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DORPSRESTAURANTS
STARTEN WEER OP

VOORWOORD

Beste Bilzenaar
Het Seniorenhuis bestaat precies tien jaar. In normale omstandigheden zou dat uitgebreid
worden gevierd maar dat is momenteel niet mogelijk. Om het jubileum toch niet onopgemerkt
voorbij te laten gaan, worden de ramen van het gebouw op het Jazz Bilzenplein binnenkort
van nieuwe stijlvolle bestickering voorzien en installeerde men een moderne geluidsinstallatie.
Het Seniorenhuis speelt immers nog steeds een zeer belangrijke rol voor de Bilzerse
55-plussers. De centrale ligging en prima toegankelijkheid zijn elk jaar goed voor massa’s
bezoekers, zeker in combinatie met de talrijke initiatieven op het vlak van ontspanning,
gezondheid en vorming.
Hier werd de basis gelegd voor het uitgebreide aanbod van LDC De Wijzer, met alle activiteiten, cursussen, warme maaltijden en diensten, zoals het zorgloket en de Minder Mobielen
Centrale. De dagdagelijkse ervaringen in het Seniorenhuis maakten duidelijk hoe het lokaal
dienstencentrum best praktisch zou functioneren.
Essentieel in dit succesverhaal zijn de vrijwilligers. Zij staan bekend om hun inzet en hartelijke
onthaal, waardoor iedereen zich meteen thuis voelt. Agnes Olefs (r.) draait al vijf jaar mee
als vrijwilligster van de Seniorenwerking: “Dat engagement is er altijd geweest, ook vóór mijn
pensioen. Toen was ik vooral actief in oudercomités. Tegenwoordig doe ik permanentie in
De Wijzer, begeleid ik nordic walking-sessies en help een handje met het seniorenfeest en
de soepbattle. Het is heerlijk om nuttig bezig te zijn en mensen een lach op hun gezicht te
bezorgen. Ook de onderlinge vriendschap tussen de vrijwilligers zou ik niet meer kunnen
missen. Zolang ik gezond ben, blijf ik dit doen.”
Terwijl de cursussen in het Seniorenhuis opnieuw opstarten, blijft de cafetaria voorlopig
gesloten. Begrijpelijk maar tegelijk ook jammer, aldus Agnes: “Tijdens de wekelijkse marktdag
hangt hier telkens weer een bijzonder warme sfeer. Mensen springen binnen om samen met
vrienden en kennissen een kopje koffie te drinken en bij te praten of gratis de kranten door
te nemen of even te internetten.”

VERDER IN
DEZE DERTIEN:
Monitor letselongevallen
pag. 7

Ook elders hebben de maatregelen tegen het virus een impact op onze werking. Grote
activiteiten zoals het senioren- en vrijwilligersfeest werden noodgedwongen afgeblazen of op
een alternatieve manier georganiseerd. Net als u hoop ik dat we de coronaperiode snel en
voorgoed achter ons kunnen laten en we samen de schade kunnen inhalen. Dat verdienen
niet alleen de Bilzerse 55-plussers maar ook al onze vrijwilligers.

Terugblik: Theater op de fiets
pag. 11

Guido Cleuren
schepen van senioren

Pop-upwandelingen
pag. 24
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Nacht van de bib
pag. 12 & 13

Dinner in the Sky, Alden Biesen

“Haug ên dreig”
~ Hoog en droog
3

VOORAAN

NIEUWE BEWONERS EN VERJAARDAGSTAART

DIERENPARK VERLIEST NIETS VAN ZIJN
PLUIMEN
Heuglijk nieuws uit het dierenpark aan
Vrankrijk: afgelopen zomer blies uitbater
Guillaume Timmermans (r.) 95 kaarsjes uit
maar aan stoppen denkt hij allerminst. Vier
jaar geleden zorgden Guillaume en Jocy
het kussende paard voor één van de meest
legendarische Dertien-reportages ooit,
toen zij hun sympathie voor elkaar demonstreerden met een smakkerd van jewelste.
Jocy is er jammer genoeg niet meer maar
Guillaume oogt nog even bij de pinken
als voorheen: “Het geheim van mijn hoge
leeftijd? Alles met mate en gezonde
voeding. Ik eet veel vis en een halve kilo
spek per week. En voor het slapengaan nip
ik van m’n dagelijks borreltje. Mijn passie
voor beesten houdt me ook jong.”
Wat circa 20 jaar geleden begon als een
bescheiden populatie groeide uit tot een
verzameling van meer dan 80 twee- en
viervoeters. Die lokken jaarlijks 3.000
bezoekers en daarnaast heel wat kinderen.
Bij het jonge volkje zijn vooral de geitjes,
konijnen en fazanten in trek.
De bewoners van het dierenpark kregen
recent gezelschap van kleurrijke parkieten,
twee emoes, enkele parmantige pauwen
en een shetlandpony. Op de vraag wat er
nog ontbreekt, hoeft de voormalige internationale keurmeester van vogels niet lang
na te denken: “Het zou fantastisch zijn hier
een klein zebrapaard te zien rondhuppelen.

Voorts zou ik heel graag voor een aapje
zorgen. Maar dat zal wel een droom blijven.”
Guillaume wordt bij de dagelijkse bezigheden in het park bijgestaan door vijf vrijwilligers: “Ze hebben net als mij een groot hart
voor dieren. Ik ben dankbaar dat ik op hun
hulp kan rekenen. Zolang het me gegund
is, zal ik hier te vinden zijn.”

Het dierenpark is elke dag open van 9 tot
12 uur en van 13.30 tot 18 uur. De toegang
is gratis. De ingang bevindt zich naast
binnenspeeltuin KinderRijck.

Info: 089 41 24 23

VRAAG HET AAN FONS
Vorig jaar kreeg de kinderbijslag een nieuwe naam: Groeipakket. Ook de tarieven van de
toeslagen wijzigden. Wie hierover vragen heeft, kan voortaan elke tweede woensdag van de
maand – feestdagen en schoolvakanties uitgezonderd – terecht in het Sociaal Huis, Hospitaalstraat 15 in Bilzen. Tussen 9 en 12 uur houdt een medewerker van FONS, de dienst verantwoordelijk voor de uitbetalingen van het Groeipakket, dan zituur in het Huis van het Kind op
de eerste verdieping. Let op: het is verplicht om vooraf een afspraak te maken via het Huis van
het Kind.
Info: 089 39 96 50 | huisvanhetkind@bilzen.be | 078 97 00 07 | www.fons.be
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PARKING JAZZ BILZENPLEIN
VEILIGER EN FUNCTIONELER
Het Jazz Bilzenplein werd recent voorzien van een veilige
voetgangersverbinding tussen de Pabilo-lokalen en de
sportkooi. Rond de parking aan de sportkooi realiseerde
men een wandelpad afgeschermd door hekken. Zwakke
weggebruikers en voertuigen zijn daarmee beter van elkaar
gescheiden. Aan de schoolingang kwam bovendien een
autovrije zone. De ingrepen kostten 47.000 euro. Daarvan
subsidieert de Vlaamse overheid de helft in het kader van
veilige schoolomgevingen.
De volgende fase betreft de parking zelf. Door de oude elektriciteitscabine af te breken ontstaat ruimte om de doorgang
tussen de twee parkeerzones te verplaatsen. Tussen beide
gedeelten komt een duidelijke groene scheiding. De herinrichting zorgt er tevens voor dat de bomen op het plein
extra ruimte krijgen. Tenslotte wordt de toegang tot het Jazz
Bilzenplein voorzien van een ruime overdekte fietsenstalling
en twee groenzones met zitelementen. Fase 2 wordt uiterlijk
volgend voorjaar uitgevoerd. Het gaat daarbij om een investering van meer dan 120.000 euro.
Info: Wegendienst I 089 39 96 60

