaar in de bres. Dat bewijzen alle coronahelden
en de tientallen initiatieven die in de stad zijn ontstaan.

600 WARME OPROEPEN
Sinds de opstart midden maart ontving
de warme lijn al meer dan 600 oproepen.
Het telefoonnummer 089 39 96 20 biedt
elke dag tussen 9 en 21 uur een luisterend
oor aan inwoners die zich eenzaam
voelen, nood hebben aan dringende
boodschappen of medicatie of die op een
andere manier hulp kunnen gebruiken.
Zeker 500 inwoners genoten al van een
deugddoend gesprek en meer dan 100
boodschappentassen werden aan huis
afgeleverd. Truus Brokling (Schoonbeek,
58 jaar) is één van de medewerkers van
de warme lijn. Ze probeert vooral de bellers
gerust te stellen. “Veel mensen vragen zich
af wanneer hun familie terug op bezoek
mag komen. Het lucht hen op om hun
verhaal te doen en ik word zelf erg blij
wanneer ze aan het einde van het gesprek
opnieuw een lichtpuntje zien.”

VRIJWILLIGERS EN CORONAHELDEN
Vele stadsgenoten zorgen op eigen initiatief - vanop een veilige afstand - voor
familieleden, vrienden, buren of kennissen.
Er wordt massaal gezocht naar creatieve
manieren om in contact te blijven met
elkaar. Schilderingen voor de woonzorgcentra, witte lakens, knuffelberen, muziek,
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bloemetjes voor ouderen en luid applaus
overheersen het straatbeeld. De solidariteit
is mooi om zien en maakt dat we deze
periode samen kunnen doorstaan.

ooit verdienen: zorgverleners, leerkrachten,
winkelpersoneel, postbodes, vuilnisophalers, poetsdiensten, inwoners die zelf
mondmaskers maken …

Honderden vrijwilligers blijven zich ook nu
inzetten, in het kader van hun job of uit
eigen beweging. Stuk voor stuk coronahelden, die onze dankbaarheid meer dan

Jeugdwelzijnswerkster Annelore Lambie
(25 jaar, coverfoto) is momenteel werkzaam
bij de boodschappendienst. “Ik ga naar de
winkel voor mensen die dit niet zelf kunnen

CORONAHELDEN
VAN BILZEN

GEZONDHEID

HANDELS- EN HORECAZAKEN

GILBERTE maakt mondmaskers

PETER EN RAF spelen muziek

STEF print 3D-mondmaskers

PETER maakt faceshields

KATJA EN YANE
maken mondmaskers

MARNE print 3D-mondmaskers

DE WARME LIJN

WOUTER krijttekeningen woonzorgcentra

FREDERIK
Chef-kok WZC Demerhof

STEDELIJKE KINDEROPVANG

JOHAN speelt muziek

HANDELS- EN HORECAZAKEN

SHAUNI deelt kookinspiratie
op de instagrampagina
‘Kookt.voorhetgezin’

Bedankt iedereen!

HANDELS- EN
HORECAZAKEN

GEBOUWENDIENST
maakt faceshields
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zag, kreeg ik kriebels in mijn buik.”
“Op een ochtend stond de glazen deur bij
een patiënt volgeschreven met dankboodschappen. Zoiets geeft moed om door te
zetten,” gaat Karen verder. “We proberen
niet alleen uitstekende zorg te verlenen en
onszelf en de patiënten zo goed mogelijk te
beschermen, maar ook om er emotioneel
voor hen te zijn.”

