WAT TE DOEN IN AUGUSTUS

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

SCHEPENEN (ook zetelend in de gemeenteraad)
18/08, 19/08 | VAN 12U00
TOT 24U00
FOODTRUCKFESTIVAL EN ROMMELMARKT
Locatie: Paenhuysplein, Riemst
Organisatie: Lichtstoet Vlijtingen

19.00 u. Herdenkingsplechtigheid met
toespraken en bloemenhulde
19.30 u. Receptie
Organisatie: De Vriendenkring in samenwerking met het gemeentebestuur van
Riemst.

ZATERDAG 18/08 | VAN
13U00 TOT 20U30

ZONDAG 19/08 | VAN 17U00
TOT 22U00

CHAMPIGNONLOOP
Start: 400 m – 14.00 u., 1 km – 14.30 u.,
5.5 km – 15.00 u, 10 km – 16.00 u.
Locatie: Zaal De Bond, Bampstraat 8c,
Val-Meer
Contactpersoon: juf_ann@hotmail.com ,
tel. 0479 25 78 61

ZATERDAG 18/08 | VAN
19U30 TOT 00U00
CONCERT BONDFEESTEN
Concert KF De Vrije Burgers en KH De
Kristene Gildebroeders
Locatie: Zaal De Bond, Bampstraat 8c,
Val-Meer
Organisatie: VZW Parochiale Werken
Sint-Stefanus
Contact: tel. 0479 25 78 61

ZONDAG 19/08 | 14U00
NATUUR- EN PANORAMAWANDELING
ORGANISATIE: ORCHIS VZW
Vertrek om 14.00 u. op de parking onder
de kanaalbrug aan de kant van het Avergat in Kanne
Gids: Eugène Stassen
Denk aan stevig, waterdicht schoeisel.
Een verrekijker is nuttig.
De wandeling is niet doenbaar voor rolstoelgebruikers of met kinderwagens.
Meer informatie: Orchis vzw, ernaorchis@
gmail.com of tel. 089 50 10 19

ZONDAG 19/08
SGT. NORCROSSHERDENKING
18.30 u. Samenkomst aan het ereveld
aan Zusserdel, Kanne en vertrek naar Sgt.
Norcrossmonument op de Tiendeberg.

RESTAURANTDAG
Concert KF De Vrije Burgers en KH De
Kristene Gildebroeders
Locatie: Zaal De Bond, Bampstraat 8c,
Val-Meer
Organisatie: VZW Parochiale Werken
Sint-Stefanus
Contact: tel. 0479 25 78 61

ZONDAG 26/08 | 14U00 TOT
22U30
ZUSSEN KERMIS
Locatie: Trudoplein, Zussen

26/08 TOT 02/09
8-DAAGSE BUSREIS NAAR ST.MORITZ
I.S.M. INTERSOC
Vertrek: Plinius, Tongeren
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren-Riemst
Reservatie en info: Stassen Roger – tel.
012 23 02 85 (na 19.00 u.)

ZONDAG 26/08 | VAN 12U00
TOT 18U00
WIELERWEDSTRIJD NIEUWELINGEN
ZICHEN
Aankomst en vertrek zullen plaatsvinden
op de Kerkstraat in Zichen.
Organisatie: Cyclo Club Geer et Meuse

DINSDAG 28/08 | 16U00 TOT
18U00
WIELERWEDSTRIJD VOOR NIEUWELINGEN ZUSSEN
Aankomst en vertrek aan de kerk in
Zussen.
Contactpersoon: Leopold Reggers – leopold.reggers@telenet.be

Spreekuren: na afspraak

De bibliotheek is gesloten van
maandag 23 juli tot en met zaterdag 4 augustus.

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

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

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

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

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

CURSUSSEN VOOR JONG EN OUD BIJ
DIENSTENCENTRUM DE LINDE TE RIEMST
In samenwerking met Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs
(PCVO) Voeren start Dienstencentrum De Linde in september weer met een
nieuw cursusaanbod. De leerkrachten van PCVO Voeren hebben weer een
mooi aanbod samengesteld. Zij delen graag hun expertise en leggen je geduldig en haarfijn alle geheimen van hun vak uit, of dat nu een computer- of een
taalcursus is.