TAXI!
Een
opvallende
trend
in Bilzen: steeds meer
mensen doen beroep op
een
taximaatschappij.
Momenteel zijn hier een
achttal bedrijven actief.
Sommige van hen bieden
tevens rolstoelvervoer aan.
Voor de stijgende populariteit zijn er verschillende
verklaringen. Enerzijds laten
mensen de auto vaker
aan de kant als ze een glaasje op hebben. De taxi is dan een comfortabele
oplossing om weer thuis te raken. Anderzijds spelen zowel de groeiende
aantallen bezoekers als verblijfaccommodaties een rol. Voor wie met de trein
in Bilzen arriveert, is een taxi ideaal om snel zijn of haar bestemming in één
van de pittoreske deelgemeentes te bereiken. De tarieven zijn trouwens erg
gunstig.
Op dit moment telt het centrum drie standplaatsen voor taxi’s: op het stationsplein, in de Demerlaan aan de Axa-bank en op het Camille Huysmansplein. Die
laatste plaats bevond zich oorspronkelijk in de Brugstraat.
Info: www.visitbilzen.be/per-taxi

GRATIS
ENERGIESCANS EN
VOORDELIGE
LENINGEN
Samen met de stad bieden het Energiehuis
Limburg en Stebo enkele interessante diensten
aan voor kwetsbare inwoners. Zo leveren de gratis
energiescans, die onder bepaalde voorwaarden
kunnen worden aangevraagd, lagere facturen op
en een pakket met ledlampen.
Wie de woning wil vernieuwen maar niet over het
vereiste budget beschikt, informeert best of hij in
aanmerking komt voor de Vlaamse energielening
aan 0% interest en/of de Limburgse renovatielening aan 1,5%. Deze stellen burgers in staat om de
nodige energiebesparende werken te financieren.
Daarnaast krijgen geïnteresseerden ook gratis
advies op het vlak van o.m. aannemers en offertes.
Info: www.energiehuislimburg.be
Energiescan:
089 77 81 28 I nadia.swijsen@stebo.be
Vlaamse energie- en Limburgse renovatielening:
089 77 81 29 I ilse.verleysen@stebo.be
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UIT DE GEMEENTERAAD
VERWELKOMING
RAADSLID
SANDRA JANS
Tot eind dit jaar is raadslid Baudouin
Wolwertz verhinderd om in de gemeenteraad te zetelen, wegens een studie in
het buitenland. Mevrouw Sandra Jans
(Beter Bilzen) werd na haar eedaflegging
verwelkomd
als
plaatsvervangend
raadslid. Veel succes!

VERNIEUWING GROENE WAGENTJES

Archieffoto

LAAD- EN LOSZONE
BRUGSTRAAT
BEPERKT IN TIJD
Net zoals de laad- en losplaatsen in de
Korenstraat, de Demerlaan en de SintLambertuslaan zijn deze in de Brugstraat
infrastructureel niet als stoep ingericht.
Om uniformiteit in het centrum te
bekomen en om parkeren in de Brugstraat vaker mogelijk te maken, worden
de laad- en loszones beperkt in tijd.
Zo worden de plaatsen ter hoogte van
huisnummers 21 en 23 van maandag tot
zaterdag van 6 tot 18 uur voorbehouden
voor laden en lossen. Buiten die tijdstippen
is parkeren met blauwe schijf mogelijk.

De elektrische golfkarretjes zijn onlosmakelijk verbonden aan Bilzen, ze duiken regelmatig op in het straatbeeld. De huidige wagentjes gaan al elf jaar mee en zijn toe aan
vernieuwing. Daarom keurde de gemeenteraad het aankoopdossier voor twee nieuwe
voertuigen per jaar goed, een investering van 180.000 euro excl. btw. Er zijn acht stuks
beschikbaar voor verhuur, dit betekent dat het aanbod na vier jaar volledig vernieuwd
zal zijn en dat er reservevoertuigen beschikbaar zijn in geval van een defect. De nieuwe
exemplaren voldoen aan de veiligheidsnormen en bieden plaats voor vier personen.
Dat het vervoersmiddel populair is blijkt ook uit de verhuurcijfers, die jaar na jaar stijgen.
In 2019 waren er 907 verhuringen, dit jaar waren er dat in de zomermaanden alleen al
440. Het brengt de stad jaarlijks gemiddeld 38.000 euro op. De wagentjes zijn nog tot en
met zondag 8 november te huur. Dit kan online op www.visitbilzen.be. In het voorjaar zijn
ze vanaf zaterdag 13 maart weer beschikbaar om door het Bilzerse landschap te zoeven.

De volgende gemeenteraad
vindt plaats op dinsdag 6
oktober om 20 uur in de
grote zaal van CC De Kimpel.
In de kleine zaal wordt een
beperkt aantal plaatsen
voorzien voor het publiek.
Archieffoto

Info: bilzen.be/gemeenteraad
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POLITIEZONE BILZEN-HOESELT-RIEMST
TELT LAAGSTE AANTAL
VERKEERSSLACHTOFFERS VAN LIMBURG

D

e monitor letselongevallen Limburg
is een driemaandelijkse bespreking
van de verkeersongevallen met
lichamelijk letsel in onze provincie, vastgesteld door de lokale politie. Uit die cijfers blijkt
dat in de periode januari-maart van dit jaar
het aantal letselongevallen in Limburg 10%
lager lag t.o.v. dezelfde periode in 2019. De
weekendongevallen daalden met 12% en
het aantal gewonden met 13%. Voor onze
politiezone daalden de letselongevallen
zelfs met 28%, de weekendongevallen met
3% en het aantal gewonden met 17%.
Dirk Claes, hoofdcommissaris en korpschef
politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst: “De
monitor geeft aan dat onze zone al voor
het vierde jaar op rij het laagste aantal
letselongevallen per 10.000 inwoners telt.
Waar er op de gewest- en gemeentewegen
in Limburg het afgelopen jaar gemiddeld
29 letselongevallen gebeurden, lag dit cijfer

