
CULTURELE TALENTEN GE-
ZOCHT!
De dienst Cultuur is op zoek naar 
culturele talenten. Kom jij of één 
van je vrienden, kennissen of 
familieleden in aanmerking voor de 
Geschiedkundige Prijs, de Kam-
pioenenhulde of de 2-jaarlijkse 
Cultuurprijs? Aarzel niet om hen 
te nomineren! Kandidaturen voor 
de 2-jaarlijkse Cultuurprijs moeten 
ingediend worden vóór 1 septem-
ber, die voor de Kampioenenhulde 
vóór 18 september en die voor de 
Geschiedkundige Prijs vóór 31 ok-
tober. Dit kan via de Dienst Cultuur 
- Tongersesteenweg 8, Riemst - tel. 
012 44 03 73 - cultuur@riemst.
be. De wedstrijdreglementen kan je 
terugvinden op www.riemst.be. De 
uitreiking van de prijzen vindt plaats 
op de Algemene Vergadering van 
de Cultuurraad, op woensdag 15 
november.

DE MOOIMAKERS: DOE JIJ MEE 
AAN OPERATIE PROPER?
Iedereen houdt van een propere 
buurt. Want een propere buurt 
is een mooie buurt. Wil jij ook 
meewerken aan een mooie buurt? 
Neem dan met je school, vereniging 
of club deel aan operatie proper! 
Je gaat het engagement aan om 
zwerfvuil in de omgeving van jullie 
terreinen op te ruimen. Verder kies 
je zelf je eigen actiepunten. En 
uiteraard verdient dat engagement 
een mooie beloning! Surf naar 
www.mooimakers.be/operatie-pro-
per voor deelname of meer info. 

FAMILIELEVEN JUNI 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

ONS HUIS VAN HET KIND 
GROEIT…
Vanaf 4 september 2017 zullen de 
twee diensten voor onthaalouders, 
die werkzaam zijn op het grond-
gebied van de gemeente Riemst 
verhuizen naar het Huis van het 
Kind in Herderen.
De Mereltjes zullen hun spreekuur 
houden op donderdag van 9.30 u. 
tot 11.30 u. De Dienst Opvangge-
zinnen zal haar spreekuur houden 
op vrijdagvoormiddag van 9.00 u. 
tot 10.00 u.

Het gemeentebestuur ziet in deze 
verhuis een opportuniteit om een 
nieuwe doelgroep te betrekken 
in ons Huis van het Kind. Dit kan 
enkel de preventieve werking en de 
verdere samenwerkingen ten goede 
komen. Anderzijds is dit voor de 
gezinnen van de gemeente eenvou-
diger. Het aanbod diensten achter 
dezelfde deur wordt immers groter.

FACEBOOKPAGINA POLITIE 
BILZEN-HOESELT-RIEMST
Volg jij de Facebookpagina van 
onze lokale politie al? Je krijgt er 
niet alleen handige preventietips, 
maar verneemt er ook de resultaten 
van controleacties of gewoon inte-
ressante weetjes. Liken maar!

FESTIVAL RETOUR: TERUG 
NAAR NIEUW!
In de week van 14 tot 22 oktober 
zetten we in Limburg de circulaire 
of kringloopeconomie in de kijker. 
Dit is een terugkeer naar vroeger, 
maar dan met een moderne twist. 
Van massaal kopen en weggooien 
naar hergebruiken, opwaarde-
ren en delen. Dat is goed voor je 

portemonnee, fijn voor het milieu 
en gewoon super leuk. Meer info? 
www.festivalretour.be. 

Kringwinkel De Koop (Spaalderweg 
7, Riemst) organiseert i.s.m. de 
provincie Limburg en de gemeen-
te Riemst een Repair Café op 21 
oktober van 10.00 u. tot 16.00 u. 
Neem je kapotte spullen mee, ge-
motiveerde vrijwilligers doen er alles 
aan om jouw spullen een tweede 
leven te geven. We zoeken hiervoor 
nog vrijwilligers! Heb je ervaring met 
herstellingen van electro, fietsen, 
meubels, boeken, textiel,…? Schrijf 
je dan als vrijwilliger in via de dienst 
Milieu - patricia.liket@riemst.be – 
tel. 012 44 03 40. Materiaalkoffers 
zijn beschikbaar in de Kringwinkel. 
Meer info via de dienst Milieu of 
Kringwinkel De Koop, tel. 012 69 
00 41. 

INTERNATIONALE DAG VOOR 
DE VREDE 
Op donderdag 21 september zal 
de vredesvlag wapperen aan het 
gemeentehuis, in het kader van de 
Internationale dag voor de Vrede. 
Dit jaar ligt de focus van deze dag 
op een verbod op kernwapens. 
Hang jij ook de vredesvlag uit aan 
jouw balkon, raam of gevel? Meer 
info op www.vrede.be. 
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Nieuwe gemeentelijke website 
Begin dit jaar kon je een eerste opfrissing 
merken in onze communicatie: een nieuw in-
formatieblad. Kort, krachtig en kleurrijk zijn de 
sleutelwoorden van dit nieuwe informatieblad, 
aangevuld met de overzichtelijke kalender Uit 
in Riemst. Maar dit is niet de enige nieuwig-
heid! Wie binnenkort naar onze gemeentelijke 
website www.riemst.be surft, zal merken dat 
ook die volledig vernieuwd is. 

Voortaan staan de diensten niet meer cen-
traal, maar wel jij als inwoner. Zo is de nieuwe 
website ook opgebouwd: waar ben jij als in-
woner naar op zoek? Met een frisse lay-out 
en begrijpbare taal willen we jou helpen navi-
geren, zodat je in enkele klikken vindt wat je 
zoekt. De focus ligt hierbij op heldere, luchtige 
en moderne communicatie. De deelmenu’s 
zijn dan ook voorzien van frisse kleurtjes. Zo 
kom je snel en eenvoudig terecht op onze 
deelsites: Jong-R, sport, toerisme, senioren, 
evenementen,… Bovendien kent de nieuwe 
website meer interactiemogelijkheden, door 
een verwijzing naar onze sociale media. Zie 
je een leuk nieuwsbericht op onze website? 
Je kan het rechtstreeks delen op jouw Face-
bookpagina! 

