WAT TE DOEN IN JANUARI

012 44 03 02 of 0476 47 72 68, mark.vos@riemst.be
Spreekuren: elke dinsdag van 18.00 u. tot 19.00 u. in het
gemeentehuis of na afspraak

SCHEPENEN (ook zetelend in de gemeenteraad)
Spreekuren: na afspraak

GUY KERSTEN (CD&V)
1STE SCHEPEN
Plattelandsontwikkeling I Dorpsversterking |
Verkeersveiligheid I Mobiliteit I Openbaar Vervoer |
Landbouw I Middenstand en Economische Zaken
| Ruilverkavelingen | Inrichting Openbare Ruimte
012 23 22 06 of 0476 55 26 48,
guy.kersten@riemst.be

MARINA PAULY (CD&V)
Communicatie I Cultuur - Socio-Culturele
Verenigingen I Integrale Kwaliteitszorg Personen
met een handicap I Toegankelijkheid I Gelijke
Kansen | Gezin | Kinderopvang I Erfgoed I
Heemkunde
0475 93 90 04, marina.pauly@riemst.be

CHRISTIAN BAMPS (CD&V)
Sport I Bibliotheek I Ontwikkelingssamenwerking |
Kermissen en Feestelijkheden Toerisme
012 45 60 23 of 0495 46 46 53,
christian.bamps@riemst.be

ACTIVITEITEN
DIENSTENCENTRUM
DE LINDE

Locatie: Dienstencentrum De Linde - Paenhuisstraat 11 – 3770 Riemst - Tel. 012 21
46 98 - dienstencentrum@riemst.be

MAANDAG 8/01 | 19U00
CURSUS EERSTE HULP EN HELPER
Leer de eerste hulp toepassen bij levensbedreigend en niet-levensbedreigende
verwondingen. De meeste voorkomende
verwondingen en ziektes komen aan
bod. Examen Eerste Hulp en Helper is op
woensdag 28 februari. Als je slaagt voor
het examen, krijg je een brevet.
Elke maandag en woensdag van 8/01 tot
en met 28/02
Organisatie: Rode Kruis Riemst
Meer info en inschrijven: vorming@riemst.
rodekruis.be – gsm 0474 58 25 45

WOENSDAG 3/01, WOENSDAG 17/01 EN WOENSDAG
31/01 | 13U30 TOT 16U30
BREICAFE
Breien en haken is hip, brei op eigen
tempo en geniet van een leuke babbel.
Deelname is gratis, vooraf inschrijven niet
nodig. Koffie en frisdranken aan 1 euro.

DINSDAG 16/01 | 19U30 TOT
21U30
BEREIK JE DOELEN MET EEN
VISION-BOARD
Een vision-board is een collage van
beeldmateriaal dat je dromen, doelen
en wensen weergeeft. Kom tijdens deze
gezellige avond ontdekken waarom een
vision-board zo goed werkt om je doelen
te verwezenlijken, en hoe je zelf later thuis
aan de slag kan gaan.
Begeleidster: Katja Jorissen
Prijs: € 6
Inschrijven via happyhomevzw@gmail of
dienstencentrum@riemst.be of tel. 012 21
46 98

BERT CILISSEN (CD&V)
WOENSDAG 17/01 | 13U30
TOT 15U30
FRANS VOOR 50+
De ideale manier om je Frans voor in het
dagelijks leven of voor op vakantie bij te
schaven! (Maximum 8 deelnemers)
Lesdatums: 17, 24, 31 januari en 21, 28
februari
Deelnameprijs: € 20
Lesgever: Miet Debay
Inschrijven via dienstencentrum@riemst.be
of tel. 012 21 46 98

DONDERDAG 18/01, DONDERDAG 25/01 EN DONDERDAG 1/02 | 13U30 TOT 16U00
MAANDKALENDER MAKEN MET MS
WORD
Je maakt een maandkalender voor 2018.
Voor elke maand zoek je een mooie foto
op het internet. Je typt de feestdagen
en verjaardagen, en andere belangrijke
datums in de kalender. Je maakt de kalender helemaal af zoals jij het wil. Dit is een
vorming voor mensen met een verstandelijke beperking.
Info via Pasform – Kitty Vos – tel. 011 22
69 31 – kitty.vos@pasform.be – www.
pasvorm.be

DINSDAG 23/01 | 19U00 TOT
21U30
WAT ALS THUIS WONEN NIET MEER
MOGELIJK IS?
Vorming ter ondersteuning van mantelzorgers bij opname van een naaste met
dementie in een woonzorgcentrum. Op
basis van een nieuwe brochure krijg je
tips en handvatten aangereikt om een
opname bespreekbaar te maken en om
een beslissing te nemen waarbij iedereen
zich goed voelt.
Begeleidster: Myriam Dhulst, seniorenconsulent ‘SeniorenTHUISadvies
Gratis voor mantelzorgers
Inschrijven via dienstencentrum@riemst.be
of tel. 012 21 46 98

Onderwijs/Volwasseneneducatie
Jeugd | Aankoopbeleid I Tewerkstelling
012 45 59 17 of 0495 79 88 47,
bert.cilissen@riemst.be

VRAAG JE EUROPEAN
DISABILITY CARD AAN!
De European Disability Card is
een kaart die personen met een
handicap verschillende voordelen
geeft. Het bevordert de toegang tot
cultuur, sport en vrijetijdsbesteding.
Op de plaatsen waar de kaart geldt,
wordt er een korting gegeven. Kijk
zeker na bij de organisatoren of ze
acties aanbieden.
Heb jij een lopend dossier bij de
FOD Sociale Zekerheid? Vraag dan
zeker je kaart aan bij het Sociaal
Huis in Riemst en geniet van de
voordelen. Voor meer info kan je
terecht bij het Sociaal Huis via
sociaalhuis@riemst.be of tel. 012
45 41 72.