voor onze politiezone op minder dan 20.
Uiteraard blijft elk accident er één te veel.
Een blijvende aandacht voor veilige wegen
en sensibilisering is noodzakelijk.”
“We zetten dan ook voortdurend in op
wegverbeteringen en herinrichtingen
waar nodig. Tegelijk streven we naar nog
veiligere schoolomgevingen en vlotte fietsen voetgangersverbindingen”, vult burgemeester Johan Sauwens aan. “Zo werd de
Eikerweg gedeeltelijk ingericht als fietsstraat
en werden fietspaden en extra verlichting
voorzien ter hoogte van de Spurkerweg, de
Munsterbeekweg, de Kuilenveldweg, Eik, de
Eikerveldweg, Heesveld en de Twaalfbunderweg.”
De meeste ongelukken worden veroorzaakt door te hard rijden, afleiding achter
het stuur, rijden onder invloed of onvoldoende afstand houden. Dirk Claes: “Vooral

tijdens de vroege avondspits, maar ook in
de ochtend, op vrijdag en op woensdag- en
zaterdagnamiddag zien we een toename
van verkeersincidenten. Van januari tot juli
2020 werden in de volledige politiezone
110.104 voertuigen gecontroleerd op hun
snelheid, 15.168 daarvan reden te hard.”
Het stadsbestuur komt in de mate van
het mogelijke tegemoet aan vragen
van inwoners om snelheidsbeperkende
maatregelen in te voeren. “Op de Laarstraat
werden recent bloembakken geïnstalleerd
om een vertragend effect te creëren. De
Oude Tongersestraat kent sinds afgelopen
zomer een snelheidsbeperking van 30
km per uur en ook op de Hoefsmidstraat
hebben we de maximale snelheid teruggebracht naar 50 km per uur”, aldus Johan
Sauwens.
Info: 089 51 93 36 | mobiliteit@bilzen.be
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OPNIEUW VEILIG SAMEN AAN TAFEL
IN DE DORPSRESTAURANTS
De stad Bilzen heeft de dorpsrestaurants terug opgestart. Bezoekers
kunnen in acht deelgemeenten wekelijks genieten van een gezonde,
lekkere maaltijd tegen een voordelig tarief. Voor slechts zes euro
worden een voorgerecht, hoofdschotel en dessert aangeboden. Van
nog meer waarde zijn het gezelschap van andere bezoekers en het
enthousiasme van de vrijwilligers die alles in goede banen leiden.

Paul Vandormael (coverfoto) is al zeven
jaar een trouwe klant van het dorpsrestaurant in Schoonbeek: “Toen mijn vrouw
en ik op pensioen gingen, vielen een aantal
sociale contacten weg. Het dorpsrestaurant
was een manier om toch nog onder de
mensen te komen en ondertussen gaan
we er elke maandag en vrijdag naartoe.
Vrijwel meteen werden we opgenomen in
de groep en geraakten we bevriend met
dorpsgenoten die we daarvoor slechts
oppervlakkig kenden.”
Het coronavirus stak dit jaar een stokje voor
dat gezellig samenzijn. “Onze wekelijkse
uitstap naar het dorpsrestaurant en de
samenhorigheid vielen weg. In die periode
hebben we helaas afscheid moeten nemen
van enkele vrienden aan tafel. Dat was
erg pijnlijk want we hebben veel gelachen
samen. Zij worden nu enorm gemist.”

VOORZICHTIGE HEROPSTART
Sinds september zijn de dorpsrestaurants
terug geopend, maar er gelden enkele
belangrijke wijzigingen. Kersvers coördinator Senioren en Gezondheid Cassie
Collings legt uit: “Alles verloopt volgens
de coronamaatregelen. Zo werd er een
draaiboek opgesteld en passen we de
horecaregels toe. Voldoende afstand tussen
de tafels, regelmatig alles ontsmetten, een
mondmasker dragen, de handen desinfecteren en enkel aan tafel zitten met je eigen
bubbel. Ook vooraf inschrijven en een registratie van bezoekers is verplicht. Zo werd
er per locatie een maximaal aantal toegelaten personen vastgelegd.”
Dat is even wennen, al vallen die regels
volgens Paul wel mee: “Het mondmasker
dragen is natuurlijk een verschil met

voorheen, maar we worden nog steeds
aan tafel bediend. De vrijwilligers zorgen
voor een leuke beleving, niets is hen te veel
gevraagd. We zijn dan ook heel blij dat we
terug kunnen naar ons geliefde dorpsrestaurant.”

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS
De stedelijke coördinatoren kunnen in
elke dorpskern rekenen op een vast
team geëngageerde vrijwilligers die zeer
tevreden zijn met de heropening. Zo ook
Christel Bijnens (coverfoto, links) , die al
sinds 2004 actief is in het dorpsrestaurant
van Schoonbeek: “Ondertussen help ik ook
mee in Beverst, Munsterbilzen en Hees. Het
gezelschap en de dankbaarheid van de
mensen zijn mijn belangrijkste drijfveren. Ik
beschouw het tevens als een aangename
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en zinvolle dagbesteding, anders zou ik al
die tijd gewoon thuis doorbrengen.”
Ook bij Christel was het gemis tijdens de
coronacrisis groot: “De routine viel weg, het
leven was plots een stuk saaier. Ik ben dolgelukkig dat we weer aan de slag kunnen. De
maatregelen vragen extra werk, maar we
doen dat met plezier. Ik hoop dat nog meer
mensen in de toekomst komen eten, onze
deuren staan open voor alle leeftijden.”

15 JAAR DORPSRESTAURANT
10 JAAR SENIORENHUIS
De dorpsrestaurants bestaan al 15 jaar
en zijn ondertussen een vaste waarde
geworden in het aanbod. Normaal zou die
verjaardag gepaard gaan met een feesteditie, maar die zal een jaartje moeten
wachten. Nog een uitgestelde viering is het
gebeuren rond het 10-jarig bestaan van
het Seniorenhuis, waar actieve 55-plussers
samenkomen voor gevarieerde activiteiten
gaande van computer- en taallessen tot
sport en ontspanning. Meer daarover leest
u in het voorwoord op pagina 2.
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RESERVEREN VOOR HET
DORPSRESTAURANT?
Maandag
Mopertingen (Parochiaal Centrum)
Schoonbeek (Zaal Beterveld)
Dinsdag
Beverst (Harmoniezaal)
Waltwilder (Zaal des Wouds)
Woensdag
Munsterbilzen (’t Kabotske)
Rijkhoven (Parochiaal Centrum)
Donderdag
Eigenbilzen (Parochiehuis)
Hees (Zaal Heesterhof)
Vrijdag
Schoonbeek (Zaal Beterveld)
Vooraf reserveren is verplicht en kan
via onderstaande contactgegevens.

Info: 0478 49 52 54 |
dorpsrestaurant@bilzen.be

TERUGBLIK

THEATER OP DE FIETS
22 EN 23 AUGUSTUS
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BIBLIOTHEEK

NACHT VAN DE BIB
VIERT JUBILEUM
Exact vijf jaar, zolang bestaat de Nacht van de bib. Wie één van de voorbije edities
bijwoonde weet dat het gratis literair festival garant staat voor een gezellige
avond en boeiend programma. Het team van de bib stoomt alles klaar voor een
onvergetelijke coronaveilige verjaardagseditie. Haal uw feesthoed, bubbels en
mondmasker erbij en zak op zaterdag 24 oktober af naar De Kimpel!