en lever hun inkopen aan huis. Vaak ben
ik de enige persoon die ze op een dag
zien. Daarom neem ik de tijd om via het
raam een babbeltje te slaan. Wanneer ze
achteraf speciaal terugbellen om ons te
bedanken, geeft dat een enorme boost.”
De verbondenheid tussen collega’s blijft
Annelore het meeste bij: “Op korte tijd
zijn we een hecht team geworden waarin
alles bespreekbaar is. Door die steun en
collegialiteit zorgen we er samen voor dat
de boodschappendienst en de warme lijn
blijven functioneren.”
“Zeker nu is het belangrijk om te tonen aan
onze medemensen dat ze er niet alleen
voor staan”, haalt Marleen Schetters (Bilzen,
62 jaar) aan. Ze biedt logistieke ondersteuning in woonzorgcentrum Demerhof:
“Ik help de bewoners met hun maaltijden
en het opdienen en afruimen. Hun glimlach
maakt duidelijk dat ik een positieve bijdrage
lever en dat geeft me veel voldoening.”
Ook voor thuisverpleegkundige Karen
Fuchs (Bilzen, 29 jaar) is zorgen een passie:
“Deze tijden bewijzen dat deze job niet
voor iedereen is weggelegd. Het is fijn dat
onze meerwaarde nu duidelijk wordt en we
respect krijgen voor ons werk. Toen ik voor
het eerst al die witte lakens aan de ramen
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“Om al die hardwerkende zorgverleners en
de buurtbewoners troost te brengen, spelen
we met enkele doedelzakmuzikanten elke
avond een nummer,” vult Johan Thijssen
(Beverst, 57 jaar) aan. Hij is voorzitter van
Koninklijke Harmonie Ons Verlangen en
staat dagelijks om 20 uur paraat met zijn
doedelzak. “We publiceerden een opname
van onze opvoering op Facebook. Sindsdien
krijgen we veel vragen om ook in andere
straten te spelen. Ondertussen is het voor
mij een muzikale wandeling geworden door
het dorp. Dat wordt enorm geapprecieerd.
Dankzij de druk bekeken opnames kan
iedere Bilzenaar meegenieten.”
Zoals deze helden zijn er nog tientallen
anderen die zich ook ten volle inzetten in
moeilijke tijden. De lijst is eindeloos. Daarom:
ontzettend bedankt aan iedereen die zich
engageert voor zijn of haar medemensen.

HULP BIEDEN?
Tot nu toe boden meer dan 50 vrijwilligers zich aan. Wie ook de handen uit de
mouwen wil steken, kan het onlineregistratieformulier invullen op www.bilzen.be/
bilzen-helpt. Er worden nog enkele specifieke profielen gezocht, zoals inwoners
die logistiek willen ondersteunen in de
woonzorgcentra, die handig zijn met
computers of schorten kunnen maken
voor het zorgpersoneel.

GEZONDHEID

GEZOCHT: LAKENS EN LAPTOPS
Om die schorten te maken zijn we op
zoek naar degelijke, katoenen lakens,
liefst gekleurde. Heeft u zo nog enkele
exemplaren op overschot of velcro?
Vul dan het onlineformulier in op
www.bilzen.be/bilzen-helpt.
De
medewerkers van de boodschappendienst zullen
na afspraak de lakens bij u komen ophalen.
Telewerken en thuisonderwijs zijn niet voor
iedereen een evidentie. Het Sociaal Huis
ondersteunt gezinnen zonder een eigen
pc of goed werkende connectie en kan
hen dankzij Telenet gratis internettoegang
aanbieden. Bel hiervoor naar 0470 34 38 74.
Tegelijk zijn er laptops nodig. Dit voor
kinderen die geen computer ter beschikking
hebben om van thuis uit lessen te volgen.
De laptops worden op een veilige manier
en met garantie van uw privacy opgeknapt
voor hergebruik. U kan uw laptop elke
werkdag tussen 9 en 11 uur of tussen 13.30
en 15 uur binnenbrengen in het Sociaal
Huis. Ophalen aan huis is ook mogelijk. Meld
u aan via huisvanhetkind@bilzen.be of bel
naar 089 39 96 50 of 0472 18 69 22.

mondmaskers of faceshields kunnen
terecht aan de balie van het stedelijk
administratief centrum of op het telefoonnummer 089 51 92 00.
De federale overheid zal voor elke burger
één gratis stoffen herbruikbaar masker en
twee filters voorzien.

GRATIS MONDMASKERS VOOR ALLE
BILZENAREN
Daarnaast starten de stad en de brandweerzone Oost-Limburg een samenwerking op om mondmaskers aan te kopen
en midden mei te verdelen onder de Bilzenaren. Meer informatie hierover volgt nog.

keurd zijn door de FOD Volksgezondheid.
Vragen zijn eveneens welkom in de
Facebookgroep ‘Maakjemondmasker.be’.
KOOP LOKAAL
De Bilzerse handels- en horecazaken
worden zwaar getroffen door de coronacrisis. Maar ze blijven niet bij de pakken
zitten en bieden met evenveel passie
afhaal, thuisbezorging of onlineverkoop
aan. Steun hen door lokaal te kopen.
Een bloemetje bij oma laten leveren,
kleding kopen of uw lievelingsgerecht
aan huis laten leveren, het kan allemaal
nog steeds. Een overzicht is te vinden op
www.visitbilzen.be/kooplokaal.