Het aanbod
Wil je je talenkennis uitbreiden met Engels, Duits, Spaans, Italiaans of Frans? Dan is één van
de taalcursussen zeker jouw ding. Werk je slechts sporadisch met de computer en wil je meer
kennis over de basisbeginselen? Dan zijn de cursussen ‘beginners op PC’ of ‘vlotter op PC’
iets voor jou. Heb je toch al voorkennis en wil je meer? Schrijf je dan zeker in voor Adobe
Spark. Een nieuw programma waarmee je als geen ander mooie afbeeldingen, webpagina’s
en videoverhalen kan maken. Je kan daarnaast ook nog steeds kiezen voor creatieve fotobewerking, Word, Excel of fotograferen met je smartphone of iPhone. In het Dienstencentrum
kan het allemaal!
Het volledige aanbod en het uurrooster vind je op www.riemst.be/nl/leven - Dienstencentrum
‘De Linde’ – PCVO Voeren.

De juridische dienst in het Sociaal Huis is gesloten op vrijdag 10
augustus, donderdag 16 augustus
en vrijdag 17 augustus.
Het spreekuur van Stebo vindt in
de zomermaanden enkel plaats
op afspraak. Boek je afspraak via
woonloket@stebo.be of tel.
012 44 03 00.
Het spreekuur van de Landelijke
Kinderopvang start terug vanaf 24
augustus, vóór die datum kan je
terecht in het kantoor in Bilzen via
tel. 089 32 87 70.
VEILIG VERVOER VOOR DE
PUKKELPOPPERS!
Ga jij naar Pukkelpop, wil je in je
eigen bed slapen, maar heb je nog
geen vervoer? Geen paniek! Op
donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 augustus kan jij gebruik
maken van de nachtbus 4 – 39. De
bus vertrekt aan een speciale halte
vlakbij het festivalterrein in Kiewit.
Op donderdag en vrijdag vertrekt
de bus om 2.30 u., op zaterdag om
1.30 u. De bus stopt in Riemst aan
volgende haltes:
- Weg naar Genoelselderen, Millen
- Steenweg, Millen
- Peperstraat, Millen
- Kruispunt Tolstraat, Herderen
- Kruisherenstraat, Herderen
- Riemst busstation

Misschien heb je nog niet gehoord
van Scouts Rumanzeis? Dit is de
nieuwe scoutinggroep in Riemst.
Ze organiseren elke zondag tussen
14.00 u. en 17.00 u. activiteiten
voor kinderen tussen 6 en 18 jaar.
Meer info? www.scoutingrumanzeis.be.
BUDDY IS ER VOOR JOU!
Buddy brengt mensen met een
handicap in contact met een buddy
(vrijwilliger). Is ontspanning, cultuurbeleving, sport, … niet zo evident
voor jou? Buddy helpt je met de
zoektocht naar een vrijwilliger die
samen met jou leuke dingen doet.
Iets voor jou? Registreer je op
www.kvgbuddy.be en plaats een
zoekertje. Sla online een babbel
met een buddy volgens jouw
wensen en spreek af om samen
avonturen te beleven.
ECHTE AMBACHTSMAN OF
-VROUW? VRAAG GRATIS HET
LABEL ERKEND AMBACHT AAN.
Sinds juni 2016 kunnen vakmannen en –vrouwen het label Erkend
Ambacht aanvragen om hun
ambachtelijke activiteit en kennis te
erkennen.
Elke onderneming met minder
dan twintig werknemers komt in
aanmerking. De activiteit moet een
authentiek karakter hebben, gebaseerd op handenarbeid, kwaliteit,
traditie en innovatie. Overtuigd?
Kijk voor meer informatie op www.
deambachten.be.