Evenementenkalender via de 
Uitdatabank
Organiseer jij met je vereniging een activi-
teit? Geef dit dan tijdig in via de Uitdatabank, 
www.uitdatabank.be. Zo komt jouw activiteit 
automatisch terecht op onze website én in 
het gemeentelijk informatieblad. Je moet je 
activiteit dus maar éénmaal ingeven, om ze 
bekend te maken op verschillende kanalen. 

Heb je hier vragen over? De dienst Communi-
catie (communicatie@riemst.be – tel. 012 44 
03 06) helpt je graag! 

E-loket: vraag je documenten 
online aan!
De website wordt niet alleen het moederschip 
van alle gemeentelijke informatie, maar zal er 
ook voor zorgen dat je je niet meer voor elk 
document naar het gemeentehuis moet ver-
plaatsen. Via het e-loket kan je op een 100% 
beveiligde en rechtsgeldige manier een akte, 
een brede waaier aan attesten Bevolking (o.a. 
gezinssamenstelling, bewijs van woonst, at-
test van leven, …) en een uittreksel strafregis-
ter aanvragen. Het zal daarnaast ook mogelijk 
zijn om een vergunning voor ingebruikname 
openbaar domein aan te vragen. 

Kortom: via het e-loket kan je 24/7 je do-
cumenten aanvragen en in de meeste ge-
vallen mag je binnen enkele seconden het 
document digitaal ondertekend in je mailbox 
verwachten. Als je gegevens opvraagt van 
iemand anders of het betreft een uittreksel 
strafregister, dan zijn er enkele veiligheidsme-
chanismen ingebouwd waardoor de wacht-
tijd tot maximaal 48 uur kan oplopen. 

Hoe werkt het e-loket precies?
Het e-loket is eenvoudig en veilig in gebruik. 
Je gaat naar onze website, klikt op e-loket en 
selecteert het attest dat je nodig hebt. 

Vooraleerst moet je jezelf kenbaar maken. 
Bij voorkeur meld je je op een veilige manier 
aan met je identiteitskaart en pincode. Je 
hebt hiervoor ook een kaartlezer nodig en je 
moet de eID software downloaden (https://

eid.belgium.be/nl). Meteen na je identificatie 
is het document rechtsgeldig ondertekend 
beschikbaar en bruikbaar. De elektronische 
handtekening die je op het document vindt, is 
evenwaardig aan een handtekening op papier 
en kan door iedereen gecontroleerd worden 
via de website www.verifieer.be.

Je kunt ook een aanvraag doen zonder je 
veilig aan te melden met de identiteitskaart. 
Dan moet je je rijksregisternummer, naam en 
voornaam zelf intikken. Je document krijg je 
dan niet meteen elektronisch, maar na enige 
tijd met de post.

Vraag ook je evenementen 
digitaal aan! 
Organiseer je een openbaar evenement? Dan 
moet je altijd een vergunning aanvragen bij 
de gemeente, ook voor privé-initiatieven op 
openbare plaatsen (bv. een privéverjaardags-
feestje in een kantine). Voor privé-initiatieven 
op privédomein moet je geen vergunning 
aanvragen (bv. een barbecue bij je thuis). Op-
gelet: Een evenement moet minimum twee 
maanden voor het evenement plaatsvindt, 
aangevraagd worden. Zo kunnen alle advie-
zen tijdig verzameld worden. Ook dit kan nu 
volledig online. Registreer je via de website 
als nieuwe gebruiker of log je in. Doorloop de 
stappen van het aanvraagformulier. Zo vraag 
je niet alleen je evenement, maar ook de no-
digde materialen en signalisatie aan. Stap 
voor stap wensen we toe te werken naar 
uitsluitend digitale evenementaanvragen. Ui-
teraard zal de dienst Evenementen je daar 
bij begeleiden. Heb je hulp nodig? Contac-
teer de dienst Evenementen (evenementen@
riemst.be – tel. 012 44 03 73).

IN DE KIJKER 

RIEMST GAAT DIGITAAL!
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Voorwoord
1 september nadert en dat betekent: terug 
naar school. Na een actieve vakantie, 
brengen veel kinderen hun dagen zittend 
achter de schoolbanken door. Kies daarom 
voor een actieve verplaatsing naar school 
en blijf ook na de schooluren in beweging. 
Ontdek tijdens de Maand van de Sportclub 
welke sport het best bij jou past, je kan ze 
allemaal uitproberen.

In september lanceren we onze nieuwe 
gemeentelijke website. De frisse kleuren 
en heldere taal zorgen voor een moderne 
website, waarbij jij als inwoner centraal 
staat. Dankzij het e-loket hoef je niet meer 
voor elk document naar het gemeentehuis 
te komen en zelfs je evenementen kan je 
nu ook digitaal aanvragen.

In juli namen maar liefst vijf Riemstse 
muziekverenigingen deel aan het Wereld 
Muziek Concours in Kerkrade, ze leverden 
een prachtige prestatie. Wil jij ook je muzi-
kaal talent ontdekken? Schrijf je snel in bij 
de Muziekacademie Voeren-Riemst! 

September is ook de maand waarin de 
dorpsrestaurants opnieuw van start gaan. 
Geniet van de lekkere maaltijden, het goed 
gezelschap krijg je er gratis bij! Wist je 
trouwens dat je kan rekenen op de Min-
dermobielencentrale om je van en naar de 
dorpsrestaurants te brengen?

Ten slotte wil ik jullie van harte uitnodigin-
gen voor de Open Monumentendag op 
zondag 10 september. Het belooft weer 
een druk programma te worden met ten-
toonstellingen, wandelingen en orgelcon-
certen. Zeker een bezoekje waard!

