
DENK AAN JE GRIEPPRIK!
Wist je dat elke winter één op de 
tien mensen griep krijgt? Ben je 
65-plusser, ben je zwanger of heb 
je gezondheidsproblemen? Dan 
is het risico op complicaties door 
griep veel hoger. Daarom laat je je 
best vaccineren vanaf half oktober. 
Zo heb je de beste kans om geen 
griep te krijgen in de winter. Meer 
informatie? Raadpleeg je huisarts of 
neem een kijkje op www.griepvac-
cinatie.be. Bron: Logo Limburg

QUOTUM HUISVUILZAKKEN 
2017 AL AFGEHAALD?
Vergeet niet om je quotum huisvuil-
zakken 2017 af te halen! Dit kan 
tot 22 december, 13.00 u. op het 
gemeentehuis of tot eind decem-
ber bij de handelaars, tijdens de 
gebruikelijke openingsuren. Vergeet 
je identiteitskaart niet! Meer info? 
www.riemst.be. 

SPORTKAMPIOENEN GEZOCHT!
Ben of ken je een clubkampioen of 
individuele sportkampioen? 
Meld je dan vóór 15 oktober aan 
bij de Sportraad via jos.meers@
riemst.be, met vermelding van de 
kampioenstitel en toevoeging van 
het certificaat en/of diploma.  
Tijdens de Algemene Vergadering 
van de Sportraad worden alle 
kampioenen gehuldigd! Meer info? 
Dienst Sport – sport@riemst.be – 
tel. 012 44 03 48. 

FAMILIELEVEN JULI 2017

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

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Op 20 oktober vindt de Dag van 
de Jeugdbeweging plaats! Ben jij 
lid van een leuke jeugdbeweging en 
ben je daar trots op? Vergeet dan 
niet om die dag je uniform aan te 
trekken! Riemst heeft maar liefst zes 
jeugdbewegingen om uit te kiezen: 
PJ Zichen-Bolder, Chiro Sint-Alba-
nus Vlijtingen, KLJ Membruggen, 
KLJ Millen, KLJ Vlijtingen en KLJ 
Zichen. Elke jeugdbeweging heeft 
iets bijzonders te bieden, maar bij 
allen geldt: plezier verzekerd! 
Meer info? dienst Jeugd – jeugd@
riemst.be – tel. 012 44 03 72.
 
KLAAR VOOR DE SENIOREN-
DANSNAMIDDAG?
Noteer donderdag 23 november 
alvast in je agenda, want dan gaan 
we de beentjes losschudden op de 
Seniorendansnamiddag. Dit jaar 
doen we dat met Steve Tielens en 
Eddy Vroman. Kaarten zijn verkrijg-
baar via de Seniorenraad – gsm 
0472 42 39 67 of het Sociaal Huis 
– tel. 012 44 09 10. 

LIFE+ PROJECT ‘PAYS MOSAN’
Sinds 2014 werken de nv De 
Vlaamse Waterweg en het Agent-
schap voor Natuur en Bos samen 
aan het herstel van een corridor van 
zeldzame kalkgraslanden en matig 
voedselrijke graslanden langs de 
bermen van het Albertkanaal. Dit 
met de steun van het door Europa 
goedgekeurde Life+ project ‘Pays 
Mosan’. Eind augustus ging het 
kleinschalig maaibeheer van start 
op vijf locaties op de taluds van het 
Albertkanaal tussen de brug van 

Eigenbilzen en de Brug van Kanne. 
Het einde is voorzien in september 
2018. Vanaf september 2017 is 
men ook gestart met de schapen-
begrazing langs de taluds van het 
Albertkanaal. Meer info? www.
lifepaysmosan.eu. 

AQUAGYMCLUB 98 VLIJTINGEN 
VERHUIST NAAR MAL
Elke vrijdag organiseert de vereni-
ging Aquagymclub 98 Vlijtingen 
lessen aquagym, van 16.00 u. tot 
17.00 u. Voorheen deden ze dit in 
zwembad de Zeemeeuw in Millen, 
maar recent zijn ze verhuisd naar 
de Sportoase in Mal. Meer info? 
Contacteer Eliane Hermans via gsm 
0499 24 91 43.

SAMEN STERK
TEGEN ARMOEDE!
Op 17 oktober, de 
Werelddag van Verzet 
tegen Armoede, vragen 
we aandacht voor dit hard-
nekkig en complex probleem. Als 
gemeentelijke dienst, dienstverant-
woordelijke, schepen, … krijgen we 
vaak kwetsbare mensen over de 
vloer. Daarom organiseren we rond 
deze periode een vorming voor een 
aantal gemeentelijke diensten en 
beleidsmensen. Om de problema-
tiek onder de aandacht te brengen 
en in dialoog te gaan met en over 
mensen in armoede. Zo kunnen we 
onze werking beter op hen afstem-
men en denken we samen na over 
de drempels en knelpunten die zij 
ervaren. Draag jij ook je steentje bij? 
Doe inspiratie op via 
www.17oktoberlimburg.be. 
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Dienstencentrum De Linde
5 jaar geleden nam het Sociaal Huis i.s.m. 
de gemeente Riemst het initiatief om een 
dienstencentrum op te starten, waar senio-
ren terecht kunnen voor informatie, vorming 
en ontspanning. Het voornaamste doel was 
en is het verbeteren van de levenskwaliteit en 
zelfredzaamheid van ouderen en het tegen-
gaan van sociale vereenzaming.

Erik Coenegrachts, centrumleider van het 
Dienstencentrum, leidt alles in goede banen. 
De naam ‘De Linde’ werd gekozen door een 
wedstrijd. En of de naam toepasselijk is. Voor 
het Dienstencentrum staat een oude linde-
boom en vroeger al speelde de lindeboom 
een belangrijke rol in het gemeenschapsle-
ven: de mensen kwamen er dagelijks samen 
om een praatje te slaan. Bovendien wordt er 
van een lindeboom gezegd dat hij heel oud 
en zeer groot(s) kan worden, waardoor hij 
perfect symbool staat voor het doel van het 
dienstencentrum. 

In de afgelopen 5 jaren hebben heel wat 
Riemstse senioren de weg gevonden naar 
het dienstencentrum voor tal van activitei-
ten zoals informatiesessies, creatieve work-
shops, ontspanningsoefeningen, persoons-
vormingen en computer- en taalcursussen. 
Allen gegeven door gedreven en deskundige 
lokale vrijwilligers. Vorig jaar werden er in het 
Dienstencentrum niet minder dan 283 activi-
teiten georganiseerd, waaraan in totaal 4.209 
personen deelgenomen hebben.

Het Dienstencentrum werkt daarnaast nauw 
samen met seniorenverenigingen en zieken-
zorgkernen. Zo is het dienstencentrum een 
vaste stek geworden voor maandelijkse acti-
viteiten of vergaderingen van o.a. Okra, Neos 
Riemst en Vief Riemst, die dankbaar gebruik 
maken van de lokalen en faciliteiten.

Het dienstencentrum is eveneens een begrip 
geworden voor het verstrekken van bijko-
mende diensten, zoals bv. mindermobielen-
vervoer, de klusjesdienst, het invullen van 
de belastingbrieven, en de griepinentingen. 
Bijkomend zal het dienstencentrum in de ko-
mende jaren meer en meer een ondersteu-
ningspunt worden voor mantelzorgers.