Voorzitter Sociaal Huis I Ruimtelijke
Ordening | Huisvesting-Woonbeleid |
Sociale Aangelegenheden | Senioren
0479 79 88 09, katja.onclin@riemst.be

OP ZOEK NAAR EEN GOEDKOPER ENERGIECONTRACT?
STA STIL BIJ DE JAARLIJKSE
VERGOEDING
Als je een elektriciteits- en gascontract kiest of als je op zoek bent
naar een goedkoper energiecontract sta je best stil bij de jaarlijkse
vergoeding.
Deze vergoeding is een administratieve kost die je leverancier via de
energiefactuur aanrekent voor het
opmaken van de facturen, het organiseren van de klantendienst, …
Je vindt hierover meer info in de
V-test® van VREG , de Vlaamse
Regulator van de Elektriciteits- en
Gasmarkt. Meer informatie vind je
via https://www.vreg.be/sites/default/files/pers-2018-02.pdf

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

GEMEENTERAADSLEDEN
(per partij in alfabetische volgorde)
CD&V Joël L’Hoëst 0498 91 86 56, joellhoest@hotmail.com I
Mieke Loyens 0474 72 42 57, Mieke.loyens@skynet.be I
Peter Neven 0474 52 52 81, peter_neven@hotmail.com I
Jean Nicolaes 012 45 51 42 of 0497 06 01 39, jean.nicolaes@
telenet.be I Rachelle Onclin 0499 56 68 98, rachelle.onclin@
gmail.com I Davy Renkens 0494 61 89 99, davyrenkens@
hotmail.com I Anja Slangen 0479 40 20 46, anja.slangen@
hotmail.com
N-VA Anita Beusen 0497 18 40 52, anita.beusen@pandora.be
I Agnes Coenegrachts 0497 81 44 09, coenegrachtsagnes@
gmail.com I Etienne Gielen 0495 64 71 72, etienne.gielen@
telenet.be I Dirk Jacobs 0473 22 05 68, dirk.jacobs83@
telenet.be I Marc Konings 0472 86 73 54, marckonings@
msn.com I Jan Peumans 02 552 11 06 of 02 552 11 07,
jan.peumans@vlaamsparlement.be I Jo Ruyters 0496 20 60 15,
jo.ruyters@telenet.be
OPEN VLD Steven Coenegrachts 0477 36 81 11, steven.
coenegrachts@openvld.be I Jan Noelmans 0496 79 32 16, jan@
mathiasdeclercq.be I Ludwig Stevens 012 45 76 66 of 0473 34
64 55, ludwig.stevens@sterimed.be
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Muziekacademie
Voeren-Riemst
Kinderen vanaf 6 jaar leren op een
speelse manier omgaan met muziek: liedjes zingen, ritmes leren,
muzikale spelletjes, op instrumenten
spelen en bewegen. Vanaf 8 jaar
kunnen kinderen of volwassenen
muzieklessen volgen. Ze mogen
meteen een instrument naar keuze
bespelen. Naast het aanleren van
noten, ritme en theorie staan samen
spelen, muziek beleven en regelmatig concerten geven centraal.

SP.A/GROEN Ivo Thys 0477 35 12 91, ivothys@telenet.be

De zomer is intussen halfweg, dat betekent dat we ons volop voorbereiden voor
het nieuwe schooljaar. En daar hoort een
veilige schoolomgeving bij. In Riemst en
Vlijtingen worden fietsstraten ingericht, om

Kunstacademie Val-Meer

Naast die voorbereiding, maken we uiter-

Programma

Ook de kunstacademie in Val-meer
staat klaar om jouw creatieve talenten te prikkelen in het beeldatelier,
waar je in contact komt met kunst
en cultuur. Kinderen van 6 tot 12
jaar kunnen vanaf september 2 lesuren per week volgen op zaterdag,
woensdag of donderdag. Vanaf dit
jaar kunnen jongeren tussen 13 en
18 jaar ook de boeiende wereld van
de beeldende kunsten ontdekken,
tijdens een lesmoment van 3,5 uur
op vrijdagavond. Nog nieuw is de
locatie van de academie, deze verhuisde van Heukelom naar Val-meer.
Inschrijven kan via www.pentagoon.
be of kelly.liebens@pentagoon.be
tot uiterlijk 30 september.

aard nog tijd om te genieten van de zomer.

fietsers in het bijzonder te verhogen.
Wil jij in september bijleren over muziek,
toneel of kunst? De inschrijvingen voor de
academies zijn lopende. De ideale plek om

Informeer naar de opleiding van jouw keuze en schrijf je in! De nieuwe lessen starten in de
eerste week van september 2018. Inschrijven kan via centrumleider Erik Coenegrachts of via
de webwinkel www.online-inschrijvingpcvovoeren.be.