ZELF HERBRUIKBARE
MONDMASKERS MAKEN
In afwachting gingen heel wat vrijwilligers al
aan de slag om zelf mondmaskers te maken.
Wie hun voorbeeld wil volgen, surft best naar
www.maakjemondmasker.be.
Op
die
webpagina
staan
instructievideo’s,
werkwijzen en naaipatronen die goedge-

BLOKBAR
Vanaf 4 mei wordt laBo3740, het voormalige
Blokker-filiaal in de Korenstraat, opengesteld als blokbar. Uiteraard gebeurt
dit volgens de strengste veiligheidsvoorschriften. Meer over de praktische
uitwerking vindt u op www.bilzen.be/jeugd
en de Facebookpagina Jeugddienst Bilzen.

STAD VERDEELT MEER DAN 20.000
MONDMASKERS
Meer dan 20.000 mondmaskers werden
volgens een prioriteitenlijst verdeeld
onder verschillende (thuis)zorginstanties,
woonzorgcentra, thuisverpleegkundigen,
artsen, Kind en Gezin, vroedvrouwen,
tandartsen en kinesisten. De bescherming
van de plaatselijke zorgverleners is nu
immers belangrijker dan ooit.
Daarnaast werden ook al 300 kwalitatieve
faceshields bedeeld, gemaakt door de
eigen stadsdiensten.
Zorgverleners die nog nood hebben aan

BENT U ZIEK?
OF ZIET U HET EVEN NIET MEER ZITTEN?
Aarzel dan niet om uw huisarts of professionele hulpverleners te raadplegen, ook voor
andere aandoeningen dan corona. Op pagina 14 vindt u de contactgegevens van diverse
coronahulplijnen.
Info: www.bilzen.be/corona | 089 39 00 21 | info@bilzen.be
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FEITEN OP EEN RIJ
MAATREGELEN:
WAT MAG WEL/NIET?
De maatregelen in de strijd tegen het
coronavirus zijn langzamerhand in afbouw.
Stapsgewijs komt het economische en
sociale leven weer op gang. Dit gebeurt
gestructureerd en met respect voor de
afstandsregels. Dat is goed nieuws, maar
het blijft belangrijk om de richtlijnen strikt
op te volgen. Alleen op die manier kunnen
we het virus indijken. Blijf op de hoogte
via officiële bronnen zoals www.bilzen.be/
corona en www.info-coronavirus.be.
De gefaseerde afbouw van de maatregelen is volledig onder voorbehoud. Afhankelijk van het verloop kunnen de fasen
aangepast, bijgestuurd of zelfs teruggeschroefd worden. T.e.m. 3 mei blijven de
huidige maatregelen van kracht en worden
er dus geen versoepelingen toegelaten.
De eerste fase van de afbouw start op

4 mei. Vanaf dan kunnen bedrijven hun
activiteiten heropstarten. Telewerken blijft
de norm. Winkels die stoffen verkopen
mogen opnieuw openen. In het openbaar
vervoer zijn stoffen maskers verplicht voor
personen vanaf 12 jaar. Fysieke activiteiten
in openlucht mogen met twee externen
(niet-gezinsleden) plaatsvinden. Hetzelfde
geldt voor sporten zonder fysiek contact,
zoals tennis, atletiek en vissen.
Vanaf 11 mei mogen winkels hun deuren
weer openen, contactberoepen zoals
kappers uitgezonderd.
Fase 2 start in principe vanaf 18 mei.
Belangrijk daarbij is de beperkte
heropening van de scholen. In het basisonderwijs gaat het om het eerste, tweede
en zesde leerjaar, telkens in kleine groepen.
In het secundair betreft het leerjaren met
een voorkeur voor praktijkgerichte opleidingen en de zesdejaars. Kleuterscholen