Vriendelijke groeten

Marina Pauly
Schepen van Communicatie

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

OPEN MONUMENTEN-
DAG OP ZONDAG  
10 SEPTEMBER!  P2

REFLECTERENDE  
HUISNUMMERS VOOR 
EEN BETERE ZICHT-
BAARHEID  P2

DORPSRESTAURANTS 
OPNIEUW VAN START P3

ACTIEF TERUG NAAR 
SCHOOL  P3

WEETJES  P4

ZONDAG 17/09 | 10U00 TOT 
18U00 OPENDEURDAG BRAND-
WEERZONE OOST-LIMBURG Locatie: 
Begijnhof 22, 3740 Bilzen. Animatie, 
workshops en demonstraties voor jong en 
oud: toelichting over de werking van de 
brandweer en ziekenwagendiensten. 

ZONDAG 17/09 | 12U00 TOT 
19U00 VROENHOVENSE WHISKEY-
FEESTEN Locatie: Herberg Smokkelhoe-
ve, Lafelterweg, Vroenhoven. Organisatie: 
Old Smugglers. Contactpersoon: Jos 
Bams – jos.bams1@telenet.be – tel. 012 
45 61 47

ZONDAG 17/09 | 14U00 TOT 
22U00 CONCERTNAMIDDAG K.F. 
SINT CECILIA KANNE 
Locatie: Zaal Sint Cecilia, Bejats 14, Kan-
ne. Organisatie: K.F. Sint Cecilia Kanne 
vzw. Concertnamiddag met concerten van 
Drumband en K.F. Sint Cecilia Kanne en 
gastoptredens van K.H. Sint-Cecilia Grote 
Spouwen, Drum- en Percussieband Rhy-
thm & Tik Val-Meer en de K.H. De Kristene 
Gildebroeders Val-Meer. Contactpersoon: 
Liliane Vrijens – kfckannevoorzitter@gmail.
com – tel. 012 45 47 43 – gsm 0498 42 
18 14

MAANDAG 18/09 | 14U00 
TOT 16U30 VIEF: INFONAMIDDAG 
SOCIALE VOORDELEN Locatie: Dien-
stencentrum De Linde, Paenhuisstraat 11, 
Riemst. Je krijgt deskundige uitleg over 
alle mogelijke sociale voordelen waarvan 
65-plussers en personen met een beper-
king gebruik kunnen maken. Deelname-
prijs: Leden Vief: 2 euro – niet-leden: 3 
euro. Inschrijven via Guy Bruggen – tel. 
012 45 26 58. 

MAANDAG 18/09 | 19U30 
TOT 21U30 AUTISME: BIJEEN-
KOMST VOOR OUDERS Locatie: 
Dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 
11, Riemst. Tijdens de bijeenkomsten, 
onder begeleiding van ervaren psycholo-
ge Babette Fievez word je geïnformeerd, 
ontvang je tips, kan je vragen stellen, 
ervaringen uitwisselen en specifieke noden 
kenbaar maken. Deelnameprijs: 4 euro per 
gezin per sessie. Inschrijven via diensten-
centrum@riemst.be – tel. 012 21 46 98

ZATERDAG 23/09 EN ZON-
DAG 24/09 OPENDEURDAGEN 
OOSTHEUVEL TEVONA Locatie: Iers 
Kruisstraat 54, Lafelt. Organisatie: Tehui-
zen voor nazorg vzw – Lions Tongeren
Zaterdag 23/09 kiennamiddag van 13.00 
u. tot 17.00 u. en zondag 24/09 diner 
vanaf 11.30 u. (inschrijven nodig!) en rond-
leidingen van 8.00 u. tot 17.00 u. Maak 
kennis met de activiteiten van de gasten 
in de boerderij, bakkerij, de keukengroep, 
tuinbouw, wijnbouw. Je kan de eigen 
gekweekte groenten of producten ook 
proeven of kopen. Terrasjes en kindera-
nimatie zijn voorzien. We eindigen met 
een hapje in het restaurant vanaf 17.30 u. 
(inschrijven niet nodig).
De Lionsclub organiseert een jumping 
i.s.m. de landelijke ruitersvereniging. In 
het compostpark worden demonstraties 
gegeven over afvalverwerking in compost-
bakken en vaten, over het hakselen van 
takken en je kan bovendien de kruidentuin 
bezoeken! Contactpersoon: Marie-Louise 
Thomas – marie-louise.thomas@tevona.
be – tel. 012 45 74 67

ZONDAG 24/09 | 14U00
VAN GRAS TOT PAPIER Locatie: terrei-
nen Tevona, Iers Kruisstraat 54, Lafelt
Ben jij minimum 8 jaar en benieuwd hoe 
je papier kan maken van bermgras? 
Organisatie: gemeente Riemst. Inschrijven 
via patricia.liket@riemst.be met vermelding 
van je naam, adres, e-mailadres en het 
uur dat je aanwezig kan zijn. Je kan ook 
vrijblijvend langskomen door je aan te mel-
den bij de compostmeesters, achteraan in 
de groententuin. 

ZATERDAG 23/09 EN ZON-
DAG 24/09 POWERPULL RIEMST
Locatie: Tongersesteenweg, Millen. 
Organisatie: Vzw Powerpull. Op zaterdag 
23/09 SJEURE-LEURE FIEST van 21.00 

u. tot 03.00 u. Op zondag 24/09 Power-
pull Riemst, trekkertrek van 9.00 u. tot 
18.00 u. Contactpersoon: Vzw Powerpull 
– pulling.riemst@gmail.com – gsm 0484 
23 97 24

ZATERDAG 23/09 | 17U00
JUBILEUMFEEST K.F. DE VRIJE 
BURGERS Locatie: Zaal De Vrije Burgers, 
Bergstraat 36a, Riemst. Organisatie: K.F. 
De Vrije Burgers. Muzikale optocht naar 
de parochiekerk waar de eucharistievie-
ring opgeluisterd wordt door K.F. De Vrije 
Burgers met aansluitend rondgang op het 
kerkhof en huldiging van de jubilarissen. 

