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STAD WERKT AAN
NATUUR VAN MORGEN

VOORWOORD

Beste Bilzenaar

B

ilzen wordt steeds populairder bij toeristen. De diverse recreatieve mogelijkheden en de centrale ligging maken van onze stad de ideale uitvalsbasis om
de Euregio te verkennen. Tijdens de voorbije zomer telden we 30 procent meer
bezoekers en 20 procent meer overnachtingen. Waar het Toeristisch Onthaal
Alden Biesen in 2016 42.383 bezoekers verwelkomde waren er dat in 2020 bijna
52.000. Ook het aantal overnachtingen stijgt fors. Op drie jaar tijd gaat het om
een sterke groei van 20.255 naar 45.681.
In dezelfde periode verdriedubbelden de verblijfsaccommodaties in Bilzen. Het
aantal B&B’s ging van 5 naar 10 en de vakantiewoningen stegen zelfs van 2
naar 19. Onze stad telt inmiddels drie hotels en vier andere logiesvormen. Die
extra overnachtingsmogelijkheden trekken duidelijk meer gasten uit binnen- en
buitenland aan. Het staycation-principe doet daar nog een flinke schep bovenop.
Dat beamen ook de lokale handelaars en horeca.
Sinds september 2020 baat Katleen Wagemans (l.) Huize Idalie uit in GroteSpouwen: “Ik speelde al meer dan tien jaar met het idee om een vakantiewoning
te openen. Toen dit pand vrijkwam, heb ik de stap gezet. Het ligt pal naast De
Winkelschuur, mijn andere zaak. Dat is erg praktisch. Ik krijg vooral gezinnen over
de vloer, vaak uit de provincie Antwerpen en van de kust. De reservaties lopen
vlot binnen.”
Als beleid zijn we blij dat zoveel inwoners mee investeren in het toeristische
aanbod. Dat is belangrijk voor de plaatselijke economie. Dit succesverhaal is het
resultaat van een wisselwerking. Enerzijds voorzien we ondersteuning voor de
2

uitbaters, bijvoorbeeld door promotie voor hen te
maken op de toeristische website. Anderzijds zetten
zij Bilzen zelf in de kijker als ideale locatie om op
adem te komen of een actieve vakantie te beleven.
“Ik beschouw mezelf inderdaad als ambassadeur
van mijn stad”, knikt Wagemans. “Ik geef tips aan
klanten over de bezienswaardigheden in de regio.
Heel populair zijn Alden Biesen en het Munsterbos.
Het Kalverpad, dat hier bijna voor de deur vertrekt,
kan eveneens veel toeristen bekoren.”
Bilzen is uitgegroeid tot een volwaardige vakantiebestemming. Ook deze zomer zullen er naast het
vaste aanbod allerlei coronaveilige activiteiten zijn,
zowel voor de eigen inwoners als voor bezoekers
van buitenaf.

Bruno Steegen
schepen van toerisme

Bilzen bloeit, Mopertingen

“At de booged blaajt, blaaje de minse.”
~ Bloeiende boomgaarden maken gelukkige mensen.
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PRAKTISCHE REGENWATERPUTTEN
AAN ZAAL IN SCHOONBEEK

A

an zaal Beterveld
in
Schoonbeek
werden vier regenwaterputten van 20.000 liter
geplaatst. Ze dienen als
aftakpunt voor machines
die water nodig hebben,
zoals de borstelwagen en
onkruidstomer. Voortaan
hoeven de medewerkers
dus niet meer op en af te
rijden naar het stedelijk
magazijn in de Kapittelstraat. De putten zorgen
zo voor een aanzienlijke tijdsbesparing en
vergroten de opvangcapaciteit van regenwater.

Tegelijk zijn ze handig om bomen en planten in de zomer te begieten. Het
water is in eerste instantie bedoeld voor jonge bomen in Schoonbeek,
Beverst, Spurk, Eik en Munsterbilzen, zoals die o.m. te vinden zijn in de
Mondeostraat, Zonhoevestraat, Oude Tramweg en Processiestraat.
Ook de toiletten in zaal Beterveld worden binnenkort overgeschakeld
op regenwater.
Info: gebouwendienst@bilzen.be

AANDACHT VOOR MENTAAL
WELZIJN BIJ JONGEREN

D

e coronaperiode brengt voor elke generatie consequenties en beperkende maatregelen met zich
mee, niet in het minst voor jongeren. Om hen moed
in te spreken lieten de Jeugddienst, de Jeugdraad en
het Sociaal Huis ruim 3.000 ‘Ca va?’-kaartjes verdelen
in Bilzerse middelbare scholen en nog eens 2.000 door
balies en organisaties. Via een QR-code komen jongeren
er snel achter hoe het echt met hen gesteld is. Op de
andere zijde van het kaartje staan enkele hulpkanalen
vermeld voor wie nood heeft aan een babbel.
Geen ‘Ca va?’-kaartje ontvangen? Contacteer dan de
Jeugddienst en zij doen het nodige.
Info: jeugd@bilzen.be I www.bilzen.be/jeugd-welzijn

BINNENKORT OOK DORPSRESTAURANT
IN GROTE-SPOUWEN

V

anaf 9 september zal de Blondeswinning elke donderdag dienstdoen
als sfeervol dorpsrestaurant, het negende al in Bilzen. Smulpapen
mogen zich telkens verheugen op een driegangenmenu tegen de uiterst
democratische prijs van 6 euro.
Om alles in goede banen te leiden, zijn er helpende handen nodig. De
taken van de vrijwilligers variëren van het meubilair klaarzetten en de
tafels dekken tot de bediening van de aanwezigen en de afwas doen.
Geïnteresseerden zijn welkom op het infomoment op donderdag 3 juni
om 14 uur in de Blondeswinning. Om praktische redenen is het verplicht
vooraf in te schrijven.
Info: 089 39 96 23 I cassie.collings@bilzen.be
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UIT DE GEMEENTERAAD

