
GEMEENTELIJKE SLUITINGS-
DAGEN
Onze gemeentelijke diensten zijn 
gesloten op maandag 14 augustus 
(brugdag) en dinsdag 15 augustus 
(O.-L.-V.-Hemelvaart). In juli en 
augustus is er geen avondopening 
op donderdag, het gemeentehuis 
sluit dan om 16.30 u., raadpleeg de 
openingsuren via www.riemst.be. 

BOEKENVERKOOP 
BIBLIOTHEEK
Breng deze zomer een bezoek 
aan de grote boekenverkoop in de 
exporuimte van De Boekerij. Wie 
weet tik jij je favoriete roman, jeugd-
verhaal, muziek of film op de kop? 
Je betaalt er slechts 0,50 euro voor! 
De boekenmarkt is toegankelijk 
tijdens de gewone openingsuren. 
Opgelet: De Boekerij is gesloten 
van 24 juli t.e.m. 6 augustus. 

EEN HART VOOR LIMBURG 2018
Een Hart voor Limburg 2018 
wil projecten ondersteunen die 
kansenbevorderend werken voor 
maatschappelijk kwetsbare kin-
deren en daarbij een beroep doen 
op de actieve betrokkenheid van 
de directe omgeving van het kind. 
Projecten kunnen ingediend worden 
tot 13 september, de geselecteerde 
projecten ontvangen een bedrag tot 
maximum 7.500 euro. Meer info via 
www.ehvl.be/projectsteun.  

START 2 JUDO VOOR VOLWAS-
SENEN!
Vanaf september kan je tien 
initiatielessen judo volgen. Je 

FAMILIELEVEN MEI 2017
GEBOORTEN
2/05 Jarne Vanderhoven, zn. van 
Jeroen en Evy Mourmans, Riemst

3/05 Jens Vanstipelen, zn. 
van Johan en Ilse Neven, 
Genoelselderen

5/05 Ilias Traore, zn. van Sekou en 
Essâadia Idrissi, Vroenhoven

13/05 Dennis Bisljimi, zn. van Suad 
en Djeva Tair, Bolder

16/05 Miel Schrijvers, zn. van Koen 
en Hanne Coenegrachts, Lafelt

16/05 Riley Peeters, do. van Peter 
en Candy Wierts, Millen

17/05 Wout Pletzers, zn. van Tim 
en Stephanie Jeurissen, Zussen

18/05 Frederic Potten, zn. van 
Godefridus en Sjoukje Richter, 
Lafelt

22/05 Amine Çelik, do. van Ibrahim 
en Esmee Libotte, Kanne

24/05 Louise Sturmans, do. van 
Emile en Silviane Cornut, Herderen

25/05 Camille Straetmans, do. van 
Jos en Ilse Vos, Bolder

26/05 Floralie Serrano Kossig, 
do. van Wesley en Ellen Kossig, 
Heukelom

29/05 Néhémie Matomona, zn. 
van Felipe en Francine Essame, 
Vroenhoven

30/05 Lyvv Rademaekers, do. van 
Koen en Jelke De Cock, Riemst

 

GUY KERSTEN (CD&V)  
1STE SCHEPEN
Plattelandsontwikkeling I Dorpsversterking | 
Verkeersveiligheid I Mobiliteit I Openbaar Vervoer | 
Landbouw I Middenstand en Economische Zaken 
| Ruilverkavelingen | Inrichting Openbare
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

BERT CILISSEN (CD&V) 
Onderwijs/Volwasseneneducatie
Jeugd | Aankoopbeleid I Tewerkstelling
012 45 59 17 of 0495 79 88 47,  
bert.cilissen@riemst.be

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

MARK VOS (CD&V)  
BURGEMEESTER

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

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

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 3, jean.nicolaes@
telenet.be I Jessica Nijs 0485 82 93 08, jessica.nijs@skynet.be 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

SCHEPENEN (ook zetelend in de gemeenteraad)

Spreekuren: na afspraak

KATJA ONCLIN (CD&V) 
Voorzitter Sociaal Huis I Ruimtelijke  
Ordening | Huisvesting-Woonbeleid |  
Sociale Aangelegenheden | Senioren
0479 79 88 09, katja.onclin@riemst.be

leert er verschillende worpen en 
houdgrepen en je oefent hoe je op 
een veilige manier kan vallen. De 
initiatielessen kosten 40 euro. Wil 
je nadien lid worden? Dan wordt dit 
bedrag in vermindering gebracht 
op het lidgeld. Vooraf inschrijven is 
verplicht via judoriemst@gmail.com 
of tel. 0496 03 14 95.  

CURSUS BEELDHOUWEN EN 
KERAMIEK
Op zoek naar een leuke hobby? 
Iedere woensdag kan je deelnemen 
aan de cursus beeldhouwen en ke-
ramiek in het PCC in Vlijtingen. De 
lessen vinden plaats van 19.30 u. 
tot 21.30 u. en kosten 60 euro voor 
een volledig jaar. Aanmelden via de 
dienst Cultuur – cultuur@riemst.be 
– tel. 012 44 03 73. 

DIPLOMA SECUNDAIR ONDER-
WIJS BEHALEN? DAT KAN!
Het Tweedekansonderwijs biedt 
middelbaar onderwijs aan voor 
volwassenen die een diploma 
secundair onderwijs willen behalen. 
Je hebt keuze uit verschillende 
richtingen: Humane Wetenschap-
pen, Secretariaatsmedewerker, 
Webdesign, Computeroperator 
en Netwerktechnicus, Jeugd- en 
gehandicaptenzorg. Inschrijven kan 
van 21 augustus tot 30 septem-
ber op de Campus Van Veldeke, 
Gazometerstraat 2, Hasselt – tel. 
011 42 90 17. 