blijven geschorst tot eind mei. Kinderen
ouder dan 12 jaar en personeel dienen een
mondmasker te dragen.
In Bilzen wordt kinderopvang steeds
gegarandeerd.
Voor
schoolgaande
kinderen in de scholen en voor kinderen
jonger dan 2,5 jaar via de stedelijke opvanginitiatieven.
Tijdens fase 2 wordt tevens bestudeerd
of contactberoepen kunnen heropstarten en welke de mogelijkheden zijn
i.v.m. privé-bijeenkomsten, begrafenissen
en huwelijken in grotere gezelschappen,
ééndagsexcursies in eigen land enz.
Fase 3 start ten vroegste vanaf 8 juni en heeft
betrekking op de mogelijke heropening van
restaurants en later cafés, jeugdbewegingskampen en meerdaagse reizen in en buiten
België alsook toeristische attracties en
kleinere openluchtevenementen.

CIJFERS: BESMETTINGEN IN BILZEN
Onze provincie werd het hardst getroffen
door het virus. Ook in Bilzen geraakten
tientallen inwoners besmet. Enkelen
verloren de strijd tegen het virus. We leven
enorm mee met de slachtoffers en hun
families. Tegelijk is het hoopgevend dat
Bilzen vergeleken met andere Limburgse
gemeenten een lager aantal besmettingen kent per 1.000 inwoners. Recente
cijfers en de evolutie kan u raadplegen via
www.sciensano.be.

Bilzen

Totaal aantal bevestigde gevallen per 1.000 inwoners per gemeente –
situatie op 26.04.2020
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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!

heleen_grootaers: #sunset #eveningwalk

sven_van_wersch: #kleinespouwen #stayhome

weyenvoordevrienden:
#bilzagram

nickymorren: #blossomtree
#trainstation

peter_czy: #mooistestraatjevanbjoves
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P A R T I C I P AT I E

GEZOCHT:
M/V/X MET KRITISCHE BLIK
EN GOEDE RAAD
Van Bilzen een nog fijnere plek maken: u kan ertoe bijdragen als lid van één van de
adviesraden. De stad zoekt enthousiaste, doortastende personen met een scherpe
visie over cultuur, toerisme, sport, jeugd, milieu of de bibliotheek.

I

n de adviesraden delen Bilzenaren hun
ervaringen en verzamelen ze verhalen. Ze
spreken vrijuit over hoe het loopt in onze
stad en leggen hun adviezen voor aan het
college van burgemeester en schepenen en
de leden van het Autonoom Gemeentebedrijf
Stadsontwikkeling. Zo voelen deze perfect
aan wat er leeft en zal de band tussen Bilzen
en zijn inwoners nog sterker worden.

De leden zetelen vrijwillig en dus onbezoldigd
in de adviesraden en komen een aantal keer
per jaar samen. De groepen zijn gevarieerd
in leeftijd, geslacht, expertise en interesses.
De leden moeten dus zeker geen vakspecialisten zijn om deel te nemen, maar dat mag
uiteraard wel.

ADVIESTEAM SPORT
U hebt een liefde voor sport en dito verenigingen. U bent altijd in beweging, maar
staat soms ook graag stil bij de lokale sportwerking. Draagt u daarnaast het sporthart
op de tong? Dan bent u de ideale speler
voor dit adviesteam.
089 51 95 18 | sport@bilzen.be
ADVIESRAAD TOERISME
Hierin verzamelen inwoners die houden
van recreatie en toerisme, die de hotspots
kennen, erover bloggen of zelf een B&B,
hotel of attractie uitbaten. Kortom: mensen

met de nodige bagage om de kritische
toerist uit te hangen.
089 39 96 14 | toerisme@bilzen.be
MILIEURAAD
Komt u het meest tot rust in de natuur en
geniet u van alles wat bloeit en groeit? Ligt
u wakker van het klimaat, als betrokken
lid van een natuur- of milieuvereniging of
als geëngageerde Bilzenaar met een hart
van groen? Dan verwelkomt de Milieuraad
u graag!
089 51 93 03 | milieu@bilzen.be