ZATERDAG 23/09 | 8U00 TOT 
17U00 CARWASH VLIJTINGEN Loca-
tie: Mheerplaats (parking), Vlijtingen
Organisatie: KLJ Vlijtingen. Contactper-
soon: Eline Daelmans – elidael@hotmail.
com

ZONDAG 24/09 | 8U00 TOT 
16U00 ROMMELMARKT ZUSSEN
Locatie: Trudoplein, Mergelstraat, Regger-
straat en Waterstraat. Organisatie: K.H. 
Broederband. Contactpersoon: Danny 
Wolfs – gsm 0474 57 45 37 – wolfsdan-
ny@yahoo.com

MAANDAG 25/09 | 20U00
THEMACAFÉ: MEER DAN (MERGEL)
STEEN ALLEEN Locatie: ’t Grotterieke, 
Gielenstraat 18, Z.-Z.-B. Een gezelli-
ge avond waarbij verhalen, kennis en 
ervaringen over dit veelzijdige onderwerp 
uitgewisseld worden. De focus ligt op 
tradities, ambachten en de vele toepas-
singen van (mergel)steen in de landbouw 
en voedselproductie. Organisatie: Erfgoed 
Haspengouw i.s.m. Heemkunde Kanne, 
Heemkunde Falla-Meirs en Heemkunde 
Sint-Servaas. Eigenaar en uitbater van 
’t Grotterieke Mon Heynen geeft vooraf 
een rondleiding in de groeve. Deze start 
stipt om 18.45 u. Deelname is gratis. 
Inschrijven via tel. 011 70 18 30 of info@
erfgoedhaspengouw.be

VRIJDAG 29/09 | 21U00 TOT 
02U00 CULTURODROOM: RIEMST 
ROCKT Locatie: Zaal ’t Paenhuys, Pae-
nhuisstraat 11, Riemst. Optredens van 
bands uit de repetitieruimte: From Cocktail 
To Fire, Losing Grip, Voyages, Jungle 
Proof. Inkomprijs: 6 euro. Meer info? 
dienst Jeugd – ronald.jeurissen@riemst.
be – tel. 012 44 04 71

ZATERDAG 30/09 RECREATIEVE 
WANDELING MOMALLE Organisatie: 
Wandelvrienden Tongeren-Riemst. Afstan-
den: 4, 6,13 of 21 km. Eigen vervoer
Contactpersoon: Marc Luyck – marc.
luyck1@gmail.com – tel. 012 45 57 67

ZATERDAG 30/09 RECREATIEVE 
WANDELING WAREMME Organisatie: 
Wandelvrienden Tongeren-Riemst. Afstan-
den: 4, 7, 13 of 21 km (namiddag). Eigen 
vervoer.Contactpersoon: Marc Luyck – 
marc.luyck1@gmail.com – tel. 012 45 57 
67

ZATERDAG 30/09 | 21U00
KERMISFUIF CHIRO VLIJTINGEN
Locatie: Zaal Concordia, Mheerstraat, 
Vlijtingen.Organisatie: Chiro Vlijtingen
Contactpersoon: Brent Avermate – gsm 
0471 48 14 07

DINSDAG 3/10 | 13U30 TOT 
16U30 OKRA-CREA WORKSHOP: 
MACRAMÉ Locatie: Dienstencentrum De 
Linde, Paenhuisstraat 11, Riemst. Gelieve 
uiterlijk dinsdag 19 september in te 
schrijven, telefonisch of via e-mail.
Deelnameprijs: Okra-leden: 6 euro – 
niet-leden: 8 euro. Inschrijven via Okra-
Crea Limburg – tel. 011 26 59 39 - crea.
limburg@okra.be

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. 

Open 
Monumentendag 

op 
zondag 10/09!

24/06 Jade Van Havere, do. van 
Maud Van Havere, Zussen

28/06 Floris Wijnhoven, zn. 
van Pepijn en Elke Buyvoets, 
Vroenhoven

30/06 Su Koç, do. van Tunay en 
Nadine Hollanders, Vroenhoven

 

HUWELIJKEN
2/06 Johan Leesen en Liesbet 
Loyens, Riemst

3/06 Robin Poulmans en Barbara 
Borghs, Genoelselderen

17/06 Danny Rubens en Katrien 
Renkens, Herderen

17/06 Wim Heedfeld en An 
Lambrechts, Riemst

20/06 Makram Rached en Fatima 
El-Khannichi, Vroenhoven

23/06 Wouter Moermans en 
Ingeborg Rombouts, Val-Meer

HUWELIJKSJUBILEA
GOUD

9/06 Florent Stassen en Magy 
Martens, Millen 

17/06 Jean Tans en Maria 
Timmermans, Zichen

23/06 Jan Vanherf en Juliette Aerts, 
Zussen

23/06 Jos Stevens en Aline 
Cilissen, Heukelom

30/06 Bertho Bouveroux en 
Pierette Beusen, Val-Meer

DIAMANT

7/06 Hendrik Duchateau en Julia 
Saeren, Herderen

OVERLIJDENS
4/06 Fabienne Bourtembourg 
(°24/06/1935), wed. van Georges 
Peters, Herderen

4/06 Léon Bosch (°3/12/1955), 
Riemst

5/06 Maria Rutten, (°7/05/1931), 
echtg. van Joannes Devue, Zussen

8/06 Mathildis Renkens 
(°23/09/1926), wed. van Nicolaüs 
Renkens, Vroenhoven

10/06 Willy Jackers (°2/03/1933), 
echtg. van Maria Rosias, Val-Meer

10/06 Jozef Claesen (°17/10/1956), 
echtg. van Rachel Jans, Zichen

12/06 Marcus Castermans 
(°2/09/1939), Riemst

15/06 Elisa Vanasch (°10/02/1931), 
wed. van Nicolas Gijsen, Bolder

15/06 Hubertus Coenegrachts 
(°2/04/1919), wed. van Josephine 
Coenegrachts, Vroenhoven