H

et aantal parkings met de nodige voorzieningen voor kampeerauto’s in Bilzen
wordt uitgebreid van één naar vijf. Behalve die op de Lanakerdij in het centrum
komen er ook plaatsen in de deelgemeenten, meer bepaald aan de Blondeswinning
in Grote-Spouwen, op de parking in de Sint-Catharinastraat in Mopertingen, aan de
voetbalclub in Rosmeer, op het Europaplein in Munsterbilzen en tenslotte aan het
jeugdhuis in Schoonbeek.
Voortaan geldt een gewijzigde parkeerregeling in de Dorpsstraat in Eigenbilzen, dit
om aanrijdingen met lijnbussen te vermijden. Er worden parkeervakken aangelegd en
er wordt een nieuwe blauwe zone voor één uur kortparkeren ingevoerd. De bestaande
blauwe zone wordt een parkeerplaats voor personen met een handicap. Om blikschade
te vermijden is het vanaf nu ook verboden te parkeren op enkele plaatsen in de straat,
o.m. tussen de Sint-Niklaasstraat en het Eigenbilzerplein.
Het kruispunt van de Hoefsmidstraat en Eikerweg in Eik wordt heraangelegd. De
ingrepen zullen de locatie veiliger maken, niet in het minst voor zwakke weggebruikers. Het kruispunt wordt omgevormd tot een verhoogd plateau met een
betonnen middenstrook op de hoofdas en brede fietspaden. De maximumsnelheid zal
30 km/uur bedragen. De aansluiting met de Eikerweg aan de zuidkant schuift op om de
zichtbaarheid te bevorderen. De heraanleg is voorzien voor het najaar en is goed voor
een investering van circa 205.345 euro.
-
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Veronik Moesen (N-VA)
Woonplaats: Rosmeer
Beroep: leerkracht lichamelijke
opvoeding in het Sint-Lambertuscollege
Leeftijd: 48 jaar
E-mail: veronik.moesen@bilzen.be
Favoriete locatie: in de natuur, actief
of om tot rust te komen en samen met
vrienden te genieten
Bilzerse troeven: door corona leerden de
Bilzenaren veel pittoreske plekjes in hun
eigen omgeving kennen. Nu beseffen ze
dat ze op de mooiste locatie van Vlaanderen leven.
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OCMW Bilzen gaat een samenwerking aan met dat van Tongeren en CAW Limburg
om inwoners in kwetsbare posities te begeleiden naar een duurzame woning en hen
nadien ondersteuning aan te bieden. De multidisciplinaire aanpak van diverse hulpinstanties tezamen betekent een grote stap vooruit. Naast de begeleiding per team van
de personen in kwestie wordt tevens een straathoekwerker aangesteld. Het initiatief
ontvangt de maximale subsidie van 100.000 euro vanuit het Vlaamse armoededecreet.
OCMW Bilzen draagt daarbovenop, net zoals Tongeren, 21.250 euro bij.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 4 mei om 20 uur. Meekijken en
-luisteren kan via bilzen.be/livestream.

Tom Bosch (Trots op Bilzen)
Woonplaats: Munsterbilzen
Beroep: business development manager
Leeftijd: 37 jaar
E-mail: tom.bosch@bilzen.be
Favoriete locatie: het prachtige
Munsterbos en de vele gezellige
terrassen
Bilzerse troeven: de combinatie van rust
in de Bilzerse natuur en actie dankzij het
evenementenaanbod, de inzet van de
talrijke verenigingen en de kwaliteit van
horeca en middenstand

Info: bilzen.be/gemeenteraad
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GEZOCHT: PRIVATE PARTNER VOOR
BELEVINGSVOL VERBLIJFSTERREIN

E

en stuk grond van circa 1 hectare
omringd door de grootste openbare
hoogstamboomgaard van Vlaanderen
en de sprookjesachtige Landcommanderij Alden Biesen. Dat is wat de stad te
bieden heeft aan een private partner om er
originele overnachtingsplekken te creëren.
De marktraadpleging voor het ontwerp, de
inrichting en exploitatie van het terrein aan
de Langeweg 19 in Rijkhoven is volop aan de
gang. Er wordt gemikt op beleving, creativiteit en het potentieel om internationaal op
te vallen. Een tot de verbeelding sprekende
accommodatie die enig is in haar soort en
een absolute meerwaarde zal betekenen
voor het toerisme in onze streek. Het gevoel
van exclusiviteit, romantiek, rust en verwennerij staat centraal.
Met het domein heeft de toekomstige
uitbater alle troeven in handen om een
mooi project uit de grond te stampen. De
voormalige voetbalvelden met gebouwen
worden bouwrijp gemaakt door de stad
en bieden een indrukwekkend panorama
op de natuur. De locatie is vlot bereikbaar
met de wagen, te voet en met de fiets en
er zijn diverse horecamogelijkheden in
de buurt. Ook de ligging in de schaduw
van een eeuwenoud kasteelcomplex is
een absoluut pluspunt. Bovendien telt
de omgeving meerdere bewegwijzerde
wandelroutes. Eentje passeert zelfs door
het gebied.
Het zakelijk of persoonlijk recht zal
lopen voor een periode van 25 jaar en is
verlengbaar. De nodige documenten zijn
verkrijgbaar via onderstaande kanalen.
Biedingen moeten uiterlijk maandag 14
juni om 9 uur ingediend worden bij de stad
Bilzen, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen.
Info:
Dienst Toerisme I 089 51 95 23 I
gunnar.deckers@bilzen.be I
Dienst Grondbeleid I 089 51 92 49 I
maren.achten@bilzen.be

FINANCIËLE ONDERSTEUNING VOOR
BILZERS JEUGDWERK EN HISTORISCH
ONDERZOEK

N

aar jaarlijkse gewoonte worden
werkingstoelagen uitgekeerd aan
erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven. 29 van hen hebben recht op een
subsidie, samen goed voor 60.000 euro.
Elke vereniging krijgt standaard een
basistoelage van 480 euro. Criteria zoals
aantal leden, leiding, vaste onkosten en
de organisatie van een kamp bepalen
de uiteindelijke bedragen. Koplopers
zijn Chiro Bilzen (4.556 euro), JH De
Haajf (4.495 euro) en Scouts GroteSpouwen (4.160 euro). Aangezien door
COVID-19 weinig tot geen activiteiten konden plaatsvinden en de jeugdhuizen al een
tijd gesloten zijn, werden de totalen van vorig jaar hernomen.
Daarnaast is er goed nieuws voor Bilzerse individuen en socioculturele verenigingen
die de lokale geschiedenis onderzoeken en hierover een uitgave plannen. Er werd
namelijk een subsidiereglement in het leven geroepen om hen te ondersteunen. Op
die manier wil het stadsbestuur meer mogelijkheden scheppen op het vlak van historisch onderzoek en publicaties hieromtrent stimuleren. Die kunnen gaan van een boek
of film tot een expo. Geïnteresseerden leggen de plannen voor hun studie voor aan de
Cultuurdienst. Na positief advies kan een aanvraag ingediend worden.
Info: Jeugddienst I jeugd@bilzen.be I Cultuurdienst I cultuur@bilzen.be
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GROENDIENST

