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VOORWOORD

Beste Bilzenaar
Lezen speelt een essentiële rol in de algemene ontwikkeling van kinderen en jongeren. Via
boeken doen ze niet alleen kennis op, ze denken ook genuanceerder en leggen de basis voor
een geslaagde toekomst. Wie ongeletterd is, ziet zijn of haar kansen in de maatschappij slinken.
Bibliotheek De Kimpel zet daarom sterk in op leesplezier bij jongeren en een hechte samenwerking met de Bilzerse scholen en het onderwijzend personeel. Eén van hen is cultuurambassadeur en Beste Boekenmeester van Vlaanderen Jan Lambrechts (r.): “Lezen moet een beleving
zijn voor kinderen, op school maar zeker ook thuis. Voorlezen kan een belangrijke stimulans zijn
om later zelf boeken ter hand te nemen. Bij ons in de Sint-Mauritiusschool is er Kwartiermakers,
waarbij alle leerlingen iedere dag 15 minuten vrij mogen lezen of verhalen krijgen voorgeschoteld.
Thuis kunnen luisterboeken een verrijking zijn voor zowel de kinderen als hun ouders.”
Samen met Jan werkte de bib het project Boekenbeker uit. In plaats van een traditionele boekbespreking dragen leerlingen passages expressief voor op het podium. Dit soort van leestheater
versterkt de beleving en verhoogt het leesplezier.
Een ander initiatief is de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. De deelnemende jongeren lezen
en bespreken acht boeken, die ter beschikking worden gesteld door de bibliotheek. Uiteindelijk
kiezen ze hun favoriet. Ook hier is technisch en begrijpend lezen een opstap naar de echte
beleving van literatuur.
Jan Lambrechts: “Toen bibliotheek De Kimpel enkele jaren geleden werd uitgeroepen tot beste
van Vlaanderen en Brussel vond ik dat terecht. Dit is en blijft een verrijking voor de inwoners
maar ook voor de scholen. Onze klassen komen hier regelmatig op bezoek. De medewerkers
staan altijd klaar om te helpen. Ze maken de kinderen enthousiast en helpen hen het juiste
boek te vinden.”
Het mag dus niet verbazen dat de stedelijke bib onlangs knap tweede werd in het Limburgonderzoek van de UHasselt en Het Belang van Limburg, op slechts 0,03 punten van de winnaar.
Bovendien wordt het standaardaanbod voor het onderwijs in deze niet vanzelfsprekende tijden
verruimd met enkele opvallende acties. Leerkrachten kunnen themakoffers ontlenen met
daarin boeken, strips, films en muziek rond één bepaald onderwerp. Voorts hebben scholen de
mogelijkheid om de pop-upbib voor een periode van drie weken te huren. Een unieke kans om
tijdelijk een minibibliotheek op de speelplaats te installeren.
Fons Caubergh
schepen van bibliotheek
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Borreberg

“Het valle van de blaer ès waaj het vrigjoër: ielek blaod wiët ’n bloem.”
~ De herfst is een tweede lente waarbij elk blad een bloem wordt.
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VOORAAN

HERSTELWERKEN
BRUG EIGENBILZEN
Midden oktober gingen de herstelwerken aan de brug in Eigenbilzen van start. In functie van de stabiliteit wordt de ruimte eronder
opgevuld met grond. Bovendien zal men de rijweg verbreden,
zodat in de toekomst dubbelrichtingsverkeer mogelijk is. Ook de
voetpaden worden verbreed. Op die manier zal de voormalige brug
zowel veiliger zijn voor zwakke weggebruikers als voor gemotoriseerd verkeer. De ingrepen kosten 40.000 euro, waarvan 4.500
euro voor rekening van de stad.
Info: Wegendienst I 089 39 96 60

Archieffoto

BILZERSE CODERDOJO ZOEKT COACHES
Maandelijks reppen jongeren van 7 tot 18 jaar zich naar de stedelijke bibliotheek voor de
CoderDojo. Via deze gratis workshops leren ze samen websites, games, apps en software
te programmeren. De club is megapopulair en bijgevolg telkens snel volzet.

11 NOVEMBER:
WINKELWOENSDAG
11 november mag dan wel een officiële
feestdag zijn, in Bilzen valt er die dag heel
veel te beleven. De wekelijkse woensdagmarkt tekent present van 8 tot 13 uur
en de winkels in het centrum openen de
deuren van 9.30 tot 13.30 uur.

Wie een beetje thuis is in programmeren en belangeloos jongeren op weg wil helpen in
de wondere digitale wereld mag contact opnemen met bibliotheek De Kimpel. U wordt er
met open armen ontvangen.

Bovendien maken klanten kans op een
modieuze en goedgevulde shoppingbag
ter waarde van 15 euro, met daarin o.a.
een flesje Biesonder appelsap, pralines en
een kortingbon voor Bilzen Mysteries.
Blijf op de hoogte van het programma
van Winkelwoensdag via onderstaande
Facebookpagina.