Ondanks corona zullen de nodige toeters
en bellen niet ontbreken. Zo wist de bib met
Connie Palmen (l.) en Portland (r.) twee
hoogvliegers te strikken. Connie Palmen is
een gerenommeerd auteur die meermaals
bekroond werd. Tijdens Nacht van de bib
gaat ze in gesprek met literair journaliste
Jelle Van Riet over haar werk en leven.
De indierockband Portland brak in 2018
helemaal door nadat ze de talentenwedstrijd De Nieuwe Lichting van Studio Brussel
wonnen. Zij geven het beste van zichzelf
in het cultuurcentrum. Dat wordt voor de
gelegenheid ingericht als café, zodat elke
bubbel aan één tafel zit.

©Tessa Posthuma de Boer
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JENEVER
Voor nog meer beleving zorgt Bilzenaar
Davy Jacobs (p. 13). Tijdens zijn begeesterende lezing loodst hij iedereen doorheen
de wonderlijke geschiedenis van jenever.
Jacobs is reeds 15 jaar directeur van
het Jenevermuseum in Hasselt: “De
impact van deze drank op ons leven is
ongelooflijk. Het verhaal gaat bijna terug
tot het begin van onze tijdsrekening
toen men inzicht begon te krijgen in de
principes van het distilleren.” Ook Bilzen
had enkele stokerijen, al is er hier nooit
een grote stooktraditie geweest: “Er was
de likeurhandel en -stokerij van Alphonse

©Zeb Coune

Vandelaer en in de Onze Lieve Vrouwstraat lag enige tijd Distillerie – Koloniale
Waren Belisia van Willem Jacobs-Beuls.”
Het is niet al geschiedenis en daar zit
de steeds groter wordende interesse
voor streekgastronomie en ambachtelijk
gemaakte producten voor veel tussen.
“Het uit zich in kleinschalige stookinitiatieven, populaire distillateursopleidingen,
tastings en het gebruik van jenever in
cocktails. Daarnaast krijgen overheden
aandacht voor culinaire tradities en laten
allerhande jenevers en likeuren maken,
zoals het Bilzers Dreupke en het Beverst
Drupke.”

BIBLIOTHEEK

Archieffoto

De uiteenzetting wordt opgeluisterd met
een flinke geut jeneverpoëzie van boekenmeester Jan Lambrechts, ex-buurman van
Jacobs. De twee kwamen elkaar opnieuw
tegen tijdens de voorleesmomenten op
school en werken samen aan een expo
voor het Jenevermuseum. Jacobs: “We
raakten gebiologeerd door al die jenevergedichten en zo kwam het idee om een
voorstelling te maken waarbij geschiedenis
en poëzie elkaar harmonieus afwisselen.”
Geen droge kost want naast de weetjes en
poëzie zullen aanwezigen letterlijk kunnen
proeven van de verhalen!
Marcel Vanthilt doet er nog een druppeltje
bovenop en brengt later op de avond in
primeur zijn muzikale voorstelling omtrent
jeneverpoëzie. Die ontwikkelde hij speciaal
in opdracht van Jacobs.

EN OOK
Verder richten o.a. kinderboekenillustrator Frank Daenen en Stijn Moekaars
vanaf 18.30 uur hun pijlen op de jongsten.
Bazelmans zorgt voor een muzikaal

onthaal op de koer van jc de Bilding, Wokka
Mokka voor de strips en de foto-expo
i.s.m. de Sportdienst voor mooie beelden.
De arcadehal met artistieke games
zal ongetwijfeld alle leeftijden kunnen
bekoren. CEO van Vandersanden Steenfabrieken Pirre Wuytack komt vertellen
over duurzaam ondernemen en een lokaal
project rond groene stroom. Jonas Slegers
laat u tot slot kennismaken met Kombucha
en gemberbier en zo belooft ook deze
editie niets dan plezier!
O.w.v. de coronamaatregelen wordt het
aantal bezoekers dit jaar beperkt tot het
toegestane maximum. Inschrijven is niet
verplicht maar wordt aangeraden.

Info en inschrijvingen:
Bibliotheek De Kimpel
089 51 95 06 | bibliotheek@bilzen.be |
www.nachtvandebib.be
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HOUD UW VOORTUIN
GROEN
Bij het inrichten van een voortuin denken velen meteen aan gebruiksvriendelijk onderhoud
en voldoende parkeergelegenheid aan huis. Er worden bijgevolg verhardingen aangelegd
met kiezelstenen, klinkers, tegels, dolomiet of kunstgras. Dit is nefast voor de biodiversiteit
en staat haaks op het engagement van de stad om mee te streven naar een klimaatneutraal Limburg.
Nochtans kan iedereen bijdragen aan een Bilzen dat weerbaar is tegen de gevolgen van
de klimaatveranderingen. Door uw voortuin te beschouwen als een volwaardige tuin en
te kiezen voor groenaanplantingen is er meer regenwaterinfiltratie en dus een hoger
grondwaterpeil. Groene voortuinen zorgen voor minder wateroverlast bij zware regenval
en een goede nachtelijke afkoeling tijdens hittegolven. De bijhorende verfraaiing van de
stad is mooi meegenomen, want wie wandelt er nu niet graag voorbij een kleurrijke tuin?
Voor het aanleggen van een verharding heeft u bovendien een vergunning nodig, zelfs
wanneer die waterdoorlatend is.. Neem dus altijd even contact op met de Dienst Omgeving
en bespreek de mogelijkheden.

VRAAG GRATIS UW TEGELTUIN AAN
Heeft u geen volwaardige voortuin, maar wel een gevel die wat opfrissing kan gebruiken?
Dan is een tegeltuin een perfect alternatief. Wie vóór 1 november een tegeltuin aanvraagt
bij de Dienst Milieu, ontvangt een gratis plantje. Tegeltuinen produceren zuurstof en
nemen fijn stof op, waardoor de luchtkwaliteit verbetert. Ook vogels, vlinders en bijen zijn
erbij gebaat.
Stijn Ghesquiere (foto) en zijn familie uit Eigenbilzen zien er alvast de voordelen van in:
“Een tegeltuin is een kleine toevoeging die verrassend veel effect heeft op de uitstraling
van uw huis en op het straatbeeld. Meerdere exemplaren in één straat zouden de
buurt aangenamer maken. Dat alles kan voor een lage kostprijs en een minimum aan
onderhoud als u de juiste planten kiest.”
Info: Dienst Omgeving | 089 51 93 10 | omgeving@bilzen.be
Milieudienst | 089 51 93 03 | milieu@bilzen.be

