Hier
in Bilzen, zijn dorpen,
pleintjes en straten

Groeten uit Georgië
Gezonder leven
To be or not to be

‘Beginnende
kunstenaars zijn van
groot belang in een
gepolariseerde
samenleving"

Klanken, kleuren en vormen kunnen zorgen voor
een andere melodie in een polariserende samenleving.

Robert Bielen

ADEMRUIMTE VOOR
KUNSTENAARS
Uit oude, maar ook meer recente
geschiedenis weten we dat bij
polariserende tegenstellingen in
de samenleving de kunstenaars
bekeken worden met een scheef
oog. Maar kunstenaars laten zien
dat de werkelijkheid nooit zo maar
dé werkelijkheid is. Juist daarom
zijn kunstenaars waardevol: zij
zoeken andere grenzen op en zijn
kritisch voor alles en iedereen.
Vanuit Vlaanderen wordt zwaar

bespaard op kunstprojecten. Dat
geeft de kans om lokaal echt het
verschil te maken. Bovendien kent
Bilzen een traditie van nieuwe dingen.

JAZZ BILZEN
Dit was meer dan zo maar een
festival. Het was een vrijruimte voor
kunstenaars om te experimenteren
vanuit de muziek. Wij zien dat deze
periode opnieuw bron van inspiratie is:
lokale brouwers gaan aan de slag met

een nieuw bier en vooral: het hele
verhaal rond Jazz Bilzen herleeft.

KUNSTENAARSCONVENANT?
Het beleid in Bilzen kan ambitieus zijn
door ruimte vrij te maken voor jonge
kunstenaars om te experimenteren.
Soms willen beginnende kunstenaars
niet met een handje meegenomen
worden in een mooie academie of in
een propaganda-gestuurd project,
zoals LABO3740.

Sommigen willen op een andere
manier experimenteren. Van Bilzen
een unieke kweekvijver voor
beginnende kunstenaars maken: dat
zou pas echt ambitieus zijn.
Groen Bilzen stelt voor om samen
met de kunstenaars in gesprek te
gaan en zo nieuwe dingen mogelijk te
maken vanuit een convenant met de
kunstenaars zelf. Ook al werd het
voorstel weggestemd, Groen blijft
gaan voor burgerbetrokkenheid.
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Laura Vos
VRIJWILLIGER IN TBILISI

Laura Vos aan het werk tijdens een van de workshops met andere jonge mensen rond de sociaal maatschappelijke uitdagingen.

"gamarjoba", groeten uit Georgië!
Een jaar lang werkt Laura Vos als vrijwilliger voor de NGO
“International Center for Peace and Integration” (ICPI) in Tbilisi. Georgië
heeft een turbulent verleden en een prachtige natuur, warme inwoners
en een grote liefde voor kaas en wijn. Tbilisi is een jonge, levendige stad
vol cultuur, waar dansen en protesteren hand in hand gaan.
"Als projectmanager voor ICPI bestaat mijn takenpakket voornamelijk uit het
opzetten van internationale jeugduitwisselingen en trainingen voor
jeugdwerkers via Erasmus+ in Georgië. De diverse thema’s die we behandelen
bestaan o.a. uit migratie, duurzaamheid en milieu, persoonlijke ontwikkeling,

sociaal ondernemerschap, gezondheid, outdoor education, vredesopbouw &
conflicttransformatie, gendergelijkheid, jongerenwerkloosheid etc. Daarnaast
organiseren we non-formele educatieve workshops voor lokale jongeren rond
maatschappelijke thema’s. Als sociaal werker haal ik veel voldoening uit dit
werk en ben ik dankbaar dat deze kans op mijn pad kwam. "
"Na internationale stages en rugzakavonturen, biedt het leven en werken in een
internationale context me nieuwe perspectieven en ontelbare ervaringen. Om
het met de woorden van John Lennon te vatten: “You may say I’m a
dreamer, but I’m not the only one”, samen met mijn fantastische en
inspirerende collega’s draag ik graag mijn steentje bij aan een mooiere wereld.
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GEZONDERE REFLEX
OP HET LEVEN VAN ELKE DAG
enthousiasme over gezonde voeding
en geef ze praktische handvaten. Ik
schrijf blogposts, geef lezingen en
workshops en begeleid mensen thuis
in mijn praktijkruimte.
ANNELEEN MENGELS