VERGROENING BEGRAAFPLAATSEN GAAT VERDER

Grote-Spouwen, Hoelbeek en Martenslinde.
In het najaar komen Rosmeer en Rijkhoven
aan de beurt. De werken zijn samen goed
voor een bedrag van 325.000 euro.

Vorig jaar begon de stad met de herinrichting van de
begraafplaatsen. Doel is de toegankelijkheid te verbeteren en de
locaties een groener en sereen aanzicht te geven. Omstreeks deze
tijd wordt de laatste hand gelegd aan de begraafplaats in Hees.

“Voor het stadsbestuur blijft het een
prioriteit dat alle begraafplaatsen in Bilzen
er zo verzorgd mogelijk bijliggen. Tegelijk
willen we het uitzicht ervan opwaarderen
en die zones vol grauwe kiezel van weleer
omvormen tot sfeervolle groene vlaktes
met hier en daar bloemetjes”, aldus Guido
Cleuren.

H

et eerste wat opvalt is dat de paden
in dolomiet of rode mijnsteen van
weleer verdwenen zijn. Ter vervanging
werden de hoofdpaden verhard en de
zijpaden ingezaaid met gras. Later zal men
groene elementen voorzien, zoals bomen
en hagen. Dit principe wordt op iedere
begraafplaats in Bilzen toegepast, met als
resultaat natuurlijke ontmoetingsplekken
waar bezoekers aangenaam kunnen
verpozen. Ook de strooiweides worden
waar nodig verbeterd.
Bevoegde schepen Guido Cleuren (l.): “Door
het gebruik van al die kiezel liggen sommige
begraafplaatsen er minder uitnodigend bij.
Daarom gaan we voortaan voor de park-

ervaring. Groen zal de overheersende kleur
worden. Dat heeft ook een praktische reden:
door het verbod op chemische onkruidverdelgers is de stad aangewezen op alternatieve onderhoudsmethoden. Vandaar de
keuze voor graspaden. Deze zijn makkelijk
te onderhouden en zeer goed begaanbaar.
Bodembedekkers tussen de graven geven
ongewenste planten beduidend minder
kans om uit te schieten. Bovendien is een
begraafplaats zonder pesticiden gezonder
voor bezoekers en gaat de biodiversiteit
erop vooruit.”
Nog voor de zomer volgt de vergroening
van de zijpaden op de begraafplaatsen
in Mopertingen, Waltwilder, Eigenbilzen,

Tijdens de ingrepen is het om veiligheidsoverwegingen sterk afgeraden de begraafplaats te betreden, zeker als men er
effectief aan het werk is. De duur van de
heraanleg varieert per locatie van twee tot
vier weken.
Aan de toegang zullen werfdoeken hangen,
die de bezoekers meer uitleg verschaffen
over wat er precies te gebeuren staat.
Daarnaast is er per begraafplaats meer
info te vinden op een overzichtelijke pagina
op de stedelijke website.
Info: 0800 25 003 I milieudienst@bilzen.be
I www.bilzen.be/begraafplaatsen
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Laanbomen Rehagestraat
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MILIEU

STAD WERKT AAN
NATUUR VAN MORGEN
Bomen kappen in functie van de natuur, het klinkt misschien wat bizar maar
dat is het allerminst. Door exoten en oude bomen en planten op tijd en
stond te vervangen door inheemse soorten wordt de biodiversiteit enorm
gestimuleerd. Bovendien verhoogt het de veiligheid van de talrijke bezoekers
in de Bilzerse bossen en parken. Onder meer daarom werden in de Katteberg
recent populieren gekapt. Alles verloopt volgens het bosbeheerplan. Ook elders
in Bilzen zorgt het beleid dat het milieu erop vooruitgaat.

O

ngeacht het seizoen, de Katteberg
is en blijft een magneet voor wandelaars, joggers en fietsers. Sommige van hen
keken vreemd op toen ze de omgehakte
populieren opmerkten. “Toch was die
ingreep uiterst noodzakelijk”, zegt schepen
van milieu Maike Meijers. “De bomen waren
meer dan zeventig jaar oud en rijp om te
kappen. Velen bleken rot en dat kan tot
gevaarlijke situaties leiden. Denk maar aan
bomen die plots omvallen of afgestorven
takken die naar beneden waaien. Voorts
hadden de massaal aanwezige populieren
ongewenste vegetatie tot gevolg, zoals
weelderige brandnetelgroei.”
Er werd beslist om de bomen in kwestie in
één keer te verwijderen. Als dit in verschillende fasen zou gebeuren, werd het natuurgebied meerdere keren verstoord. Nu
blijft het beperkt tot één kapping. Tot eind
juni liggen de werken in de Katteberg stil
omwille van de schoontijd of het jaarlijkse
broedseizoen. Na 1 juli gaan de ingrepen
verder in de buurt van de manège aan
Vrankrijk. Een boswachter houdt te allen
tijde toezicht.
BOS BLIJFT BOS
Komende winter volgt de heraanplant met
honderden streekeigen bomen en struiken.
Er wordt o.m. gekozen voor soorten als
de tamme kastanje, mei- en sleedoorn,