STOOKOLIEKETELS VERVANGEN DOOR ENERGIEZUINIGE
GASKETELS
In de Gemeentelijke Basisschool
De Driesprong in Millen is de
stookplaats gerenoveerd. De oude
stookolieketels zijn vervangen door
energiezuinige, condenserende
gasketels. De circulatiepompen
zijn vervangen door energiezuinige
elektronische circulatiepompen
en de sturing werd vernieuwd en
vervangen door een beheersysteem dat vanop afstand uitgelezen
en geprogrammeerd kan worden.
Hiermee zet de gemeente in op
rationeel energiegebruik, waarbij er
economisch verantwoord omgegaan wordt met verschillende
energiebronnen. De renovatie is
goed voor een investering van
85.000 euro.

INFOAVOND: NIEUWE SAMENTUIN DE PASTORIETUIN
GENOELSELDEREN
Heb jij groene vingers maar geen
tuin om in te werken? Dan is de
pastorietuin misschien wel iets voor
jou! Het project komt er speciaal
voor mensen die graag zelf een
perceeltje grond willen bewerken
als moestuin. Verder moet dit een
plek worden voor het organiseren van allerlei activiteiten rond
ecologisch leven en tuinieren, en
een ontmoetingsplaats worden
voor buurtbewoners en andere
rustzoekers. Meer informatie? Kom
dan naar de infoavond op woensdag 24 januari van 19.30 u. tot
21.30 u. in het PCC
Sint-Maartenshof, Sint-Maartenstraat 54 in
Genoelselderen.

MATHIEU EYCKEN (CD&V)
Leefmilieu I Duurzame Ontwikkeling |
Gezondheid en Preventie I Dierenwelzijn
Archeologie | Monumenten & Landschappen I
Archief | ICT & informatisering
012 45 67 04 of 0479 44 22 86,
mathieu.eycken@riemst.be

GEMEENTESECRETARIS
Guido VRIJENS 012 44 03 01, secretaris@riemst.be

GEMEENTERAADSLEDEN
(per partij in alfabetische volgorde)
CD&V Joël L’Hoëst 0498 91 86 56, joellhoest@hotmail.com I
Mieke Loyens 0474 72 42 57, Mieke.loyens@skynet.be I
Peter Neven 0474 52 52 81, peter_neven@hotmail.com I
Jean Nicolaes 012 45 51 42 of 0497 06 01 39, jean.nicolaes@
telenet.be I Rachelle Onclin 0499 56 68 98, rachelle.onclin@
gmail.com I Davy Renkens 0494 61 89 99, davyrenkens@
hotmail.com I Anja Slangen 0479 40 20 46, anja.slangen@
hotmail.com
N-VA Anita Beusen 0497 18 40 52, anita.beusen@pandora.be
I Agnes Coenegrachts 0497 81 44 09, coenegrachtsagnes@
gmail.com I Etienne Gielen 0495 64 71 72, etienne.gielen@
telenet.be I Dirk Jacobs 0473 22 05 68, dirk.jacobs83@
telenet.be I Marc Konings 0472 86 73 54, marckonings@
msn.com I Jan Peumans 02 552 11 06 of 02 552 11 07,
jan.peumans@vlaamsparlement.be I Jo Ruyters 0496 20 60 15,
jo.ruyters@telenet.be
OPEN VLD Steven Coenegrachts 0477 36 81 11, steven.
coenegrachts@openvld.be I Jan Noelmans 0496 79 32 16, jan@
mathiasdeclercq.be I Ludwig Stevens 012 45 76 66 of 0473 34
64 55, ludwig.stevens@sterimed.be
SP.A/GROEN Ivo Thys 0477 35 12 91, ivothys@telenet.be
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KATJA ONCLIN (CD&V)
Voorzitter Sociaal Huis I Ruimtelijke
Ordening | Huisvesting-Woonbeleid |
Sociale Aangelegenheden | Senioren
0479 79 88 09, katja.onclin@riemst.be

BELGIE(N) - BELGIQUE

RIEMST GAAT KLASSIEK! JIJ
TOCH OOK?
Op zondag 10 december genoten
we van een eerste aperitiefconcert
aan de Brug van Vroenhoven. Heb
je het gemist? Geen paniek! Op
zondag 11 februari en zondag
11 maart kan je opnieuw genieten
van prachtige klassieke muziek
gebracht door jong Riemsts talent.
In de aperitiefconcerten laten de
Riemstse muzikanten zichzelf van
hun beste kant zien. Deze keer niet
in de harmonie of fanfare, maar in
een klassieke sfeer. Wil je er graag
bij zijn? Vergeet dan zeker niet op
voorhand je VVK te halen bij Villa
Neven. Want aan de kassa zelf kan
je geen kaarten kopen. Meer info
via cultuur@riemst.be of tel. 012 44
03 73.