15 jaar geleden kreeg mijn oma kanker. Dat was een heftige confrontatie. Ik
vond het erg bedreigend. Die ervaring zette me aan het denken. Het gaf mij een
gevoelen van onmacht en tegelijkertijd wou ik er meer over weten. Ik ben op
zoek gegaan in bibliotheken en op internet. Daar kwam ik kwam een aantal
boeken tegen die me het inzicht gaven dat gezonde voeding een groot
aandeel kan spelen.
Ik had er nooit bij stilgestaan. Dag na dag werd ik kritischer voor mijn eigen
levensstijl. De jarenlange maag- en darmproblemen nam ik er gewoon bij. Zo
begon mijn weg naar gezond(er) leven. En ik reis nog steeds, ook regelmatig per
fiets. Ik deed een 4-jarige opleiding tot gezondheidsconsulent aan de
Levensschool in Tongerlo. Al mijn ontmoetingen, mijn lezen, mijn zoeken en
studeren zorgden voor een bredere kijk. Alle mogelijke aspecten van een
gezonde levensstijl kwamen aan bod. Ik neem mensen graag mee in mijn

Goed voor jezelf zorgen is een manier
om in je kracht te komen en de
hindernissen van het leven te
overwinnen. Ik investeer liever in
gezond zijn dan dat ik tijd verlies met
ziek zijn. Ik ben actief bij Groen omdat
ik me zorgen maak over onze
levenskwaliteit en het leefmilieu. Een
gemeente kan accenten leggen en
initiatieven nemen die er toe doen
om inwoners gezonder en
gelukkiger te maken.
Meer lezen over Anneleen:
www.degezondereflex.be

TO BE OR NOT TO BE
Ik werk als theatertechnicus in het
cultureel centrum C-mine in Genk. We
staan in voor de mooie verlichting, we
proberen een aangenaam geluid voor
iedereen te voorzien, we zorgen dat
de video of projectie probleemloos
verloopt en helpen theater- of
dansgezelschappen met op- en
afbouw van de decors.
Dat we vaak lange werkdagen
hebben, is eigen aan de job. Je helpt
het rondreizend gezelschap van de
start tot de finish, en er is altijd een
deadline. En als alle publiek naar huis
is, moet alles van de productie terug
de vrachtwagen in. Maar de
verscheidenheid aan werk, de
combinatie van Hi-Tech en het

"To think or to be told. Het
leven in de cultuursector is
boeiend."
ambachtelijke, de creativiteit versus
technische beperkingen, het zoeken
naar oplossingen voor andere
creatieve uitdagingen; dat is onze
job.
Mensen en verenigingen helpen om
hun avond van het jaar technisch te
ondersteunen, is onze passie. Het
dagelijks zien van mooie (en soms
ook minder mooie) creaties maakt
deze job heel boeiend.