hazelaar, linde, boskers en zomer- en
wintereik. Die zullen zorgen voor extra biodiversiteit. “Ondanks het kappen, blijft dit dus
bosgebied”, vervolgt milieuambtenaar Filip
Konings. “De grootte van de nieuwe bomen
varieert tussen 1,5 en 2 meter, terwijl die van
de struiken 1,2 meter bedraagt. De Bilzenaren krijgen er alzo op korte termijn een
mooie, karakteristieke én veilige groene
zone bij. Een goed voorbeeld in dat opzicht
is het bos met allemaal soorten van hier, dat
in 1988 werd aangeplant in de Katteberg.”
BEHEERPLANNEN
Sinds 2010 hanteert de stad een beheerplan
voor de 100 hectare bos in haar bezit. Alles
draait rond het duurzaam onderhoud van
de bossen, alsook de toegankelijkheid en de
kapregeling gedurende 20 jaar. Het Agentschap Natuur en Bos vormt het huidige
plan momenteel om naar een natuurbeheerplan volgens de nieuwe wetgeving. De
voorbije jaren kwamen er heel wat bossen
bij in Bilzen, waaronder het Weerterbos in
Grote-Spouwen, aan het Broek in Rosmeer,
het Rixbosch in Kleine-Spouwen en op twee
locaties in Rijkhoven. In Rooi (cover), Hees
en Eik werden eveneens nieuwe bossen
aangeplant.
De Bilzerse parken spelen ook een belangrijke rol in het natuurbeleid. Voor de parken
Haffmans en Edelhof werd een harmo-

nisch park- en groenbeheerplan opgesteld.
Bovendien werden de afgelopen decennia
in het park Haffmans diverse speciale
bomen en struiken voorzien. De samenwerking met Domein Bokrijk maakt van de
groene long in het centrum steeds meer
een arboretum.
HOOGSTAM BOVEN
Rond Alden Biesen en de Rentmeesterij
heeft de stad 16 hectare hoogstamboomgaarden in eigendom. Deze herbergen
verschillende planten en insecten en zorgen
voor nestgelegenheid voor o.a. steenuilen,
lijsters en merels. Het populaire Biesonder
appelsap wordt gemaakt van onbespoten
vruchten uit de eigen boomgaarden. Elk
jaar laat het initiatief ‘Bilzen de boom in’
een 700-tal kinderen kennismaken met
het unieke stuk natuur. Om de hoeveelheid
hoogstammige (fruit)bomen in de regio
te bevorderen geldt bij iedere bouwvergunning de verplichte aanplant van een
viertal exemplaren.
HOLLE WEGEN EN BERMEN
“Het behoud en stimulatie van het milieu
omvat veel meer dan bossen en parken”,
aldus Filip Konings. “Zo maakt de stad al
circa dertig jaar deskundig werk van het
beheer van enkele holle wegen op haar
grondgebied. Het zijn ecologisch interessante elementen in agrarische gebieden,
9
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Hoogstamboomgaard Rentmeesterij

met waardevolle vegetatie als marjolein
en ruw parelzaad. Voor de wegbermen is
er eveneens een beheerplan. De bermen
vormen verbindingen voor kleine dieren,
insecten en planten en zijn dus cruciaal
voor de ontwikkeling van de flora en fauna
in Bilzen.”

Wachtbekken Broekem

WACHTBEKKENS VOL LEVEN
Voorts beheert de stad 15 wachtbekkens.
Deze dienen op de eerste plaats om wateroverlast te voorkomen. Tegelijk zorgen
ze voor het ontstaan van een typische
vegetatie met bijbehorende insectenwereld. Dat maakt van de wachtbekkens
kleine natuurreservaten voor de toekomst.
Bilzen staat ook bekend als vlinderstad.
Enkele jaren geleden telde de Vlinderwerkgroep 23.000 stuks van 36 verschillende
soorten.
TOELAGES
Het stimuleren van de plaatselijke natuur
wordt doorgetrokken in de stedelijke
gebieden. Op pleintjes, verkeersgeleiders
en in woonzones kiest men voor planten
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die hier thuishoren. De stad onderhoudt
een 8.000-tal laanbomen, die een cruciaal
onderdeel zijn van het klimaatplan.
Ogenschijnlijk kleine ingrepen als tegeltuintjes zorgen meteen voor dubbel zoveel
sfeer in de buurt.
Schepen Meijers: “Om te zorgen voor nog
meer groen in de straten, voorzien wij
toelages voor inwoners die hun voortuin
ontharden. Tot slot zijn er subsidies voor
de aanleg en het onderhoud van kleine
landschapselementen, zoals knotbomen,
hagen, houtkanten en amfibiepoelen.
Die zijn essentieel om het onovertroffen
Haspengouwse karakter van onze regio te
bewaren. Het mag duidelijk zijn: milieubeleid
is een breed en complex gegeven. Elke dag
maakt de stad op diverse manieren werk
van de natuur in alle deelgemeenten.”

Info: Milieudienst I 089 51 93 39

MILIEU

BURGERS EN BELEID
SCHOUDER AAN SCHOUDER
VOOR PROPERE STAD
Tijdens de luisteravonden van de voorbije weken bleek nog maar
eens dat de Bilzenaren zwerfvuil en sluikstorten als storend ervaren.
De stad doet er alles aan om woonbuurten en natuurgebieden zo
proper mogelijk te houden. Maar afval is een verantwoordelijkheid van
iedereen. In dat opzicht is het positief dat meer en meer burgers zich
als Mooimaker registreren en er met de grijpstok op uittrekken.

D

e lockdowns brachten massa’s wandelaars op de been. Doordat er meer
mensen de natuur verkennen, neemt niet
alleen het zwerfvuil toe maar stijgt ook het
aantal meldingen, klinkt het bij de Milieudienst. Dat stelt de bevoegde diensten in
staat om het vuilnis weg te halen.
De stad beschikt over een milieubeheersploeg van zes personen, die instaat voor
het borstelen van de wegen, het ledigen
van de meer dan 350 vuilnisbakken en
het opruimen van sluikstorten, zwerfvuil en
afval van evenementen. In Bilzen gelden
GAS-boetes voor sluikstorters. Wanneer
een dader wordt geïdentificeerd, loopt deze
het risico op een boete van maximaal 350
euro.