PB- PP

WEETJES

GELUIDSISOLATIE VOOR
MUZIEKACADEMIE
VOEREN-RIEMST
In augustus 2016 nam de muziekacademie Voeren-Riemst haar intrek
in de gebouwen van het voormalige
jeugdhuis in Zichen. Ondertussen
werden er in samenwerking met de
Academie Voeren-Riemst enkele
opknapwerken uitgevoerd. Hierbij
werd rekening gehouden met de
akoestiek. Het volledige gebouw
werd voorzien van gordijnen in een
brandwerende stof, met akoestische eigenschappen en alle lokalen
werden opnieuw geschilderd. Daarnaast werd het gebouw voorzien
van geluidsabsorberende dempers
en de gangen kregen akoestische
wandpanelen. Dit alles was goed
voor een investering van 20.000
euro.

bpost

Bestuur I Beleid, planning en innovatie | Personeel
| Financiën I Politie I Burgerzaken I Groeven
| Openbare Werken | Nutsvoorzieningen |
Patrimonium | Begraafplaatsen

SPORTHAL ZOEKT GEBRUIKER
Hallo, ik ben sporthal Herderen en
ben op zoek naar jou! Ben je sportief en op zoek naar ruimte om je
uit te leven, in groep of individueel,
dan ben ik de geschikte kandidaat
voor jou!
Ik ben vrij op donderdagavond van
17.00 u. tot 21.00 u. (pare weken)
of van 17.00 u. tot 20.00 u. (onpare
weken). Wil je mijn ruimte (volledige
hal, 2/3 of 1/3 van de hal) gebruiken (vast of sporadisch)? Gelieve
dan contact op te nemen met de
dienst Sport via sport@riemst.be of
tel. 012 44 03 46.
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MARK VOS (CD&V)
BURGEMEESTER

GEBOORTEN

Vroenhoven

03/10 Melanie Nelissen, do. van
David en Karolien Slangen, Bolder

23/10 Marie-Julie Loyens, do. van
Kevin en Evelyne Grouwels, Riemst

06/10 Lex Jurez, zn. van Jerry en
Senne van de Craats, Riemst

HUWELIJKEN

06/10 James Moesen, zn. van Nick
en Andrea Cuypers, Riemst

14/10 Jan Carnotensis en Leen
Nassen, Membruggen

07/10 Yasmina El Ouadi, do.
van Youssef en Kaoutar Latrach,
Vroenhoven

14/10 Cedric Hamal en Dinnie
Coonen, Zussen

21/10 Guillaume Box en Janny
Geurts, Val-Meer

BRILJANT
04/10 Maurice Hermans en Maria
Loyens, Vlijtingen

OVERLIJDENS

21/10 Marc De Baeck en Evi
Cosemans, Val-Meer

08/10 Jean Schiepers
(°23/04/1939), echtg. van Anny
Loyen, Kanne

27/10 Luc Meyers en Danielle
Colleye, Bolder

12/10 Elisa Thyssen (°08/10/1923),
wed. van Thomas Kellens, Millen

09/10 Owen Noelmans, zn. van
Davy en Irma Everink, Zichen

28/10 Bart Lemmens en Cathérine
Vanderstraeten, Kanne

09/10 Quinten Noelmans, zn. van
Davy en Irma Everink, Zichen

28/10 Bart Bleys en Kristien Wolfs,
Millen

12/10 René Prenten (°20/02/1932),
wed. van Ida Schepers,
Vroenhoven

11/10 Mirthe Vuurstaek, do.
van Davy en Lindsay Hustinx,
Herderen

HUWELIJKSJUBILEA

09/10 Nathan Caelen, zn. van
Hubert en Katarzyna Ziarczyk,
Riemst

11/10 Mia Colon Castro, do. van
Roberts en Katsiaryna Viarshynina,
Val-Meer
13/10 Simon Vos, zo. van Geert en
Elke Heedfeld, Bolder
14/10 Teun Simons, zn. van Sven
en Nele Parthoens, Heukelom
15/10 Anne-Laure Guillé, do.
van Frédérique en Charlotte
Theunissen, Vlijtingen
17/10 Olivia Bogaers, do. van
Stefan en Eden Cranssen,

GOUD
09/10 Michel Tilkin en Maria
Gerrits, Val-Meer
13/10 Etienne Steegmans en
Henriette Lenaerts, Herderen
17/10 Mathias Voots en Martha
Vissers, Vroenhoven

DIAMANT
01/10 Joseph Quintens en Bertha
Rykx, Vlijtingen
18/10 Arnold Nolmans en Maria
Stassen, Val-Meer

