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Beste inwoners
Ik wil graag iedereen bedanken
die aanwezig geweest is op één
of meerdere activiteiten tijdens de
Parkfeesten 2019. We kijken zeer
tevreden terug op vier drukbezochte
en heel fijne dagen, met als klap op de
vuurpijl een schitterende zonovergoten
Familiedag. De vele lachende gezichten
spraken boekdelen! Als stad zijn we
ervan overtuigd dat zulke evenementen
bijdragen aan de samenhorigheid en
wensen hier ook in de toekomst verder
op in te zetten.
Op
27
september
hebben
we in het schepencollege de
omgevingsvergunning
goedgekeurd
voor een nieuw toeristisch paviljoen
aan De Wissen in Stokkem. Het is de
bedoeling de site daar om te bouwen
tot een modern en hedendaags
onthaal- en belevingscentrum voor
het grensoverschrijdende RivierPark
Maasvallei, met veel aandacht voor het
prachtige natuurgebied Negenoord.
Meer uitgebreide details vindt u in het
artikel verderop in deze Nieuwsbrief.
Op 13 oktober kan u trouwens op
een sportieve manier de gebieden
Negenoord
en
Boyen-Veurzen
beleven tijdens de Negenoordrun.
Met een kidsrun van 1 km en runs van
respectievelijk 5 en 11 km is er voor
elke loper wel wat wils. Hopelijk zijn de
weergoden ons gunstig gezind zodat
we er een mooie sportieve zondag van
kunnen maken!
Veel leesplezier en tot ziens ergens in
onze mooie stad.
Sofie Vandeweerd
burgemeester

Nieuw toeristisch paviljoen aan
De Wissen
Je leest er alles over in deze Nieuwsbrief!

Bij de start van de Week
van de Duurzame Gemeente
(18-25 september) hesen
onze lokale duurzame
helden de vlag met de 17
ontwikkelingsdoelstellingen
van de Verenigde Naties.
Meer info:
www.duurzamegemeente.be

SLUITINGSDAGEN
Op vrijdag 1 november (Allerheiligen) en zaterdag 2 november
(Allerzielen) zullen alle stedelijke diensten, dus ook het
containerpark en de bibliotheek, gesloten zijn. Een volledig
overzicht van alle openingsuren vind je steeds op onze website
www.dilsen-stokkem.be.

Nieuw toeristisch paviljoen aan De Wissen!
Het college van burgemeester en
schepenen heeft eind september een
omgevingsvergunning afgeleverd voor
een nieuw hedendaags paviljoen annex
onthaal- en belevingscentrum, tussen De
Wissen en het toeristisch fietspad.
Het Maascentrum De Wissen werd
gebouwd begin jaren negentig, aan de
nieuwe winterdijk langs de oude Maas te
Stokkem. Het centrum bevat de toeristische dienst van de stad, een Maasmuseum, een vlechtmuseum, een antenne
van het Provinciaal Natuurcentrum, een
hotel met 6 kamers, een café-restaurant
met terras, een klein auditorium en een
vergaderaccommodatie.
De Wissen kijkt uit over het mooie
natuurgebied Negenoord, doch heeft
er op dit moment weinig relatie mee.
Het gebouw is weinig ‘open’ en erg ‘in
zichzelf gekeerd’. Nochtans is er een
grote potentie om het gebouw richting
Negenoord open te trekken. Het geheel is
ondertussen behoorlijk verouderd en ook
het museum beantwoordt niet meer aan
wat je vandaag de dag mag verwachten.
Het stadsbestuur wil De Wissen
daarom ombouwen tot een hedendaags
onthaal- en belevingscentrum voor
het grensoverschrijdende RivierPark
Maasvallei.
Hierbij komt de focus niet meer te liggen op het statische
museumbezoek, maar op een actieve en leerrijke ervaring waarbij de
relatie met het aanwezige natuurgebied en het ruimere RivierParklandschap centraal staat. Het is belangrijk dat een eerste indruk wordt
opgedaan in het bezoekerscentrum waarop een actieve ontdekking
in het natuurgebied Negenoord en het RivierPark Maasvallei volgt.
Er zal een nieuw paviljoen gebouwd worden tussen De Wissen en
het toeristisch fietspad over de winterdijk. Dit gebouw zal een open
karakter krijgen en zich openstellen naar de dijk en de oude Maas,
waardoor het een zeer uitnodigend karakter krijgt. Op het gelijkvloers
zal de infobalie van de toeristische dienst gehuisvest worden. Op de
verdieping komt een kleine expositieruimte, waar het verhaal van de
Maas via hedendaagse media aanschouwelijk wordt gemaakt.
Via een buitentrap zal het dak van het paviljoen bereikbaar worden
gemaakt. Van hieruit zal men een prachtig zicht krijgen op de oude
Maas en het natuurgebied Negenoord. De gevels van het gebouw
zullen worden begroeid met klimplanten, zodoende dat er een uniek
concept ontstaat dat zonder twijfel een meerwaarde zal betekenen
voor het toerisme in onze stad!