AANBOD SOCIALE
HUURWONINGEN
GROEIT
Iedereen heeft recht op veilige, kwalitatieve huisvesting. Om gezinnen
met een beperkt inkomen daarin te
ondersteunen zijn er sociale huurwoningen beschikbaar. In Bilzen worden
deze beheerd door Cordium en het
Sociaal Verhuurkantoor Houtvast. Wie
in aanmerking wil komen moet aan
een aantal voorwaarden voldoen m.b.t.
leeftijd, inkomen en eigendom. Via
onderstaande contactgegevens kan u
een afspraak maken voor meer informatie hieromtrent.
Het aanbod aan sociale huurwoningen
groeit. Zo werden er recent projecten
gerealiseerd aan de Blondeswinning in
Grote-Spouwen en in de Pleinstraat in
Rijkhoven. In de nabije toekomst staat
een ontwikkeling van 60 woningen in
Bivelenhof en 10 in Eigenbilzen op het
programma. Ook in Waltwilder, Mopertingen en Rijkhoven zitten dergelijke
initiatieven in de pijplijn. Bilzen heeft
sinds 2009 een groeipad afgelegd van
168 bijkomende sociale huurwoningen.
Hiermee zit onze stad in categorie 1 van
het bindend sociaal objectief. Dit is een
opgelegde doelstelling om voor 2025 een
extra aantal te realiseren. Tweejaarlijks
voert Wonen-Vlaanderen een meting uit
om na te gaan welke inspanningen elke
gemeente levert om die doelstelling te
behalen. Uit de meest recente analyse
blijkt dat onze stad goed op schema zit.
Info: Sociaal Huis | 089 51 94 80 |
sociaalhuis@bilzen.be

14

FOCUS

UHASSELT VERWELKOMT
NIEUWE RECTOR MET BILZERSE ROOTS

O

p 1 oktober start Bernard Vanheusden zijn eerste termijn als
rector van de Universiteit Hasselt. Hij
is afkomstig van Bilzen, hoogleraar gespecialiseerd in Milieurecht en vicedecaan van de
faculteit Rechten. De verkiezing verliep in
twee stemrondes. Een spannende periode:
“De hele campagne heeft acht maanden
in beslag genomen, gaande van het analyseren van de noden en het schrijven van
een beleidsplan tot de stemrondes. Daar
kwam dan nog corona tussendoor, waardoor
alles ineens online moest gebeuren.”
UHasselt behoort volgens verschillende
universitaire rankings tot de top drie procent
van de beste universiteiten ter wereld. “Dit
is geen eindpunt”, zegt Vanheusden. “We
zijn als kleine en jonge onderwijsinstelling
ontzettend trots op die plaats en dat we
heel wat grotere universiteiten achter ons
laten. De volgende jaren gaan we nog meer
inzetten op het binnenhalen van Europese
financiering voor toponderzoek, iets waar
we de afgelopen decennia grote stappen
in hebben gezet. Kijk bijvoorbeeld naar
onze statistici die mee het verloop van deze
coronacrisis in kaart brengen en het beleid
uittekenen om ons uit deze pandemie te
loodsen.”

Op vlak van onderwijs wil de universiteit
haar vernieuwende rol verder opnemen en
blijven inzetten op het creëren van innovatieve manieren van lesgeven. Bijkomend wil
Vanheusden focussen op de noden in de
regio. “We hebben, samen met alle sociale
partners in Limburg, vorig jaar een groeiplan
voorgelegd aan de Vlaamse Regering met
daarin 12 nieuwe studierichtingen. Jongeren
moeten nu vaak uitwijken naar andere
provincies omdat bepaalde opleidingen hier
niet aangeboden worden. Na hun studies
keren zij niet meer terug naar Limburg.
Sommige sectoren voelen dat, zoals de
bouw en de medische sector.”
Ook de doorstroom van jongeren uit lagere
sociale klassen naar het hoger onderwijs en
de universiteit verdient aandacht: “Onderwijsachterstand is de kortste weg naar een
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.”
Het mandaat van Vanheusden loopt t.e.m.
30 september 2024.

Info: www.bernardvanheusden.be

INGETOGEN EERBETOON OP 1 NOVEMBER
Allerheiligen staat weer bijna voor de deur.
Een dag waarop veel mensen naar het
kerkhof trekken en overledenen herdenken.
Vzw Reveil moedigt reeds verschillende
jaren verenigingen en artiesten van over
heel Vlaanderen aan om 1 november nieuw
leven in te blazen. Muzikanten en dichters
zorgen op lokale begraafplaatsen voor een
respectvol, hartverwarmend gebeuren.
Ook in Bilzen. Lin in het Groen organiseert namelijk voor het derde jaar op rij
een sereen moment op het kerkhof van

Martenslinde. Om 16.45 uur, na de mis,
treden enkele muzikanten op en worden er
verhalen en gedichten voorgedragen.
Heeft u interesse om die dag in uw dorp
een Reveilmoment te houden? Neem dan
contact op met de stedelijke Cultuurdienst.
De medewerkers ondersteunen u met de
organisatie.

Info: Cultuurdienst I 089 51 95 30 I
cultuur@bilzen.be
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I N S TA G R A M

ONDERTUSSEN OP
INSTAGRAM
Heeft u zelf leuke foto’s genomen in Bilzen?
Deel ze op Instagram met #bilzagram en/of #visitbilzen en
wie weet vindt u ze terug in deze rubriek!

jonass_lambrechts: #bilzagram

maarten_foto: #grotespouwen #countrylife

sabine.bosch2: #munsterbilzen #vanoponsterras

nickey_sturbois: #genietenvankleinedingen
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judithplusquin: #schoonbeek #alpaca

CULTUUR

OKTOBER IN DE KIMPEL
“Terug samen cultuur brengen en creatief zijn
is iets waar we al even naar uitkeken.”
Marijn Dubois, hoofd theatertechniek De Kimpel

Jef Neve blikt vooruit naar zijn shows op 3 oktober. Dan daagt hij
Bilzen uit tijdens ‘Jef Neve speelt met u!’.
“De coronacrisis had een enorme impact. Alle concerten werden
geannuleerd en de release van mijn plaat werd uitgesteld. Gedurende
de eerste maanden viel er een rust over mij en had ik veel tijd om na
te denken. Daarnaast heb ik vanaf het begin van de lockdown elke
dag een onlineconcert gespeeld. Eerst via Facebook, later tweewekelijks op www.jefneve-live.com. Dit telkens met een nieuw repertoire,
wat me tiptop in vorm hield op pianistiek gebied!”
‘Jef Neve speelt met u’ wordt een improvisatieconcert waarbij het
publiek de inhoud bepaalt. Neve bereidt zich niet voor en maakt zich
sterk dat hij op alle verzoekjes ingaat: “Zolang die muzikaal zijn, zal ik
er zeker iets mee aanvangen (lacht). Hopelijk kan ik, op basis van wat
de aanwezigen die dag meegemaakt hebben, te vertellen hebben of
leuk vinden, samen met hen een heleboel mooie momenten creëren.
Ik kijk er alvast enorm naar uit!”