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 Riemst • tel. 012 44 03 00 • gemeentebestuur@riemst.be

www.riemst.be

15/10 Rosa Johänning
(°15/11/1925), wed. van Hubert
Tilly, Kanne
17/10 Servais Kellens
(°02/08/1939), echtg. van Alberte
Stassen, Val-Meer
21/10 Arlette Schepers
(°24/03/1956), Riemst
25/10 Margarita Tans
(°23/08/1931), Heukelom
27/10 Ria De Bruyn (°22/02/1944),
wed. van Marcel Lieben, Vlijtingen
28/10 Digna Theunissen
(°10/11/1937), wed. van Henricus
Haesen, Bolder

Voorwoord
Kerstmis is achter de rug en het nieuwe
jaar staat voor de deur. Dat betekent dat
we terugblikken op mooie herinneringen
en tegelijk toekomstplannen maken. Ook
wij als gemeentebestuur timmeren verder
aan ons actieplan 2020. In deze eerste
editie van de 37Zeventig 2018 zit een extra
bijlage: Riemst in Woord en Beeld. In het
kort kijken we terug op realisaties uit 2017
en doen we enkele toekomstplannen voor
2018 uit de doeken.
Op 21 januari vieren we het nieuwe jaar
in Zaal ’t Paenhuys. Wij nodigen jullie van
harte uit om met ons mee te vieren en gezellig samen te zijn. In ons openingsartikel
maak je al kennis met enkele belangrijke
investeringen voor 2018.
Ondertussen zijn ook de herinrichting- en
rioleringswerken aan de Elderenweg van
start gegaan. De handelaars blijven tijdens
deze werken steeds bereikbaar.
Verder ontdek je in deze editie wie de cultuur- en sportkampioenen zijn en delen we
enkele tips om de wintermaanden door te
komen. We blikken ook even terug op de
actie 11.11.11., waarbij we weer massaal
op jullie steun en onze vrijwilligers mochten
rekenen.
Sla zeker onze weetjes niet over, je steekt
er heel wat leuke nieuwtjes van op!
Ik wens je alvast een heerlijk veelzijdig
2018, vol gelukkige en inspirerende momenten.
Marina Pauly
Schepen van Communicatie

IN DE KIJKER

NIEUWJAARSRECEPTIE OP 21 JANUARI!
Wij nodigen je graag uit voor onze
nieuwjaarsreceptie op zondag 21 januari, vanaf 15.00 u. in Zaal ’t Paenhuys.
In een gezellige sfeer blikken we terug
op het oude jaar en kijken we samen uit
naar de toekomst. Iedereen is van harte
welkom!

Wat brengt 2018?
Wat het nieuwe jaar zal brengen, kunnen we
niet voorspellen. Maar we kunnen wel meegeven waar wij als gemeentebestuur verder
op in willen zetten. Zo werken we samen
enthousiast verder aan ons actieplan 2020,
een investeringsplan waarin jij als inwoner
centraal staat. Vorig jaar slaagden we er in
om voor de tweede keer deze legislatuur de
belastingen te verlagen. In 2018 kunnen we
opnieuw 4,7 miljoen euro investeren. Hieronder enkele blikvangers!

Gezellig én veilig wonen in Riemst
In 2018 blijven we inzetten op de leefbaarheid
in de dorpen, o.a. door aandacht te schenken
aan verkeersveiligheid. Zo worden de Elderenweg, het Avergat en de Smisstraat volledig
heringericht en voorzien van een gescheiden
rioleringsstelsel. Ook de derde fase van de
doortocht Riemst-centrum gaat van start met
een herinrichting van de Tongersesteenweg.
Daarnaast blijft de gemeente investeren in het
stoepen- en pleinenplan. In 2018 investeert
de gemeente 460.000 euro in toegankelijke, verkeersveilige stoepen. In Vroenhoven,
Zichen en Zussen worden de dorpspleinen
heraangelegd, een investering van 1.1 miljoen
euro. Ook de omgeving rond de kerk in ValMeer wordt vernieuwd, goed voor een investering van 115.000 euro. Tegen 2020 wordt
er daarbovenop telkens 300.000 euro vrij ge-

maakt voor de pleinen in Kanne en Vlijtingen.
In 2018 worden ook de plannen opgemaakt
om in Riemst een nieuw kerkhof te voorzien.
Daarnaast investeren we 111.809 euro in
moderne overkappingen voor een aantal
kerkhoven.

Weg met wateroverlast
660.000 euro wordt vrijgemaakt voor de aanpassingswerken aan de Kuilenzouw, om het
water van het hoger gelegen afstromingsgebied beter naar het kanaal te leiden. Naast de
kuilenzouw werd reeds een opvangbekken
aangelegd met een capaciteit van 20.000 m3.
Verder wordt er 65.000 euro geïnvesteerd in
de aankoop van gronden om erosiewerken
te kunnen uitvoeren. In verschillende dorpen
lopen onderhandelingen om verdere maatregelen te nemen, die in 2018 uitgevoerd zullen
worden.