BUSSEN PUKKELPOP
Ga jij naar pukkelpop? Geniet 
dankzij de Culturodroom en De 
Lijn van het gratis busvervoer! De 
bus vertrekt op donderdag 17/8 en 
op vrijdag 18/8 om 2.30 u. en op 
zaterdag 19/8 om 1.30 u. aan een 

speciale bushalte bij Pukkelpop. 
Meer info via www.pukkelpop.be, 
www.delijn.be of www.riemst.be.  

NIEUWE COÖRDINATOR 
KINDEROPVANG
Ken je Sigrid Rubens al? Ze is onze 
nieuwe coördinator van de kinder-
opvang! Sigrid is 29 jaar, woont in 
Riemst en heeft zelf een dochtertje 
van 15 maanden. Wil je haar be-
reiken? Dat kan via sigrid.rubens@
riemst.be, tel. 012 44 03 49 of gsm 
0471 41 03 09. 

HOE MAAK IK MIJN EVENE-
MENT TOEGANKELIJK?
Op zoek naar hulpmiddelen om 
jouw evenement toegankelijk te 
maken voor iedereen? De uit-
leendienst kan helpen! De jongste 
aanwinst van de Gehandicapten-
raad is een oprolbare oprijplaat: een 
handig systeem om een opstapje, 
drempel of trap te overbruggen. De 
oprijplaat is niet alleen beschikbaar 
voor verenigingen, maar ook voor 
privé-evenementen! Vraag ernaar 
bij de uitleendienst (uitleen@riemst.
be – tel. 012 44 03 70). Wist je 
trouwens dat je via de provinci-
ale uitleendienst (uitleendienst@
limburg.be – tel. 011 23 76 04) een 
ringleidinginstallatie kan lenen? Dit 
zorgt ervoor dat slechthorenden 
met een hoortoestel het geluid in 
een grote zaal kunnen beluisteren 
zonder storingen.  
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De BinckBank Tour is de opvolger van 
de Eneco Tour, met BinckBank N.V. als 
nieuwe hoofdsponsor en naamgever. 
Het onmisbare wielerevenement vindt 
dit jaar plaats van 7 tot 13 augustus. 
Op zaterdag 12 augustus mag Riemst 
opnieuw met trots het startschot ge-
ven van de 6de etappe: Riemst-Houf-
falize. Kom jij ook een kijkje nemen 
aan De Brug in Vroenhoven?

Achtergrond
De BinckBank Tour is de enige meerdaagse 
UCI WorldTour wielerwedstrijd in Nederland 
en België. Alle WorldTour ploegen doen mee 
aan dit evenement. Onder de etappe- en 
eindwinnaars vinden we tal van ronkende na-
men als Tom Boonen, Tim Wellens, Mark Ca-
vendish, André Greipel, Peter Sagan en Niki 
Terpstra. Ook dit jaar staat wereldkampioen 
Peter Sagan opnieuw aan de start in Riemst!

Etappe 6: van Riemst naar  
Houffalize
Tijdens de 6de etappe op zaterdag 12 augus-
tus leggen de renners een afstand van 196,6 
km af. Omstreeks 11.00 u. geven we het 
startschot aan De Brug van Vroenhoven. 
Via de Maastrichtersteenweg en Visésteen-
weg koersen de renners naar Eben-Emael. 
Vervolgens keren ze terug naar Riemst. Ze 
passeren de Grenadiersweg, de Steenstraat, 
de Statiestraat en kuitenbijter De Muizenberg. 
Omstreeks 11.30 u. worden de liefheb-
bers getrakteerd op een passage met 

spurt aan De Brug in Vroenhoven. Via de 
Visésteenweg trekken de renners opnieuw 
naar Eben-Emael, met slotklim in Houffalize. 
Het volledige parcours van alle etappes is te 
vinden via http://www.golazo.com/parcours/
binckbanktour2017/. 

Praktisch
Zo’n groot wielerevenement brengt onvermij-
delijk enkele verkeersmaatregelen met zich 
mee. De Brug van Vroenhoven zal tussen de 
Muizenberg en de Burgemeester Marresbaan 
afgesloten worden voor alle verkeer vanaf 
6.00 u. tot 13.00 u., uitgezonderd voor be-
zoekers en bewoners. Bovendien zal vanaf 
8.00 u. de grensovergang Wolder van en naar 
Nederland bijkomend afgesloten worden. Het 
volledige omleidingsplan is te vinden op www.
riemst.be. In de namiddag zullen alle hande-
laars terug bereikbaar zijn zoals gewoonlijk, 
de hinder wordt zoveel mogelijk beperkt. Ge-
lieve steeds de aanwijzingen en bevelen van 
de politie en signaalgevers strikt te willen op-
volgen bij de verschillende doortochten van 
de wedstrijd. Ondervind je de dag zelf toch 
nog problemen? Neem dan contact op met 
de politie via tel. 089 366 800. 

Doortocht op donderdag  
10 augustus
Tijdens etappe 4 Lanaken – Lanaken op 
donderdag 10 augustus is er ook passage 
doorheen Riemst. De renners leggen hier een 
afstand van 154,8 km af, met meerdere lus-
sen doorheen Lanaken. Er vinden twee door-
tochten plaats in Riemst via de Burgemees-
ter Marresbaan, de Maastrichtersteenweg 
en de Bilzersteenweg. De eerste doortocht 
is gepland omstreeks 12.56 u., de tweede 
om 14.05 u. Deze doortochten duren telkens 
ongeveer 15 minuten, daarna verlaten de 
renners Riemst. De hinder in Riemst zal die 

dag minimaal zijn, er worden geen bruggen 
of grensovergangen afgesloten. 