Nieuws uit de bibliotheek!
“Propere voeten: Hoe kunnen we het voetbal redden?”
Gratis lezing – Donderdag 17 oktober om 20.00 uur
Eén jaar na “Operatie Propere Handen” legt sportjournalist Frank Van Laeken bloot hoe het er
écht aan toe gaat achter de schermen van het moderne voetbal. Want illegaal of niet – of door
de juiste achterpoortjes – het grote geld raast doorheen het moderne voetbal en verandert alles.
Reserveer snel je plaats voor een ophefmakende inkijk in de wereld van spelersmakelaars,
matchfixing en megadeals. Meer info en inschrijven via https://dilsen-stokkem.bibliotheek.be.

Leren programmeren bij CoderDojo Dilsen-Stokkem
Gratis – Zaterdag 26 oktober van 14.00 tot 17.00 uur
Ken jij de CoderDojo al? Dit is een superleuke programmeerclub voor meisjes en jongens van
7 tot 17 jaar.
Je leert er op een hele coole manier programmeren: door het zelf te doen, helemaal op je eigen
tempo, maar wel steeds onder het toeziend oog van onze excellente coaches.
De CoderDojo vindt elke laatste zaterdag van de maand plaats in de bib, telkens van 14.00 tot
17.00 uur, en iedereen is welkom. Je hebt geen voorkennis nodig en je hoeft de vorige dojo ook
niet gevolgd te hebben. Eerstvolgende afspraak: zaterdag 26 oktober!
Meer info en inschrijven via https://dilsen-stokkem.bibliotheek.be.

Aanbod @ppcafés najaar 2019
Wil jij het maximum uit je tablet of smartphone halen? Kom dan naar onze @ppcafés:
• Mobiel betalen met je smartphone (€ 5): donderdag 24 oktober, 09.30-12.00 uur
• Aan de slag met de cloud (€ 5): donderdag 7 november, 09.30-12.00 uur
• Aan de slag met Whatsapp (€ 5): donderdag 14 november, 09.30-12.00 uur
Meer info en inschrijven via https://dilsen-stokkem.bibliotheek.be.

THEMA-AVOND DEMENTIE
woensdag 20 november - 19u00
Thema-avond dementie: “Angèle heeft u nodig”
In woonzorgcentrum ’t Kempken op woensdag
20 november 2019, 19.00 uur.
Dementie is een complexe aandoening. Aan de
hand van het bordspel “Angèle heeft u nodig”
wordt duidelijk hoe mensen met dementie zich
voelen en hoe je best met hen omgaat.
Plaats: woonzorgcentrum ’t Kempken.
Graag inschrijven voor 13 november 2019,
via mail info@ocmwdilsen-stokkem.be, of
telefonisch via 089 75 34 12.

Omdat beelden meer zeggen dan woorden:
een terugblik op de Parkfeesten 2019!
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Colofon
Samenstelling, vormgeving en eindredactie:
Dienst communicatie
Verantwoordelijke uitgever: College van
burgemeester en schepenen
Drukwerk: Drukkerij Paesen
Oplage: 9000 exemplaren
Contactgevens stadsbestuur: Europalaan 25 3650 Dilsen-Stokkem - t 089 79 08 00 - f 089
75 23 06 - info@dilsen-stokkem.be
www.dilsen-stokkem.be