Ook volwassenen in Riemst die lokaal een 
mogelijkheid zoeken om zich bij te scholen, 
uit persoonlijke interesse of met het doel om 
een attest te behalen voor de gevolgde oplei-
ding, kunnen terecht in het Dienstencentrum. 
Hiertoe werd een succesvolle samenwerking 
opgezet met het provinciaal centrum voor 
volwassenenonderwijs van Voeren (PCVO 
Voeren). Voor het nieuwe schooljaar hebben 
zich voor de lessen in Riemst al 158 cursisten 
ingeschreven, verdeeld over 11 computer- en 
taalcursussen.

Dorpsrestaurant Riemst
5 jaar geleden werd, naast de twee bestaan-
de dorpsrestaurants in Vlijtingen en Kanne, 
ook een dorpsrestaurant opgestart in Dien-
stencentrum De Linde. En met succes! We-
kelijks komen er gemiddeld 120 gasten eten 
in het dorpsrestaurant van Riemst. 
In de dorpsrestaurants is iedereen welkom 
om gezellig samen een goede, maar goed-
kope, maaltijd te eten. Voor 5 euro krijg je een 
volledige maaltijd opgediend, bestaande uit 
soep, hoofdgerecht en dessert. Het water op 
tafel is zelfs gratis. De menu’s zijn één reden 
om te komen, maar voor veel gasten is het 
aangenaam gezelschap en het kunnen bij-
babbelen nog belangrijker!

In Riemst gaat het dorpsrestaurant telkens 
door op donderdag, vanaf 12.00 u. Wie dat 
wil, kan zelfs drie dagen na elkaar lekker en 
goedkoop eten: op dinsdag in Vlijtingen, op 

woensdag in Kanne en op donderdag in 
Riemst. De dagmenu’s zijn telkens anders. 
Voldoende variatie gegarandeerd!

Vrijwilligers
Deze dorpsrestaurants en andere diensten, 
zoals de mindermobielencentrale en de klus-
jesdienst, staan of vallen met de vrijwilligers. 
Op dit moment kunnen we beroep doen op 
een 80-tal vrijwilligers: medewerkers bij de 
dorpsrestaurants, in de kledingbank en in 
de voedselbank, lesgevers voor de senioren, 
chauffeurs en klusjesmannen. Zonder deze 
mensen zou het niet haalbaar zijn om al deze 
diensten aan te bieden en daarom willen we 
gebruik maken van ons 5-jarig jubileum om al 
deze vrijwilligers te huldigen en een blijk van 
onze waardering te geven.

Vier met ons mee!
Op donderdag 12 oktober ben je van har-
te welkom op onze feestelijke viering, in de 
grote zaal van het Paenhuys, Paenhuisstraat 
11, Riemst. 
11.45 u.  Ontvangst met een welkomstdrankje 
12.00 u. Feestelijke lunch 
13.15 u. Toelichting door Erik Coenegrachts, 

Centrumleider – Katja Onclin, Voor-
zitter Sociaal Huis – Mark Vos, Bur-
gemeester 

13.45 u. Huldiging vrijwilligers dienstencen-
trum, dorpsrestaurants, minder- 
mobielencentrale en klusjesdienst 

14.00 u. Muzikale show van Mike Steve en 
Pascale, met taart en koffie, tot 
16.00 u.  

Gelieve vóór maandag 9 oktober te reser-
veren bij Erik Coenegrachts via diensten-
centrum@riemst.be of tel. 012 21 46 98. 
Deelnameprijs: 5 euro. – Voor de vermelde 
vrijwilligers wordt dit gratis aangeboden. Be-
langrijk: om organisatorische redenen kunnen 
wij max. 250 personen toelaten.

IN DE KIJKER 

DUBBEL JUBILEUM: 5 JAAR 
DIENSTENCENTRUM DE LINDE EN 
5 JAAR DORPSRESTAURANT RIEMST
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Voorwoord
Oktober is een maand vol leuke evene-
menten. We vieren een dubbel jubileum: 
Dienstencentrum De Linde en het Dorps-
restaurant Riemst bestaan vijf jaar. Het 
blijvend succes van het Dienstencen-
trum en het Dorpsrestaurant zijn mede 
te danken aan onze medewerkers en de 
vele vrijwilligers, die zich inzetten voor de 
goede werking. Niet alleen in het diensten-
centrum en de dorpsrestaurants, maar 
ook bij de mindermobielencentrale of de 
klusjesdienst. Ze verdienen dan ook een 
dikke pluim!

In het voorjaar van 2018 zal ook de sa-
mentuin opgericht worden op de Eycken-
daelsite. Het wordt een plek om samen te 
tuinieren, elkaar te ontmoeten en plezier te 
beleven. Zegt jou dat wel iets? Kom dan 
zeker naar de infoavond op dinsdag 17 
oktober. 

Verder biedt deze 37Zeventig een handig 
overzicht van alle duurzaamheidsacties. 
Voor wie binnenkort een grote of kleine 
renovatie heeft gepland, valt er heel wat op 
te steken!

Op zondag 1 oktober organiseren we onze 
jaarlijkse Sporteltour, dit keer onder een 
nieuwe naam: de Proevertjestocht. Fiets 
of wandel met ons mee en ontdek wat 
Riemst te bieden heeft. Ben je een fervente 
bibliotheekbezoeker? Sla je bezoek op 21 
oktober zeker niet over, de bib-medewer-
kes zullen je in de watten leggen tijdens de 
jaarlijkse Verwendag. 

Hou je deze herfst warm door voldoende te 
bewegen. Uit de Sportpromotiecampagne 
kan je veel inspiratie halen en denk er aan: 
sporters beleven meer! Vergeet bovendien 
je griepprik niet, zo begin je gewapend aan 
de winterperiode. 

Ik wens je een leuke oktobermaand!

Mark Vos
Burgemeester

WEETJES

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

SAMEN TUINIEREN: 
IETS VOOR JOU?  P2

RENOVEREN? DAT DOE 
JE NIET ALLEEN!  P2

SPORTPROMOTIE 
CAMPAGNE P3

WEETJES  P4

Jeugd – tel. 012 440 370 - ronald.jeuris-
sen@riemst.be

WOENSDAG 11 EN 25/10 | 
13U30 TOT 16U30 BREICAFÉ
Locatie: OKRA-Breicafé in Dienstencen-
trum De Linde, Paenhuisstraat 11, Riemst
Breien en haken is hip, brei op eigen 
tempo en geniet van een leuke babbel. 
Deelname is gratis, vooraf inschrijven 
niet nodig. Meer info: centrumleider Erik 
Coengrachts – dienstencentrum@riemst.
be – tel. 012 21 46 98

VRIJDAG 13/10 | 20U00 TOT 
03U00 11DE FEESTNACHT VAN DE 
BURGEMEESTER Feestnacht met op-
tredens, de opbrengst is ten voordele van 
de muziekverenigingen in Riemst. Locatie: 
nieuwe hal Coenegrachts, Walenweg 
20b, Riemst. Organisatie: Feestcomité 
burgemeester Mark Vos. Contactpersoon: 
Mark Vos – mark.vos@riemst.be – gsm 
0476 47 72 68

ZATERDAG 14/10 | 19U30
JUBILEUMCONCERT ZANGKOOR DE 
VAL-SE MEER-ELS Jubileumconcert 
n.a.v. 45-jarig bestaan. Locatie: Zaal de 
Bond, Bampstraat 8, Val-Meer. Contact-
persoon: Willy Tilkin – tel. 012 45 33 92 
– gsm 0496 36 54 93