ADVIESRAAD BIBLIOTHEEK
Deze raad zoekt kandidaten met interesse
in literatuur, cultuur en de werking van
bibliotheken. Een open boek met een
gefundeerde mening, als het ware, die vol
goesting cultureel participeert.
089 51 95 06 | bibliotheek@bilzen.be
ADVIESGROEP CULTUUR
Hierin komen mensen uit allerlei culturele
hoeken samen. U hebt een passie voor
kunst, artistieke projecten en verenigingen
én het lokale cultuurbeleid. In ruil krijgen de
leden een vrij podium voor hun mening en
een open doek voor goede ideeën.
089 51 95 30 | cultuur@bilzen.be
JEUGDRAAD
We zoeken jong volk tussen 16 en 30 jaar
met een hoofd vol lef en verrassende
voorstellen. Iemand die graag de handen
uit de mouwen steekt tijdens activiteiten,
iets wil betekenen voor de Bilzerse jongeren
en de jeugdwerking nog straffer wil maken.
089 51 93 29 | jeugd@bilzen.be
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PRAKTISCH
Stadsgenoten die graag een bijdrage willen leveren binnen één van de vernoemde
domeinen, kunnen zich tot 15 mei kandidaat stellen via het onlineformulier op onderstaande webpagina.
Info: www.bilzen.be/adviesraden

FOCUS

DOORGANG
RENTFORTSTRAAT
VERBETERD
Vorig jaar werd de Rentfortstraat voorzien van een snelheidsremmende constructie in
de vorm van permanente bloembakken. Ondanks de positieve effecten bleek de zichtbaarheid voor bestuurders komende van Spurk niet echt optimaal. Daarom werd de
asverschuiving aan de kant van Heesveld verwijderd. De ingreep zorgt voor een beter
leesbare verkeerssituatie en veiligere passage in de Rentfortstraat.
Info: Wegendienst I 089 39 96 60

ADIOS
EMOTIONS
Er komt geen nieuwe editie van Emotions,
het gratis muziek- en cultuurfestival voor
jongeren. Het aantal bezoekers ging
al enkele jaren in dalende lijn door een
overaanbod aan gelijkaardige evenementen. In de plaats pakken de Jeugden Cultuurdienst in de loop van de
volgende maanden uit met alternatieve
initiatieven.
De focus ligt daarbij op een volwaardig
cultuuraanbod voor de Bilzerse jeugd.
Tijdens deze events zullen aanwezigen
tussen 15 en 25 jaar worden gevraagd
mee na te denken over eigentijdse
en innovatieve concepten. Die worden
vanaf 2021 georganiseerd en zullen door
de maximale inspraak van de jongeren
volledig aansluiten bij hun interesses en
leefwereld.

KALFJE
GROTE-SPOUWEN
LOEIT WEER

De betrokken diensten zetten momenteel de krijtlijnen uit van het initiatief,
dat ‘Meemakers’ zal heten. Meer nieuws
volgt binnenkort op deze pagina’s en via
sociale media.

Het standbeeld van het kalfje op het
dorpsplein in Grote-Spouwen kreeg
onlangs een fikse opknapbeurt. Door
jaren de wacht te houden op zijn
sokkel was de geliefde mascotte van
de inwoners aangetast door de weerselementen. Daarom bood Tilkin Powder
Coatings aan om het gratis te restaureren. Het beeld werd gezandstraald
en kreeg een beschermende laag van
poederlak. Zo staat het kalfje nu opnieuw
– letterlijk – te blinken op de hoek van de
Sap- en Grote-Spouwenstraat.

Omwille van het coronavirus annuleert de FOD Financiën zijn jaarlijkse zitdagen in De
Kimpel waarbij medewerkers helpen belastingaangiftes in te vullen. In de plaats zal alles
uitzonderlijk telefonisch gebeuren. Een afspraak maken kan op onderstaand nummer.

Info: 089 51 93 04

Info: 02 575 56 66

Info: 089 51 95 40 I 089 51 95 43 I
cultuur@bilzen.be I jeugd@bilzen.be

TELEFONISCHE HULP BELASTINGAANGIFTE
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ACTIVITEITEN

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

6 MEI

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

12 & 19 MEI

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

13 MEI

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

Alle erkende Bilzerse verenigingen kunnen hun evenementen gratis
laten opnemen in deze gids. Geef uw informatie
tijdig in via www.uitdatabank.be. Activiteiten voor juni
moeten uiterlijk 17 mei zijn ingegeven. Surf voor een
volledig overzicht naar www.uitinbilzen.be.
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ACHTERAAN