Ook vrijwilligers steken een handje toe. De
afgelopen drie jaren was er een duidelijke toename van Bilzerse Mooimakers.
Momenteel zijn er zo’n 85 geregistreerd. Ze
stippelen zelf een route uit, die ze minstens
één keer per kwartaal proper maken. OVAM
voorziet gratis materiaal, zoals prikkers,
handschoenen en veiligheidsvestjes. De
Milieudienst zorgt voor de vuilniszakken en
het ophalen ervan. Het engagement van
de Mooimakers wordt beloond met digitale
punten, die via het LimbU-systeem kunnen
worden ingeruild voor trein-, bus- of cinematickets.

In het eerste kwartaal van 2021 haalden de
Mooimakers 167 zakken zwerfvuil op. Dat
is bijna dubbel zoveel in vergelijking met
dezelfde periode vorig jaar. Sinds maart
2020 helpt Cindy Dops (l.) o.a. de Borreberg,
het park Haffmans en de omgeving van de
vijvers in de Katteberg netjes te houden:
“Ik ben een echte buitenmens en dit is als
het ware mijn achtertuin. Ik kom hier vaak
en dan is het leuker als er geen rommel
ligt. Meestal gaat het om blikjes en flessen,
soms om grof huisvuil. Ik verschiet er af en
toe van wat sommigen durven dumpen.”
Cindy hoopt dat nog meer stadsgenoten
zich engageren als Mooimaker: “Registreren kan heel eenvoudig via hun website.
Het is toch veel leuker om zelf in actie te
schieten dan te zitten kniezen? Dankzij het
engagement van de vrijwilligers hebben de
medewerkers van de Groendienst ruimte
voor alternatieve taken. Als ik mijn ronde
doe, krijg ik alleen maar enthousiaste
reacties van mensen die ik onderweg
tegenkom. En er ontstaan hechte vriendschappen met andere Mooimakers, zoals
mijn buurvrouw Eva en haar gezin. Kortom:
dit is een kleine moeite met positieve resultaten voor duizenden Bilzenaren.”
Al die inzet van burgers en stadsdiensten
kost geld en inspanningen, die niet nodig
waren als sommigen minder nonchalant
zouden zijn en papiertjes, blikken of flesjes
meteen zouden deponeren waar ze thuishoren: in de vuilnisbak.
Info: 0800 25 003 I omgeving@bilzen.be I
mooimakers.be

Ook Limburg.net schakelt deze maand een versnelling hoger tegen vuilnis. Met een
gerichte actie wordt iedereen opgeroepen nutteloze verpakkingen en onnodig afval te
vermijden. Alle info op www.afvalvrijmei.be
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VA C C I N AT I E C E N T R U M

UITKIJKEN NAAR
BETERE TIJDEN
Waarom is het noodzakelijk dat we ons laten vaccineren? En wat gaat u als eerste
doen zodra de maatregelen versoepeld worden? We vroegen het aan enkele
Bilzenaren vlak nadat ze hun eerste, felbegeerde prik kregen. Het antwoord was
unaniem: genieten van de herwonnen vrijheid en samen vieren met familie en
vrienden. Laat net dat de reden zijn waarom het cruciaal is dat ook u zich laat
vaccineren. Want alleen als 70 tot 80% van de bevolking ingeënt is, kunnen we het
coronavirus achter ons laten.

Irène Hensels uit Eigenbilzen (l.) en Alfonsien Noben uit
Munsterbilzen (r.) verlangen er vooral naar om hun kinderen en
kleinkinderen terug te zien. “Ik zou dan graag onbezorgd een
koffie met hen drinken”, stelt Irène. “Het vaccin wordt ons aangeboden. Dan moeten we die kans ook grijpen”, vult Alfonsien aan.

“Samen moeten we COVID-19 te lijf gaan. Ik liet me vaccineren
zodat ik weer naar ZinInZang, het Nieuwjaarsconcert en de opera
kan gaan. Ik mis die culturele uitstapjes.”
Florentine Vandebosch – Bilzen

“Terug uitgaan met vriendinnen en naar het zaalvoetbal
gaan, daar kijk ik het meeste naar uit. Ik werk in de
zorgsector en liet me vaccineren om anderen te
beschermen. Ik raad iedereen aan om hetzelfde te
doen, uit liefde voor de personen die u graag ziet.”
Lien Decuypere uit Martenslinde kon niet op de foto
omdat ze tot haar spijt nog niet bij de kapper geraakt
is. Alle begrip daarvoor.
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Paul Meijers uit Eik is zichtbaar blij na zijn inenting: “Ik hoop
dat ik snel weer kan fietsen met vrienden en mijn familie mag
ontvangen. Als iedereen zich
laat vaccineren, kunnen we
elkaar veilig terugzien
en hoeven we niet
meer bang te zijn
om een praatje te
slaan.”

WAT NA VACCINATIE? BLIJF
DE MAATREGELEN VOLGEN!
Het is belangrijk om ook na de vaccinatie de coronarichtlijnen op te volgen. Het duurt immers 10 tot 14 dagen
vooraleer uw lichaam antistoffen ontwikkelt. Bovendien is
er – zoals bij alle vaccins – nooit 100% garantie op volledige
bescherming. Pas wanneer 70 tot 80% van de bevolking
een prik kreeg en we evolueren naar groepsimmuniteit,
kunnen we COVID-19 overwinnen.
“Ik liet me vaccineren om mezelf te beschermen, maar ook om
snel opnieuw op bezoek te gaan bij mijn broer Gaston.”
Annie Berx – Schoonbeek

“Iedereen wil toch terug vrijheid en een goede
gezondheid? Daarom is het belangrijk dat ook jonge
mensen zich laten vaccineren. Op afstand elkaar
ontmoeten is niet hetzelfde. We willen onze vrienden
een dikke knuffel geven, een familiefeest organiseren
en eens goed op restaurant gaan”, besluiten Raymonda
Vandebroek en haar man Jef uit Beverst.