ZATERDAG 14/10 | 14U00 
TOT 17U00 WIJNGAARDENWAN-
DELING Wandeling met nadien bezoek 
aan het Wijnkasteel. Locatie: parking 
Kerkhof, Kasteelstraat, Genoelselderen. 
Organisatie: Natuurpunt Riemst. Deel-
nameprijs: 7 euro. Meer informatie via 
www.natuurpunt.be

ZONDAG 15/10 | 10U45
OPLUISTERING EUCHARISTIEVIERING 
KANNE Locatie: Sint Hubertuskerk, Kan-
ne. Organisatie: Koninklijke Fanfare Sint 
Cecilia Kanne. Contactpersoon: Liliane 
Vrijens – kfckannevoorzitter@gmail.com – 
tel. 012 45 47 43

ZONDAG 15/10 
EETDAG OUDERCOMITÉ GBS DE 
DRIESPRONG MILLEN – GENOELSEL-
DEREN Van 11.30 u. tot 13.30 u. en van 
17.00 u. tot 19.00 u. Locatie: Kattestraat 
7, Riemst. T.v.v. GBS De Driepsrong Millen 
- Genoelselderen. Keuze uit mosse-
len, steak, vidé, vegetarische burger of 
kindermenu. Meer info of inschrijven via 
manuellatack@telenet.be 

MAANDAG 16/10 | 14U00 
TOT 16U30 VIEF: KIENEN
Locatie: Dienstencentrum De Linde, 
Paenhuisstraat 11, Riemst. Deelnameprijs: 
2 euro voor leden, 3 euro voor niet-leden 
(incl. koffie en taart). Inschrijven via Guy 
Bruggen – tel. 012 45 26 58

DINSDAG 17/10 | 19U00 TOT 
22U00 ZEG WAT JE VOELT, VOEL 
WAT JE ZEGT! Locatie: Dienstencentrum 
De Linde, Paenhuisstraat 11, Riemst. Be-
geleider: Katelijne Verduyn (min. 8 – max. 
40 deelnemers). Deelnameprijs: 16 euro 
(sociaal tarief: 8 euro). Meer informatie 
of inschrijven via http://www.vorming-
plus-limburg.be of tel. 011 56 01 00 (Code 
170124SA)

VRIJDAG 20/10 | 18U30
KIENAVOND Locatie: Jachthaven Kanne, 
Trekweg Opcanne, Riemst. Organisatie: 
Vvw Yakan vzw. Meer informatie via acti-
viteiten.yakan@gmail.com - gsm 0031 65 
12 18 07 4. 

VRIJDAG 20/10 | 21U00
CULTURODROOM: DE VERHALEN 
ACHTER DE GITAREN MET AXL 
PELEMAN EN CHAREL CAMBRÉ Een 
spannende, unieke voorstellingsavond 
boordevol interactie. Locatie: PCC Millen, 
Tikkelsteeg 7, Riemst. Meer informatie of 
reservatie via de dienst Jeugd – jeugd@
riemst.be – tel. 012 44 03 70. 

ZATERDAG 21/10 | 10U00 
TOT 16U00 FESTIVAL RETOUR: 
REPAIR CAFÉ Neem je kapotte spullen 
mee naar het Repair Café, gemotiveerde 
vrijwilligers zullen er alles aan doen om 
jouw spullen een tweede leven te geven. 

Deelname is gratis. Locatie: Kringwin-
kel De Koop, Spaalderweg 7, Riemst. 
Organisatie: Kringwinkel De Koop i.s.m. 
gemeente Riemst. Meer info: riemst-win-
kel@dekoop.be of tel. 012 69 00 41

ZATERDAG 21/10 | 18U00 
TOT 21U00 RINGCONCERT VAL-
MEER Deelname van Harmonie Valmeer, 
Concertband Musica-Ham en Fanfare 
Kleine Brogel. Locatie: Zaal de Bond, 
Bampstraat 8, Val-Meer. Organisatie: 
Koninklijke Harmonie De Kristene Gilde-
broeders

ZATERDAG 21/10 | 19U00 
TOT 03U00 NACHT VAN LIMBURG
Locatie: Zaal ’t Paenhuys, Paenhuisstraat 
11, Riemst. Organisatie: K. Vlijtingen VV
Contactpersoon: Benny Castro – gsm 
0471 50 54 66

ZATERDAG 21/10 KERMISBAL 
KANNE Met de Texas Dolls en DJ Y.C. 
Inkom is gratis. Locatie: Zaal Sint Cecilia, 
Bejats 14, Kanne. Organisatie: Koninklijke 
Fanfare Sint Cecilia Kanne vzw

ZONDAG 22/10 EN MAANDAG 
23/10 | 14U00 TOT 22U30
GROTE KERMIS KANNE Locatie: Statie-
plein. Om 15.00 u. een rondgang in Kanne 
van de Koninklijke Fanfare Sint Cecilia 
Kanne, met aansluitend “Konijndorsen 
voor de mannen” aan de kermis.

ZONDAG 22/10 EN MAANDAG 
23/10 | 14U00 TOT 22U30
GROTE KERMIS VAL-MEER
Locatie: Bampstraat, Dorpsplein

MAANDAG 23/10 | 19U30 
TOT 21U30 AUTISME: BIJEEN-
KOMST VOOR OUDERS Locatie: Dien-
stencentrum De Linde, Paenhuisstraat 11, 
Riemst. Deelnameprijs: 4 euro per gezin 
per sessie. Inschrijven via dienstencen-
trum@riemst.be – tel. 012 21 46 98

WOENSDAG 25/10 | 19U30 
TOT 21U30 INFOAVOND: BELIE-
VE IN YOURSELF Infoavond over het 
stimuleren van zelfvertrouwen bij kinderen 
en jongeren. De vorming wordt gegeven 
door Alicia Dodemont & Anne-Lieze Goos-
sens. Locatie: Bibliotheek De Boekerij, 
Paenhuisstraat 13, Riemst. Organisatie: 
Opvoedingswinkel Zuid-Limburg i.s.m. 
gemeente Riemst
Inschrijven of meer info: welzijn@riemst.be 
– tel. 012 44 03 70

WOENSDAG 25 EN DON-
DERDAG 26/10 TWEEDAAGSE 
UTRECHT HOGE VELUWE Organisatie: 
Neos Riemst. Contactpersoon: Yvan Vos 
– tel. 012 45 28 00 – gsm 0474 64 82 12 
– yvan.vos@skynet.be

ZATERDAG 28/10 | 19U00 
TOT 03U00 HALLOWEENTOCHT 
KANNE  Organisatie: Kanne VV. Con-
tactpersoon: Carlo Vliegen – vliegen5@
hotmail.com 

ZATERDAG 28/10 | 8U00
SPORTIEVE TOCHT TE ESNEUX 
Organisatie: Wandelvrienden Tonge-
ren-Riemst. Afstand: 20 km. Carpooling 
vanop parking De Motten, Tongeren
Meer info of reserveren: Roger Stassen – 
tel. 012 23 02 85

DINSDAG 31/10 | 19U00 TOT 
03U00 ROCK IN HARMONY Loca-
tie: Zaal ’t Paenhuys, Paenhuisstraat 11, 
Riemst. Organisatie: Kon. Par. Harmonie 
St. Cecilia Millen. Contactpersoon: Louis 
Froidmont – louis.froidmont@telenet.be – 
gsm 0475 40 62 86

MAANDAG 6/11 | 19U30 TOT 
20U30 RIEMST STOPT MET ROKEN! 
STOP JIJ MEE? Locatie: Dienstencen-
trum De Linde, Paenhuisstraat 11, Riemst
Organisatie: gemeente Riemst i.s.m. AZ 
Vesalius Bilzen/Tongeren. Begeleider: 
tabakoloog Inge Goffart. Deelnameprijs: 
6 euro per sessie (8 wekelijkse sessies) 
– 3 euro voor WIGW’s. Infomoment is 
gratis, inschrijven voor de cursussen voor 
dinsdag 31 oktober via dienstencentrum@
riemst.be of tel. 012 21 46 98

Proevertjestocht 
op 1/10!