Doe mee & win een VIP-badge
Wil jij de 6de etappe van de BinckBank Tour 
van dichtbij meemaken? Doe mee aan onze 
wedstrijdvraag en win een VIP-badge! Twee 
winnaars kunnen via de VIP-badge aanschui-
ven bij de VIP-brunch in Riemst, vervolgens 
mogen ze met de volgwagen meerijden van 
Riemst naar Houffalize, daar krijgen ze een 
Vip-Tour in Café Houffalize. Het belooft een 
unieke ervaring te worden!

Hoe kan je deelnemen?
Stuur jouw antwoord op beide wedstrijdvra-
gen uiterlijk vrijdag 4 augustus via e-mail 
door naar communicatie@riemst.be. Opge-
let: vergeet hierbij niet om je naam en tele-
foonnummer te vermelden, zodat we je per-
soonlijk kunnen contacteren als je wint! De 
winnaars worden op maandag 7 augustus 
bekend gemaakt via de gemeentelijke Face-
bookpagina. 

Meer info?
Dienst Sport – sport@riemst.be
tel. 012 44 03 46
Politie – evenementen@pzbhr.be
tel. 089 366 800

IN DE KIJKER 

BINCKBANK TOUR: 6DE ETAPPE OP 
ZATERDAG 12 AUGUSTUS
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Voorwoord
Op zondag 12 augustus mag Riemst op-

nieuw het startschot geven in de 6de etap-

pe van de BinckBank Tour, de opvolger 

van de Eneco Tour. In die etappe koersen 

de renners van Riemst naar Houffalize. Wil 

jij de toprenners aan het werk zien? Kom 

dan zeker een kijkje nemen aan De Brug 

van Vroenhoven.

Een ander groot sportevenement dat in 

augustus plaatsvindt, is de Ironman op 

zondag 6 augustus. Het fietsparcours van 

deze triatlon loopt doorheen Riemst. Dit 

jaar hebben we zelfs een Team klaarstaan 

dat Riemst zal vertegenwoordigen. Ik wens 

hen alvast veel succes met hun uitdaging!

De plannen voor de herinrichting van de 

pleinen in Vroenhoven, Zichen en Zus-

sen werden op de gemeenteraad van juli 

goedgekeurd. Hiermee kunnen we verder 

bouwen aan het pleinenplan en in elke 

dorpskern een aangename en veilige ont-

moetingsplek creëren. 

Vanaf september kan je je opnieuw 

inschrijven voor de cursussen in Dien-

stencentrum De Linde en kom zeker eens 

langs op de infodag op 24 augustus. Heb 

je bovendien al een bezoekje gebracht aan 

de boekenmarkt in De Boekerij? Nog tot 

het einde van de zomer kan je er boeken, 

tijdschriften, cd’s en dvd’s verkrijgen aan 

kleine prijsjes. 

Organiseer je deze zomer een evenement? 

Zorg dan dat dit toegankelijk is voor ieder-

een. De uitleendienst heeft allerlei hulpmid-

delen ter beschikking, je leest er meer over 

in deze 37Zeventig.

Ik wens jullie nog een prettige vakantie!

Vriendelijke groeten,

Mark Vos

Burgemeester

WEETJES

WAT TE DOEN IN AUGUSTUS

LEES MEER ONLINE  
WWW.RIEMST.BE/KALENDER

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

www.riemst.be

PLEINENPLAN ZORGT 
VOOR OPWAARDERING 
DORPEN  P2

NIEUW  
CURSUSAANBOD VOOR 
VOLWASSENEN P2

KINDEREN KLEUREN 
DE TOEKOMST VAN 
RIEMST  P3

WEETJES P4

ZATERDAG 19/08 EN ZON-
DAG 20/08
BONDFEESTEN VAL-MEER
Zaterdag 19/08: 22ste Champignon-
loop vanaf 14.00 u. Doorlopend terras, 
springkasteel en verkoop van hamburgers. 
Om 14.00 u. start de kleine ronde (400 m 
voor < 6 jaar), om 14.30 u. start de 1 km 
(> 6 jaar), om 15.00 u. start de 5,5 km, 
om 16.00 u. start de 10 km. Prijsuitreiking 
is voorzien om 18.00 u. vanaf 19.30 u. 
gratis optreden van Koninklijke Harmonie 
De Kristene Gildebroeders en Koninklijke 
Fanfare De Vrije Burgers. Inschrijven voor 
de Champignonloop via www.victorscup.
be, meer info via Ann Huls, gsm 0479 25 
78 61 of www.debondvalmeer.be. 
Zondag 20/08: van 10.00 u. tot 12.00 u. 
doorlopend koetstochten. Iedereen mag 
deelnemen, inschrijven kost 1,50 euro 
(verzekering inbegrepen). Vanaf 17.30 
u. restaurantdag. Vooraf inschrijven is 
noodzakelijk. 
Locatie: Zaal De Bond, Bampstraat 8, 
Val-Meer
Organisatie: vzw De Bond – Parochiale 
Werken St-Stefanus i.s.m. gemeente 
Riemst en Sport Vlaanderen.