HOE BEVESTIG IK MIJN
AFSPRAAK?
Een tiental dagen op voorhand ontvangt u een persoonlijke
uitnodigingsbrief. Als uw gegevens bekend zijn, ontvangt
u ook een e-mail en/of sms. De e-mail komt steeds van
noreply@doclr.be. De sms-berichten worden verstuurd
vanuit het nummer 8811. Om te zorgen voor een vlot verloop
in het vaccinatiecentrum, is het absoluut noodzakelijk om
uw afspraak te bevestigen. Volg hiervoor de instructies in
de uitnodiging:
Surf naar www.laatjevaccineren.be/registratie en vul uw
persoonlijke vaccinatiecode in.
Scan de QR-code op uw uitnodigingsbrief.
Lukt bovenstaande niet? Contacteer het callcenter via
089 39 96 80.
Gelieve eerst uw uitnodiging grondig te lezen of de veelgestelde vragen op onderstaande website te raadplegen,
alvorens te telefoneren. Op die manier blijven de lijnen
open voor dringende vragen of voor diegenen die niet zo
vertrouwd zijn met de pc.
Vergeet niet uw afspraak te annuleren als u zich niet wenst
te laten inenten. Dan kan het vaccin worden gebruikt voor
een andere inwoner.
Wie zich op de reservelijst wil zetten, kan terecht op
www.qvax.be.

BENT U RISICOPATIËNT?
Bespreek met uw huisarts of u al dan niet toegevoegd
moet worden aan de lijst voor prioritaire vaccinatie. U kan
zelf controleren of u er opstaat op www.myhealthviewer.be.
Problemen om de lijst te raadplegen? Uw apotheker of
ziekenfonds kan dit voor u nakijken maar enkel artsen
kunnen de lijst aanvullen.
Tot slot was iedereen het erover eens dat ze in het vaccinatiecentrum zeer goed en vlot ontvangen werden door de medewerkers
en vrijwilligers: “Een dikke pluim voor de organisatie!”

Info: www.bilzen.be/corona
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FOCUS

GEDICHTEN TEGEN HET VERGETEN

H

et overlijden van een dierbare gaat
gepaard met verdriet en verwerking.
Met de dichtbundel ‘Een verhaal is pas
gedaan als het niet meer wordt verteld’
wil Wouter Fimmers troost bieden in die
moeilijke periode. De Hoeseltse master in
de woordkunst weet waarover hij het heeft.
Regelmatig schrijft Wouter afscheidsceremonies voor uitvaartcentrum Matheï.
Dat dit zakboekje vol zachte woorden in een
harde tijd er precies nu komt, is niet echt
toeval. Wouter Fimmers (l.): “Alsof iemand
verliezen nog niet zwaar genoeg is, was
een laatste moment om vaarwel te zeggen
het afgelopen jaar vaak niet mogelijk. Ook
de afscheidsceremonies moesten door de
pandemie in uiterst beperkte kring beleefd
worden. Hierdoor misten veel mensen de
broodnodige steun die hen op de been kan
houden.”
De auteur neemt de lezer stapsgewijs mee
doorheen herkenbare momenten na het
heengaan van een graag gezien iemand.
Tegelijk wordt de lezer geïnspireerd om te
blijven vertellen over de naaste in kwestie.
Want een verhaal is pas gedaan als het niet
meer wordt verteld, vandaar ook de titel van
de bundel.
Voor gepaste illustraties zorgde stadsgenote Andrea Budé (r.): “Net als Wouter
ben ik actief in het deeltijds kunstonderwijs.
Mijn passie is lesgeven aan kinderen. Ik vind

het een voorrecht hen te begeleiden in de
zoektocht naar hun eigen creativiteit. Als
het me aanspreekt werk ik ook in opdracht,
zoals bij dit boekje. De stukken papier
die ik gebruik symboliseren de scherven
van herinneringen na het verlies van een
dierbare. Tijdens de verwerking proberen
de nabestaanden hun leven weer vorm te
geven en die scherven te verlijmen tot een
nieuw verhaal. De snippers papier vormen
landschappen waar de stilte overheerst
maar waar overal een nieuw begin te
vinden is, net zoals in de teksten van
Wouter. Persoonlijk ervaar ik in de stilte van
de natuur, in tijden van verdriet, een enorme
verbondenheid met iets groter dan mezelf.”

“Het boek groeide uit de warme reacties
van families die ik al mocht begeleiden
tijdens afscheidsceremonies”, aldus Wouter
Fimmers. “Verdriet kent vele vormen maar
iedereen heeft op tijd en stond nood aan
een troostend schouderklopje. Mensen die
zelf niet zo goed zijn met woorden kunnen
de bundel ook gebruiken om iemand
anders een hart onder de riem te steken.”
‘Een verhaal is pas gedaan als het niet meer
wordt verteld’ kost 14,95 euro en is verkrijgbaar
via onderstaande website of bij uitvaartcentrum Matheï, Kloosterstraat 46 in Bilzen.
Info: 0498 14 14 61 I www.wouterfimmers.be

DE BIB VRAAGT UW MENING

I

n mei neemt bibliotheek De Kimpel deel aan een grootschalig publieksonderzoek. Leden
worden gevraagd een online enquête in te vullen over de impact van corona. Thema’s zijn
o.a. de ervaring van bezoekers tijdens de pandemie, hun bezorgdheden en verwachtingen,
redenen om al dan niet naar de bib te gaan en hoe de terugkomst zo goed mogelijk te
organiseren.

Info: bilzen.bibliotheek.be/wij-vragen-jouw-mening
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De bevraging is volledig anoniem en duurt zo’n tien minuten. Per ingevulde enquête wordt
er 1 m² bedreigd regenwoud gered door World Land Trust. In het najaar volgt een tweede
luik over de werking en beleving van de bib. Daar zullen ook niet-leden en jongeren aan
kunnen deelnemen.

Archieffoto

I N S TA G R A M

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

#bilzagram en #visitbilzen!

photo.graphy1803: #visitbilzen

ankoopmans: #naturelovers

lucrese.erens:
#enjoythelittlethingsinlife

k.imj: #schoonbeek #gasgevennondedju

wouters328:
#eigenbilzen #lente
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ACTIVITEITEN

MEI
Door de maatregelen tegen het coronavirus is dit overzicht onder voorbehoud. Voor
een laatste stand van zaken kan u terecht bij de organisatoren.