26/07 Noah Gielen, zn. van Erik en 
Jessica Gryson, Riemst

28/07 Sam-Sophie Joosten, do. 
van Antoine en Fenna Adriaanse, 
Kanne
 

HUWELIJKEN
18/05 Hendrik Lankamp en 
Frederieke Neelissen, Val-Meer

1/07 Colin Celis en Valerie Hauben, 
Val-Meer

3/07 Gunter Wijnen en Daisy 
Vanweert, Vlijtingen

3/07 Eduard Cobben en Clara 
Lambrix, Zussen

4/07 Jens Hauben en Elke 
Machiels, Herderen

7/07 Michiel Kleijnen en Wendy van 
de Laar, Herderen

7/07 Peter Poulsen en Agatha 
Vullo, Riemst

8/07 Joris Comhair en Cathérine 
Gielen, Vlijtingen

15/07 Niels Moens en Tom 
Verstraete, Vlijtingen

19/07 Brian Reimersdal en Noemi 
Labcaen Garcia, Vlijtingen

31/07 Scott Bloomfield en Anne 
Vrijens, Val-Meer
 

HUWELIJKSJUBILEA
GOUD

7/07 Reimond Duchateau en 
Hendrika Vandenbosch, Val-Meer

8/07 Jean Deruyck en Elza 
Vrancken, Vroenhoven

11/07 Johannes Coenegrachts en 
Lea Tans, Vlijtingen

13/07 Hubert Herelitska en Maggy 
Hensen, Vlijtingen

14/07 Nicolas Simenon en Marie 
Lenaerts, Vlijtingen

14/07 Guillaume Smets en Maria 
Vossen, Zichen

19/07 François Pauly en Carolina 
Liket, Zussen

20/07 André Maziers en Hubertina 
Moermans, Bolder

25/07 Joseph Robroeks en Agnes 
Willems, Vroenhoven

28/07 Antoine Stassen en Josiane 
Masson, Val-Meer

DIAMANT

13/07 Albertus Simons en Clara 
Geurts, Riemst

27/07 Jean Crommen en 
Josephina Peters, Herderen
 

OVERLIJDENS
3/07 Johannes Vrijens 
(°17/05/1930), echtg. van Christina 
Nicolaes, Kanne

6/07 Mariette Parthoens 
(°15/02/1938), wed. van Lucien 
Hamal, Membruggen

11/07 Jan Franssen (°14/07/1921), 
echtg. van Theresia Vrijens, Millen

12/07 Jan Jeurissen (°4/03/1938), 
echtg. van Margaretha Rouffa, 
Vlijtingen

GEBOORTEN
1/07 Daan Thijsen, zn. van Sander 
en Ellen Gulix, Membruggen

1/07 Senne Erdbruggen, zn. van 
Tom en Kirsten Peeters, Zichen

4/07 Jef Rochus, zn. van Michel en 
Inge Stassen, Membruggen

5/07 Chloë van Hellemondt, do. 
van Edward en Wendy Coninx, 
Vroenhoven

6/07 Harvey Bastiaens, zn. van 
Wouter en Yelena Dekens, Zichen

8/07 Floris Nelissen, zn. van Ine 
Nelissen, Vlijtingen

9/07 Tuur Neven, zn. van Peter en 
Ilse Sweeck, Riemst

10/07 Vinz Philips, zn. van Brecht 
en Sanne De Smedt, Herderen

12/07 Jenson Paris, zn. van David 
en Vanessa Reynders, Zichen

13/07 Mathijs Biesmans, zn. 
van Maarten en Dorine Smets, 
Herderen

13/07 Zoë Hegt, do. van Etienne en 
Noëlle Vandenbooren, Riemst

14/07 Thorgan Duchateau, zn. 
van Wenny en Wendy Peeters, 
Herderen

14/07 Charlotte Croes, do. van 
Joffry en Tanja Graulus, Millen

16/07 Matteo Saitta, zn. van 
Roberto en Jessica Clerdy, 
Herderen

19/07 Yana Nix, do. van Marc en 
Daisy Manca, Herderen

20/07 Rose-Babette Stassen, do. 
van Tom en Elke Ratajczak, Millen

25/07 Mia Peeters (°26/04/1938), 
wed. van Manuel Petermans, Millen

25/07 Dirkje Hubers (°21/06/1937), 
wed. van Rudolf Gaemers, Val-Meer

27/07 Catharina Maes 
(°23/03/1925), wed. van Cornelis 
Westhovens, Millen

Vrijwilligers dorpsrestaurants, mindermobielencentrale en dienstencentrum op groepsuitstap



Voor elke leeftijd wat wils
Op het lidmaatschap van de bibliotheek staat 
geen leeftijd: we hebben leden van 6 maan-
den tot 93 jaar. Het aanbod gaat dan ook van 
kartonboekjes tot groteletterboeken. Met het 
project ‘Boekstart’ moedigen we ouders met 
jonge kindjes aan om zo vroeg mogelijk met 
voorlezen te starten en de bib te ontdekken. 
Want jong geleerd is oud gedaan! 

Meer info? De Boekerij – bib@riemst.be – 
tel. 012 44 02 50. 

Dankjewel aan al onze bezoekers!
Om al onze bezoekers te bedanken maken 
we er opnieuw een gezellige dag van met 
een lekker hapje en drankje. Schepen van 
Bibliotheek Christian Bamps trekt zijn keu-
kenschort aan en bakt een lekker frietje. Het 
bibpersoneel zorgt voor een gezellig terras, 
waar je kan genieten van een drankje in leuk 
gezelschap. Om deze 15de verjaardag extra 
in de verf te zetten loten we drie geschenk-
pakketten uit onder onze leners.

De bib in cijfers
In 2016 maakten 2.819 kinderen en volwas-
senen gebruik van de bibliotheek. In totaal 
kwamen 30.000 bezoekers over de vloer. Het 
aantal uitleningen is vorig jaar gestegen tot 
ruim 109.000. Naast ons digitale aanbod, zo-
als digitale prentenboeken (fundels) voor kin-
deren, blijven de ‘papieren’ boeken populair. 
Zowel romans als kookboeken en reisgidsen 
gaan vlot de deur uit. 

TOERISME EN SPORT 

PROEVERTJESTOCHT 
OP ZONDAG 1 OKTOBER!  
Op zondag 1 oktober organiseren we onze jaarlijkse Sporteltour. Dit keer onder 
een nieuwe naam: de Proevertjestocht! Het concept blijft onveranderd: genie-
ten van een ontspannende fiets- of wandeltocht en onderweg proeven van wat 
Riemst te bieden heeft! 