ZATERDAG 26/08 | 19U00 
TOT 22U00
BARBECUE K. VROENHOVEN V.V.
Organisatie: K. Vroenhoven V.V.
Locatie: Voetbalplein Vroenhoven, Maas-
trichtersteenweg 78 B, Riemst
Contactpersoon: Bertie Renkens – gsm 
0478 34 40 23

ZONDAG 27/08 TOT WOENS-
DAG 30/08 | VANAF 14U00 
GROTE KERMIS ZUSSEN
Jaarlijkse grote Kermis met als afsluiter op 
woensdagavond vuurwerk
Locatie: Trudojansplein, lokalen van de 
plaatselijke harmonies en cafés. 
Organisatie: K.H. Vreugd in Deugd en K.H. 
Broederband
Contactpersoon: Jeroen Steegen – jeroen-
steegen@hotmail.com of Danny Wolfs – 
wolfsdanny@yahoo.com 

ZONDAG 27/08 TOT ZATER-
DAG 2/09 
BUSREIS NAAR KLEINWALSERTAL 
(OOSTENRIJK)
Organisatie: Wandelvrienden Tonge-
ren-Riemst
Reservatie en meer info via Marc Luyck, 
tel. 012 45 57 67, marc.luyck1@gmail.
com 

DINSDAG 29/08 | 16U00
WIELERWEDSTRIJD ZUSSEN
Organisatie: Riemster Wielerclub Het 
Spurtend Wiel Zussen
Locatie: aankomst op de Misweg, tegen-
over de kerk
Contactpersoon: Leopold Reggers – 
leopold.reggers@telenet.be – gsm 0499 
76 58 77

BinckBank 
Tour op 
12/08

HUWELIJKEN
3/05 Berry Lejeune en Jennifer 
Wieser, Vlijtingen 

5/05 Eddy Daniels en Karina Ko-
nings, Riemst

13/05 Sander Cleuren en Leen 
Beliën, Vlijtingen

20/05 Sebastiaan Stans en Stefanie 
Hansen, Zichen

26/05 Jan Cielen en Melanie Krou-
wel, Herderen

27/05 Raphaël Crommen en Marin-
ka Liket, Zussen

27/05 Gerry Theunissen en Karen 
Vandenbosch, Val-Meer

HUWELIJKSJUBILEA
GOUD

19/05 Petrus Meerten en Regina 
Piepers, Kanne 

20/05 Willy Schuermans en Hermi-
na Mignon, Riemst

27/05 José Rosias en Elza Vander-
smissen, Zichen

27/05 Joseph Claes en Sylva 
Croughs, Zichen

DIAMANT

3/05 Robert Cleuren en Jeanne 
Verjans, Vlijtingen

4/05 Jacobus Paquay en Antonie 
Mengels, Vlijtingen

29/05 Johannes Vaessens en Maria 
Pieters, Kanne

OVERLIJDENS
2/05 Jeanne Jehaes (°22/11/1933), 
wed. van Julien Spreuwers, Millen

3/05 Gabriel Vandeputte 
(°27/01/1932), wed. van Catharina 
Moonen, Millen

6/05 Urbain Caers (°23/02/1934), 
Lafelt

8/05 Jean Oben (°7/06/1935), 
echtg. van Jeanne Stassen, Millen

8/05 Paula Thijs (°4/11/1931), 
echtg. van Loduvucus Daenen, 
Millen

12/05 Robert Nulens 
(°29/06/1930), wed. van Mariette 
Raets, Vlijtingen

16/05 Agnes Jackers (°4/03/1937), 
wed. van Florimont Festjens, Mem-
bruggen

18/05 Pieter Smeets (°25/07/1928), 
Kanne

20/05 Maria Parthoens 
(°19/07/1919), wed. van Peter 
Wouters, Riemst

22/05 Jean Willé (°17/04/1928), 
wed. van Josephine Clerdy, Zus-
sen

23/05 Lodewijk Darcis 
(°27/11/1928), echtg. van Alisa 
Derwa, Riemst

26/05 Sophia Schroeders 
(°10/11/1930), wed. van Gustave 
Thomas, Riemst

29/05 Paul Muitjens (°29/05/1937), 
echtg. van Margaretha Benneker, 
Kanne

Vraag 1
In hoeveel uren, minuten en seconden heeft 
Tom Dumoulin, winnaar van de Giro 2017, de 
volledige Giro gereden?

Schiftingsvraag
In hoeveel minuten, seconden en duizend-
sten heeft onze schepen van Sport, Christian 
Bamps, de Muizenberg (Kanne) beklommen 
met een mountainbike? (start aan de Heilig 
Grafkapel, stop bovenop de Muizenberg). 



Het aanbod
Wil je je talenkennis uitbreiden met Engels, 
Duits, Spaans, Italiaans of Frans? Dan is één 
van de taalcursussen zeker jouw ding. Of leer 
je liever werken en foto’s maken met je smart-
phone of Apple? In het Dienstencentrum kan 
het allemaal! Je kan ook kiezen voor één van 
de gevarieerde computercursussen: fotobe-
werking, illustraties, publiciteit, Word, Excel, 
nieuwe media, beginners met PC, creatief 
met PC, foto- en filmbewerking of leer je ei-
gen website creëren. 

PCVO Voeren staat met een deskundig en 
gedreven leerkrachtenteam garant voor toe-
gankelijk en kwaliteitsvol onderwijs. De lessen 
worden op een open en vriendelijke manier 
gegeven. Ze kiezen resoluut voor een per-
soonlijke toets, vanaf de inschrijving tot aan 
het behalen van het certificaat.

Het volledige aanbod en het uurrooster vind 
je op http://www.riemst.be/inwonersinfo/
dienstencentrum. Online inschrijven kan via 
http://www.online-inschrijvingpcvovoeren.
be/ of kom langs op het infomoment op don-
derdag 24 augustus van 18.00 u. tot 21.00 
u. in Dienstencentrum De Linde. 