VRIENDELIJKSTE
HANDELAAR VERLENGT
TITEL
Wie houdt van deskundig en klantvriendelijk advies zit goed bij de middenstand
en ondernemers in het centrum en de
deelgemeenten.
Neem
bijvoorbeeld
Tuinwerken Hans Van Roey uit Mopertingen. Onlangs werd het bedrijf door
Handelsgids voor de vijfde keer op rij uitgeroepen tot Vriendelijkste handelaar van
Bilzen. Dat gebeurt op basis van punten
en reviews van consumenten.
Hans Van Roey: “Deze bekroning
betekent een extra stimulans om verder
te doen waarin we sterk zijn: tuinaanleg en
natuursteen. Inmiddels heeft het bedrijf
vijftien jaar ervaring. Wij trekken voor iedereen voldoende tijd uit voor vragen
en toelichting op alle vlakken. Welke mijn favoriete tuin is? Die van mezelf
(glimlach). En we hebben er ooit eentje gerealiseerd met stapstenen in een
vijver, heel strak en elegant. Zolang de klanten tevreden zijn over het resultaat
beschouwen wij onze opdracht als geslaagd.”
Info: 0498 65 08 66 I www.tuinaanleg-natuursteen.be

JUBILEUM

Diamanten bruiloft | Judong – Schabregs, Hees

RELIGIE TIJDENS
CORONA
Het coronavirus heeft ook gevolgen voor de
verschillende
geloofsgemeenschappen.
De
algemene richtlijnen over o.a. gebedsmomenten,
eerste communies en de ramadan staan net als
livestreams van religieuze vieringen opgelijst op
www.bilzen.be/corona.

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

CORONAHULPLIJNEN
Ook in tijden van corona staan tal van professionele
hulpverleners klaar om waar nodig assistentie te
bieden en dat zowel op lichamelijk als mentaal vlak.
Neem bij medische klachten contact op met uw
huisarts, ook voor andere aandoeningen dan corona.
In het weekend kan u terecht bij de Huisartsenwachtpost op het nummer 089 59 00 59. Volg steeds
de telefonische adviezen op. Voor noodsituaties is er
het telefoonnummer 112.
Ook tandartsen, kinesitherapeuten, osteopaten
en podologen blijven beschikbaar voor dringende
medische behandelingen. Enkel niet-dringende zorg
wordt uitgesteld. Aarzel dus niet om contact op te
nemen met een zorgverlener wanneer u ernstige
klachten ondervindt.

EMOTIONELE MOEILIJKHEDEN
• Vrijwilligers van het Rode Kruis beantwoorden uw vragen op 0800 14 689.
Dit nummer is op weekdagen bereikbaar tussen 8 en 20 uur en tijdens het
weekend van 10 tot 20 uur.
• Tele-Onthaal is 24/7 bereikbaar op 106 of u kan chatten via
www.tele-onthaal.be.
• Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) beantwoordt alle vragen
omtrent uw algemeen welbevinden. Bel gratis naar 0800 13 500 of surf
naar www.caw.be.
• Awel is er voor kinderen en jongeren die nood hebben aan een gesprek.
De medewerkers zijn bereikbaar op het nummer 102. Chatten kan via
www.awel.be.
• Jongeren tussen 12 en 25 jaar kunnen ook terecht bij JAC op 011 85 00 05
of via www.jac.be.
• Ouders met vragen over de opvoeding van hun kinderen in deze
periode kunnen de Opvoedingslijn contacteren via 078 15 00 10 of
www.opvoedingslijn.be.
• Geweld of spanningen in het gezin? Bel gratis en anoniem naar 1712 of
chat via www.1712.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
Zolang de maatregelen tegen het coronavirus van kracht
zijn blijven de stadsdiensten en die in het Sociaal Huis
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
De toeristische onthaalcentra zijn elke werkdag tussen
9 en 12 uur telefonisch bereikbaar op 089 39 96 14 of via
toerisme@bilzen.be.
Zodra de openingsuren van de stedelijke diensten
en voorzieningen wijzigen, wordt dit meegedeeld op
www.bilzen.be.
Alle diensten zijn alleszins gesloten op vrijdag 1 mei,
donderdag 21 mei, vrijdag 22 mei en maandag 1 juni.
Zwembad en bibliotheek De Kimpel zijn ook gesloten op
zondag 31 mei.
Het recyclagepark is geopend volgens de winterregeling.
Meer info: 0800 90 720 of limburg.net/recyclageparken