Info: 089 51 95 06 I bilzencoderdojo@gmail.com I www.coderdojobelgium.be

Info: Facebook: Shoppen in Bilzen

Om de wachtlijst weg te werken is de bib op zoek naar nieuwe vrijwillige coaches om de
deelnemers te inspireren. Een passie voor ICT, didactische vaardigheden en een enthousiaste aanpak zijn daarbij belangrijker dan het juiste diploma.
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VOORAAN

HERINRICHTING
BEGRAAFPLAATSEN
GAAT VERDER
Sinds kort zijn de begraafplaatsen in Mopertingen en Eigenbilzen voorzien
van meer comfortabele hoofdpaden. Eerder kwam de begraafplaats in
Waltwilder aan de beurt. Zowel in Mopertingen (foto) als Waltwilder werden
de hoofdpaden verhard, hetgeen de toegankelijkheid beduidend ten
goede komt. De uitvoering in beton kost op beide locaties samen circa
36.000 euro.

JEUGDWERKING
UIT STARTBLOKKEN
GESCHOTEN

Op de begraafplaats in Eigenbilzen vond een gelijkaardige ingreep plaats.
Daar werd het pad in kleiklinkers, dat enkele jaren geleden in het voorste
gedeelte werd aangelegd, helemaal doorgetrokken tot achteraan. De
realisatie is goed voor een bedrag van 17.500 euro.
Met het oog op de winter kunnen bezoekers zich er alzo veiliger
verplaatsen. Bovendien zijn de nieuwe paden minder onderhoudsintensief. In de loop van de volgende jaren worden ook de andere Bilzerse
begraafplaatsen heringericht en in functie van het milieu vergroend.
Info: Wegendienst I 089 39 96 60

Corona of niet, de Bilzerse jeugdwerkinitiatieven blijven
niet bij de pakken zitten. Begin oktober startten de 29
organisaties allemaal op een veilige manier weer op. Zo
vinden alle activiteiten plaats in bubbels van maximum 50
personen. Wat er allemaal te beleven valt qua jeugdwerk
is terug te vinden in de brochure ‘Het beweegt in Bilzen
2020-2021’. Die is gratis verkrijgbaar bij de Jeugddienst en
staat tevens online op www.bilzen.be/jeugd.
Ook het Jeugdwelzijnsteam is opnieuw actief in de wijken
van Gansbeek en Schoonbeek. Teamleden Daphne en
Annelore bieden de plaatselijke jeugd er meerdere keren
per week zinvolle vrijetijdsactiviteiten aan. Goed nieuws: voor
het eerst is er in Gansbeek een tienergroep voor leerlingen
van het eerste t.e.m. derde middelbaar. Die doorstroming
bewijst dat de kinderwerking resultaat oplevert.
Info jeugdwerk: 089 51 93 29 I jeugd@bilzen.be
Info jeugdwelzijn: 089 51 94 46 I annelore.lambie@bilzen.be
I 089 51 94 47 I daphne.pilotto@bilzen.be

ONDERHOUDSPLAN
HOOGSTAMBOOMGAARDEN ALDEN BIESEN
De Nationale Boomgaardenstichting voert op vraag van de stad een inventaris uit van de hoogstamboomgaarden rond de Rentmeesterij in Rijkhoven. Bedoeling is een onderhoudsplan op te stellen voor
het levende erfgoed en de waardevolle fruitrassen.
Gespreid over 40 hectare staan er meer dan 3.300 bomen. De waaier aan variëteiten is ongezien: meer
dan 250 verschillende appelsoorten, zowel 80 peren- als kersenrassen en 40 pruimensoorten.
De inventaris zal duidelijk maken wat er moet gebeuren qua verjonging van de bomen en achterstallige
snoei. Het project wordt toepasselijk bekostigd met de opbrengst van het Biesonder appelsap. Dat heerlijk
drankje wordt immers gemaakt van appels uit de boomgaarden rond Alden Biesen.
Info: 0470 99 10 33 I info@rlhv.be I www.rlhv.be I www.boomgaardenstichting.be
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BELEID

UIT DE GEMEENTERAAD
HEEMKUNDEKRING
BILISIUM VERHUIST
Vanaf 1 januari 2021 zal Bilisium zijn intrek nemen in de
Kloosterstraat 12 in het centrum. De stad sloot daartoe
een huurovereenkomst van negen jaar af met de
kerkfabriek Sint-Mauritius, die eigenaar is van het pand.
Momenteel is de heemkundekring gehuisvest in het
oude ziekenhuis aan de Ganshof. Gezien de geplande
afbraak van dat gebouw werd een andere locatie
gezocht en nu dus gevonden. Bilisium is al actief sinds
1968 en houdt zich bezig met de studie en het behoud
van het rijke culturele en historische erfgoed van Bilzen.

NIEUWE PARKING OP MEREMWEG
De parkeerdruk op de Meremweg
neemt toe. De stad zal daarom een
parking aanleggen op het perceel
tussen huisnummers 37c en 39,
richting Pater Damiaanstraat. In
totaal komen er 28 plaatsen voor
langparkeren. Het aantal gestationeerde auto’s in de Meremweg zal
op die manier sterk verminderen,
hetgeen voor een veiligere verkeerssituatie zorgt.

Hoge masten, pylonen en andere draagconstructies worden vaak als storend
ervaren in het landschap, temeer
er steeds minder vrije open ruimte
beschikbaar is. In dat kader voert de stad
een belasting in op dergelijke objecten
die een hoogte hebben van minimaal 15
meter boven het maaiveld.