Een cursist aan het woord
Dat de lessen de moeite waard zijn, kan Maria 
Vos beamen. Ze is 80 jaar en daarmee een 
bijzondere, maar zeer gedreven leerling.

Maria Vos: ‘Ik volg Spaans, zodat ik enkele 
woordjes kan uitwisselen met de vriendin 
van mijn kleinzoon. Ik leer graag dingen bij 
en wordt hier zeer goed begeleid. Je komt 
terecht in een groep volwassenen, waar je 

DIENSTENCENTRUM DE LINDE

NIEUW CURSUSAANBOD 
VOOR VOLWASSENEN 
In samenwerking met Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs 
(PCVO) Voeren start Dienstencentrum De Linde met een nieuw cursusaanbod. 
Heb jij zin om iets bij te leren? Schrijf je zeker in, de nieuwe lessen starten vanaf 
4 september 2017!

Praktisch
Naast een grandioos sportspektakel brengt 
de Ironman voor bewoners en ondernemers 
een aantal verkeers- en parkeerbeperkingen 
met zich mee. Gelieve hier rekening mee te 
houden in uw planning op 6 augustus. Denk 
aan afspraken, bezoeken, leveringen of feest-
jes. 

Op de dag van het evenement zal er geen 
gemotoriseerd verkeer toegelaten worden 
op het parcours vanaf 8.00 u. t.e.m. 16.30 
u. Verkeer op de gewestwegen blijft mogelijk 
in de richting van Bilzen naar Visé, in de om-
gekeerde richting zullen er omleidingen van 
kracht zijn met verschillende oversteekpunten 
op de gewestwegen, bemand door de politie. 
Op de dag van het evenement wordt er heel 
wat tijdelijke verkeerssignalisatie bijgeplaatst. 
Hierbij worden de weggebruikers gevraagd 
de verkeersregels en de aanwijzingen en be-
velen van de politie en signaalgevers strikt op 
te volgen! Bewoners op de straten van het 
parcours worden gevraagd hun voertuig bui-
ten de wedstrijdzone te parkeren. 

De meest recente informatie over de Ironman 
is terug te vinden op http://www.riemst.be/
toerisme/evenementen/ironman-2017. Voor 
vragen kan je terecht bij de lokale politie Bil-
zen-Hoeselt-Riemst via tel. 089 366 800 of 
evenementen@pzbhr.be. Volg de dag zelf 
ook hun Facebookpagina ‘politie Bilzen-Hoe-
selt-Riemst’ voor de meest recente updates. 

De Ironman is in de jaren zeventig ontstaan 
op Hawaii. Daar vindt elk jaar het wereldkam-
pioenschap plaatst. Bij een triatlon leggen de 
deelnemers afstanden af in drie verschillende 
disciplines: 3,8 km zwemmen, 180 km wiel-
rennen en 42,2 km hardlopen. Het fietspar-
cours van de Ironman Maastricht voert door 
vier Limburgse gemeenten, waaronder ook 
Riemst.

Supporter voor Team Riemst!
Dit jaar werd een Team Riemst samengesteld, 
dat zich zal bewijzen op de Ironman. Onder 
begeleiding van Mario Appermans hebben 
Elke Muermans, Larissa Vanherle en William 
Huls wekenlang getraind om zich klaar te sto-
men voor de grote dag. Elke zal zwemmen, 
Larissa is onze loopster en William neemt het 
fietsparcours voor zijn rekening. Kom jij hen 
samen met ons aanmoedigen tijdens hun be-
wonderenswaardige uitdaging?

Het parcours
Op basis van de feedback van vorig jaar 
werd het parcours aangepast. De route 
loopt hoofdzakelijk over gewestwegen en 
de trekweg langs het Albertkanaal. Het vol-
ledige parcours is terug te vinden via http://
www.riemst.be/toerisme/evenementen/iron-
man-2017.

JEUGD
KINDEREN KLEUREN DE 
TOEKOMST VAN RIEMST  

TRIATLON IRONMAN 
MAASTRICHT OP ZONDAG 
6 AUGUSTUS 
Op zondag 6 augustus vindt één van ’s werelds grootste sportevenementen, de 
triatlon Ironman voor de derde keer plaats, met start en finish in Maastricht. 

De gemeente Riemst streeft er naar om in 
2018 het label ‘Kindvriendelijke gemeente’ te 
behalen. Om de mening van de kinderen te 
leren kennen, werd er in de lagere graad een 
kleurwedstrijd georganiseerd.

Kleurwedstrijd lagere school
Op de achterzijde van hun tekening vulden 
de kinderen in wat hun wensen en voorstellen 
zijn voor de toekomst van Riemst. Een jury 
selecteerde per graad drie winnaars met de 
mooiste tekeningen. In juni werden de prijzen 
persoonlijk uitgedeeld in de klassen. De eer-
ste prijs was een mountainbike, de tweede 
prijs een pakket gezelschapspelletjes t.w.v. 
100 euro, de derde prijs een buitenspeelpak-
ket t.w.v. 80 euro.

De gemeente Riemst streeft er naar om in 
2018 het label ‘Kindvriendelijke gemeente’ te 
behalen. Om de mening van de kinderen te 
leren kennen, werd er in de lagere graad een 
kleurwedstrijd georganiseerd.

Kleurwedstrijd lagere school
Op de achterzijde van hun tekening vulden 
de kinderen in wat hun wensen en voorstellen 
zijn voor de toekomst van Riemst. Een jury 
selecteerde per graad drie winnaars met de 
mooiste tekeningen. In juni werden de prijzen 
persoonlijk uitgedeeld in de klassen. De eer-
ste prijs was een mountainbike, de tweede 
prijs een pakket gezelschapspelletjes t.w.v. 
100 euro, de derde prijs een buitenspeelpak-
ket t.w.v. 80 euro.