Seniorenwerking in actie
• Gezondheidswandelingen:
maandag vanaf 10.30 uur
• Nordic walking: vrijdag vanaf 10 uur
Om het kwartier vertrekt aan LDC De
Wijzer een groep van 4 personen, incl.
de begeleider. Gratis deelname, vooraf
inschrijven verplicht
Info en inschrijvingen: 089 39 96 20 –
senioren@bilzen.be

The Anonymus Family
T.e.m. 31 mei staan de lichtgevende
beelden op het Leroyplein in Munsterbilzen. Hou de Facebookpagina van
CC De Kimpel in de gaten. Wie een foto
van de beelden post met de hashtags
#anonymusfamily en #ccdekimpel kan
een digitale geschenkkaart winnen.
Info: 089 51 95 30 – cultuur@bilzen.be
– www.dekimpel.be

ZinInZang virtueel
Begin mei staat een nieuwe meezingvideo
met ondertitels online met als thema ‘Ode
aan moeder bij ZinInZang’. Surf naar vimeo.
com/532453075 of kijk op 16 mei om 13.20
uur naar Eclips TV. Herhaling op 19 mei om
13.15 uur
Info: www.zininzang.be

T.E.M. 30 JUNI

XPO Grafiekkunst van Kunstkoepel –
Academie voor Beeld in het stedelijk
administratief centrum. Gratis toegang
Info: 089 39 96 00 – beeld@kunstkoepel.be
– www.kunstkoepel.be

VANAF 1 MEI

Kunstkijkers in het stadscentrum. Zie
pagina 20.
Info: 089 51 95 33 –
www.visitbilzen.be/kunstkijkers
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5 MEI

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

8 MEI

Bilzen de boer op – Korte ketenmarkt
met lokale, duurzame en ecologische
producten van 8 tot 12 uur op het
C. Huysmansplein. Ook op 22 mei
Info: 089 51 98 54 –
economie@bilzen.be

22 & 23 MEI

PinkstAIRfestivaL met op zaterdag afhaaleetdag en zondag muzikale wandel(zoek)tocht (5 of 10 km) door Beverst en
Schoonbeek. Vertrek op het St.-Gertrudisplein in Beverst
Info: info@harmonie-onsverlangen.be –
www.harmonie-onsverlangen.be

25 MEI

Webinar ‘Als je van spelen leren kan’ om 20
uur. Gratis deelname
Info en inschrijvingen:
huisvanhetkind@bilzen.be

VANAF 26 MEI

Zomeropera ‘Casa Ricordi’ in de Landcommanderij Alden Biesen
Info: zomeropera.be

30 MEI
9 MEI

Online opendeurdag en infosessie van
Kunstkoepel – Academie voor Muziek &
Theater vanaf 10 uur
Info: www.academielanaken.be

11 MEI

Bloedcollecte om 18 uur in BSGO Martinus
in Bilzen. Ook op 18 mei
Info: 0486 17 11 74 – www.rodekruis.be/bilzen

• Boekenmarkt vanaf 12 uur op de
Markt
Info: 089 51 95 06 –
bilzen.bibliotheek.be/boekenmarkt
• Open Gebedshuizendag – Luisterwandeling (2,5 km) langs Bilzerse gebedshuizen van 14 tot 18 uur met vertrek op
de Markt. Gratis deelname en snackzakje
Info: 089 51 94 43 –
liselotte.alentijns@bilzen.be

VAN 14 T.E.M. 16 MEI

Gas geven! Bilzen Run – Wandel- en looptochten (5, 10, 21 of 42 km) van de
Sportdienst i.s.m. Bilzen Sport Promotion. Vrij vertrek en aankomst op de Markt.
Er is ook een gezinsfietstocht (26 km). Gratis deelname. Een gift voor het goede
doel kan op rek.nr. BE17 0910 1953 5021 van de stad Bilzen. Inschrijven via
www.bilzen.be/gasgeven
Info: 089 51 95 18 – sport@bilzen.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 juni
moeten uiterlijk 10 mei zijn ingegeven. Surf voor een
volledig overzicht naar www.uitinbilzen.be.

ACHTERAAN

NIEUW
IN BILZEN
Boekhoudkantoor Vastacc in de Stationlaan 8
bus 5 levert financieel advies op maat. Patrick
Peumans en Koen Schurmans ondersteunen
klanten bij fiscale en sociale optimalisatie.
Daarnaast zorgen ze voor begeleiding op het
vlak van pensioenen en vermogensopbouw.

JEUGDBIB HEEFT ALTIJD IETS TE BIEDEN

Info: 0478 26 94 90 I patrick@vastacc.be I
www.vastacc.be

B

aby’s, beginnende lezertjes of avontuurlijke tieners; allemaal komen ze aan
hun trekken in de jeugdafdeling van bibliotheek De Kimpel. In het opmerkelijke boekenbos is het fijn snuisteren en het aanbod is gigantisch: prenten- en
(voor)leesboeken, luister- en fundelboekjes, informatieve werken voor kinderen
tussen 3 en 12 jaar en niveauboeken voor 9- tot 14-jarigen.
Gericht zoeken kan in de uitgebreide catalogus op de pc’s via termen als
bvb. groeiboeken, toneellezen of samenleesboeken. Niemand wordt over het
hoofd gezien. De jeugdbib beschikt namelijk ook over 274 boeken met het
lettertype ‘Dyslexie’ en meer dan 400 titels in de categorie ‘Makkelijk lezen’. De
luisterpuntbibliotheek is nog eens goed voor 7.000 extra luisterboeken.
Keuzestress door al die mogelijkheden? Dan is er de tool Bieblo voor kinderen
tussen 6 en 11 jaar. Op basis van hun interesses krijgen zij leestips. Voor nog meer
aanraders zorgt boekenzoeker.be, inclusief thematische lijstjes en persoonlijke
favorieten van lezers.
Info: bibliotheek@bilzen.be I bilzen.bibliotheek.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

JUBILEA

SPEELSE STRATEN
Iedere zomervakantie hebben ouders de mogelijkheid hun straat om te
toveren tot een speelstraat. Kinderen en jongeren kunnen dan zorgeloos buiten
ravotten zonder gehinderd te worden door gemotoriseerd verkeer. Zeker tijdens
een staycation betekent zo’n speelstraat een absolute meerwaarde, ook voor
volwassenen, uiteraard rekening houdend met de dan geldende maatregelen.
Geïnteresseerden hebben tot maandag 17 mei de tijd om het ingevulde
aanvraagformulier en de bewonersenquête aan de Jeugddienst te bezorgen.
Tip: ga niet van deur tot deur om de enquête te laten invullen door de buren
maar kies voor een coronaproof alternatief, zoals een WhatsApp-groep.
Info: 089 51 93 29 I jeugd@bilzen.be I www.bilzen.be/jeugd