De grond wordt gehuurd van de kerkfabriek Sint-Mauritius. De lopende pachtovereenkomst werd verbroken. De stad voorzag een uittredingsvergoeding en zal in ruil de eerste
drie jaar geen huur hoeven te betalen. Daarna bedraagt die 500 euro per jaar.

De volgende gemeenteraad vindt
plaats op dinsdag 10 november om
20 uur. Bij het ter perse gaan van
deze Dertien was de exacte locatie
nog niet bekend. Deze wordt zo snel
mogelijk meegedeeld via de stedelijke communicatiekanalen.
Archieffoto

Info: bilzen.be/gemeenteraad
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STAD VOERT
BELASTING IN
OP MASTEN EN
PYLONEN

Zulke masten en pylonen zijn een vorm
van visuele vervuiling, zeker in woonomgevingen en op toeristische locaties.
Mensen wonen niet graag in de buurt
van hoogspanningsmasten. Bovendien is
er het stijgend aantal toeristen dat Bilzen
ontdekt. Ze zijn enorm gecharmeerd
door de authentieke en ongerepte
landschappen en dat wil de stad zo
houden.
De belasting bedraagt jaarlijks 3.500
euro per constructie. Vrijstellingen zijn
mogelijk voor installaties die groene
energie produceren of die voor louter
recreatief gebruik dienen. Hetzelfde
geldt voor constructies bedoeld voor
openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten.
De regeling gaat in vanaf begin dit jaar
en duurt tot eind 2025.

SAMENLEVING

NIEUW BUURTHUIS
VOOR SCHOONBEEK
Samen met sociale huisvestingsmaatschappij Cordium werd het pand in de
Dennenstraat 8 in Schoonbeek omgebouwd tot een gloednieuw buurthuis.
Inwoners kunnen er terecht voor een uitgebreid aanbod aan activiteiten. Dit
alles in een ontspannen sfeer, zodat ze elkaar leren kennen en samen hun
schouders kunnen zetten onder de dagelijkse werking van de deelgemeente.
De jeugdwelzijnswerkers ontfermen zich over de kinderen en tieners uit de
omgeving. Ze begeleiden hen bij eventuele vragen of moeilijkheden maar
bieden hen bovenal een plezante vrije tijd aan. De installatie van een polyvalente
speeltuin creëert nog meer mogelijkheden om zich uit te leven in de buitenlucht.
Nieuw is ook het aanbod voor volwassenen. Dankzij een samenwerking tussen
de stad, het Sociaal Huis en Rimo Limburg worden twee buurtopbouwwerkers
ingezet om initiatieven van informatieve, creatieve en vormende aard te
organiseren. Vanaf 1 november worden er contactmomenten ingepland met
de wijkagent, de sociale dienst van Cordium, een educatief medewerker, een
maatschappelijk werker en de burgemeester. Zo vinden buurtbewoners snel de
weg naar de juiste professionele instanties rond hulp- en dienstverlening. De
opbouwwerkers zijn ook actief in de wijken van Munsterbilzen en Gansbeek.
Info: 089 51 94 80 I sociaalhuis@bilzen.be
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BELEID

EXTRA BUDGET, LOGISTIEKE HULP EN KORTINGEN

STAD BILZEN BREIDT
CORONASTEUN UIT

De coronacrisis heeft op alle segmenten van de samenleving een
ernstige impact. In het kader van de algemene relance biedt de
stad de nodige ondersteuning aan zowel inwoners als verenigingen.
Doel is deze periode zo goed mogelijk te overbruggen en werk te
maken van een doorstart voor iedereen.

V

anuit het Sociaal Huis is er nog
meer aandacht voor gezinsondersteuning. Om te beginnen wordt
het consumptiebudget van gezinnen met
een verhoogde tegemoetkoming opgekrikt
d.m.v. een digitale geschenkkaart van 50
euro. Die kunnen zij besteden bij de deelnemende Bilzerse handelaars. Daarnaast
komt het beleid tussen in schoolfacturen van gezinnen die via het Groeipakket een sociale toeslag ontvangen en
wiens kinderen vanaf dit schooljaar in het
secundair onderwijs les volgen. Er is een
maximum van 50 euro per leerling.
Er werden 40 laptops aangeschaft bedoeld
voor kwetsbare gezinnen. Voorts kocht
de stad voor meer dan 5.000 euro aan
speelgoed en boeken bij lokale handelaars.
Hiermee werden pakketten samengesteld,
waarvan minder begoede families op basis
van een rolbeurt kunnen gebruikmaken.
Voor al deze acties tezamen werd een som
van 170.000 euro uitgetrokken.