Modern onderwijs
We streven naar een modern onderwijs, waarin de kinderen de kans krijgen om te werken
met digitale leermiddelen. Daarom investeren
we 100.000 euro in de aankoop van tablets
voor het kleuter- en basisonderwijs van het
gemeentelijk en vrij onderwijs en 13.0880,83
euro in een veilige WIFI-verbinding in de gemeentelijke scholen.
Naast de infrastructuurtoelages zal de gemeente Riemst in 2018 ook blijven inzetten
op multifunctionele schoolinfrastructuren. Zo
zal onderzocht worden hoe de schoolsite aan
de Kloosterstraat in Vlijtingen, waar heel veel
partijen actief zijn en verschillende functies
samenkomen, vernieuwd kan worden. De
noden van alle gebruikers van de site krijgen
een plaats en worden met elkaar verweven.
Hiervoor wordt er extern advies aangevraagd,
goed voor een investering van 50.000 euro.

Milieuvriendelijk beleid
Om onze inwoners te ondersteunen maken
we 50.000 euro vrij om een klimaatfonds
op te richten. Hiermee willen we duurzame
investeringen van burgers aanmoedigen en
subsidiëren. Er komt ook een subsidie om inwoners aan te sporen een asbestdeskundige
aan te stellen. Zelf geven we alvast het goede voorbeeld door zonnepanelen te plaatsen
op het gemeentehuis, een investering van
81.944 euro die een besparing van 30% op
energiekosten zal opleveren. Verder maken
we een verhoogd budget vrij voor het groenonderhoud in de gemeente, een jaarlijkse uitgave van meer dan 500.000 euro.

Inzetten op dienstverlening
Naast het digitale e-loket willen we onze inwoners in 2018 van dienst zijn met afhaalbakjes, zodat ze hun documenten 24/7 kunnen
afhalen in het gemeentehuis.
Ook de Welzijnscampus op de Eyckendaelsite is het schoolvoorbeeld van dienstverlening.
Naast de 11 seniorenwoningen komt er een
samentuin en wordt de omgeving heringericht met veel groen en voldoende parkeergelegenheid. Het wordt een unieke plek waar
ontmoeting en zorg samenkomen voor jong
en oud. Een investering van 150.000 euro.

WERKEN ELDERENWEG
GESTART!
Je hebt het misschien al gemerkt: de herinrichting van de Elderenweg in Millen is
gestart. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel en ook de weg zelf wordt heringericht.
De werken vinden plaats aan de Elderenweg,
tussen de Tongersesteenweg, het kruispunt
Millerdries en de Oude Steenstraat. Er wordt
een volledig nieuw en gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, waarbij het regenwater gescheiden van het afvalwater opgevangen en
afgevoerd wordt. De riolering watert af naar
de Tongersesteenweg, waar er voor de buffering van regenwater een wachtbekken van
500 m³ komt.

ven de handelaars bereikbaar. Hiervoor werd
een omleidingsplan voorzien. Gedurende de
werken zal er steeds signalisatie staan om
deze omleiding duidelijk aan te geven. Wij
proberen de overlast te beperken tot een minimum en vragen jullie dan ook het nodige
begrip.
De volledige opdracht is een investering van
1.856.839,86 euro, waarvan 726.058,20
euro ten laste van de gemeente.

Bij de herinrichting is er de nodige aandacht
voor de verkeersveiligheid. Zo wordt ook de
weg zelf heraangelegd in asfalt. Er komen
brede stoepen in betonstraatstenen en snelheidsremmende elementen zoals verhoogde
kruispunten en asverschuivingen. Ook wordt
er werk gemaakt van toegankelijke bushaltes.
De riolering vanaf de Tongersesteenweg tot
aan het voetbalveld wordt rond de kerstperiode afgewerkt. Het volledige project zal tegen
het bouwverlof 2018 klaar zijn. Al die tijd blij-

CULTUUREN SPORTKAMPIOENEN
GEHULDIGD!
Ook dit jaar werden onze cultuur- en sportkampioenen in de bloemetjes gezet voor
hun prachtige prestaties!

Cultuurkampioenen en
Cultuurprijs
Verenigingen
• Drumband K.H. Vreugd in deugd Zussen:
Belgisch Kampioen met 87,3% in de afdeling uitmuntendheid op de Mars-, concert-,
en showwedstrijden van Vlamo in Lommel.
• Harmonieorkest de Volksgalm Zichen-Bolder: wereldkampioen met 96,08% in de
eerste divisie harmonie op de Wereld Muziek Concours te Kerkrade.
De twee verenigingen ontvingen elk een cheque van 125 euro.
Individuen
Febe Neven, Bram Vanspauwen en Cas
Heedfeld behaalden alle drie een grootste
onderscheiding met hun eigen instrument op
de Provinciale solistenwedstrijd van Vlamo.
Cas behaalde 94,5% met zijn trompet, Bram
93,5% met zijn euphonium en Febe 91% met
haar hobo. Ze ontvingen elk een cheque van
50 euro.

NIEUWS VAN DE
PROVINCIE LIMBURG
WWW.LIMBURG.BE WWW.FACEBOOK.COM/LIMBURGBE TWITTER.COM/LIMBURGBE

Cultuurprijs
De winnaar van de Cultuurprijs is Louis Froidmont. Op de Cultuurraad werd hij gehuldigd
voor zijn inzet voor het verenigingsleven in gemeente Riemst. Zo is hij al 30 jaar voorzitter
van K.P.H. Sint-Cecilia Millen. Daarnaast is hij
al jaren lid van de Cultuurraad in Riemst, lid
van de Landelijke Gilde en was hij jarenlang
actief in de ruiterclub Sint-Elooi in Millen. Ook
zetelt hij in de beheerraad PCC Millen en is hij
penningmeester van de Millerse gazet. Binnenkort stopt hij als voorzitter, maar hij blijft
nog actief in de harmonie.