Ook in augustus staan er nog boeiende
evenementen gepland. Riemst mag opnieuw gastgemeente zijn voor het wielerfeest de Binckbank Tour. Op zaterdag 18
augustus geven we het startschot van de

Praktisch

leen. Wil jij dit van dichtbij meemaken?

Omstreeks 12.00 u. zal het startschot te
horen zijn bovenop de brug van Vroenhoven. Het parcours loopt vervolgens via
de Maastrichtersteenweg, Visésteenweg,
Eben-Emael, Grenadiersweg, Steenstraat,
Statiestraat, Muizenberg en de Maastrichtersteenweg, waar omstreeks 12.30 u. de spurt
plaatsvindt. Vervolgens verlaten de renners
Riemst via de Visésteenweg om de rit verder
te zetten naar de eindmeet in Sittard-Geleen.
Om de verkeersveiligheid te garanderen, is er
in samenspraak met de politie beslist om de
brug in Vroenhoven volledig af te sluiten voor
al het verkeer van 7.00 u. tot 14.00 u. Aan
iedereen wordt gevraagd om langs het parcours de richtlijnen van de seingevers strikt
op te volgen. Parkeren in de omgeving is toegestaan (uitgezonderd Maastrichtersteenweg

Ontdek de wedstrijdvraag en maak kans
op een VIP-rit in de wedstrijdwagen.
Ga je naar pukkelpop? Dan kan je gebruik
maken van de nachtbussen, ze brengen
je veilig thuis en stoppen op verschillende
plaatsen in Riemst.

Mark Vos
Burgemeester

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

www.riemst.be

• Omstreeks 10.30 u.:
aankomst eerste wagens ploegen
• Omstreeks 12.00 u.:
start aan de brug van Vroenhoven
• Omstreeks 12.30 u.:
spurt plaatselijke ronde

6de etappe van Riemst naar Sittard-Ge-

Ik wens je nog een fijne vakantie!

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

BINCKBANK TOUR OP
ZATERDAG 18 AUGUSTUS

je culturele talenten te ontwikkelen!

de veiligheid voor de weggebruikers en

Heb je meer voeling met toneel?
Met gekke zinnen en rare gedichten
krijg je klanken onder de knie en leer
je jouw lichaam gebruiken om een
echte actrice of acteur te worden.
Vanaf 13 jaar kan je terecht in de
Pop&Jazz afdeling voor elektrische
gitaar, zang of piano/keyboard.
Inschrijven kan tijdens de zomervakantie online via https://mijnacademie.be/academievoerenriemst.
Tijdens het schooljaar kan je terecht
in de academie, Kerkstraat 35, Zichen en dit elke maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag tussen 16.00
u. en 19.00 u. Meer info via www.
academievoerenriemst.be of tel. 04
381 11 19.

IN DE KIJKER

Op zaterdag 18 augustus mag Riemst
in samenwerking met Golazo opnieuw
gastgemeente zijn voor de Binckbank
Tour. Voor de zevende keer zal Riemst
het decor zijn van de start en een plaatselijke ronde met spurt van een etappe
aan de brug in Vroenhoven. Het betreft
de 6de rit van de Binckbank Tour, met
aankomst in Sittard-Geleen.

Vanaf september staan er weer
heel wat culturele activiteiten
op het programma. Wil jij een
instrument leren bespelen, leren zingen of liever acteur of
actrice worden? Of laat je je
creativiteit de vrije loop in het
beeldatelier? Aarzel niet en
schrijf je in!