SPORT

SPORTPROMOTIE-
CAMPAGNE  

BIBLIOTHEEK

15de VERWENDAG OP 
ZATERDAG 21 OKTOBER  
In 2003 organiseerde de bibliotheek de eerste Verwendag. Ondertussen hebben 
we een sterke traditie opgebouwd en verwennen we onze lezers voor het 15de 
jaar op rij. Ook dit jaar leggen we jullie graag in de watten! Zowel trouwe lezers als 
nieuwe bezoekers zijn op zaterdag 21 oktober welkom in De Boekerij. 

Fiets of wandel met ons mee
Je kan kiezen tussen een fietstocht van 43 
kilometer of een wandeling van 9 kilometer. 
Starten kan vrijblijvend tussen 10.00 u. en 
14.00 u. aan de Waterburcht in Millen, Kat-
testraat 22. Wie meedoet aan de fietstocht 
kan ook starten op volgende locaties:
• De Jambrouwerij, Valmeerstraat 123, Val-

Meer
• IJssalon Pimpernelleke, Maastrichtersteen-

weg 200, Vroenhoven
• Melkgeitenbedrijf, Pastoor Lenaertsstraat 

16, Membruggen
Voor deelname aan de fietstocht betaal je 
5 euro, kinderen tot 12 jaar mogen gratis 
meefietsen. Wil je liever een flinke wandeling 
maken? Dan kost deelname 2 euro, ook hier 

Ook dit jaar biedt de Sportpromotie-
campagne voor jong en oud een aan-
bod om je duimen en vingers van af te 
likken. De gekende cursussen keren 
terug. Aarzel niet en schrijf je vandaag 
nog in! 

Activiteiten voor kinderen 
Via een ruim en gevarieerd aanbod van be-
wegingen wil Multimove de motorische ont-
wikkeling van kinderen tussen 3 en 8 jaar op 
een verantwoorde en onderbouwde manier 
stimuleren. Plezierbeleving staat hierbij cen-
traal. Voor kinderen van 9 tot 12 jaar is er 
SNAcKS. 

• Multimove I: 3 tot 4 jaar – start op dinsdag 
3/10 – sporthal Herderen

• Multimove II: 5 tot 6 jaar – start op dinsdag 
3/10 – sporthal Herderen

• Multimove III: 3 tot 6 jaar – start op donder-
dag 5/10 – sporthal Riemst

• Multimove IV: 7 tot 8 jaar – start op woens-
dag 4/10 – sporthal Herderen

• SNAcKS: 9 tot 12 jaar – start op woensdag 
4/10 – sporthal Herderen

mogen kinderen tot 12 jaar gratis meewan-
delen. Elke deelnemer ontvangt bovendien 
bonnetjes, die je tijdens je tocht kan inwisse-
len voor een streekproevertje op één van de 
stopplaatsen. Opgelet: bij slecht weer gaat 
de Proevertjestocht niet door.

Plaats je tijdens de Proevertjestocht een foto 
op één van je sociale media kanalen? Vergeet 
de hashtag #Sportersbelevenmeer #Riemst 
dan niet! Zo sporen we iedereen aan om ge-
zond te bewegen in Riemst!

Meer info?
Voor meer informatie kan je terecht bij de 
dienst Toerisme via toerisme@riemst.be – tel. 
012 44 03 75 of de dienst Sport via sport@
riemst.be – tel. 012 44 03 46. 

Start2run of badminton 
Tijdens de lessen Start2Run leer je op eigen 
tempo lopen van 0 naar 5 km. De lessen 
worden in de avonduren aangeboden aan de 
sporthal in Riemst en gaan op 28 maart van 
start. Deelnemen kan vanaf 12 jaar. De bad-
mintonlessen starten op woensdag 4 oktober 
in de sporthal van Herderen. Iedereen van 10 
tot 18 jaar is welkom. 

Activiteiten voor volwassenen
Voor volwassenen vanaf 30 jaar is er BBB, 
een sportles waarin vooral de buik, billen en 
benen aan bod komen. Vanaf 40 jaar kan je 
deelnemen aan Onderhoudsgym. Op don-
derdag 5 oktober starten ook de lessen ‘Be-
wegen voor mensen met een hart(probleem)’. 
Deze activiteiten zijn van lage intensiteit, zo-
dat iedereen kan deelnemen.

Zin gekregen om te sporten? Ontdek 
alle startdagen en uren via onze online  
folder op www.riemst.be en schrijf je in via  
de dienst Sport – sport@riemst.be -  
tel. 012 44 03 46. 

25/08 HULDIGING MUZIEKVERENIGINGEN WMC KERKRADE   

6/09 OPENING DORPSPLEIN ZAGERIJSTRAAT MEMBRUGGEN  

1/09 EERSTE SCHOOLDAG IN VERNIEUWDE VRIJE KLEUTERSCHOOL 
 ‘T VOGELNESTJE IN HEUKELOM

10/09 ORGELCONCERT TIJDENS OPEN MONUMENTENDAG 

SOCIAAL HUIS

SAMEN TUINIEREN: 
IETS VOOR JOU?
In het voorjaar van 2018 zal de Welzijnscampus aan de Eyckendaelsite aangevuld 
worden met een samentuin. De ecologische samentuin zal bestaan uit tien tuintjes 
van ± 60 m2 en één gemeenschappelijke tuin voor de voedselbank. Het project is 
een initiatief van het Sociaal Huis Riemst i.s.m. de gemeente Riemst, Limburg.net 
en Velt. Heb jij groene vingers of gewoon veel zin om te leren tuinieren? Kom dan 
zeker naar onze infoavond op dinsdag 17 oktober! 

Welzijnscampus
De samentuin Warmoes komt op het perceel 
tussen de gemeentelijke basisschool ‘De 
Klinker’ en het Woonzorgcentrum ‘Eycken-
dael’ in Riemst. Zo maakt het deel uit van de 
Welzijnscampus, een levendige ontmoetings-
plek voor jong en oud dankzij de combinatie 
van zorgverlening, dienstenaanbod, wonen, 
werken en ontspannen. Het Dienstencen-
trum, het Sociaal Huis, de Bibliotheek, het 
dorpsrestaurant en tal van andere voorzienin-
gen liggen immers op wandelafstand! 

Groene vingers?
Tuinieren is hip: je kweekt je eigen gezon-
de groentjes, je beweegt en beleeft plezier. 
Samen tuinieren is nog leuker! Je leert van 
mekaar, helpt elkaar en kan gezellig samen 
zijn. De samentuin is dan ook een plek om te 
ontspannen, te wandelen, stil te zijn, te leren, 
te observeren en te tuinieren op maat en naar 
eigen kunnen. Ervaring in tuinieren is geen 
must, we organiseren een hele cursusreeks 
voor alle samentuiniers. Zo zal je de nodige 
inzichten en trucs leren om ecologisch te tui-
nieren.

WAT TE DOEN IN OKTOBER

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

uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 27 oktober, evene-

menten dienen vóór woensdag 4 oktober ingevoerd te zijn in de UiTdatabank. 

Meer info op www.riemst.be.  