Uit een kindermond
Eef Nelissen, vierde leerjaar: ‘Het zou te gek 
zijn als er een pretpark komt in onze gemeen-
te. Ik hoop dat jullie dit idee gebruiken. Nog 
een fijne dag.’

Marco Castermans, vijfde leerjaar: ‘Ik wil 
graag een gamehal en een plaats waar alle 
liefhebbers van You Tube kunnen samenko-
men.’

Sarah Aerts, vierde leerjaar: ‘Op het einde van 
het schooljaar een feest organiseren voor alle 
kinderen, bijvoorbeeld met een concert van 
de Ketnetband.’

Joeri Neven, vijfde leerjaar: ‘Ik zou graag de 
arme mensen meer centen geven en een 
trampolinepark bouwen.’

Één ding is zeker: er zit toekomst in Riemst!

23/06 MEGA SLOTFEEST  

26/06 UITREIKING PRIJZEN TOMBOLA-ACTIE TIJDENS DE ZOMERHAPPENING 

26/06 MAARTEN TJALLINGII 
OVERHANDIGT LEIDERSTRUI 
BINCKBANK TOUR 

30/06 KLEUTERS BASISSCHOOL JEKERDAL OP GEZONDHEIDSWANDELING

De nieuwe pleinen worden voorzien van vol-
doende verblijfsruimte. Zo worden ze herin-
gericht met kwaliteitsvol straatmeubilair en 
moderne groenvoorzieningen. Het parkeren 
zal gestructureerd worden, de leesbaarheid in 
het verkeer verduidelijkt en er is veel aandacht 
voor de voetgangers.

Pleinenplan
Aan het begin van de legislatuur heeft het ge-
meentebestuur een inventaris opgemaakt van 
de pleinen in de openbare ruimte en daarrond 
een visie ontwikkeld. Dit werd gebundeld in 
het pleinenplan. Naast de verkeersveiligheid 
is dit plan ook een investering in de leefbaar-
heid van de dorpen, doordat er een mooie 
ontmoetingsplek wordt gecreëerd.

Recent werd ook het plein aan de St. Jans-
straat in Herderen en het plein aan de school 
in Heukelom heringericht. Ook de werken 
aan het plein in de Zagerijstraat in Mem-
bruggen worden momenteel afgerond. De 
komende jaren voorzien we ook nog een 
opwaardering van het plein De Mheer in 
Vlijtingen en een nieuw plein aan de 
school en zaal in Genoelselderen. 

De aanleg van de pleinen in 
Vroenhoven, Zichen en Zussen 
wordt zo spoedig mogelijk op-
gestart, in samenspraak met 
de aannemer wordt de start-
datum bekeken.. Het plein in 
Vroenhoven is goed voor een 
investering van 405.716 euro, 
dat in Zussen voor 426.653 
euro en dat in Zichen voor 
311.858 euro.

PLEINENPLAN ZORGT VOOR 
OPWAARDERING DORPEN
In juli gaf de gemeenteraad van Riemst groen licht voor de heraanleg van de 
dorpspleinen in Vroenhoven, Zichen en Zussen. De pleinen worden heringericht, 
om meer beleving te creëren in de dorpen en de leefbaarheid en veiligheid te 
vergroten.

WAT TE DOEN IN AUGUSTUS

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

uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 25 augustus, eve-

nementen dienen vóór vrijdag 4 augustus ingevoerd te zijn in de UiTdatabank. 

Meer info op www.riemst.be.  16/06 VRIJWILLIGERS DORPSRESTAURANTS, MINDERMOBIELENCENTRALE 
EN DIENSTENCENTRUM OP UITSTAP IN VAALS EN AKEN

GEFLITST

ZATERDAG 5/08
RECREATIEVE WANDELING VISÉ
Organisatie: Wandelvrienden Tonge-
ren-Riemst
Keuze uit 4, 6, 12, 21 km – eigen vervoer
Contactpersoon: Marc Luyck – tel. 012 45 
57 67 – marc.luyck1@gmail.com

ZONDAG 6/08 | 8U00
WANDELING VINDERHOUTE 
(OOST-VLAANDEREN)
Organisatie: Wandelvrienden Tonge-
ren-Riemst
Keuze uit verschillende afstanden 
Bus vertrekt aan de parking van de Carre-
four, Luikersteenweg, Tongeren
Contactpersoon: Vicky Smits, tel. 012 23 
02 85. 

ZONDAG 6/08
TRIATLON IRONMAN MAASTRICHT
Met fietsparcours doorheen Riemst
Alle info op www.riemst.be

DINSDAG 8/08 | 18U30
AVONDWANDELING BASSENGE
Organisatie: Wandelvrienden Tonge-
ren-Riemst
Vertrek aan de kerk van Bassenge
Afstand: 6 à 7 km
Contactpersoon: Roger Stassen, tel. 012 
23 02 85. 