Inschrijven

LEES MEER ONLINE
WWW.RIEMST.BE/KALENDER

OPERATIE PERFORATIE:
MEER WATER EN GROEN IN
JOUW BUURT
In Vlaanderen is veel open ruimte
dichtgelegd met verharding die
geen water door laat. Door het veranderende klimaat krijgen we vaker
intensere regenbuien te verwerken.
Dit veroorzaakt vaak wateroverlast.
Operatie Perforatie, een campagne
van Infopunt Publieke Ruimte en
Aquafin met de steun van Natuurpunt, wil over heel Vlaanderen
overbodige bestaande verharding
opbreken en de ruimte anders
inrichten. Dit met meer groen én
plaats voor water. Beschik je zelf
of beschikt jouw vereniging, school
of bedrijf over een terrein waarop
je Operatie Perforatie kan loslaten?
Dien je projectvoorstel in vóór 31
oktober via www.operatieperforatie.
be en maak kans op budget om
je plannen uit te voeren. Vragen?
info@operatieperfomatie.be.

KATJA ONCLIN (CD&V)

GEMEENTESECRETARIS

DIENSTENCENTRUM

GEMEENTELIJKE SLUITINGSDAGEN
De gemeentelijke diensten zijn
gesloten op woensdag 15 augustus (O.-L.-V.-Hemelvaart). Opgelet: in juli en augustus is er geen
avondopening op donderdag. Het
gemeentehuis en Villa Neven sluiten
dan om 16.30 u.

STARTDAGEN JEUGDVERENIGINGEN
In september starten onze jeugdverenigingen hun activiteiten terug
op. Chiro PJ Zichen, Chiro Sint-Albanus Vlijtingen, KLJ Membruggen,
KLJ Millen, KLJ Vlijtingen, KLJ
Zichen én Scouts Rumanzeis staan
te popelen om jou te verwelkomen.
Meer info? Surf naar www.riemst.
be/nl/leven/verenigingen/jeugdverenigingen en neem contact op met
jouw favoriete jeugdbeweging.

bpost
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MARK VOS (CD&V)
BURGEMEESTER

en parkeerverboden). De Maastrichtersteenweg blijft uiteraard bereikbaar voor fietsers en
voetgangers. Meer info via www.riemst.be/nl/
leven/sport/binckbank-tour-2018.

Talent aan de start
Ook dit jaar verwelkomen we heel wat talent
aan de start van de Binkbank Tour. Wie weet
kan jij wel een handtekening bemachtigen
van Tim Wellens, Greg Van Avermaet, Peter
Sagan of Tom Dumoulin. Vorig jaar slaagde
Kannenaar Tom Dumoulin er zelfs in om de
BinckBank Tour en de Giro d’Italia te winnen.
Ook dit jaar zette Tom weer een prachtprestatie neer in de Giro. Hij eindigde als tweede
op slechts 46” van de winnaar Chris Froome.

Bedankt aan de vrijwilligers
Ruim 100 vrijwilligers en medewerkers nemen
deel aan dit evenement, van seingever over
parkeerwachten tot hostessen en politie. We
zijn alle vrijwilligers, medewerkers en sponsors ontzettend dankbaar. Zonder hun zouden we dit wielerfeest, dat Riemst mee op de
kaart zet, niet kunnen organiseren.

Wedstrijdvraag: win twee
VIP-arrangementen!
Wil je de 6de rit van dichtbij meemaken? Doe
dan mee aan onze wedstrijd en maak kans
op een VIP-badge. Twee winnaars mogen
deelnemen aan de VIP-brunch in Riemst en
aan de VIP-tour in Sittard-Geleen. Ze maken
de etappe van dichtbij mee in een wedstrijdwagen, die meerijdt van Riemst naar Sittard-Geleen.
WEDSTRIJDVRAAG:
De schepen van Sport Christian Bamps rijdt
20 minuten op een hometrainer (zonder tegenwind). Welke afstand (in meter) heeft de
schepen afgelegd in die tijd?
Stuur je antwoord uiterlijk 10 augustus
door naar communicatie@riemst.be. De winnaars worden persoonlijk verwittigd en bekend gemaakt op maandag 13 augustus.

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

FIETSSTRATEN IN RIEMST EN VLIJTINGEN

TRIATLON IRONMAN
MAASTRICHT OP
ZONDAG 5 AUGUSTUS

Verkeersveiligheid aan scholen is een topprioriteit. Daarom wordt elke schoolomgeving kritisch geëvalueerd om te bepalen waar er nog aanpassingen nodig zijn.
In Riemst en Vlijtingen worden binnenkort enkele maatregelen genomen, die
voornamelijk gericht zijn op een verbeterde veiligheid voor de zwakke weggebruiker. Zo worden de Kloosterstraat in Vlijtingen en de volledige schoolomgeving in
Riemst ingericht als fietsstraten.