22/08 ERWIN SLECHTEN, LISBETH CASTERMANS EN DOCHTER  
LOUISE TROTS OP HET NIEUWE, REFLECTERENDE HUISNUMMER 

GEFLITST

ZONDAG 1/10 | 10U00 BRUNCH 
N-VA RIEMST Locatie: Cultureel Centrum 
Millen, Tikkelsteeg 7, Millen. Deelname-
prijs: 15 euro (<12 jaar: 10 euro)
Inschrijven of meer info via anita.beu-
sen@n-va.be – gsm 0497 18 40 52 of 
marc.konings@n-va.be – gsm 0472 86 
73 54

ZONDAG 1/10 | 11U30 TOT 
19U30 RESTAURANTDAG CV DE 
PEUMPELEIRS KANNE Locatie: Zaal 
Onder de Kerk, Brugstraat, Kanne. Meer 
info: www.peumpeleirs.be – tel. 012 45 35 
04 – Facebookpagina Peumpeleirs Kanne

ZONDAG 1/10 EN MAANDAG 
2/10 | 14U00 TOT 22U30
GROTE KERMIS MILLEN Locatie: Trinel-
lestraat

ZONDAG 1/10 EN MAANDAG 
2/10 | 14U00 TOT 22U30
GROTE KERMIS VLIJTINGEN Locatie: 
Mheerplaats

DONDERDAG 5/10 | 20U00
CANADIAN BRASS IN RIEMST Een 
éénmalig concert in België. Locatie: Zaal 
’t Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst. 
Organisatie: Koninklijke Harmonie Vreugd 
in Deugd Zussen. Contactpersoon: Jeroen 
Steegen – jeroensteegen@riemst.be – 
gsm 0477 52 64 35

VRIJDAG 6 EN ZATERDAG 
7/10 RECREATIEVE WANDELINGEN 
IN MORTIER-BLÉGNY Organisatie: Wan-
delvrienden Tongeren-Riemst. Afstanden: 
4, 7, 13, 21, 30 of 42 km. Eigen vervoer. 
Contactpersoon: Marc Luyck – marc.
luyck1@gmail.com – tel. 012 45 57 67

VRIJDAG 6, ZATERDAG 7, 
ZATERDAG 14 EN ZONDAG 
15/10 TONEEL VROENHOVEN: LOVE 
IS IN THE AIR De voorstelling begint 
telkens om 20.00 u., op zondag 15/10 
begint de voorstelling om 15.00 u.
Locatie: Parochiaal Centrum Vroenhoven, 
Pastoor Counestraat, Vroenhoven
Organisatie: Smokkeltheater
Contactpersoon: Marie-Louise Franssen – 
gsm 0477 17 54 74 

ZATERDAG 7/10 | 18U00
CONCERTAVOND Deelname van KH 
Vreugd in Deugd Zussen, KH St. Cecilia 
Hoeselt, KF ST.-Lambertus Veldwezelt 
en KF De Vrije Burgers Val-Meer. Locatie: 
Zaal de Bond, Bampstraat 8, Val-Meer. 
Organisatie: Koninklijke Fanfare De Vrije 
Burgers Val-Meer vzw. Contactpersoon: 
Michel Moureaux – rimijamo@skynet.be – 
gsm 0494 39 98 75

ZATERDAG 7/10 | 18U00 
TOT 19U00 KOORMUZIEK UIT ST. 
PETERSBURG Het gemengd Kamer-
koor Festino uit Sint Petersburg Rusland 
luistert de eucharistieviering op naar 
aanleiding van de heropening van de pas 
gerenoveerde kerk. Locatie: Kerk St.Gen-
oveva, Zussen. Contactpersoon: Leopold 
Reggers – gsm 0499765877

ZATERDAG 7/10 NATIONALE 
ZIEKENDAG Locatie: onthaal bij Greetje 
Ijssalon, Tripelenweg 10, Millen. Organisa-
tie: Samana Millen. Deelnameprijs: 30 euro 
p.p. (feestmaaltijd, wijn, bier en frisdrank 
inbegrepen). De mis voor de overledenen 
van Samana vindt plaats op 22/10 om 
10.45 u. Inschrijven via Josée Vrancken – 
tel. 012 23 63 10 of Hilda Baldewijns – tel. 

012 23 80 92. Gelieve een seintje te geven 
indien je afgehaald wenst te worden. 

ZATERDAG 7 EN ZONDAG 
8/10 OKTOBERFEST ZUSSEN Okto-
berfest Zussen op 7/10 vanaf 18.00 u. en 
Muziekfeesten op 8/10 vanaf 14.00 u.
Locatie: Trudoplein, Zussen. Organisatie: 
K.H. Broederband Zussen. Contactper-
soon: Danny Wolfs – gsm 0474 57 45 37 
– wolfsdanny@yahoo.com

ZONDAG 8/10 EN MAANDAG 
9/10 | 14U00 TOT 22U30
GROTE KERMIS ZICHEN
Locatie: Rode Kruisplein 

ZONDAG 8 TOT ZONDAG 
15/10 | 9U00 TOT 18U00
POP-UP TENTOONSTELLING ARMAND 
MACLOT Tentoonstelling gewijd aan kun-
stenaar Armand Maclot. Kanne is één van 
de plekken die hij vastlegde op doek.
Kristof Reulens, conservator en cura-
tor van de tentoonstellingen, zal op 11 
oktober om 19.30 u. een lezing geven 
binnen het programma van G.O.G.R.I.
Locatie: Heilig Grafkapel, Boys 10, Kanne 
– te bezichtigen tussen 9.00 u. en 18.00 
u. Organisatie: Emile Van Dorenmuseum 
Genk, Heemkunde Kanne en gemeente 
Riemst. Meer info: dienst Cultuur – cul-
tuur@riemst.be – tel. 012 44 03 73

MAANDAG 9/10 BLOEDINZA-
MELING RODE KRUIS Locatie: Zaal ’t 
Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst
Organisatie: Rode Kruis Riemst
Meer info: bloed@riemst.rodekruis.be 

MAANDAG 9/10 | 19U45
GEMEENTERAAD Locatie: Raadszaal 
gemeentehuis (1ste verdieping)
Vanaf 19.45 u. kun je deelnemen aan het 
traditionele vragenkwartier. De agenda 
inkijken? Dat kan door op www.riemst.be 
achtereenvolgens te klikken op ‘bestuur’ 
en ‘agenda’.

DINSDAG 10/10 | 19U00 TOT 
21U00 WORKSHOP: HAAL KRACHT 
UIT HET POSITIEF DENKEN Locatie: 
Dienstencentrum De Linde, Paenhuis-
straat 11, Riemst. Begeleidster: Nathalie 
Frérotte, zie ook https://www.eigenkrach-
tencoach.be. Deelnameprijs: 10 euro
Inschrijven via dienstencentrum@riemst.be 
of tel. 012 21 46 98. 

WOENSDAG 11/10 | 19U00 
TOT 20U00 CURSUS AED Tijdens 
een AED-les leer je reanimeren en werken 
met een AED-toestel. Locatie: Diensten-
centrum De Linde, Paenhuisstraat 11, 
Riemst. Organisatie: Rode Kruis Riemst
Inschrijven of meer info via vorming@
riemst.rodekruis.be of gsm 0474 58 25 45

WOENSDAG 11/10 TOT  
ZATERDAG 14/10 WANDELEN IN 
EINRUHR (DUITSLAND)
Organisatie: Wandelvrienden Tonge-
ren-Riemst. Carpooling vanop parking De 
Motten, Tongeren. Meer info of reserveren 
via Roger Stassen – tel. 012 23 02 85 of 
Marc Luyck – marc.luyck1@gmail.com – 
tel. 012 45 57 67

WOENSDAG 11/10 CULTURO- 
DROOM: DANSVOORSTELLING BIB-
LIEB 2 dansers maken van de bibliotheek 
hun danszaal. Er zijn twee voorstellingen, 
één om 14.00 u. en één om 16.00 u.  
Locatie: Bibliotheek De Boekerij, Paen-
huisstraat 13, Riemst. Meer info: Dienst 

Planadvies bij (ver)nieuwbouw 
(Dubo)
Ontvang gratis advies op kantoor, op basis 
van je voorontwerpplannen.