16/06 Anny Coenegrachts 
(°27/10/1948), Riemst

20/06 Joseph Stassen 
(°13/07/1937), wed. van Adeline 
Gielen, Zussen

22/06 Anna Stassen (°21/08/1924), 
wed. van Gerardus Vos, Heukelom

23/06 Helena Nelissen 
(°3/09/1924), wed. van Joseph 
Lenaerts, Zussen

GEBOORTEN
5/06 Mies Verheyen, do. van Wim 
en Sanne Swennen, Heukelom

7/06 Warre Vandenzavel, zn. van 
Michiel en Caro Van den Berck, 
Membruggen

8/06 Maxine Mertens, do. van 
Toon en Veronique Duchateau, 
Herderen

10/06 Maylani Schiepers, do. 
van Brian en Melissa Emonds, 
Vroenhoven

11/06 Belli Soulaymane, zn. van 
Mohamed en Saloua Ghazlaoui, 
Vlijtingen

12/06 Amy Simons, do. van 
Ronald en Rachel Mengels, 
Genoelselderen

13/06 Julia Hageman, do. van Jordi 
en Jill de Kleijn, Vroenhoven

13/06 Tristan Pappers, zn. van 
Dominic en Kimberly Koreman, 
Zussen

16/06 Youssef Boukhatem, zn. van 
Mouloud en Malika Krim, Bolder

16/06 Nazli Boumadiani, do. van 
Nawfal en Siham Barkani, Riemst

19/06 Lys Mercken, do. van Jan en 
Kim Wolfs, Zichen

20/06 Eliza Ciba, do. van Arkadiusz 
en Kamila Ciba, Riemst

23/06 Ella Leonard, do. van Frank 
en Greet Moors, Zichen



Ben je benieuwd wat de sportclubs in jouw 
buurt allemaal voor jou in petto hebben? 
Neem een kijkje op www.riemst.be en ontdek 
onze overzichtsflyer. Hierin vind je alle moge-
lijkheden om de hele maand lang dé sport die 
het meest geschikt is voor jou, te ontdekken. 

Een maand lang kan je zonder verplichtingen 
zappen tussen de verschillende sporten. De 
gemeente zorgt voor de verzekering en de 
clubs verwelkomen je gratis onder deskundi-
ge begeleiding. Na een ‘proefmaand’ kan je je 
inschrijven voor jouw favoriete sport. 

SPORT

SEPTEMBER: MAAND 
VAN DE SPORTCLUB! 
Van 10 september tot 1 oktober vindt de Maand van de Sportclub plaats. Een hele 
maand lang openen Riemstse sportclubs hun deuren om je met verrassende en 
superleuke initiatieven te plezieren. Misschien ontdek jij wel een nieuwe sport die 
perfect bij je past! 

Menu’s september
In elk dorpsrestaurant krijg je verse soep en 
een lekker dessert. 

Dorpsrestaurant Vlijtingen: 5/09 kipfilet, 
Parijse wortelen, gratin - 12/09: vidée, sla, 
frietjes - 19/09: goulash, rijst - 26/09: visbro-
chette, tartaar, Pommes Duchesses 

Dorpsrestaurant Kanne: 6/09: videé, sla, 
frietjes - 13/09: cordon blue, broccoli, gratin 
- 20/09: kipfilet, pepersaus, wortelen en erw-
ten, rösti - 27/09: goulash, rijst

Dorpsrestaurant Riemst: 7/09: varkens-
gebraad, wortelen en erwten, puree - 14/09: 
kalkoen, champignonroomsaus, sla, frietjes - 
21/09: boomstammetje, prinsessenboontjes, 
gratin - 28/09: kippenbil, appelmoes, kroket-
ten

Op de hoogte blijven van de menu’s? Raad-
pleeg www.riemst.be/inwonersinfo/dorpsres-
taurants. 

Je kan terecht in eender welk dorpsrestau-
rant: op dinsdag in Vlijtingen (parochiaal 
centrum), op woensdag in Kanne (C.O.C.K.- 
Lokaal), en op donderdag in Riemst (DC De 
Linde), telkens vanaf 12.00 u. Een maaltijd-
bon kost 5 euro (volwassenen) of 2,5 euro 
(kinderen tot 12 jaar). Reserveren voor de 
dorpsrestaurants in Vlijtingen of Kanne doe je 
via tel. 012 45 41 72. Voor het dorpsrestau-
rant in Riemst via tel. 012 21 46 98. Wist je 
trouwens dat je gebruik kan maken van de 
mindermobielencentrale om je van en naar de 
dorpsrestaurants te brengen? Reserveer min-
stens twee dagen op voorhand via tel. 012 
45 41 72.

ACTIEF TERUG
NAAR SCHOOL  
1 september: de speelplaats roept, net als de schoolbanken. Het wordt weer wen-
nen voor onze kinderen om stil te zitten in de klas. Ondanks acties van scholen, 
zitten onze kleuters en leerlingen nog altijd te veel stil. Een actieve verplaatsing 
naar school kan helpen! 

ONTDEK JOUW 
MUZIKAAL TALENT!  
Riemst is de ‘Muzikaalste gemeente van Vlaanderen’. In juli namen maar liefst vijf 
Riemstse muziekverenigingen deel aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. 
Ze leverden vijf keer een gouden prestatie! Harmonieorkest De Volksgalm werd 
zelfs wereldkampioen! Een kwaliteitsvolle muziekopleiding ligt aan de basis van 
dit succes. Wil jij ook jouw muzikaal talent ontdekken? Schrijf je dan in bij de 
Academie Voeren-Riemst! 

SOCIAAL HUIS

DORPSRESTAURANTS 
OPNIEUW VAN START! 
Elke week genieten meer dan 200 Riemstse senioren van een lekkere en gezonde 
maaltijd in één van onze dorpsrestaurants. Ook jij bent vanaf september opnieuw 
welkom! 

Kinderen en jongeren hebben nood aan min-
stens één uur lichaamsbeweging per dag. 
Amper de helft van de Vlaamse kleuters vol-
doet aan die norm, bij de 12- tot 18-jarigen 
daalt dat percentage zelfs tot 13,3%. En toch 
zijn de positieve gezondheidseffecten van 
voldoende beweging op jonge leeftijd niet te 
onderschatten!

Kids-academie: van 6 tot 8 jaar 
Op een speelse en creatieve manier leren om-
gaan met muziek, dat is de Kids-academie. 
Gedurende één lesuur per week worden de 
kinderen ondergedompeld in een wereld vol 
fantasie, plezier en muziek. 