Sportkampioenen
Ploegen
• Gewestelijk/provinciaal kampioen: Volleybal, Kivola: Dames D - 4de provinciale,
Kadetten meisjes, Miniemen meisjes, Pupillen meisjes, Pupillen jongens, 2 tegen
2 vorm 4. / Voetbal, Jeugdwerking GrootRiemst: u15 gewestelijk b, u21 gewestelijk, u21 provinciaal / Voetbal: Liga Riemst,
Cosmos zvc / Paardensport, St.-Albanus
Vlijtingen: outdoor groepsdessuur klasse
beginnelingen.
• Nationaal kampioen: Tevona Lafelt behaalde goud in het netbal op de Special
Olympics.
Zij ontvingen een cheque ter waarde van 125
euro.
Individuen
• Gewestelijk/provinciaal kampioen: Wielrennen, OMC Mountainbike Opoeteren:
Jonathan Vervenne, Dirk Darding (Limburgs kampioen) / Ornithologie, De Edelzanger Herderen: Durlet Tom / Paardrijden,
St.-Albanus Vlijtingen: Olivier Bosch, Carlotta Stegen, Ylona Thijs, Noémie Vlekken.
Zij ontvingen allen een cheque t.w.v. 50
euro.
• Nationaal kampioen: Motercross: Diego
de Groen / Atletiek: Jan Miltenburg / Tafeltennis: Steven Dewalleff / Zwemmen:
Benny Jans, Anja Toppets / Ornithologie,
De Edelzanger Herderen: Swerts Eduard
/ Hondensport, KG 40 Riemst: Jolien
Knapen / Karate: Rune Dekkers, Paardrijden, St.-Albanus Vlijtingen: Vranken Dries,
Bosch Katrijn. Zij ontvingen een cheque
van 75 euro.

DENK OOK EENS
AAN EEN ANDER
Ontwikkelingshulp en een Fair
Trade gemeente
Jaarlijks ondersteunt het gemeentebestuur
van Riemst in samenwerking met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, Riemstse projecten die actief zijn in
een ontwikkelingsland. In 2017 ondersteunden we maar liefst 15 projecten door in totaal een bedrag van ongeveer 10.000 euro te
verdelen.
Hiernaast werkt het gemeentebestuur ook
aan een duurzame en Fair Trade gemeente.
Op die manier dragen we bij aan een waardig
bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en
de duurzame producent in het Noorden. Op
die manier is Riemst niet enkel Heerlijk Veelzijdig, maar ook Eerlijk Veelzijdig.

Ook de GROS-inzamelactie van 11.11.11
was een groot succes. Zo werd er maar liefst
6.988,79 euro ingezameld! Bedankt voor al
jullie bijdrages én aan onze vele vrijwilligers!

Inleefreizen broederlijk delen

Jouw evenement hier ook zien verschijnen? Geef je activiteit tijdig in via www.

Ben je geprikkeld door de acties van de ontwikkelingshelpers en zit reizen in je bloed?
Heb je zin om te proeven van ‘het leven zoals
het is’ in Guatemala of Israël-Palestina? En
ben je liever gast dan toerist? Ga dan mee op
inleefreis en leer een land op een unieke manier kennen! Meer info vind je op http://www.
broederlijkdelen.be/nl/doe-mee/inleefreizen.

uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op dinsdag 30 januari,

Het Limburgs provinciebestuur keurde
een fietssnelwegenplan goed van meer
dan 480 km. Fietssnelwegen, ook wel
soms “fietsostrades” genoemd, is een
nieuw begrip in “fietsersland”. En terecht!
Dankzij de rechte lijnen die ze in het
landschap volgen, zorgen deze fietspaden ervoor dat je comfortabel en vlot
grote afstanden aflegt.
Samen met de toenemende populariteit
van elektrische fietsen stimuleren fietssnelwegen steeds meer Limburgers om
voor de fiets te kiezen voor hun functionele verplaatsingen naar school, het werk of
de winkel. Ook voor wie nu al regelmatig
fietst, brengen de fietssnelwegen meer
veiligheid en comfort. Bij meer dan de
helft van de letselongevallen met fietsers
in Limburg gaat het om een aanrijding
door een wagen. Fietssnelwegen beperken het aantal kruispunten met het autoverkeer tot een strikt minimum. Dat helpt
dergelijke ongevallen voorkomen.

Ideale fietsverbindingen
Bij de fietssnelwegen gaat het om het bewegwijzeren van de fietsroutes, de aanleg
van bruggen en tunnels die ervoor zorgen dat
fietsers en auto’s gescheiden blijven op kruispunten, de aanleg van brede paden met een
goed wegdek enzovoort. De routes die het
snelst ontwikkeld worden zijn de Albertkanaalroute van Ham tot Riemst en de Spoorlijn
18-route van Hamont-Achel tot Hasselt. De
Albertkanaalroute is intussen al deels bewegwijzerd. Op een deel van de route is de
infrastructuur vernieuwd. De werken aan het
tracé van Spoorlijn 18 tussen Hasselt en Hamont-Achel starten in 2018. Ook op andere
plaatsen in de provincie starten volgend jaar
de inrichtingswerken voor de fietssnelwegen.
Nog goed nieuws: het provinciebestuur kocht
onlangs de spoorwegzate van het Fruitspoor
tussen Sint-Truiden en Tongeren. Dat is een
ideale fietsverbinding tussen beide steden.