PROGRAMMATIE OKTOBER*
Donderdag 1/10 | 20.15 uur
Humor – Han solo – ‘De Mobilhome zomertour’
Zaterdag 3/10 | 19.30 en 21.30 uur
BilzenJazz – Jef Neve – ‘Jef Neve speelt met u!’
Zondag 4/10 | 10 uur
Literaire ontmoeting – Saskia De Coster
Donderdag 8/10 | 20.15 uur
Theater – Het Nieuwstedelijk – ‘Geel hesje’
Zondag 11/10 | 11 en 15 uur
Familievoorstelling – Theater De Spiegel – ‘ImpulZ’
Dinsdag 13/10 | 20.15 uur
Film
Donderdag 22/10 | 20.15 uur
Theater – Theater Tieret – ‘Meneer Linh’
Vrijdag 23/10 | 20.15 uur
Humor – Grof Geschud – ‘Lijmen’
Dinsdag 27/10 | 20.15 uur
Lezing – Jeroen Mebis – ‘Kanker anno 2020’

Info en tickets: www.dekimpel.be

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

OKTOBER 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.
Seniorenwerking
• 6 oktober: gezondheidssessie ‘Thuis
bewegen’ van 13.30 tot 15.30 uur
• 13 oktober: onlineverrichtingen via
my.belgium.be van 13.30 tot 16 uur –
volzet
• 16 oktober: uitstap Natuurhulpcentrum volzet
• Vanaf 27 oktober: doe-lessen videocommunicatie, telkens van 13.30 tot 16 uur
op 27/10, 3/11 en 10/11
Al deze activiteiten vinden plaats in LDC De
Wijzer tenzij anders vermeld. Vergeet niet
de gratis Doe-gids voor 55-plussers in huis
te halen.
Info en inschrijvingen: 089 39 96 20 –
senioren@bilzen.be
Wandel- en fietstips voor oktober
• De raadselroute – Fietstocht van 27,5
km door Bilzen, Hoeselt en Riemst met
vertrek in Alden Biesen en vragen op 17
locaties
• Muziekwandeling ‘Punica Granatum’ met
filmpjes o.b.v. QR-codes in de Engelse tuin
van Alden Biesen. Gratis deelname
Info: www.visitbilzen.be –
www.alden-biesen.be

Sport anders bekeken
De Sportdienst schakelt deze maand
een versnelling hoger met activiteiten
voor zowel fanatieke sportievelingen als
supporters:
• 4 oktober: Offroad Run i.s.m. Bilzen
Beweegt. Lopers en wandelaars hebben
de keuze tussen twee routes met veel
groen en pittige hellingen. Voor sporters
met een hond is er een canicross.
• 11 oktober: Early Bird Run – Wandelof looptocht voor het hele gezin in de
Katteberg met afstanden van 2 tot 9
km. Aan de finish wachten koffie en
kraakverse ontbijtkoeken.
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Grabbelpas herfstvakantie
• 31 oktober: Halloweenparty vanaf
16.30 uur
• 4 november: Speldag ‘A bug’s life’ 		
vanaf 10 uur in jc de Bilding
• 5 november: Uitstap naar binnenspeeltuin Kinderrijck vanaf 10 uur
Info en inschrijvingen:
www.bilzen.be/jeugd

ZinInZang virtueel
Zelfs corona houdt de muzikale helden van
ZinInZang niet tegen om er elke maand
weer een daverend feest van te maken, zij
het voorlopig virtueel. Begin oktober posten
zij een nieuwe meezingvideo met ondertitels. Smeer alvast de stembanden en zet
de stoelen aan de kant.
Info: www.zininzang.be

VANAF 1 OKTOBER

Stretch & relax-gezondheidsgym om 19.30
uur in OC St.-Amandus in Kleine-Spouwen
Info en inschrijvingen: 089 41 78 25 –
marina3740@hotmail.com

• 12 oktober: showcooking met
Claudia Van Avermaet en Glenn Van
Gerwen in OC De Blondeswinning
• 14 oktober: inspiratie- en netwerkavond met Sven Nys bij Encon in
Munsterbilzen
• 18 oktober: de Ronde van Vlaanderen
op groot scherm in jc de Bilding en
opening van de fototentoonstelling
‘Sport anders bekeken’ in de bib en
de foyer van De Kimpel. De expo loopt
t.e.m. 2 november. Gratis toegang
Info: 089 51 95 21 – sport@bilzen.be –
www.bilzen.be/sport

1 OKTOBER

Laat je hulpvraag geen noodkreet worden
Ontdek tijdens deze sessie hoe u zelf uw
veerkracht en mentale welbevinden kan
vergroten. Inge Bocken en Dirk Moors
geven tips. Om 19 uur in zaal Hartenberg,
Eigenbilzen
Info en inschrijven:
toegankelijkheid@bilzen.be

2 OKTOBER

Opstellingsavond ‘Ouder-kindrelatie’ om
19 uur in de Wagenstraat 6 in Merem
Info: www.mariannefranssen.be

3 & 4 OKTOBER

Barokfest: Een heel weekend lang wordt
Alden Biesen ondergedompeld in barokmuziek.
Info: www.alden-biesen.be

3 & 4 OKTOBER

Alstublieft
Tijdens het Weekend
van de Klant strooien
de Bilzerse handelaars kwistig met prijzen. Nieuwsgierig?
Blader dan snel naar pagina 20.
Info: Facebook: Shoppen in Bilzen

VAN 3 T.E.M. 7 OKTOBER

Kermis in Bilzen
Er valt weer veel te beleven tijdens de
kermis in het centrum van Bilzen. Zaterdag
3 oktober is er de opening met om 16 en
19 uur feestelijke animatie. Op zondag kan
jong en oud zich uitleven op de talloze
attracties vanaf 13 uur. Ook de winkels zijn
die namiddag open. Maandag volgt de
plezantste familiedag met vanaf 15 uur
extraatjes voor iedereen. De foordag slaat
een jaartje over o.w.v. de coronamaatregelen.

ACTIVITEITEN

3 & 16 OKTOBER

Startdagen Jeugd Rode Kruis aan het
jeugdhuis, Jeugdhuispad 7 in Schoonbeek.
Op 3 oktober vanaf 14 uur voor iedereen
tussen 6 en 18 jaar en op 16 oktober vanaf
19 uur voor +12-jarigen
Info en inschrijvingen: 0496 91 49 77 –
jeugd@bilzen.rodekruis.be

VANAF 3 OKTOBER

Gratis EHBO-cursus om
9 uur in het Parochiaal
Centrum in Souwveld,
Rijkhoven. Ook op 10,
17, 24 en 31 oktober en
op 14 en 21 november. Het examen
vindt plaats op 28 november. Vooraf
inschrijven verplicht
Info: 0489 30 25 90 –
vorming@bilzen.rodekruis.be

4 OKTOBER

Rommelmarkt Hartenberg 1, Eigenbilzen
Info en inschrijven: 089 75 11 07 –
hartenberg@outlook.be

10 OKTOBER

14 OKTOBER

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

14 OKTOBER

Super-Markt
De marktkramers verwennen bezoekers
met een verrassing tijdens de Super-Markt,
elke tweede woensdag van de maand.
Info: Facebook: Markt Bilzen - 089 51 98 54
- marktleider@bilzen.be