Muziek: vanaf 8 jaar 
Vanaf 8 jaar kan je een instrument leren be-
spelen of leren zingen, onder begeleiding van 
een professioneel en gedreven team. Naast 
het aanleren van noten, ritme en theorie staan 
samen spelen, muziek beleven en regelmatig 
concerten geven centraal. 

Toneel: vanaf 8 jaar
Draai je tong in de knoop met gekke zinnen 
en rare gedichten. Zo krijg je snel de klanken 
onder de knie en leer je spelenderwijs je li-
chaam te gebruiken om een echte acteur of 
actrice te worden!

Met de fiets naar school 
Naar school fietsen, is niet alleen een gezond, 
maar ook een milieuvriendelijk en goedkoop 
alternatief voor de wagen. Let er wel op dat 
je kind een veilige weg naar school neemt 
en voldoende zichtbaar is. Vergeet zeker de 
helm niet! Kan je mee naar school fietsen met 
je kinderen? Ideaal! Zo heb je nog even qua-
litytime, en ben je ook zelf in beweging. Wie 
met de bus of auto naar school komt, kan 
actiever zijn door een halte vroeger af te stap-
pen of de wagen niet vlak voor de speelplaats 
te parkeren.

Wil je meer tips om je kinderen aan te zetten 
om voldoende te bewegen en minder stil te 
zitten? Neem een kijkje op www.gezondop-
voeden.be.

Bron: Logo Limburg

Praktisch
Inschrijven kan online via https://mijnaca-
demie.be/academievoerenriemst/ of in de 
academie op maandag, dinsdag, woensdag 
of vrijdag tussen 16.00 u. en 19.00 u. (Kerk-
straat 35, Z.-Z.-B.). Inschrijven kan vanaf 65 
euro. Meer info via www.academievoeren-
riemst.be - info@academievoerenriemst.be 
– tel. 043 81 11 19. 

12/07 SPORTKAMP 7 TOT 9-JARIGEN  

20/07 BRECHT EN CAS SIMONS 
ALS VRIJWILLIGERS MET ZELF-
GEMAAKTE OPRUIMKAR 

20/07 WATERPRET OP HET SPEELPLEIN

6/08 TEAM RIEMST FINISHT IN 9U44’51’’ OP DE IRONMAN MAASTRICHT LIMBURG

Tentoonstelling kerk Membruggen
In de kerk van Membruggen lopen twee tijde-
lijke tentoonstellingen: één over de geschie-
denis van de kerk, een andere over archeolo-
gische vondsten in en rond het dorp. 

• Locatie: St.-Hubertuskerk, Zagerijstraat 
16, Riemst

• Rondleidingen om 10.00 u., 13.00 u. en 
16.30 u.

Wandeling Molenbeemd en 
kerksteegjeswandeling
In samenwerking met Orchis vzw wordt een 
wandeling langs natuurgebied De Molen-
beemd aangeboden. De gids geeft uitleg 
over de biodiversiteit in het gebied en over 
het toegepaste natuurbeheer, met speciale 
aandacht voor het herstel van het vroegere 
landschap en het belang en behoud van dit 
erfgoed. Een tweede wandeling gaat langs 
de talrijke kerksteegjes die Membruggen rijk 
is.

• Vertrek beemdenwandeling: parking 
Mopertingenweg, 10.00 u. – 12.00 u.

• Vertrek kerksteegjeswandeling: aan de 
kerk, 11.00 u. - 12.00 u. of 14.00 u. - 
15.00 u.

ONROEREND ERFGOED & CULTUUR

OPEN MONUMENTENDAG
OP ZONDAG 
10 SEPTEMBER!
Tijdens de Open Monumentendag op zondag 10 september valt er veel te beleven 
in Riemst. In Membruggen voorziet de plaatselijke historische kring tal van activi-
teiten en aan de Waterburcht in Millen is er aandacht voor WOI-glasnegatieven. 

WAT TE DOEN IN SEPTEMBER

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

uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 29 september, 

evenementen dienen vóór maandag 4 september ingevoerd te zijn in de UiT-

databank. Meer info op www.riemst.be.  

5/07 TEAMBUILDING JEUGDANIMATOREN

GEFLITST

VRIJDAG 1/09 | 16U00 TOT 
19U00 OKRA FEEST Locatie: Zaal 
C.O.C.K. ‘Onder de kerk’, Kanne. Maak 
kennis met de werking van OKRA en het 
bestuur. Om 17.30 u. is er een lekker 
buffet. Prijs: 18 euro voor leden – 22,50 
euro voor niet-leden. Inschrijven via de 
wijkverantwoordelijke of door overschrij-
ving met vermelding van naam en adres 
op OKRA Kanne – BE22 7350 1933 8047.  
Contactpersoon: Marlou Jacobs – jacobs.
marlou@skynet.be 

ZONDAG 3/09 EN MAANDAG 
4/09 | 14U00 TOT 22U30
GROTE KERMIS GENOELSELDEREN
Locatie: Plein Hoekstraat/Millerstraat

ZONDAG 3/09 EN MAANDAG 
4/09 | 14U00 TOT 22U30
GROTE KERMIS VROENHOVEN
Locatie: Plein Pastoor Counestraat

ZONDAG 3/09, 10/09 EN 
17/09 | 10U30 TOT 18U30
OPENDEURDAGEN NATUURHULP-
CENTRUM OPGLABEEK Locatie: 
Natuurhulpcentrum vzw, Industrieweg 
Zuid 2051, Opglabeek. Organisatie: Na-
tuurhulpcentrum vzw. Zoals elk jaar opent 
het grootste opvangcentrum voor zieke 
en gewonde wilde, én verwaarloosde of 
in beslag genomen exotische dieren weer 
zijn deuren. Meer informatie op www.
natuurhulpcentrum.be

DONDERDAG 7/09 | 9U30 
TOT 16U00 VORMING: FOTO OP 
HOUT Locatie: Dienstencentrum De 
Linde, Paenhuisstraat 11, Riemst. Vorming 
voor personen met een verstandelijke 
beperking. We leren foto’s selecteren en 
afdrukken. De mooiste zetten we op een 
houten kubus als souvenir. Info via http://
www.vzwdebrug.be of sofie.janssen@
pasform.be – tel. 011 22 69 31