De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag
5 mei om 20 uur. Omwile 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

WACHTDIENSTEN

Schepen Emile Degrève
Onderwijs, markten en kermissen, burgerzaken
• Op afspraak | 089 51 92 42

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)

Schepen Maike Meijers
Sociaal beleid, pensioenen, volksgezondheid, Kind en Gezin,
buurtopbouwwerk, gelijke kansen, milieu, dierenwelzijn, erfgoed
• Op afspraak | 089 51 92 41

APOTHEKERS:
Tussen 9 en 22 uur: www.apotheeklimburg.be
Tussen 22 en 9 uur: 078 05 17 33 (zonaal tarief)

Voorzitter gemeenteraad Guy Sillen
• Op afspraak | 089 51 92 41

TANDARTSEN: 0903 39 969 (1,50 euro/min.)
Bereikbaar tijdens weekends en feestdagen tussen 9 en
18 uur

Algemeen directeur Kristien Schoofs
• 089 51 92 02
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HIGH FIVE

I

n deze rubriek passeerden al de meest
uiteenlopende verenigingen de revue
maar High Five zorgt voor een primeur. De
24 leden, van oorsprong bijna allemaal Bilzenaren, vormen namelijk al meer dan 25 jaar
een beleggingsclub. Maandelijks blazen ze
verzamelen in de Italiaanse delicatessenzaak
OlioVino in hartje centrum.

Eén zaak is meteen duidelijk: de heren
zijn niet geïnteresseerd in quick money. Zij
beschouwen zich eerder als long term players.
Voorzitter Marc Slegers (4de v.r.): “leder van
ons legt telkens 50 euro samen. Daarmee
worden aandelen gekocht van beursgenoteerde bedrijven over de hele wereld. Onze
voorkeur gaat uit naar familiaal geleide investeringsmaatschappijen, zoals Ackermans &
van Haaren of Sofina. We hebben tien criteria
ontwikkeld waaraan een onderneming moet
voldoen vooraleer we gaan investeren. Een
bedrijf met veel schulden bijvoorbeeld is geen
optie.”

COLOFON

In plaats van te handelen op basis van beursgrafieken denkt High Five in eerste instantie
op lange termijn. Investeren is immers geen
sprint maar een marathon, klinkt het treffend.
Gevraagd naar tips voor beginnende beleggers
wordt er kwistig met advies gestrooid: informeer
u via gespecialiseerde bladen als De Belegger,
De Tijd of Kroffinvest. Investeer stapsgewijs. Op
lange termijn brengen aandelen gemiddeld 8
procent per jaar op. De kracht van samengestelde interest begint pas na een hele tijd te
werken in een aandelenportefeuille. Dit vergt
discipline, niet alleen in goede maar zeker ook
in kwade dagen.
Vorig jaar was het beste tot nu toe voor de
club. High Five klokte toen af op een winst van
30 procent. Maar de coronacrisis slaat ook hier
ongenadig toe. Marc Slegers: “We beleven de
snelste beurscrash ooit. De koersen daalden
tegen een recordtempo met meer dan 35
procent. Deze situatie moeten we uitzweten.
De wereld zal er straks anders uitzien. Oude

sectoren zoals luchtvaart en toerisme krijgen
zware klappen. Andere sectoren doen het
daarentegen wel goed. Denk aan e-commerce
en het streamen van muziek en films.”
Paniek is nergens voor nodig, aldus de leden.
Om de tien jaar is er wel een beurscrash. Dit
is de derde die High Five voor de kiezen krijgt.
In zulke periodes hebben sommige echtgenotes en partners het wel eens over de ‘bijleggingsclub’ van hun wederhelften.
“Warren Buffett, één van de beste beleggers
ter wereld, zei ooit: “Als iedereen hebzuchtig
is, dient men voorzichtig te zijn. Maar wanneer
iedereen schrik heeft, moet u tot actie durven
overgaan””, besluit Marc Slegers. “Zo zien wij het
ook. High Five heeft honderden procenten winst
in verschillende bedrijven die teruggevallen zijn,
enkel en alleen omwille van de paniek rond het
coronavirus. Daarin gaan we bijtanken.”
Info: marc-slegers@telenet.be
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