Quickscan (Dubo)
Bij een quickscan ontvang je gratis advies op 
kantoor, telefonisch of per mail over een spe-
cifiek thema.

Huisdokterbezoek (Dubo)
Ga je grondig renoveren en plan je minimaal 
drie maatregelen om je huis energetisch te 
verbeteren? Maak dan een afspraak met de 
Huisdokter. Zo ontvang je gratis advies aan 
huis, op maat van je verbouwing, zowel op 
technisch als financieel vlak. Dankzij een sub-
sidie van de gemeente worden de adviezen 
voor de eerste tien aanvragen gebundeld in 
een renovatierapport voor slechts 25 euro. 
Vanaf de elfde persoon dient het volledige 
bedrag van 75 euro betaald te worden.

Technisch advies van Stebo
Heb je een kleinschalige renovatie gepland 
van minder dan drie maatregelen, dan raden 
we een technisch advies en huisbezoek van 
Stebo aan. Dit wordt gratis aangeboden. 
Elke donderdag van 15.00 u. tot 17.00 u. 
kan je bij hen terecht tijdens het spreekuur 
op het gemeentehuis, Maastrichtersteenweg 

2B, Riemst.

Burenpremie (Infrax)
Bij een collectief renovatieproject (minstens 
10 woningen in dezelfde straat of gemeente) 
kan er een subsidie bekomen worden indien 
er een projectbegeleider aangesteld wordt 
voor de opvolging van de werken. De BE-
NOvatiecoach helpt je op weg om de werken 

MILIEU
RENOVEREN?  
DAT DOE JE NIET ALLEEN! 
Er zijn tal van mogelijkheden om je te laten adviseren en ondersteunen tijdens een 
renovatieproject. Toch is het bestaande aanbod onvoldoende gekend. Weet je niet 
waar te beginnen? Wij geven je een handig overzicht van alle mogelijkheden!
Interesse? Kom op maandag 23 oktober naar onze infoavond!

vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper uit te 
voeren. De woningeigenaars betalen enkel de 
kosten van de projectbegeleider, verder kent 
de Vlaamse overheid een subsidie van 400 
euro per woning toe.

Energiescan (Infrax)
Tijdens een energiescan kijkt een adviseur in 
je woning naar mogelijkheden om energie te 
besparen. Je ontvangt een verslag met ener-
gietips en verdere besparingsmogelijkheden. 
Ook begeleiding bij grotere energiebesparen-
de maatregelen is mogelijk. Deze actie is gra-
tis en gericht op sociale doelgroepen.

Duwolimpluslening (Stebo)
De Duwolimpluslening is een energie- en re-
novatielening tot 40.000 euro aan zeer lage 
interestvoet (max. 2%) voor inwoners van 
Limburg.

Infoavond op maandag  
23 oktober!
Op maandag 23 oktober ben je van harte 
welkom op onze infoavond, om 20.00 u. in de 
Raadszaal van het gemeentehuis, Maastrich-
tersteenweg 2b, Riemst. Je ontvangt boven-
dien een leuk gadget! Gelieve in te schrijven 
vóór vrijdag 15 oktober via klimaat@riemst.
be – tel. 012 44 03 34.

Mis onze infodag niet!
Op dinsdag 17 oktober organiseren we 
een infoavond over dit project, om 19.00 u. 
in Dienstencentrum De Linde, Paenhuis-
straat 11, Riemst. Wat mag je van deze in-
foavond verwachten?

• De unieke kans om kennis te maken met 
elkaar!

• Je krijgt een stand van zaken over het pro-
ject: wanneer kan je beginnen te tuinieren?

• Praktische informatie over de kostprijs, de 
cursus, afspraken,…

• Bij interesse kan je je meteen inschrijven!

Iedereen is welkom: ervaren tuinier of niet, 
goed te been of niet, jong of oud,… Hopelijk 
zien we je daar!

Meer informatie?
Voor meer informatie over dit project kan je 
terecht bij het Sociaal Huis Riemst via tel. 012 
45 41 72. 
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Maarten Cox neemt 
jonge versie van Limburgse 
volkslied op
Fiere Limburger Maarten Cox, gekend 
als zanger en presentator op radio en tv, 
heeft samen met het Limburgs Orkest 
Jeugd en Muziek het Limburgse volkslied 
opgenomen. Met de steun van het pro-
vinciebestuur werden een cd-single en 
een videoclip gemaakt. Vanaf nu zal deze 
klassieker weer jong en fris klinken!

In de clip begeleiden de orkestrale beel-
den ons door de mooiste plekken in onze 
provincie. Alleen al in het eerste weekend 
behaalde de clip op Youtube maar liefst  
6 000 views. Ook benieuwd naar de clip? 
Bekijk dan het filmpje via YouTube. Of op 
zoek naar de singleversie van het Lim-
burgse volkslied opgenomen door Maar-
ten Cox en het Limburgs Orkest Jeugd en 
Muziek?

Meer info kan je bekomen via
communicatie@limburg.be.
www.limburg. be/limburgsymbool
www.facebook.com/limburgsymbool

Een initiatief van de
provincie Limburg

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, BE
limburg.be

Terug naar nieuw! 
Provincie Limburg zet extra in op duurzaam 
leven en kringloopeconomie. Ruilen, delen en
opwaarderen zijn hipper dan ooit.

De diversiteit aan toepassingen en Limburgse
initiatieven vind je terug op de Inspiratiedag 
van 14 oktober. Van kringloopcentra, repair-
cafés, boekenruilkasten en nog veel meer. 

Zie jij ook de schoonheid in afgedankte spul-
len? Produceer je graag minder afval? Wil je 
inspiratie opdoen? Surf dan naar www.festi-
valretour.be voor extra activiteiten, handige 
tips en het provinciaal subsidiereglement dat 
jou ondersteunt bij het opstarten van een ei-
gen activiteit.

Doe mee want kringloopeconomie is goed 
voor je portemonnee, fijn voor het milieu en 
gewoon … superleuk.

www.festivalretour.be 

nieuws van de provincie limburg
www.limburg.be  www.facebook.com/limburgbe  twitter.com/limburgbe

Werk aan de winkel!
Levendige stads- en dorpskernen: dát willen we allemaal. Daarom pakt provincie 
Limburg uit met drie opvallende projecten om de lokale handel en horeca te 
ondersteunen. Want die zijn noodzakelijk voor een leefbare omgeving.

Handel en horeca bedreigd
E-commerce zit in de lift. Toch gebeurt 85% 
van de aankopen nog altijd in de gewone 
winkels. Maar … die vinden we niet overal 
meer. Maar liefst 27 Limburgse deelgemeenten 
hebben vandaag geen aanbod van dagelijkse 
goederen zoals voeding, drank of wasproducten. 
Bovendien verlegt de eigentijdse consument 
zijn aankopen steeds vaker naar locaties 
die sfeer, beleving en unieke concepten 
combineren. Om de leefbaarheid van de kleinere 
Limburgse gemeenten te stimuleren, levert 
de provincie Limburg diverse inspanningen.

Provincie Limburg onderneemt actie
Vooral kleinere plattelandsgemeenten voelen de 
gevolgen van het nieuwe koopgedrag. Daarom 
trekt het landbouw- en plattelandsbeleid aan de 
alarmbel. Op initiatief van de Plaatselijke Groep 
Haspengouw dokterde een werkgroep een 
specifi eke begeleiding uit om de leefbaarheid 
van plattelandsgemeenten te verhogen. 
De resultaten komen in een draaiboek dat 
voor de gemeenten een leidraad biedt om 
de lokale problemen aan te pakken. 