EVENTCAMIONETTE
Ook de plaatselijke verenigingen kunnen
rekenen op stedelijke hulp. De Vlaamse
regering kende op dat vlak een dotatie van
425.078 euro toe uit het noodfonds. Van dat
bedrag werd 207.496 euro voorzien als rechtstreekse steun voor Bilzerse jeugd-, sport-,
cultuur- en seniorenorganisaties. Sommigen
zagen af van de toelage, conform het solidariteitsprincipe. In totaal keerde de stad in die
eerste fase 184.615 euro uit.
Fase twee draait om acties en projecten
waar het lokale verenigingsleven op lange
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termijn baat bij heeft. Hiervoor is een budget
van 240.463 euro beschikbaar. Een uitgebreide bevraging bij alle Bilzerse organisaties
leverde een enorme respons op en bracht
hun financiële en praktische behoeftes
in kaart. Zo zal de stad een bestelwagen
aankopen met daarin technisch en logistiek
materiaal voor kleinere evenementen en
mobiele speelpleinen. Het gaat daarbij om
een investering van 80.000 euro.
Om corona tegen te gaan worden er
tevens sanitaire spullen verschaft. Concreet
betreft het verplaatsbare handgeldispensers, mobiele handwasunits voor
o.m. jeugdkampen en tenslotte rugsproeiers om kleedruimtes, douches en
kampplaatsen te ontsmetten. Op algemeen
verzoek zullen ook een tiental partytentjes
ter beschikking worden gesteld.

BELEID

Het blijft uiterst belangrijk om de
coronaregels strikt op te volgen.
Bescherm uzelf en uw naasten, dan
kan iedereen zo snel mogelijk weer
zorgeloos genieten.
QUARANTAINE
Wie symptomen vertoont gaat
meteen in isolatie. Concreet
betekent dit de woning niet verlaten
en contact met anderen te allen
tijde vermijden. Consulteer een arts
en vraag advies over het al dan niet
laten afnemen van een test.
Wie geen symptomen heeft, maar
nauw contact had met iemand
die positief testte of in het kader
van contacttracing gecontacteerd
wordt, moet de quarantaineregels
ook strikt opvolgen.
Afstand houden blijft altijd en overal
essentieel om quarantaine te
vermijden.
Bij Bavo Beverst (foto l.) zijn ze tevreden
met de ondersteuning. Hoofdleidster Lotte
Paredis: “Via de Jeugddienst ontvingen
we subsidies en hygiënisch materiaal. We
kunnen er ook terecht voor advies. Daardoor
valt al een grote last van onze schouders.
Tijdens de lockdown hebben we online
activiteiten bedacht. Het organiseren van
een coronaproof kamp hielp om een dito
werkjaar op te starten. Alles gebeurt in drie
bubbels. Jammer dat ons grote evenement
Beverst Midzomernacht gesneuveld is
maar voorlopig ziet de toekomst er stabiel
uit, zeker qua aantal leden.”

FINANCIËLE INJECTIE
Een andere vorm van steun zijn lagere
huurtarieven en een financiële injectie
voor zaaluitbaters. Grote ruimtes worden
aan hetzelfde vergadertarief verhuurd als
kleinere. Omdat er minder verhuringen zijn,
wegen de vaste kosten voor zaaluitbaters
zwaar door. Daarom kunnen zij rekenen op

een forfaitaire tegemoetkoming van 500
euro per lokaal. Voorwaarde is wel dat ze
verenigingen korting geven op de huurprijs.
Voorts zullen de activiteiten van de diverse
organisaties extra in de kijker worden
gezet, o.a. met een uitgebreide kalender in
weekblad De Demer. De Vrijetijdsdiensten
plannen eveneens de opstart van het
Verenigingenforum en infosessies.
De initiatieven van fase 2 worden samen
geraamd op 184.000 euro. Dit betekent dat
er van de dotatie uit het noodfonds nog
56.464 euro over is. Dat geld kan worden
besteed aan vrijetijdsprojecten van andere
diensten, zoals kermisbonnen.

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

WARME LIJN
Bent u eenzaam of ongerust over
het coronavirus en heeft u nood
aan een babbel? Of kent u iemand
die hulp kan gebruiken? Contacteer
dan de warme lijn op het nummer
089 39 96 20 (elke werkdag tussen
9 en 17 uur).
www.bilzen.be/bilzen-helpt

KOOP LOKAAL
Ook in deze moeilijke tijden laten de
Bilzerse horecazaken hun klanten
niet in de steek. Het overzicht van
alle afhaalmogelijkheden is te
raadplegen op www.visitbilzen.be/
kooplokaal.
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FOCUS

OMWISSELEN GRIJZE EN
GROENE CONTAINERS
Vanaf januari 2021 zal de lediging van de grijze en groene containers gebeuren door
een andere firma dan voorheen. Deze nieuwe ophaalfirma is ook actief in zeven
andere Limburgse gemeenten. Die hebben andere afvalbakken dan de Bilzenaren.
Om een efficiënte en duurzame inzet van de ophaalwagens mogelijk te maken, is
het noodzakelijk om de containers in onze stad te vervangen. Zo kunnen de wagens
de bakken in alle gemeenten op dezelfde manier ledigen.