ZATERDAG 9/09 | 10U00 TOT 
12U30 DE REIS VAN DE QUINOA
Na een informatief moment is er een 
bezoek aan de quinoaplantage van familie 
Jackers-Coenegrachts en proeven we 
samen een lekker quinoahapje. Locatie: 
Brasserie De Waterburcht, Kattestraat 22, 
Riemst. Organisatie: Vormingplus Limburg 
vzw. Meer info of inschrijven via info@vor-
mingpluslimburg.be of tel. 011 56 01 00

ZATERDAG 9/09 EN ZONDAG 
10/09 | 8U00 TOT 18U00 
PONY- EN RUITERTORNOOI Locatie: 
Tent, Elsterweg, Millen. Organisatie: LRV 
St. Elooi Millen. Contactpersoon: Lucien 
Coenegrachts – gsm 0477 38 94 73

ZATERDAG 9/09 EN ZONDAG 
10/09 MEMBRUGGEN FEEST
Feestelijke opening van de Zagerijstraat 
en het kerkplein. Organisatie: Mummerke 
Feest i.s.m. gemeente Riemst. Contact-
persoon: Luc Liebens – gsm 0476 94 38 17

ZONDAG 10/09 | 8U00
WANDELING RODT (ARDENNEN)
Organisatie: Wandelvrienden Tonge-
ren-Riemst. Busuitstap met bezoek aan 
St. Vith. Keuze uit verschillende afstanden
Vertrek aan parking Carrefour, Luiker-
steenweg, Tongeren
Contactpersoon en inschrijven: Vicky 
Smits – tel. 012 23 02 85

ZONDAG 10/09 | 6U00 TOT 
16U00 ROMMELMARKT VROEN-
HOVEN Locatie: Keelstraat en Pastoor 

Coenestraat. Organisatie: Voetbalclub K. 
Vroenhoven V.V. Contactpersoon: Vital 
Crauwels, gsm. 0493 16 55 52

ZONDAG 10/09 EN MAANDAG 
11/09 | 14U00 TOT 22U30
KLEINE KERMIS HEUKELOM
Locatie: Heukelom Dorp

ZONDAG 10/09 EN MAANDAG 
11/09 | 14U00 TOT 22U30
GROTE KERMIS RIEMST
Locatie: Gemeenteplein

MAANDAG 11/09 | 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 12/09 | 18U30
AVONDWANDELING ’S HERENEL-
DEREN Organisatie: Wandelvrienden 
Tongeren-Riemst. Vertrek aan de kerk ’s 
Herenelderen. Afstand: 6 à 7 km. Meer 
informatie via Roger Stassen – tel. 012 23 
02 85

DINSDAG 12/09, 19/09, 
26/09 EN 3/10 | 19U30 TOT 
21U30 LEREN MEDITEREN Zazen of 
zittende meditatie is een meditatievorm die 
beoefend wordt om je geest kalm en hel-
der te krijgen. Begeleider: Johan Jacques 
– min. 8 deelnemers, max. 11 deelnemers
Deelnameprijs: 28 euro. Inschrijven via 
http://www.vormingplus-limburg.be – tel. 
011 56 01 00 (Code 179785SA)

WOENSDAG 13 EN 27/09 | 
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

DONDERDAG 14/09, 21/09 
EN 28/09 | 16U00 TOT 17U30
TAICHI VOOR 50-PLUSSERS Locatie: 
Dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 
11, Riemst. Groep Prana Taichi Riemst 
stelt zich tot doel om, via Taichi, zoveel 
mogelijk mensen in beweging te krijgen. 
Kom gerust vrijblijvend kennismaken!
Meer info via josettethomassen@gmail.
com – gsm 0476 29 06 51 of sylvia.van.
burgh@hotmail.com – gsm 0495 64 83 10. 

ZATERDAG 16/09 | 8U00
SPORTIEVE WANDELING PLOMBIÈ-
RES Organisatie: Wandelvrienden Tonge-
ren-Riemst. Carpooling. Afstand: 20 km
Contactpersoon: Roger Stassen – tel. 012 
23 02 85

ZONDAG 17/09 | 14U00 TOT 
15U30 CULTURODROOM: VERTEL-
WANDELING Vertrek- en aankomstplaats: 
speelplein Herderen, St.-Jansstraat 8, 
Herderen. Wandeling op accordeonmuziek 
voor 3- 6 jarigen. De kinderen kunnen 
meedansen, rustig naar verhalen luisteren 
of lachen met de circusclown. Gelieve 
op voorhand in te schrijven via de dienst 
Jeugd – ronald.jeurissen@riemst.be – tel. 
012 44 03 72

Als sporter maak je wat mee. En daarom 
willen we graag zoveel mogelijk mensen aan 
het sporten krijgen. En daar kan jij bij helpen 
door jouw sportervaringen te delen met de 
hashtag #Sportersbelevenmeer #Riemst

Majoor Jos Peters, directie brandweer sector 
Zuid: “Niet alleen voor de brandweer, maar 
voor alle hulpdiensten is een reflecterend 
huisnummer zeer belangrijk. Enerzijds zorgt 
het voor uniformiteit. De hulpdiensten weten 
meteen waar ze naar moeten zoeken. Ander-
zijds is zo’n reflecterend huisnummer onmid-
dellijk leesbaar, ook in duisternis. Zo verliezen 
we geen tijd bij dringende interventies.”

Aan beter leesbare huisnummers kunnen we 
allemaal samen iets doen! Als gemeentebe-
stuur willen we jou daarin ondersteunen en 
voorzien we alle bewoonde gebouwen van 
een nieuw, reflecterend huisnummer. Aan je 
huisnummer zelf verandert niets, het wordt 
enkel in een nieuw jasje gestoken. Je ont-
vangt het huisnummer ook volledig koste-
loos. Je huidige, origineel huisnummer mag 
uiteraard blijven hangen. We vragen je wel 
om ook het nieuwe reflecterende huisnum-
merplaatje op te hangen, maar dan op een 
andere plaats.