RAF WOUTERS
Theatertechnicus bij C-mine
cultuurcentrum in Genk

IN ’T
KORT

18 APRIL: EEN PLUKWANDELING
Onder de begeleiding van Barbara
Creemers maken we een
plukwandeling. We starten met
de wandeling om 14.00u aan 't
Smidje in Munsterbilzen. De
wandeling zelf zal niet ver zijn en
duurt ongeveer een uurtje. Daarna
toont Barbara hoe we van onze
oogst lekkere dingen kunnen
maken. We sluiten af tegen
17.00u. Uiteraard kunnen we nog
nablijven om gezellig samen te
keuvelen. Mensen die niet kunnen
meewandelen, zijn ook welkom
om te genieten van de lekkere
dingen.
groenbilzen.be/plukwandeling
FRACTIEVERGADERINGEN
Maandelijks op de zondag
voorafgaand aan de gemeenteraad
komen we met Groen Bilzen
samen om de gemeenteraad voor
te bereiden. Wij kijken kritisch naar
de agenda en de voorliggende
besluiten. Verder komen wij ook
met eigen voorstellen. Jammer
genoeg stemt de meerderheid
telkens die voorstellen weg. Maar
toch willen wij een Bilzen dat echt
ambitieus is op meerdere vlakken.
Daarvoor engageren wij ons. Ook jij
kan meedoen. Op groenbilzen.be/
binnenkort kan je meer info vinden.
DE BIODIVERSITEIT staat onder
druk. Nochtans is dit de sleutel
voor onze gezondheid. Daarom
organiseert GroenPlus van 13 tot 15
november 2020 in Genk een
congres rond biodiversiteit. Jij kan
erbij zijn! Meer weten:
www.groen-plus.be/
congres_biodiversiteit
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"Red de democratie" is een
inspirerend boek van Manu Claeys.
Groen Bilzen nodigde Manu uit om het
werkjaar te openen. Voor Groen staat
partnerschap tussen burger en beleid
centraal om vorm te geven aan de
samenleving die wij verlangen. De
verticale democratie van verkozenen
heeft behoefte aan een extra
dimensie: een horizontale
democratie van betrokken burgers
om samen met mensen uit de
administratie de richting die we
samen uit willen aan te geven.

2
Een echt fietsbeleid gaat verder
dan uitpakken met een
fietssnelweg.

3
Kunst leert je om los te komen
van je eigen visie. Het leert je
anders kijken.

Een echte fietsvriendelijke stad
omarmt de fietser op elk moment. Als
we we met Bilzen ambitieus willen
zijn als dé fietsstad in de
fietsprovincie, dan moeten we een
tandje bijsteken: de fietser echt
verwennen, vooral aan
schoolomgevingen.

Eddy Schillebeeks uit Munsterbilzen
gaat geen uitdaging uit de weg . Hij
gaat aan de slag met surrealisme en
realisme met een twist. Met creatieve
workshops in zijn atelier nodigt hij je
uit om mee te doen en anders te
kijken naar de dingen om je heen.

@fotograaf Jan Bellen

Meer weten:
gonzogismo@gmail.com

4
Je hoort het meer en meer:
mensen nemen de aloude
gezelschapsspellen terug bij de
hand.
Ook bij Groen Bilzen zijn er enkelen die
wekelijks samenkomen in café
Bloemenhof in Munsterbilzen om wat
bij te babbelen en vooral gezellig aan
de slag te gaan met een of ander spel.
Meedoen kan. Meld je aan bij Diane:
dianevanhoof@hotmail.com

BRUSSELEN MET GROEN BILZEN
WOENSDAG 1 JULI
BEZOEK AAN VLAAMS PARLEMENT
Traditioneel treint Groen Bilzen op de eerste woensdag van juli naar
Brussel, voor een bezoek aan het Vlaams Parlement
waar Johan Danen onze gastheer is.
Rond 9.00u 's morgens nemen we de trein in Bilzen .
De terugreis is voorzien rond 18u00. Meer info kan je vinden op
www.groenbilzen.be/brusselen
Inschrijven kan via
bert.verleysen@groen.be
of 0477 874 272 (bert)

Groen Bilzen
Bert Verleysen
Muggenstraat 8 bus 2
3740 Bilzen
0477 874 272
bert.verleysen@groen.be
www.groenbilzen.be
www.facebook.com/groenbilzen
@groenbilzen
Verantwoordelijke uitgever: Bert Verleysen,
Muggenstraat 8 bus 2, 37410 Bilzen
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in
een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van
de uitgever.

Doeners uit Bilzen lopen op kop in een eerlijke,
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug.
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