WIE ZOEKT,
DIE VINDT DE SINT
De mooiste tijd van het jaar is aangebroken.
Sinterklaas komt naar Bilzen! Hij brengt zijn
dagen door in het Sintpaleis in Alden Biesen
maar slaat ook een bezoek aan het centrum
niet over. Meer nog: de kindervriend heeft dit
jaar iets speciaals in petto. Hij gaat op zoek naar
nieuwe Junior Pieten! Doe mee aan de uitdagende speurtocht, verzamel kwaliteitslabels bij
de deelnemende handelaars en maak kans
op leuke prijzen. Wie ontdekt onderweg de
geheime schoorsteen van de Sint?
De hele maand november verstoppen de
figuren van het Sintpaleis zich in het centrum
van Bilzen. Zoek ze en duid hun stek aan op
een plattegrond. Noteer de letters die bij de
paleisbewoners terug te vinden zijn. Het woord
dat ermee gevormd kan worden, leidt naar de
geheime locatie van de schoorsteen. Voer om
kans te maken op één van de toffe prijzen ook
twee doe-opdrachten naar keuze uit en kleef
de kwaliteitslabels op de stickerkaart.
Klaar? Lever alles uiterlijk 30 november in via
de schoorsteen of de sinterklaasbrievenbus
aan het oude stadhuis. Op vrijdag 4 december
worden de winnaars bekendgemaakt. Het
opdrachtenboekje is verkrijgbaar bij de Toeristische infokantoren en bij de deelnemende
handelaars.
Info: www.visitbilzen.be/sinterklaaszoektocht
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De wisseling vindt binnenkort plaats. De nieuwe containers worden aan huis geleverd.
U controleert de bakken en plaatst ze binnen. Daarna worden de oude containers
voor het laatst leeggemaakt. Limburg.net zorgt voor een instructiebrief en stickers,
die u op de oude afvalbakken kleeft. Laat ze na de laatste lediging buiten staan.
Vervolgens haalt Limburg.net ze op. Op die manier zullen alle inwoners voor de start
van 2021 over nieuwe containers beschikken.
Het tijdsschema ziet er als volgt uit:
• Bilzen-centrum: start op 9/11 en einde op 21/11
• Beverst, Schoonbeek, Merem, Spurk, Eik, Heesveld, Rooi:
start op 12/11 en einde op 19/11
• Eigenbilzen en Munsterbilzen: start op 7/12 en einde op 18/12
• Hees, Rosmeer, Mopertingen, Kleine-Spouwen, Grote-Spouwen, Rijkhoven,
Martenslinde, Waltwilder, Hoelbeek: start op 9/12 en einde op 16/12
Aan de aanrekening wijzigt niets. Tijdens het ruilproces zijn er geen kosten voor het
leegmaken van de grijze container. De aangeboden kilo’s huisvuil en gft worden wel
aangerekend. Wie een gft-container heeft die niet gebruikt wordt, dient deze ook
buiten te zetten. In de plaats ontvangt hij of zij eveneens een nieuw exemplaar.
Info: 0800 96 680 (gratis nummer, enkel voor vragen omtrent de wisseling van de
containers)

TERUGBLIK

BILZEN KERMIS
3-7 OKTOBER
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TOERISME & ECONOMIE

BILZEN SCOORT
MET STERKE TOERISTISCHE CIJFERS
Ondanks COVID-19 kreeg de stad de voorbije maanden aanzienlijk meer
toeristen op bezoek. Tegelijk steeg het aantal overnachtingen fors. De focus
op een uiterst gevarieerd én coronaproof programma viel duidelijk in de
smaak bij een groot publiek.

D

e multimediale campagne ‘Verken
de wereld in Bilzen’ deed veel
mensen kiezen om naar Bilzen af
te zakken. Tijdens de voorbije zomer waren
er dertig procent meer bezoekers en
twintig procent meer overnachtingen. Die
cijfers liggen boven het Limburgs gemiddelde. Het verblijfstoerisme zit hier echt in
de lift. Bilzen is de ideale uitvalsbasis om de
(Eu)regio te ontdekken. Toeristen blijken
tevens onder de indruk van de rust, de
uitgestrekte landschappen en de ruimte
die elders vaak ontbreekt.

augustus minstens even goed en meestal
beter deden dan tijdens de zomer van 2019.
Die tendens bleek zich verder te zetten in
september.

LIMBURGONDERZOEK:
BILZERSE HORECA IS
ABSOLUTE TOP

Ook los van het staycation-gegeven is
Bilzen uitgegroeid tot een volwaardige
vakantiebestemming. Volgens de statistieken van Toerisme Limburg waren er in
2014 30.335 overnachtingen in vergelijking
met 45.681 afgelopen jaar. In diezelfde
periode verdriedubbelde de hoeveelheid
verblijfsaccommodaties in Bilzen.

In een ruim onderzoek van de Universiteit Hasselt en Het Belang van
Limburg staat onze stad helemaal
bovenaan wat betreft het plaatselijke
horeca-aanbod. Inwoners gaven een
score van 8,27, de hoogste van alle 41
bevraagde gemeenten.

In het Toeristisch Onthaalcentrum in Alden
Biesen kunnen ze erover meespreken:
waar zij in de zomer van 2016 – een luttele
vier jaar geleden – 15.143 personen verwelkomden, waren er dat dit jaar 33.626,
oftewel dubbel zoveel. Ook ten opzichte
van 2019 (26.191 bezoekers) is er een significante stijging.
Hetzelfde voor het fietsverhuur: terwijl het
in 2019 om 644 reservaties ging, vinkte
men deze zomer 1.078 exemplaren af. Van
juni t.e.m. augustus 2019 kregen Bilzen
Mysteries Het Verhaal en Het Complot
samen 6.784 nieuwsgierigen over de vloer.
In dezelfde periode dit jaar steeg dat cijfer
tot 7.408.