VANAF 14 OKTOBER

Cursus ‘Net zo lief assertief’ over opkomen
voor zichzelf met respect voor de anderen
in CC De Kimpel. Ook op 21 en 28 oktober,
telkens om 14 uur
Info en inschrijvingen: 03 226 53 25 –
info@prh.be

17 OKTOBER

Beheerdag Munsterbos: met o.a. voorbereiden van de boomplantactie. Start om 9
uur aan de ingang van de Koekoekstraat in
Munsterbilzen
Info: 0476 47 32 69 – wardcielen@skynet.be

Verhalen in het park
In de namiddag kunnen kinderen genieten
van een vertelwandeling doorheen het park
en de tuinen van Alden Biesen. ’s Avonds
mogen volwassenen hun oren spitsen.
Info: 089 51 93 54 –
katrijn.beelen@cjsm.vlaanderen.be

17 OKTOBER

11 OKTOBER

18 OKTOBER

13 OKTOBER

20 OKTOBER

Kermis in Grote-Spouwen

Bloedcollecte om 18 uur in de Martinusschool, St.-Martinusstraat 3 in Bilzen. Ook
op 20 oktober
Info: 0486 17 11 74 –
www.rodekruis.be/bilzen

13 OKTOBER

From Womb to World, de reis die ons leven
bepaalt
Namiddaglezing in Alden Biesen met Anna
Verwaal over de manier waarop pre- en
perinatale imprints, angsten of trauma’s
onszelf, onze dierbaren en cliënten kunnen
beïnvloeden.
Info: info@birthimprints.com

Familiefilm
Gezinsbond Hees organiseert i.s.m. de
Cultuurdienst een filmavond voor het hele
gezin vanaf 19 uur in de kerk van Hees.
Info: 0478 24 45 34 –
francois.nelissen@telenet.be

Kermis in Eigenbilzen

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

22 OKTOBER

Infoavond ‘Kinderen zijn geen puppy’s’
over discipline en een goede relatie met

uw kinderen om 19 uur in zaal Concordia.
Gratis deelname, inschrijven verplicht
Info en inschrijvingen: 089 39 96 50 –
0472 18 69 22 – huisvanhetkind@bilzen.be

23 OKTOBER

Dag van de Jeugdbeweging
Dit jaar kunnen (ex-)
leden van jeugdverenigingen uitzonderlijk ’s ochtends terecht op de Markt
voor een snel afhaalontbijt. Reserveren is
verplicht via www.bilzen.be/jeugd. ’s Avonds
volgt de Nacht van de Leiding, waarbij
jeugdwerkers het tegen elkaar opnemen
in een spannende quiz. Blijf op de hoogte
van het coronaproof programma via onderstaande Facebookpagina.
Info: Facebook: Jeugddienst Bilzen

24 OKTOBER

Nacht van de bib
De vijfde editie
van dit evenement in bibliotheek De Kimpel
wordt gevierd met een extra straf programma boordevol klinkende namen
en ronkende randanimatie. Alle info op
pagina’s 12 en 13.
Info: bilzen.bibliotheek.be

24 EN 25 OKTOBER

Jan Leyers vertelt
Meesterverteller Jan Leyers brengt ons
zijn adembenemend reisverhaal uit ‘De
schaduw van het kruis’. Zaterdag van 15 tot
16.30 uur en zondag van 10.30 tot 12 uur
Info en tickets: www.alden-biesen.be

28 OKTOBER

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

uur

in

zaal

Alle erkende Bilzerse verenigingen kunnen hun evenementen gratis
laten opnemen in deze gids. Geef uw informatie tijdig
in via www.uitdatabank.be. Activiteiten voor november
moeten uiterlijk 10 oktober zijn ingegeven. Surf voor
een volledig overzicht naar www.uitinbilzen.be.
19

FOCUS

ALSTUBLIEFT!
Lokaal kopen loont. Dat is zeker het geval tijdens Alstublieft, het shoppingevent op 3 en 4 oktober. Naar aanleiding van het Weekend van de Klant
trakteren de handelaars in het centrum op meer dan 25.000 euro aan
prijzen. Via krasbiljetten maken kopers kans op fikse en onmiddellijke
kortingen op de gloednieuwe herfstcollectie.
De streekproductenstand in De Commanderie trakteert passanten
zaterdag op regionaal lekkers, zoals cupcakes, Biesonder Appelsap en
Jazz Bilzen-pralines. Voor de jonge bezoekers zijn er Bilzerse lolly’s én gratis
kermisjetons. Van 3 t.e.m. 7 oktober palmen de kermiskramen de Markt en
omgeving namelijk weer in voor een stevig potje vertier. Op zondag zijn de
winkels open van 13 tot 18 uur.
Radio BOO doet er nog een schep bovenop. Op zaterdag doorkruisen
de medewerkers de deelgemeenten. Op vijf locaties houden ze halt
om shoppingbags uit te delen. In enkele van die zakken zitten digitale
geschenkkaarten verstopt, samen goed voor een extra winkelbudget van
maar liefst 750 euro. Bovendien zorgt Radio BOO ‘s zondags voor nog meer
sfeer in het centrum.
Info: www.weekendvandeklant.be I Facebook: Shoppen in Bilzen en BOO,
dé radio voor Zuidoost-Limburg

MENTAAL WELBEVINDEN
ACTUELER DAN OOIT
Jaarlijks wordt op 1 oktober de 10-daagse van de
Geestelijke Gezondheid afgetrapt. Het coronavirus
maakte de voorbije maanden echt duidelijk hoe
belangrijk psychische veerkracht is. Met de lezing
‘Laat je hulpvraag geen noodkreet worden’ op 1
oktober in OC Hartenberg in Eigenbilzen wil de Stedelijke Toegankelijkheidsadviesraad geïnteresseerden
mentaal weerbaarder maken. De mix van theorie en
bevindingen van een ervaringsdeskundige zorgen
voor een levensecht verhaal, boordevol praktische
tips om gepast om te gaan met moeilijke situaties.
De gratis lezing begint om 19 uur, vooraf inschrijven
is verplicht.
Daarnaast organiseert lokaal dienstencentrum De
Wijzer een project met een eerstelijnspsycholoog
(ELP). Dat is bedoeld voor personen vanaf 65 jaar.
In een viertal sessies gaan zij onder begeleiding van
de ELP op zoek naar hun persoonlijke sterktes. Zo
vergroot hun mentale zelfredzaamheid en autonomie
en krijgen ze meer vertrouwen in de toekomst.
Tegelijk is er ondersteuning bij milde psychische
klachten, zoals depressieve of angstgevoelens, slaapmoeilijkheden, vereenzaming, relationele problemen
of rouw. Voor mensen met een beperkt budget geldt
een aangepast tarief.
Beide initiatieven draaien om verbinding. Het contact
met anderen is immers essentieel om zich goed in
zijn vel te voelen.
Info en inschrijvingen: Lezing STAR: 089 51 94 89 of
toegankelijk@bilzen.be I
Project ELP: Sociaal Huis: 089 39 96 20
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NIEUW IN BILZEN