ZATERDAG 12/08 
BINCKBANK TOUR
6de etappe BinckBank Tour: Riemst- 
Houffalize, met startschot aan De Brug 
van Vroenhoven omstreeks 11.00 u. Met 
passage aan De Brug van Vroenhoven 
omstreeks 11.30 u.
Op donderdag 10/08 reeds twee door-
tochten via de Burgemeester Marresbaan, 
Maastrichtersteenweg en Bilzersteenweg, 
respectievelijk om 12.56 u. en 10.05 u.
Organisatie: Golazo Sports NV i.s.m. 
gemeente Riemst
Meer info: dienst Sport – sport@riemst.be 
– tel. 012 44 03 46

ZATERDAG 12/08 | 16U00 
TOT 17U30
WIELERWEDSTRIJD ELST
Organisatie: Feestcomité Elst
Wielerwedstrijd voor niet aangesloten 
wielrenners
Contactpersoon: Raf Bauduin, gsm 0487 
35 07 71, raf.bauduin@telenet.be

ZONDAG 13/08 | 6U30 TOT 
17U00
ROMMELMARKT MEMBRUGGEN
Organisatie: Mummerke Feest
Locatie: Demerstraat en Nolkenstraat
Contactpersoon: Luc Liebens – gsm 0476 
94 38 17

ZONDAG 13/08 | 8U00 TOT 
16U00
ROMMELMARKT BOLDER
Organisatie: K.F. De Werkmanszonen
Locatie: rondom Zaal den Dries, Nieuwe-
weg, Bolder
Spek met eieren, hamburgers en frieten 
verkrijgbaar
Contact: K.F. De Werksmanszonen – tel. 
0032 474 36 21 14 – www.kfwerkmans-
zonen.be 

DINSDAG 15/08 | 7U00 TOT 
15U00
INTERNATIONALE EBURONENTOCHT 
– GOLDEN CUP
Organisatie: Wandelvrienden Tonge-
ren-Riemst
Wandelen in en door het 2000 jaar oude 
Tongeren.
Vertrek aan V.I.I.O. College, St. Truider-
steenweg 17, Tongeren
Afstand: 4, 8, 12, 16 of 21 km
Contactpersoon: Roger Stassen, tel. 012 
23 02 85

DINSDAG 15/08 | 14U00 TOT 
22U30
WIJKKERMIS ELST
Locatie: Elsterweg
WIJKKERMIS BOLDER

ZATERDAG 19/08 | 8U00
SPORTIEVE WANDELING BELLEVAUX
Organisatie: Wandelvrienden Tonge-
ren-Riemst
Afstand: 20 km
Carpooling, met vertrek op parking Carre-
four, Luikersteenweg, Tongeren
Contactpersoon: Roger Stassen, tel. 012 
23 02 85

ZATERDAG 19/08 | 18U30
HERDENKINGSPLECHTIGHEID SGT. 
NORCROSS
Op 19 augustus 1941 stortte op de Tien-
deberg in Kanne de Britse bommenwerper 
Whitley neer. Eén van de vijf bemannings-
leden was de 29-jarige Samuel Norcross. 
Elk jaar op 19 augustus wordt deze
gebeurtenis herdacht aan het monument 
op de Tiendeberg.
18.30 u: Samenkomst aan het ereveld – 
Zusserdel – Kanne en vertrek naar Sgt. 
Norcrossmonument op de Tiendeberg
19.00 u.: Herdenkingsplechtigheid met 
toespraken en bloemenhulde
19.30 u.: Receptie ter hoogte van het 
herdenkingsmonument
Organisatie: De Vriendenkring in samen-
werking met het gemeentebestuur van 
Riemst.

steeds uitleg aan kan vragen. Je hoeft zeker 
geen schrik te hebben dat je tussen jonge 
studenten terecht komt. Ik ben heel tevreden 
over de kwaliteit van de cursussen en je leert 
er ook nieuwe mensen kennen. Voor mijn ver-
jaardag kreeg ik een smartphone cadeau, dus 
ik weet al welke cursus ik vanaf september 
ga starten!’

Praktisch
De lessen vinden één keer per week plaats 
in Dienstencentrum De Linde in Riemst en 
bestaan uit blokken van 3 uur. Voor de com-
putercursussen betaal je 90 euro, voor de 
taalcursussen 180 euro. In bepaalde gevallen 
heb je recht op een volledige of gedeeltelij-
ke vrijstelling van het inschrijvingsgeld, aarzel 
niet om hiernaar te vragen! 

Vragen of meer info? Contacteer centrumlei-
der Erik Coenegrachts via tel. 012 21 46 98 
of dienstencentrum@riemst.be. Of kom langs 
in Dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 
11, Riemst van maandag tot donderdag tus-
sen 9.00 u. en 12.00 u.  Opgelet: van 27 juli 
t.e.m. 15 augustus is het Dienstencentrum 
gesloten. 
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Hond en kat koel houden in 
de zomer? Koud kunstje!
In de zomer kan het er warm aan toegaan. Voor mens én dier. Deze tips voor 
honden en katten bevelen we je bij tropische temperaturen warm aan. 

Kijk naar jezelf
Wordt het puffen en zweten? Kijk dan eerst 
naar jezelf. Wat goed is voor jou, is het ook voor 
jouw hond of kat. Dus … geef voldoende water, 
blijf niet in de auto zitten en vermijd overbodige 
inspanningen. Is er toch een probleem? Raadpleeg 
altijd je dierenarts.

Zomertips voor je hond
Honden raken hun warmte moeilijker kwijt dan 
mensen. Zo help je je viervoeter het hoofd koel 
te houden: 
• Ga heel vroeg of laat wandelen. Zakt de 

temperatuur niet onder de 20 graden? Sla dan 
een dagje over. 

• Neem je hond niet mee in de auto, ook al is 
het maar voor 5 minuten. De temperatuur 
loopt razendsnel gevaarlijk hoog op. 

Enkele eenvoudige afkoeltips:  
• Houd het drinkwater fris met ijsblokjes. 
• Zet een plonsbadje in de tuin of trek naar een 

veilige zwemvijver. 
• Breng wat zonnecrème aan op de neus, oren, 

buik, oksels en liezen. Ook honden kunnen 
verbranden!