Info: www.visitbilzen.be

Honderden wandelaars en fietsers combineerden hun tocht met een picknick. Activiteiten zoals de Grote Ridder Muis Bivak,
een fruitspeurtocht in Alden Biesen en de
zoektocht ‘Lolly’s van de regenboog’ in het
stadscentrum deden het goed bij gezinnen
met kinderen.
De prima cijfers trekken zich door naar
de Bilzerse logies en horeca. Waar juni
nog voorzichtig begon, geeft minstens
85 procent van de lokale B&B’s, vakantiewoningen en hotels aan dat ze in juli en
12

Het gaat daarbij niet alleen om de
populaire terrassen op de Markt
maar ook over de etablissementen
in de deelgemeenten. Volgens het
beleid is dit het positieve gevolg van
de jarenlange inspanningen om
Bilzen op de kaart te zetten als gezelligste horecastad van Limburg. Met
resultaat, zo blijkt.

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!

livelight81: #munsterbos #opeenrodepaddestoel

mielleke: #fromabove

emba.woef: #nature #kleinespouwen

cioccolatinaaa: #schoonbeek

circuspaljasso: #sportersbelevenmeer #luchtacro
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ACTIVITEITEN

NOVEMBER 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 kan u steeds terecht bij de organisatoren.

Verenigingen die een activiteit willen
organiseren, vragen dit best aan via
het evenementenloket. Zo krijgen zij
up-to-date advies en tips om alles
coronaveilig te laten verlopen.
Info: www.bilzen.be/evenementenloket

De activiteiten in het kader van de
Grabbelpas kunt u raadplegen op
www.bilzen.be/jeugd. De info over de
sportkampen is terug te vinden op
www.bilzen.be/sport.

Seniorenwerking
• 6 november: nordic walking om 10 uur.
Ook op 13, 20, en 27 november telkens in
een andere deelgemeente
• 17 november: gezondheidssessie
‘Apotheekkastje’ om 13.30 uur
• Vanaf 18 november: doe-lessen ‘Een
fotoboek maken’ om 9 uur. Ook op
25 november en 2 en 9 december
• 24 november: lezing ‘Rouw en verlies’ om
14 uur
Al deze activiteiten vinden plaats in LDC De
Wijzer, tenzij anders vermeld.
Info en inschrijvingen: 089 39 96 20 –
senioren@bilzen.be

Expeditie Bilzen
Het najaar leent zich uitstekend voor
een stemmige wandeling. Daarom
stippelde de Dienst Toerisme drie
langeafstandsroutes uit doorheen
Bilzen: Nationaal park, Kunst &
kastelen en Landelijk schoon. Voor
kinderen is er een zoektocht in het
Munsterbos.
Info: www.visitbilzen.be

Kerkhofwandeling op de begraafplaats in Bilzen met vertrek om 14
uur op de parking aan de Oude
Tongersestraat
Info: 089 39 96 10 –
toerisme@bilzen.be

3 NOVEMBER

Verteluurtje ‘De eerste schooldag van
Milan’ om 10 uur in JC de Bilding. Gratis
deelname, vooraf inschrijven verplicht
Info en inschrijvingen: 089 39 96 50 –
huisvanhetkind@bilzen.be

8 NOVEMBER
The Anonymus Family
Op pagina 20 komt u meer te
weten over dit cultuurproject dat
letterlijk licht in de duisternis brengt
in alle Bilzerse dorpen. Eerste haltes
zijn Rijkhoven en Eigenbilzen.
Info: 089 51 95 30 - cultuur@bilzen.be
- www.dekimpel.be

ZinInZang virtueel
De enthousiastelingen van ZinInZang
houden het voorlopig bij virtuele bijeenkomsten. Begin november posten ze een
nieuwe meezingvideo met ondertitels.
Info: www.zininzang.be

TOT EIND DECEMBER

Muziekwandeling ‘Punica Granatum’ met
filmpjes o.b.v. QR-codes in de Engelse tuin
van Alden Biesen. Gratis deelname
Info: www.alden-biesen.be
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2 NOVEMBER

Afhaal-pastadag
t.v.v.
voetbalclub
Huwa-San Bilzen tussen 10 en 13 uur in
café Halve Weg, Hasseltsestraat 48a in
Bilzen. Vooraf reserveren verplicht
Info: Jean.Timmermans3@telenet.be

11 NOVEMBER

Winkelwoensdag
De marktkramers en handelaars
leggen hun klanten vandaag extra
in de watten. Blader snel naar pag.
4 om te ontdekken wat er allemaal
te beleven valt.
Info: Facebook: Shoppen in Bilzen

ACTIVITEITEN

15 NOVEMBER

Herfstwandeling met vertrek om 14 uur aan
de kerk in de Schoolstraat in Schoonbeek.
Gratis deelname, mondmasker verplicht
Info: 012 23 03 28 –
leefmilieutongeren@gmail.com

17 NOVEMBER

Samenkomst Diab’s om 14 uur in taverne
De Casteleyn op de Markt in Bilzen
Info: 089 41 81 34 – luc.erlich@hotmail.com

