Pluk en pers uw eigen fruit
Op zaterdag 13 oktober kan u tijdens Bilzen, de boom in tussen 10 en
17 uur opnieuw terecht in Alden Biesen om uw eigen appels te rapen
en zelfs te persen tot sap. Inschrijven is verplicht en kan via info@boomgaardenstichting.be. Een bezoek brengen aan de hoogstamboomgaard
is mogelijk onder begeleiding en dit tussen 13 en 15 uur. Inschrijven via
info@rlh.be.

Start werken kerkhof Eigenbilzen
Deze week starten de werken op de begraafplaats in Eigenbilzen. Om de
toegankelijkheid van de begraafplaats te verbeteren zal de dolomietverharding van het centrale pad vervangen worden door een verharding in
kleiklinkers. Bijkomend zal het gras op de zijpaden opnieuw ingezaaid
worden zodat deze een mooie dichte grasmat vormen. De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt twee weken.

Bilzen
van
dichtbij!

Kunstgrasveld Katteberg is klaar
K.Bilzerse-Waltwilder VV heeft afgelopen zaterdag 6 oktober het
nieuwe kunstgrasveld in sportpark Katteberg in gebruik genomen. Door
het groeiende succes van de club kwam de trainingsruimte in Waltwilder
en in sportpark Katteberg onder druk te staan. Om de capaciteit te
verhogen werd het A-terrein in de Zeepstraat daarom omgevormd tot
kunstgrasveld, goed voor een investering van 340.000 euro.

Nieuwe groene look voor Klokkeplein
Het Klokkeplein werd zopas opgefrist met veel aandacht voor groen. Zo
werden er drie zwevende plantenvakken aangelegd met o.a. onderhoudsvriendelijke planten en bomen met beperkte groeihoogte. Midden
op het plein werd een pergola geplaatst die aangekleed zal worden met
klimplanten. Comfortabele zitelementen en spots zullen zorgen voor een
meer sfeervolle uitstraling.

Beverst heeft nieuwe petanquebanen
Een half jaar geleden opende het nieuwe filiaal van buitenschoolse
kinderopvang Domino in Beverst. Ook aan de senioren werd gedacht.
Recent werden er namelijk zes petanquebanen aangelegd. Deze brengen
niet alleen de ouderen in beweging maar zorgen door hun ligging naast de
kinderopvang ook voor de verbinding tussen jong en oud. Op donderdag 27
september brachten sportieve senioren er de eerste ballen aan het rollen.
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