In onze mooie gemeente kan je tijdens de zomermaanden vakantiewerk doen op
unieke, avontuurlijke werkplaatsen. Aarzel niet en stel je kandidaat!

Monitor dienst Jeugd en
Kinderopvang

Monitor Onthaal Brug van
Vroenhoven

De Speeldoos, SWAP en de kinderopvang
zijn op zoek naar gemotiveerde animatoren.
Ben je fantasierijk, graag bezig met kinderen
en gek op verkleden, ravotten, knutselen en
organiseren? Dan is dit echt iets voor jou!
Voor de Speeldoos zoeken we animatoren
van minimum 16 jaar, voor de kinderopvang
kom je in aanmerking vanaf 18 jaar. Kan jij je
enkele weken vrijmaken in de zomer? Solliciteren kan tot uiterlijk 14 februari via jeugd@
riemst.be.

Ben je minimum 18 jaar, beschikbaar tussen
15 juni en 15 september, communicatief, zelfstandig en administratief onderlegd? Dan
ben je de geknipte persoon voor deze vacature!. Stuur je kandidatuur in vóór 13 april via
toerisme@riemst.be.
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Sportmonitoren gezocht!
Zit jij minimum in je 2de bachelor L.O.? Ben
je beschikbaar tijdens de paassportkampen
en/of de zomersportkampen? Solliciteer voor
deze avontuurlijke werkplek vóór 31 januari
via sport@riemst.be.

LEZING GOGRI: TONGEREN TIJDENS
DE EERSTE WERELDOORLOG
Lezing met aansluitend de uitreiking van
de geschiedkundige prijs en de nieuwjaarsreceptie.
Locatie: Polyvalente zaal van De Boekerij,
Paenhuisstraat 13, Riemst
Organisatie: GORGI
Spreker: Nico Olislagers
Deelnameprijs: 2 euro, abonnees van
GORGI gratis
Contactpersoon: Ludo Melard – tel. 012
23 20 80

ZONDAG 7/01
21STE ZWARTE KONING WANDELTOCHT
Locatie: Zaal Kloosterhof, Lafelt
Vertrek tussen 13.00 u. en 15.00 u. voor
een afstand van 6, 11 of 15 km, stop met
soep of chocomelk. Om 14.00 u. is er een
Geleide Kinderzoektocht met aansluitend
Kinder Koning 2018.
Contactpersoon: Wouters Dirk – gsm
0496 57 62 63 – wouters.d@telenet.be

ZATERDAG 13/01
23/11 SENIORENDANSNAMIDDAG

VALLERS VUUR
18.30 u. geanimeerde fakkeltocht (vertrek
aan feesttent), 20.00 u. kids-fun in de verwarmde, feesttent, 21.00 u. kerstboomverbranding met vuurshow én vuurwerk,
22.00 u. gezellig naborrelen in en rond de
feesttent
Organisatie: ’t Stupke vzw
Locatie: ’t Stupke, Stroekestraat 10, ValMeer
Contactpersoon: Benny Peusens – gsm
0491 52 59 59 – p.benny@telenet.be

ZATERDAG 13/01 | 20U11
PRINSENBAL CV DE WITTERS
Organisatie: CV De Witters
Locatie: Zaal Alliance, Steenstraat 12,
Kanne
Contactpersoon: Philippe Beckers – gsm
0473 96 11 62
VOORLEESWEEK DE BOEKERIJ

ZONDAG 14/01 | 14U30
31STE NIEUWJAARSCONCERT SINTJAN HERDEREN
Locatie: Sint-Jan-de-Doperkerk,
Sint-Jansstraat 16, Herderen
Organisatie: Koninklijke Harmonie Sint-Jan
Herderen

Moet er nog zout zijn?
Afhankelijk van de weersomstandigheden zal
de Technische dienst zout strooien, dit gebeurt ook preventief. Het strooien verloopt
volgens vastgelegde routes, opgesteld op
basis van het gebruik van de wegen. De busroutes en verbindingswegen krijgen voorrang,
daarna de gemeentewegen en als laatste de
minst gebruikte en doodlopende straatjes.

ZONDAG 14/01 | 14U00
KIENSPEL
Locatie: Zaal Concordia, Kinstraat, Vlijtingen
Organisatie: Harmonie Concordia Vlijtingen

Ook jij kan helpen!
Help de strooidienst en parkeer je wagen zo
weinig mogelijk op het wegdek. Zo kan de
strooiwagen altijd passeren. Let op: een voetpad mag niet glad liggen tussen zonsopgang
en 20.00 u. De verantwoordelijkheid hiervoor
ligt bij de aanpalende eigenaar. Maak je stoep
sneeuwvrij en doe dit op een veilige manier
voor alle weggebruikers. De strooidienst doet
haar best om te zorgen voor veilig berijdbare
wegen!