19 NOVEMBER

Lezing ‘Maus & Kraut. W.O. II in beeldromans’ om 19.30 uur in jeugdcentrum de
Bilding. Gratis toegang, reserveren verplicht
Info: 011 70 18 30 –
info@erfgoedhaspengouw.be

21 NOVEMBER

Boomplantactie vanaf 9 uur in het
Munsterbos. Samenkomst in de Koekoekstraat in Munsterbilzen
Info: 0476 47 32 69 – wardcielen@skynet.be
– www.natuurpunt.be

22 NOVEMBER

• Vertelparadijs voor kinderen van 3 tot
9 jaar om 10.30 uur in bibliotheek De
Kimpel. Thema is de Voorleesweek. Gratis
deelname, vooraf inschrijven verplicht
Info: bilzen.bibliotheek.be

• Geleid bezoek expo historische kaarten
N.a.v. zijn uitgave ‘Eugenius H. Fricx. Atlas
van de Nederlanden en de grenzen met
Frankrijk’ toont verzamelaar Erik Van
Hove opnieuw historische kaarten in
bibliotheek De Kimpel. Om 10 uur geeft
hij een persoonlijke rondleiding. Gratis
deelname, vooraf inschrijven verplicht.
Ook op 24 november om 20 uur
Info en inschrijvingen: 089 51 95 06 –
bibliotheek@bilzen.be

NOTEER ALVAST
VOOR DECEMBER:
VAN 12 T.E.M. 20 DECEMBER
In het licht van Dickens

• Kermis in Mopertingen

24 NOVEMBER

Infoavond ‘Help je kind zich leren weren’
om 19 uur in het Huis van het Kind Bilzen –
Hoeselt. Gratis deelname, inschrijven verplicht
Info en inschrijvingen: 089 39 96 50 –
0472 18 69 22 – huisvanhetkind@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 december
moeten uiterlijk 10 november zijn ingegeven. Surf voor
een volledig overzicht naar www.uitinbilzen.be.
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CULTUUR

NOVEMBER IN DE KIMPEL
PROGRAMMATIE NOVEMBER*
Vrijdag 6/11 | 20.15 uur
Muziek – Stef Bos – ‘Bloemlezing’
Zaterdag 14/11 | 20.15 uur
Humor – Yannick Noben en Erhan Demirci
Dinsdag 17/11 | 20.15 uur
Film – ‘Knives Out’
Woensdag 18/11 | 20 uur
Bilzen Jazz – BilzenJazzNight
met o.a. Tim Finoulst Trio ft. Bert Joris
Donderdag 19/11 | 20.15 uur
Theater – Fien Leysen – ‘Wie we zijn’
Zaterdag 21/11 | 19 uur
Familievoorstelling – Theater Malpertuis –
‘De Kleine Prins’

Wie zijn we? De zoektocht naar de eigen identiteit houdt velen van ons bezig.
Ook Fien Leysen. Zij deelt tijdens een boeiende theatervoorstelling op 19
november haar persoonlijke ervaring.
Een van de startpunten is haar dementerende oma, die steeds meer stukjes
van haar identiteit aan het verliezen is. “Die vaststelling liet me niet los. Omdat
een deel van de identiteit door ons DNA bepaald wordt, wilde ik kijken naar
mijn grootouders. Zij werden snel de rode draad doorheen het verhaal.” Via
omwegen komt ze bij verschillende experts: “Rondom mij trokken pas afgestudeerde vrienden op wereldreis om zichzelf beter te leren kennen. Dat vond ik
een gekke motivatie. Daarom wilde ik graag iemand spreken die de verste reis
ooit gemaakt had: een ruimtereiziger. Ik vroeg hem of hij onderweg zichzelf
gevonden had.” Zo begonnen er langzaamaan linken te ontstaan: “Ik ontdekte
dat mijn grootvader op de tribune zat bij de lancering van de Apollo 10. Hij was
piloot bij het Belgische leger en genoot zijn opleiding in de Verenigde Staten.”
Naast deze personages vindt Leysen antwoorden bij een bioloog, filosoof,
psycholoog, ornitholoog, boeddhist, digital expert en robotontwerper. Benieuwd
waar dat allemaal toe leidt!

Vrijdag 27/11 | 20.15 uur
Muziek – Jan Leyers

Info en tickets: www.dekimpel.be

© Katrijn Van Giel

*Onder voorbehoud van de evolutie van het
coronavirus
Check de website van De Kimpel voor de
laatste stand van zaken.
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ACHTERAAN

NIEUW IN BILZEN
De pralines van Ovidias zijn
nu ook verkrijgbaar in de
pop-upzaak in de Onze Lieve
Vrouwstraat 18. Tot eind
december kunnen fijnproevers
er terecht op woensdag, vrijdag
en zaterdag. De pralines zijn
individueel verpakt en zorgen
zo voor veilige genietmomenten.
Info: 089 69 50 00 I
info@ovidias.be I
www.ovidias.com

Enablers Agency in De
Commanderie 9a is een
full service webbureau
dat websites, -shops en
applicaties
ontwikkelt
voor kleine en middelgrote ondernemingen en
zelfstandigen.
Info: 011 75 07 70 I
enablers.agency

JUBILEA

Briljanten bruiloft I
De Clercq – Poesen, Grote-Spouwen

Diamanten bruiloft I
Jacobs – Vrancken, Mopertingen

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

KOSTELOOS
BLADAFVAL AFLEVEREN
Vanaf 3 november tot eind januari kunnen burgers
bladafval gratis afleveren in het recyclagepark van
Limburg.net. Let wel: het betreft enkel bladeren
van bomen op openbaar domein en niet tuinafval
of snoeihout. Zulke mengsels worden wel aangerekend. Registreren gebeurt op de weegbrug met
de speciale knop ‘Bladafval’.