Zomertips voor je kat
• Katten raken bij hoge temperaturen snel 

oververhit en uitgedroogd. Zo houd je haar op 
temperatuur: 

• Vermijd autoritten en laat je kat zeker niet 
alleen in de wagen. 

• Pas op met kantelramen. Je kat kan erin vast 
geraken! 

Enkele eenvoudige afkoeltips:  
• Zet overal in huis grote kommen met vers 

drinkwater. Houd het water fris met ijsblokjes. 
• Zorg voor koele plekjes in huis. Laat vensters 

die op de zon gericht zijn gesloten. 
• Smeer wat zonnecrème op de tippen van 

de oren. Ook katten, vooral witte, kunnen 
verbranden! 

Meer tips, ook over paarden en kleine knaagdie-
ren, vind je op www.limburg.be/hitteplandieren.

Mobiel verkeerspark: 
speel op veilig!
Kinderen zijn de meest kwetsbare groep in 
het verkeer. Limburg houdt het graag veilig. 
Daarom nam de provincie eind 2016 het 
mobiele verkeerspark van de federale politie 
over. Doelgroep? Leerlingen van het vijfde en 
zesde leerjaar. Met go-carts, fi etsen en veel pret 
leren ze op een parcours de verkeersborden en 
-regels. Gemeenten halen het verkeerspark gratis 
in huis. Er hoort zelfs een politie-inspecteur van 
de Limburgse politieschool bij die de leerlingen 
op alle gevaren in het verkeer wijst. 

Heb je interesse voor het schooljaar 2017-2018? 
Surf naar www.limburg.be/mobielverkeerspark of 
bel 011 23 83 40.

Erfgoed van en voor iedereen 
Provincie Limburg pakt samen met Provincie 
Vlaams-Brabant uit met Erfgoedplus.be. Heb of 
ken je een erfgoedcollectie die een plek verdient 
in de erfgoeddatabank of ben je op zoek naar 
specifi eke erfgoedstukken? Dan kan je terecht 
op het digitale platform Erfgoedplus.be met 
een databank, website en register. Specialisten, 
liefhebbers én het brede publiek snuisteren er 
in erfgoed of registreren er hun collectie. Mét 
succes. De website telt ondertussen al 138 900 
gegevens uit meer dan 500 erfgoedcollecties. 
Erfgoedplus.be won zelfs de prestigieuze 
European Prize for Cultural Heritage (Europa 
Nostra) in de categorie”opleiding, scholing en 
bewustmaking”. 

Interesse? Surf dan naar www.erfgoedplus.be.
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Mobiel verkeerspark: 
speel op veilig!
Kinderen zijn de meest kwetsbare groep 
in het verkeer. Limburg houdt het graag 
veilig. Daarom nam de provincie eind 
2016 het mobiele verkeerspark van de 
federale politie over. Doelgroep? Leerlin-
gen van het vijfde en zesde leerjaar. Met 
go-carts, fi etsen en veel pret leren ze 
op een parcours de verkeersborden en 
-regels. Gemeenten halen het verkeer-
spark gratis in huis. Er hoort zelfs een 
politie-inspecteur van de Limburgse 
politieschool bij die de leerlingen op alle 
gevaren in het verkeer wijst. 

Heb je interesse voor het schooljaar 
2017-2018? Surf naar www.limburg.
be/mobielverkeerspark of bel 011 23 
83 40.
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plek verdient in de erfgoeddatabank of ben 
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goedplus.be met een databank, website en 
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publiek snuisteren er in erfgoed of registreren 
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Cultural Heritage (Europa Nostra) in de cate-
gorie”opleiding, scholing en bewustmaking”. 

Interesse? Surf dan naar www.erfgoed-
plus.be.
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honden en katten bevelen we je bij tropische temperaturen warm aan. 
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Wordt het puffen en zweten? Kijk dan eerst 
naar jezelf. Wat goed is voor jou, is het ook voor 
jouw hond of kat. Dus … geef voldoende water, 
blijf niet in de auto zitten en vermijd overbodige 
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Zomertips voor je hond
Honden raken hun warmte moeilijker kwijt dan 
mensen. Zo help je je viervoeter het hoofd koel 
te houden: 
• Ga heel vroeg of laat wandelen. Zakt de 
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een dagje over. 
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MILIEU
ZUINIG 
OMSPRINGEN 
MET WATER  
Tijdens warme zomermaanden brengt water 
de nodige verfrissing. Toch is het aan te raden 
om in droge periodes zuinig om te gaan met 
drinkwater. Hieronder alvast enkele tips:

• Kies voor een frisse douche in plaats van 
een bad. Met de hoeveelheid water om een 
bad te vullen, kan je drie tot vijf keer dou-
chen.

• Hou de grond luchtig en vochtig door ze op 
te harken en hakken. Zo breek je de harde 
laag en dit is even doeltreffend als twee-
maal sproeien.

• Sproei de tuin enkel als het langdurig droog 
is en doe dit beter één keer per week vijf-
tien minuten dan elke dag vijf. De planten 
zullen zo dieper wortelen en minder gevoe-
lig worden voor de droogte.

• Begiet je planten en bloemen op de minst 
warme ogenblikken van de dag, zo ver-
dampt het water minder snel en voorkom 
je beschadiging van de planten.

• Besproei je gazon niet. Het herstelt zich 
na een periode van droogte sneller dan je 
denkt.

• Was je auto met regenwater of sla dit een 
keertje over.

• Laat ’s nachts de kraan dicht. Geef het 
drinkwaterbedrijf zo de kans om de wa-
tertorens en reservoirs opnieuw te vullen. 
Zo heb je ’s ochtends opnieuw heerlijk fris 
leidingwater. 
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