VRIJDAG 19/01 | 19U00

SPORTIEVE WANDELING VIJLEN
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren-Riemst
Afstanden: 6, 10, 15, of 20 km
Afstanden: 4, 7 11, 15 of 18 km
Carpooling of eigen vervoer
Contactpersoon: Stassen Roger - tel. 012
23 02 85 (na 19.00 u.) of mark.luyck1@
gmail.com

NIEUWJAARSCONCERT KANNE
Na het nieuwsjaarsconcert in de Sint-Hubertuskerk is er aansluitend een receptie in
zaal Sint Cecilia Kanne.
Organisatie: KF Sint Cecilia Kanne
Locatie: Sint-Hubertuskerk, Kanne
Contactpersoon: Liliane Vrijens – gsm
0498 42 18 14 – kfckannevoorzitter@
gmail.com

Het weer is onvoorspelbaar, maar samen met jou zijn wij graag op alles voorbereid.

Cultuurkampioenen en winnaar Cultuurprijs

ZATERDAG 6/01

ZONDAG 7/01 | 15U00

KLAAR VOOR DE KOUDE
MAANDEN?

Sportkampioenen
limburg.be
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TECHNISCHE DIENST

Fietssnelwegen in je buurt?
Kijk op www.fietssnelwegen.be

Een initiatief van de
provincie Limburg
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, BE

databank. Meer info op www.riemst.be.

Ben je geïnteresseerd in de Noord-Zuid
problematiek of wil je meer informatie
over bovenstaande projecten? Contacteer
dan dienst Welzijn via tel. 012 44 03 70 of
welzijn@riemst.be.

Voor al deze vacatures bieden wij elke dag
spel- en werkplezier, een verzekering en een
aantrekkelijk uurloon of vrijwilligersovereenkomst afhankelijk van je leeftijd. Meer info via
www.riemst.be.

Fietsprovincie
Het provinciebestuur en de Limburgse gemeenten werken samen aan de uitbouw van
een veilig en comfortabel fietspadennet in de
volledige provincie. Zo versterken ze Limburg
als fietsprovincie voor de recreatieve én de
functionele fietser.

evenementen dienen vóór donderdag 4 januari ingevoerd te zijn in de UiT-

EEN VAKANTIEJOB?
ZOEK HET NIET TE VER!

Verdienstelijke leden
• Vrienden Millen: Willy Froidmont

Provincie en gemeenten
bouwen samen aan veilig
fietspadennet voor alle
Limburgers

WAT TE DOEN IN JANUARI

Inzamelactie 11.11.11

© TLieve Molenaers

ACTIEPLAN 2020

ZATERDAG 20/01 | 19U00
VROUWENSOUPER KANNE
Organisatie: KF Sint Cecilia Kanne
Locatie: Zaal Sint Cecilia, Bejats 14 Kanne
Contactpersoon: Liliane Vrijens – gsm
0498 42 18 14 – kfckannevoorzitter@
gmail.com

ZONDAG 21/01
RECREATIEVE WANDELING LUMMEN
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren-Riemst
Afstanden: 4, 7, 13, 17 of 21 km
Contactpersoon: Mark Luyck – tel. 012 45
57 67 - mark.luyck1@gmail.com

ZONDAG 21/01 | 11U00
BREUGELIAANSE BRUNCH
Organisatie: KF De Vrije Burgers vzw
Locatie: Zaal de Vrije Burgers, Bergstraat36a, Val-Meer
Contactpersoon: Stéphane Bouveroux –
info@vrijeburgers.be – gsm 0477 24 03 04

ZATERDAG 27/01 | 20U11
PRINSENBAL CV DE KNAPZÈK
Organisatie: Koninklijke Fanfare De Vrije
Burgers Val-Meer
Locatie: Zaal De Vrije Burgers, Bergstraat
36a, Val-Meer
Contactpersoon: Stéphane Bouveroux –
0477 24 03 04 – info@vrijeburgers.be

ZONDAG 28/01 | 14U00
SNEEUWBALLENBORRELBAR
Organisatie: CV De Kattëdawërs
Locatie: Tent aan de Trinellestraat 13,
Millen
Contactpersoon: Cedric Colson – 0479 36
63 25 – cv.dekattedawers@gmail.com

ZONDAG 28/01 14U11
JEUGDZITTING
Carnaval jeugdzitting en verkiezing jeugdprinsenpaar met bal
Organisatie: CV De Witters Kanne in samenwerking met JCV Os Greune
Locatie: Zaal Alliance, Steenstraat 12,
Kanne
Contactpersoon: Wencke Bangels – gsm
0495 94 88 58 of Philippe Beckers – gsm
0473 96 11 62

Bescherm je waterleiding
Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen
dat je waterleiding en watermeter bevriezen.
Dit is niet alleen onaangenaam, het kan je ook
heel wat geld kosten. Zorg er daarom voor
dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen boven het vriespunt blijft en
controleer regelmatig de stand van je watermeter. Meer tips via www.dewatergroep.be.

LEES MEER ONLINE: WWW.UITINRIEMST.BE
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