BIB STROOIT MET E-BOEKEN
Wie wil afslanken, zijn/haar sportprestaties verbeteren of pijn
reduceren kan eens binnenspringen bij Si E-fit in de Pasweg 8b
in Bilzen. De E-fit work-out maakt gebruik van elektro musculaire
stimulatie via E-pads en geeft 18x meer resultaat dan anderhalf
uur fitness. Er zijn verschillende programma’s op maat van elke
klant. Aanvullend voedingsadvies is tevens mogelijk.
Info: 0495 29 97 48 I info@si-bilzen.be I www.si-bilzen.be

Otto Taxi verzorgt taxivervoer
in Bilzen en omstreken, van
een avondje uit tot een rit naar
de luchthaven. Enkele van de
auto’s zijn speciaal uitgerust
voor mindervaliden. Ook voor het
bezorgen van pakketjes kan u bij
Otto Taxi terecht.
Info: 089 46 89 89 I
info@ottotaxi.be I www.otto-taxi.be
I Facebook: Otto Taxi

Bibliotheek De Kimpel heeft al langer wat met digitale boeken. Vanaf
nu kunnen leden op hun eigen toestel maximum twee e-boeken
tegelijk lenen via het ultragebruiksvriendelijke systeem cloudLibrary.
Na zes weken verdwijnen ze vanzelf van de tablet, smartphone of pc,
dus byebye boetes.
Het gaat voornamelijk om Nederlandstalige werken alsook een
beperkt aantal Engelstalige titels. Het aanbod richt zich tot volwassen
lezers. Ze hebben de keuze uit vlot leesbare fictie, literaire romans en
populaire non-fictie. Een greep uit het assortiment: Arnon Grunberg,
Stefan Brijs, Pieter Aspe, Nicci French, Rudi Vranckx en Pascale
Naessens. Het is tevens mogelijk tot twee e-boeken te reserveren.
Kennismaken met het platform of hulp nodig met het toevoegen van
e-boeken op de reader? Kom dan naar een infosessie in de bib op
10/10 om 10 uur of 13/10 om 14 uur. Vergeet uw laptop en e-reader
niet.
Info en inschrijvingen: 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

GEZOCHT: BUDDY’S DIE HELPEN DE
DRAAD WEER OP TE PIKKEN

JUBILEUM

Meer en meer mensen raken de laatste tijd in administratieve en financiële
problemen. Ze trachten hun budget en paperassen terug in orde te krijgen maar
dat lukt niet altijd zonder hulp. Daarom is BudgetInzicht Limburg op zoek naar
vrijwilligers die hen hierbij willen assisteren. De buddy’s zorgen in overleg met een
hulpverlener van het OCMW of CAW voor een luisterend oor en ondersteunende
schouder.
Geïnteresseerden engageren zich voor minstens twee jaar gemiddeld twee uur per
week. BIZ Limburg voorziet o.m. een startopleiding, coaching, een verplaatsingsvergoeding en verzekering tijdens het vrijwilligerswerk.
Info: My De Wilde I 011 85 99 20 I 0496 25 03 09 I info@bizlimburg.be

Diamanten bruiloft I
Vanherle – Theunissen, 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
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 november, behalve zwembad
De Kimpel (open vanaf 13.30 uur). Vanaf 2 november
t.e.m. 8 november geldt er daar een vakantieregeling.
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.
Vanaf 1 oktober is het onthaalcentrum Alden Biesen 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.
De openingsuren van het recyclagepark vindt u op
limburg.net/recyclageparken of u kunt bellen naar
0800 90 720.

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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TOERISME

EXPEDITIE
BILZEN
VERKEN DE DRIE POP-UP
LANGEAFSTANDSWANDELINGEN

H

et najaar, voor sommigen het
geliefkoosde seizoen voor een
wandel- of looptocht in de prachtige
natuur. Kilometervreters mogen hun
sportschoenen alvast klaarzetten en
hun kuiten insmeren want de stedelijke
Dienst Toerisme ontwikkelde onlangs drie
langeafstandsroutes. Die hebben als start- en eindpunt het oude
stadhuis op de Markt, zijn volledig bewegwijzerd en beschikbaar
vanaf 16 oktober tot het voorjaar 2021. Ga de uitdaging aan en
ontdek ze alle drie. We zijn nu allemaal goed getraind dankzij de
quarantaine, toch?

LUS 1: NATIONAAL PARK
26,1 KM
Bezienswaardigheden: o.a. Park Petry, Edelhof,
Sint-Amorkapel, uitkijktoren Munsterbos, stiltegebied Hoefaert, kastelen Zangerheide en
Groenendaal, Railbike …

LUS 2: KUNST EN KASTELEN
24,7 KM
Bezienswaardigheden:
Wilderpark,
ruïne
Jonkholt, kunstwerken Waltwilder, Hoelbeek,
Mopertingen, Rosmeer en Grote Spouwen,
Weerterbosje, Apostelhuis, Landcommanderij
Alden Biesen, Demervallei …

LUS 3: LANDELIJK SCHOON
26,2 KM
Bezienswaardigheden: Park Haffmans, Bilzermolen, Katteberg, Watervalbos, natuurgebied
Schuylenborgh, waterkasteel Schoonbeek,
bossen van Schoonbeek, kunstwerken
Schoonbeek en Eik …

COLOFON

Albert Knaepen van wandelclub Demerstappers Bilzen (r.) is fan
van het initiatief: “Deze langeafstandswandelingen zijn een absolute
meerwaarde. Vroeger beperkte het aanbod zich tot tochten van
maximum 10 kilometer. Er is zeker vraag naar langere afstanden.”
Knaepen nam al meermaals deel aan de Dodentocht en is
inmiddels acht jaar lid van de Demerstappers. Gemiddeld legt de
club per keer ongeveer 12 km af. “Ik wandel graag in eigen streek”,
gaat hij verder. “Lus 1 door o.a. het Munsterbos is echt magnifiek. Ook
lus 3 heb ik uitgeprobeerd. Tussen de Neder en Beverst passeerde
ik zelfs een stukje natuur waar ik nog nooit eerder geweest was.
Het parcours Kunst en Kastelen ga ik volgende week verkennen.
De routes zijn ideaal voor een daguitstap. Onderweg zijn er diverse
mogelijkheden om te picknicken of iets te drinken. Er wachten nog
zoveel mooie plekjes! In dat kader organiseren we met de Demerstappers van 10 tot 17 oktober trouwens verschillende bewegwijzerde wandelingen met vertrek aan zwembad De Kimpel. Iedereen
is welkom!”

VOOR DE KIDS
KLEINE EGEL IN HET BOS:
SPEURTOCHT IN HET MUNSTERBOS
Ontdek vanaf half oktober het nieuwe verhaal van Bilzenaar
Stijn Moekaars met illustraties van stadsgenote Hannelore
Thijs en trek eropuit in het Munsterbos. De tocht is ongeveer
4 km lang. Een speurboekje kost 5 euro en is te koop in het oude
stadhuis op de Markt, het Toeristisch Onthaal in Alden Biesen,
Remise New Style en tot 12 november in speeltuin Edelhof.
Info: www.visitbilzen.be
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