Diamanten bruiloft | Reynders – Franssen, Bilzen

Briljanten bruiloft |
Huygen – Vanbrabant, Munsterbilzen

ONDERWERP MELDING:

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

wegdek

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

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

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

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

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

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

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

PRAKTISCH

OPENINGSUREN
De openingsuren van de stadsdiensten vindt u op
www.bilzen.be, net zoals eventuele wijzigingen.
• Stedelijk administratief centrum: 089 51 92 00 en
info@bilzen.be
• Sociaal Huis: 089 51 94 80 en sociaalhuis@bilzen.be
• Ruimtelijke Ordening: 089 51 93 00 en ruimte@bilzen.be
• CC De Kimpel: www.dekimpel.be
• Toeristisch Infokantoor en Onthaalcentrum:
www.visitbilzen.be/contact
• Recyclagepark: 0800 90 720 en limburg.net/recyclageparken

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 35

Alle diensten zijn gesloten op 1 mei (Feest van de Arbeid),
13 mei (O.L.H. Hemelvaart) en 14 mei (brugdag). Op 14 mei
gaat zwembad De Kimpel open om 13.30 uur. Zondag
23 mei (Pinksteren) en 24 mei (pinkstermaandag) zijn
eveneens alle diensten gesloten.

Schepen Bruno Steegen
Lokale economie, toerisme, vreemdelingen, inburgering,
promotie
• Op afspraak | 089 51 92 42

In zwembad De Kimpel is het nog steeds verplicht op
voorhand te reserveren. De openingsuren en tijdsblokken
staan op www.bilzen.be/openingsuren-zwembad.

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

Het infokantoor in het oude stadhuis is elke werkdag open
van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur en op woensdag
doorlopend van 9 tot 16 uur. Het Onthaalcentrum in Alden
Biesen is open van 9.30 tot 17.30 uur.
LDC De Wijzer is van maandag t.e.m. donderdag open van
9 tot 16.30 uur en op vrijdag van 9 tot 14 uur.

Schepen Guido Cleuren
Openbare werken, gebouwen, nutsvoorzieningen, begraafplaatsen, 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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BILZEN VERENIGD

KUNSTKIJKERS

EEN ONTDEKKINGSTOCHT LANGS VERBAZINGWEKKENDE VITRINES

D

e hele maand mei transformeert een
vijftigtal lokale kunstenaars de etalages
in de binnenstad. ‘Kunstkijkers’ maakt van
het centrum één groot creatief circuit waarop
heel wat te ontdekken valt. Een wandeling
verbindt alle werken. Er zijn ook tal van prijzen
te winnen.

Curator van al dat moois is Gie Motten (r.),
die onlangs na een jarenlange loopbaan als
leerkracht in Kunstkoepel – Academie voor
Beeld op pensioen ging. Hij doet ook zelf mee,
met een blikvanger bij kapsalon Jos Clerx:
“Met dit initiatief laten we kunstenaars van
Bilzen, Hoeselt en Riemst naar buiten treden.
Door hun creaties in de vitrines van handelszaken te plaatsen leert een groter publiek hen
kennen. Het is anders dan naar een tentoonstelling te gaan. Op deze manier bereiken
we mensen die graag winkelen maar tevens
toevallige passanten.”
Dat beaamt de 26-jarige Bilzerse fotografe
Kim Nijs (l.), wiens werk te zien zal zijn bij
Chloé Conceptstore: “Het is een tof project!
Zeker omdat iedereen op een laagdrempelige

COLOFON

manier kan proeven van kunst van lokale
creatievelingen. Mensen kunnen vrijblijvend
interesse tonen en dat is een goed concept.
Ik verwacht dat veel voorbijgangers, soms
zelfs zonder het te beseffen, bij het initiatief
betrokken zullen geraken.”

Daarenboven geeft Kunstkoepel - Academie
voor Beeld iedereen de kans om binnen te
gluren in de ateliers. Door corona zal dat op
een zeer opvallende manier verlopen. Hoe,
dat ontdekt u ter plaatse. Probeer zeker in het
weekend van 8 en 9 mei langs te gaan.

Kim Nijs werkt bij Zibber en als zelfstandig
fotograaf in bijberoep. Haar specialisatie ligt
bij mode en portretten. Voor ‘Kunstkijkers’
heeft ze recente beelden geselecteerd: “Ik heb
deze foto’s gemaakt voor een campagne van
Tessa Borrenbergs, een Belgische designer en
goede vriendin die bezig is met sustainability. Ik
kreeg de volledige vrijheid, vandaar het tijdloos
karakter van de beelden. Dat typeert trouwens
mijn huisstijl. Inspiratie haal ik uit de kracht en
zuiverheid die de vrouw uitstraalt.”

WIN
Laat weten welke combinatie van kunstwerk
en handelaar u het meest geslaagd vindt en
waarom en maak kans op een prijs. Onder alle
inzendingen wordt een cheque ter waarde
van 500 euro verloot, te spenderen bij één van
de kunstenaars. Daarnaast zijn er 50 digitale
geschenkkaarten van 25 euro te winnen. Een
wedstrijdformulier vindt u bij de deelnemende
winkels, in de Toeristische Onthaalcentra van
Bilzen, Alden Biesen, Hoeselt en Riemst en
cultuurcentrum De Kimpel. Deponeer het
ingevulde formulier vóór 1 juni in de speciale
brievenbus aan het oude stadhuis op de Markt
en wie weet bent u bij de gelukkige winnaars.

Ook voor de handelaars is het initiatief
een leuke manier om hun zaak in de
kijker te zetten. Er werd gezocht naar de
geknipte match qua kunstenaar wat betreft
beschikbare ruimte, stijl en inhoud. Samen
bepalen ze het aantal werken en de plaatsing
ervan. Er werden geen thema’s opgelegd.

Info: Cultuurdienst I 089 51 95 33 I
www.visitbilzen.be/kunstkijkers
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