WAVE-BILZEN:
ARMOEDEVERENIGINGEN
BUNDELEN DE KRACHTEN

Sinds midden oktober staan er op verschillende
locaties in Bilzen ook bladkorven om herfstbladeren in te verzamelen. Hierin hoort snoeiafval
evenmin thuis.
Info: 0800 90 720 I limburg.net/recyclageparken

Op de vooravond van de Werelddag van verzet tegen extreme armoede werd
WAVE-Bilzen gelanceerd. De stad en het Sociaal Huis nemen het voortouw om
de Bilzerse armoedeverenigingen driemaandelijks samen te brengen in deze
werkgroep. Zo kunnen zij mekaar versterken, tips uitwisselen en gemeenschappelijke ondersteuningsnoden signaleren. Jaarlijks wordt er ook een sensibiliserende actie op touw gezet.
Het aanbod van WAVE-Bilzen en de deelnemende organisaties is netjes opgelijst
in de folder ‘(Over)Leven in Bilzen met een beperkt budget’. Deze is gratis
verkrijgbaar aan de stedelijke balies en kan tevens worden aangevraagd in het
Sociaal Huis.
Info: 089 51 94 43 I maarten.vanspauwen@bilzen.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, 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
Bibliotheek en zwembad De Kimpel zijn gesloten op
zondag 1 november. Alle diensten zijn eveneens gesloten
op maandag 2 en woensdag 11 november.
Zwembad De Kimpel gaat op 2 november open om
13.30 uur. Het is nog steeds verplicht op voorhand te
reserveren. De openingsuren en tijdsblokken vindt u op
www.bilzen.be/openingsuren-zwembad.
Het Seniorenhuis is gesloten tijdens de herfstvakantie van
2 t.e.m. 8 november.
Het onthaalcentrum Alden Biesen is elke werkdag open
van 10 tot 17 uur en in het weekend van 10 tot 16 uur.
Het infokantoor in het oude stadhuis en de Dienst Evenementen zijn iedere werkdag open van 9 tot 12 uur en van
14 tot 16 uur en op woensdag doorlopend van 9 tot 16 uur.

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
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
• Op afspraak | 089 51 92 41
Voorzitter gemeenteraad Guy Sillen
• Op afspraak | 089 51 92 41
Algemeen directeur Kristien Schoofs
• 089 51 92 02
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BILZEN VERENIGD

THE ANONYMUS FAMILY

V

erbondenheid op verschillende vlakken, ook in moeilijke tijden.
Dat is het thema van ‘The Anonymus Family’. CC De Kimpel
laat enkele lichtgevende beelden rondreizen in de Bilzerse
dorpen. Het project brengt inwoners bij elkaar en zet de band tussen
het cultuurcentrum, de deelgemeenten en hun verenigingen letterlijk
in de kijker.

“De boodschap van ‘The Anonymus Family’ is identiek aan die van
onze dienst: mensen de mogelijkheid geven mekaar te ontmoeten,
een hechte gemeenschap op te bouwen en op die manier zichzelf
en anderen te verrijken”, verduidelijkt Jean Pierre Poesen, directeur
cultuurcentrum. “Op elke locatie is het de bedoeling dat plaatselijke
verenigingen bij het project worden betrokken en iets op touw zetten
voor hun dorpsgenoten. Alles verloopt uiteraard volgens de voorgeschreven coronaregels.”
De sculpturen van kunstenaar Patrick Meylaerts en Atelier Haute Cuisine
verschillen in vorm en grootte, net zoals de dertien woonkernen en hun
eigenheden. Toch horen ze onlosmakelijk samen. Wanneer de zon
ondergaat, transformeren de beelden tot één stralend geheel. Ze staan
zo symbool voor de menselijke behoefte aan interactie en solidariteit.

COLOFON

Nadat de beelden hun zwerftocht hebben afgerond, verzamelen ze
opnieuw aan De Kimpel. Daar geven ze extra cachet aan het 30+1-jarige
bestaan van de Bilzerse cultuurtempel. Maar voor het zover is, zijn eerst
alle deelgemeenten aan de beurt.
Tot 22 november staat de familie sculpturen te pronken in de Landcommanderij Alden Biesen.
Van 23 november tot 10 januari 2021 is ‘The Anonymus Family’ te zien
op de oude begraafplaats in Eigenbilzen. Welke de haltes daarna zijn,
komt u te weten in de volgende edities van Dertien.
Bij het initiatief hoort ook een wedstrijd. Wie tijdens dit projectjaar
foto’s op sociale media post met de hashtags #anonymusfamily en
#ccdekimpel maakt maandelijks kans op een digitale geschenkkaart.

Info: Cultuurdienst I 089 51 95 30 I cultuur@bilzen.be I www.dekimpel.be
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