Een tweede project van provincie Limburg heet 
“Basisvoorzieningen op het platteland gecoacht”. 
Een expert helpt plattelandsgemeenten 
om een actieplan voor de detailhandel, 
diensten en andere voorzieningen uit te 
tekenen én door te voeren. Dit jaar start het 
project op in drie plattelandsgemeenten.

En de ondernemers? Die helpt provincie 
Limburg met een reeks masterclasses.  Tijdens 
deze interactieve workshops geven experten in 
o.a. e-commerce, sociale media, winkelbeleving, 
klantvriendelijkheid en webshops gespecialiseerd 
advies en tips. In totaal namen hier tot nog toe 
meer dan 200 ondernemers aan deel. Meer info 
over de masterclasses en het retailbeleid van de 
provincie Limburg vind je op retail.limburg.be.

 Meer info over de projecten kun je bekomen via 
landbouwenplatteland@limburg.be, 
economie@limburg.be of tel. 011 23 74  05.

Maarten Cox neemt jonge versie 
van Limburgse volkslied op
Fiere Limburger Maarten Cox, gekend als zanger 
en presentator op radio en tv, heeft samen 
met het Limburgs Orkest Jeugd en Muziek het 
Limburgse volkslied opgenomen. Met de steun 
van het provinciebestuur werden een cd-single 
en een videoclip gemaakt. Vanaf nu zal deze 
klassieker weer jong en fris klinken!
In de clip begeleiden de orkestrale beelden ons 
door de mooiste plekken in onze provincie. 
Alleen al in het eerste weekend behaalde de 
clip op Youtube maar liefst 6 000 views. Ook 
benieuwd naar de clip? Bekijk dan het fi lmpje via 
YouTube. Of op zoek naar de singleversie van het 
Limburgse volkslied opgenomen door Maarten 
Cox en het Limburgs Orkest Jeugd en Muziek?

Meer info kan je bekomen via 
communicatie@limburg.be.
www.limburg. be/limburgsymbool
www.facebook.com/limburgsymbool

Terug naar nieuw!
Provincie Limburg zet extra in op duurzaam 
leven en kringloopeconomie. Ruilen, delen en 
opwaarderen zijn hipper dan ooit.
De diversiteit aan toepassingen en Limburgse 
initiatieven vind je terug op de Inspiratiedag van 
14 oktober. Van kringloopcentra, repaircafés, 
boekenruilkasten en nog veel meer . 
Zie jij ook de schoonheid in afgedankte 
spullen? Produceer je graag minder 
afval? Wil je inspiratie opdoen? Surf dan 
naar www.festivalretour.be voor extra 
activiteiten, handige tips en het provinciaal 
subsidiereglement dat jou ondersteunt bij 
het opstarten van een eigen activiteit.
Doe mee want kringloopeconomie is 
goed voor je portemonnee, fi jn voor 
het milieu en gewoon … superleuk.

www.festivalretour.be 
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Levendige stads- en dorpskernen: dát willen we allemaal. Daarom pakt provincie 
Limburg uit met drie opvallende projecten om de lokale handel en horeca te 
ondersteunen. Want die zijn noodzakelijk voor een leefbare omgeving.

Handel en horeca bedreigd
E-commerce zit in de lift. Toch gebeurt 85% 
van de aankopen nog altijd in de gewone 
winkels. Maar … die vinden we niet overal 
meer. Maar liefst 27 Limburgse deelgemeenten 
hebben vandaag geen aanbod van dagelijkse 
goederen zoals voeding, drank of wasproducten. 
Bovendien verlegt de eigentijdse consument 
zijn aankopen steeds vaker naar locaties 
die sfeer, beleving en unieke concepten 
combineren. Om de leefbaarheid van de kleinere 
Limburgse gemeenten te stimuleren, levert 
de provincie Limburg diverse inspanningen.

Provincie Limburg onderneemt actie
Vooral kleinere plattelandsgemeenten voelen de 
gevolgen van het nieuwe koopgedrag. Daarom 
trekt het landbouw- en plattelandsbeleid aan de 
alarmbel. Op initiatief van de Plaatselijke Groep 
Haspengouw dokterde een werkgroep een 
specifi eke begeleiding uit om de leefbaarheid 
van plattelandsgemeenten te verhogen. 
De resultaten komen in een draaiboek dat 
voor de gemeenten een leidraad biedt om 
de lokale problemen aan te pakken. 

Een tweede project van provincie Limburg heet 
“Basisvoorzieningen op het platteland gecoacht”. 
Een expert helpt plattelandsgemeenten 
om een actieplan voor de detailhandel, 
diensten en andere voorzieningen uit te 
tekenen én door te voeren. Dit jaar start het 
project op in drie plattelandsgemeenten.

En de ondernemers? Die helpt provincie 
Limburg met een reeks masterclasses.  Tijdens 
deze interactieve workshops geven experten in 
o.a. e-commerce, sociale media, winkelbeleving, 
klantvriendelijkheid en webshops gespecialiseerd 
advies en tips. In totaal namen hier tot nog toe 
meer dan 200 ondernemers aan deel. Meer info 
over de masterclasses en het retailbeleid van de 
provincie Limburg vind je op retail.limburg.be.

 Meer info over de projecten kun je bekomen via 
landbouwenplatteland@limburg.be, 
economie@limburg.be of tel. 011 23 74  05.

Maarten Cox neemt jonge versie 
van Limburgse volkslied op
Fiere Limburger Maarten Cox, gekend als zanger 
en presentator op radio en tv, heeft samen 
met het Limburgs Orkest Jeugd en Muziek het 
Limburgse volkslied opgenomen. Met de steun 
van het provinciebestuur werden een cd-single 
en een videoclip gemaakt. Vanaf nu zal deze 
klassieker weer jong en fris klinken!
In de clip begeleiden de orkestrale beelden ons 
door de mooiste plekken in onze provincie. 
Alleen al in het eerste weekend behaalde de 
clip op Youtube maar liefst 6 000 views. Ook 
benieuwd naar de clip? Bekijk dan het fi lmpje via 
YouTube. Of op zoek naar de singleversie van het 
Limburgse volkslied opgenomen door Maarten 
Cox en het Limburgs Orkest Jeugd en Muziek?

Meer info kan je bekomen via 
communicatie@limburg.be.
www.limburg. be/limburgsymbool
www.facebook.com/limburgsymbool

Terug naar nieuw!
Provincie Limburg zet extra in op duurzaam 
leven en kringloopeconomie. Ruilen, delen en 
opwaarderen zijn hipper dan ooit.
De diversiteit aan toepassingen en Limburgse 
initiatieven vind je terug op de Inspiratiedag van 
14 oktober. Van kringloopcentra, repaircafés, 
boekenruilkasten en nog veel meer . 
Zie jij ook de schoonheid in afgedankte 
spullen? Produceer je graag minder 
afval? Wil je inspiratie opdoen? Surf dan 
naar www.festivalretour.be voor extra 
activiteiten, handige tips en het provinciaal 
subsidiereglement dat jou ondersteunt bij 
het opstarten van een eigen activiteit.
Doe mee want kringloopeconomie is 
goed voor je portemonnee, fi jn voor 
het milieu en gewoon … superleuk.

www.festivalretour.be 
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