Appartementsgebouwen
Appartementsgebouwen en woningen opge-
splitst in meerdere wooneenheden worden 
voorzien van een nieuw hoofdcijfer. De dienst 
Bevolking bezorgt één bewoner per apparte-
mentsgebouw het hoofdnummer, bij voorkeur 
deze woonachtig op bus 1. Hij of zij staat in 
overleg met de eigenaar in voor de bevesti-
ging van het nummer. De busnummers wor-
den nu niet bedeeld, maar je kan deze bij de 
dienst Bevolking bestellen tegen de kostprijs 
van 6 euro.

BEVOLKING
REFLECTERENDE 
HUISNUMMERS 
VOOR EEN 
BETERE ZICHTBAARHEID
Huisnummers zijn vaak niet (goed) leesbaar of niet zichtbaar, zeker ’s nachts of 
bij slecht weer. Nochtans rekenen heel wat diensten en mensen op een goede 
leesbaarheid. Denk maar aan de hulpdiensten, de postbode, de dokter die op 
huisbezoek komt, pakjesdiensten,…

Gebouwen voor administratief, 
commercieel en industrieel 
gebruik
Ook gebouwen bestemd voor administratief, 
commercieel en industrieel gebruik moeten 
voorzien worden van een huisnummer, zelfs 
indien ze geen woning bevatten. Wij roepen 
eigenaars of gebruikers van deze panden 
dan ook op om bij de dienst Bevolking via 
e-mail (bevolking@riemst.be) het betreffende 
huisnummer aan te vragen. Deze zullen op 
verzoek bezorgd worden, tegen de kostprijs 
van 6 euro.

Samen naar een veiligere 
leefomgeving 
In september ontvang je per post je nieuwe 
huisnummer en een brochure met praktische 
tips: waar en hoe bevestig ik mijn nieuw huis-
nummer? Wat als ik verhuurder ben? Wat 
met appartementsgebouwen? 

Wij willen alle Riemstenaren vragen om maxi-
maal mee te werken aan deze maatregel. 
Met een beperkte inspanning kan iedereen 
bijdragen aan een veiligere leefomgeving. 
Bijkomende vragen? Wend je tot de dienst 
Bevolking via bevolking@riemst.be of tel. 012 
44 03 11.

Orgel van Membruggen
Als Muzikaalste gemeente van Vlaanderen wil 
het oor ook wat. Er wordt op het beschermde 
historische orgel van Membruggen gespeeld. 
De orgelvrienden van Riemst en niemand 
minder dan Luc Ponet zullen een gevarieerde 
waaier aan orgelmuziek presenteren. 

• Locatie: St.-Hubertuskerk, Zagerijstraat 
16, Riemst

• De orgelvrienden van Riemst spelen door-
lopend

• Orgelconcert Luc Ponet vanaf 15.00 u.

Om 17.00 u. zal de historische kring van 
Membruggen de onlangs gerestaureerde 
oudstrijdersvlag terugschenken aan de kerk-
fabriek. Opgelet: Omwille van de festiviteiten 
wordt aangeraden om te parkeren langs de 
Demerstraat en de Zagerijstraat.

Waterburcht Millen: 
WOI-glasnegatieven
Op Open Monumentendag geeft het Provin-
ciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) 
de aftrap voor het project “Dit zien wij. 44 
Lenzen, beelden en verhalen”. Het project 
sluit aan bij de tentoonstelling van het Ko-
ninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 
(KIK) rond de Duitse glasnegatieven uit 1914-
1918. 44 gemeenten, waaronder ook Riemst, 
selecteerden een beeld van Limburgs bouw-
kundig erfgoed rond WO I. Wat blijft er nog 
over van deze gebouwen? Hoe zijn deze 
veranderd? Ontdek het op Open Monumen-
tendag en bezoek deze gebouwen in de 44 
Limburgse gemeenten. Kom zeker een kijkje 
nemen in Riemst!

• Locatie: Waterburcht, Kattestraat 22, Millen
• Te bezichtigen tussen 13.00 u. en 18.00 u. 

met rondleidingen om 14.00 u., 15.00 u. en 
16.00 u. 

• Meer info: www.limburg1914-1918.be of 
dienst Cultuur – cultuur@riemst.be – tel. 
012 44 03 73. 

Deelnemende clubs
• JC Jigo Riemst – judo –  meer info: 
 www.judoriemst.be of judoriemst@gmail.com

• Kivola Riemst – volleybal – meer info: 
 www.kivolariemst.be of chris.nassen@bethanie.be

• Sieby Fun – volleybal – meer info:  caroline_stevens_@hotmail.com 

• Wandelvrienden Riemst - Tongeren – wandelsport – meer info: marc.luyck1@gmail.com

• Riemst Vooruit – voetbal – meer info: dreezenleon@gmail.com 

• Membruggen V&V – voetbal – meer info: jan@mathiasdeclercq.be 

• WTC Hand in Hand Vlijtingen – wielrennen – 
 meer info: www.hih-vlijtingen.be -  dirk.jacobs3@telenet.be

• Let’s Move – aerobics – meer info: www.letsmoveaerobics.be of 
 trudy-lemmens@hotmail.com

• Cosmo Dance Company – dans – meer info: www.cosmodancecompany.be of 
 info@cosmodancecompany.be

• Hondenclub KG40 vzw – rasvereniging Duitse Herders 
 (africhting, tentoonstelling, wandelen) – meer info: eddy.posmans@telenet.be

• Mergellopers Riemst – joggen – Meer info: www.facebook.com/DeMergellopers of 
 francis.loyens@telenet.be

• Rc modelbouw rij- en tractieclub Inter-Limburg – modelautosport/vrachtwagens – 
 meer info: kurt@inter-limburg.eu

• De Lustige Meppers – badminton – meer info: Marie Rose Parthoens, gsm 0474 41 86 49

We wensen je een geweldig sportjaar en tot op één van de initiaties!

Meer info?
Dienst Sport - tel. 012 44 03 46 - sport@riemst.be. 


