Wijk-werken, het nieuwe PWA
Sinds 1 januari vervangt wijk-werken het vroegere PWA. Het systeem houdt
in dat werkzoekenden of leefloongerechtigden enkele uren per week klusjes
mogen uitvoeren. Voor meer info kan u elke maandag t.e.m. donderdag van
9 tot 12 uur terecht in het kantoor van de VDAB Werkwinkel in de Hospitaalstraat 13, op www.vdab.be/wijk-werken en op wijkwerken@zuidoostlimburg.be.

Straat Op Kindermaat
Op zaterdag 12 mei staat de Leenveldstraat in Schoonbeek tussen 14 en
17 uur in het teken van Straat Op Kindermaat. De kinderwerking van
Schoonbeek, Kunstkoepel – Academie voor Beeld en de stedelijke Diensten
Samenlevingsopbouw, Jeugd en Sport bieden er tal van leuke en gratis
activiteiten aan zoals springkastelen, een hindernisbaan, een zweefmolen,
lekkere hapjes en drankjes en grime.

Bilzen
van
dichtbij!

Genieten tijdens het Foodtruckfestival
Op 12 en 13 mei houden de Chefs on Wheels halt in Bilzen-centrum voor de
derde editie van het Foodtruckfestival. Meer dan 28 chefs serveren telkens
van 12 tot 21 uur hun lekkerste hapjes en drankjes terwijl muzikanten voor
de sfeervolle saus zorgen. Naast de eet- en drankkraampjes zijn er ook een
hippe vintagemarkt en workshops van Kunstkoepel – Academie voor Beeld.

Woonloket STEBO
Gaat u bouwen of verbouwen en bent u op zoek naar informatie over de
verschillende (energie)premies? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van
de aanvraag? Met deze en tal van andere vragen kan u aankloppen bij het
gratis woonloket van STEBO. Elke maandag zijn medewerkers van STEBO
aanwezig op de Afdeling Ruimte van de stad op Schureveld 19 en dit van
16 tot 18 uur.

Curieuze Neuzen meten luchtkwaliteit
U heeft ze misschien al wel zien hangen in Bilzen: de borden van Curieuze
Neuzen. Dit burgeronderzoek wil de luchtkwaliteit in Vlaanderen in kaart
brengen. In de maand mei wordt gedurende vier weken de stikstofdioxide
in de lucht gemeten. Naast tal van Bilzenaren doet ook de stad mee aan dit
project met een 15-tal locaties zoals o.a. het SAC, buitenschoolse kinderopvang Domino in Eigenbilzen en de Blondeswinning in Grote-Spouwen. Eind
september zijn de resultaten bekend.
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