Wat is een fietsstraat?

Schoolomgeving Vlijtingen

In fietsstraten mogen de fietsers de ganse
breedte van de rijbaan gebruiken voor zover
deze opengesteld is in hun rijrichting en de
helft van de breedte langs de rechterzijde, indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot
fietsstraten, maar mogen fietsers niet inhalen.
De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger
liggen dan 30 kilometer per uur. De fietsstraten worden aangegeven door verkeersborden F 111 (begin fietsstraat) en F 113 (einde
fietsstraat). Ook op de rijbaan zelf wordt een
goed zichtbaar pictogram aangebracht.

Naast de Kloosterstraat die volledig ingericht
wordt als fietsstraat met eenrichtingsverkeer,
gebeuren nog andere aanpassingen aan de
schoolomgeving. Zo wordt de huidige zone
30 km/u uitgebreid over de volledige straat
en het gehele Pater Vanweertplein. Daar
wordt bovendien eenrichtingsverkeer ingesteld, van de Sint-Albanusstraat richting de
Kloosterstraat. Op die manier wordt het gebruik van het kruispunt Pater Vanweertplein
met de Sint-Albanusstraat vermeden.

Verkeersveilige maatregelen
Om de verkeersveiligheid aan de scholen te
bewaken zijn er reeds vele inspanningen gedaan. Zo werd een studie uitgevoerd naar de
weg die de leerlingen afleggen naar school en
de hierbij noodzakelijke oversteekplaatsen.
Ook de app Route2school, waarbij ouders en
kinderen zelf kunnen melden welke hindernissen en/of onveilige situaties ze tegenkomen
op weg naar school, leverde interessante inzichten op. Riemst werd in 2015 dan ook als
eerste Limburgse gemeente beloond met het
SAVE-label van vzw OVK (Ouders Van Verongelukte Kinderen), een erkenning voor haar
inzet om de verkeersveiligheid te verbeteren.

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

Het parcours

Voor fietsers is er een uitzondering, zij mogen
wel in beide rijrichtingen gebruik maken van
het Pater Vanweertplein.

Schoolomgeving Riemst

Praktisch

De gehele schoolomgeving wordt ingericht
als fietsstraat.

Naast een groots sportspektakel brengt
de Ironman voor omwonende een aantal
verkeers- en parkeerbeperkingen met zich
mee. Op de dag van het evenement wordt
er geen gemotoriseerd verkeer toegelaten op
het parcours vanaf 6.00 u. tot en met 17.00
u., met uitzondering van de oversteken on-

Fietsstraat Kloosterstraat

In de Paenhuisstraat wordt tussen de kruispunten met de Putstraat en de Panoramalaan een parkeerverbod ingevoerd. Het parkeergebeuren wordt gericht op de site aan
Zaal ’t Paenhuys.

WWW.LIMBURG.BE WWW.FACEBOOK.COM/LIMBURGBE TWITTER.COM/LIMBURGBE

Theater op de Markt

Bokrijk blaast 60 kaarsjes uit
12 april 1958: Bokrijk opent zijn deuren.
Sindsdien kwam zowat iedere Limburger
er over de vloer. Want het Openluchtmuseum was meteen een succes. De
provincie maakte dus een slimme keuze
door het domein aan te kopen in 1938.
En eerste conservator Jozef Weyns had
het bij het rechte eind door aandacht
voor het verleden te verzoenen met een
scherpe blik op de toekomst.
Tijdens de tentoonstelling “60 jaar Bokrijk” duik je de geschiedenis van het
domein in: van de allereerste vermelding in 1252 tot de hoogtepunten van
het museum. Ook de toekomst ziet er
rooskleurig uit. Tegen 2021 restaureert
Bokrijk alle museumgebouwen. Wil je de
voortgang vanaf de eerste rij volgen?
Dat kan dankzij “Restauratie 120 tegen
2021”,een programma van lezingen,
rondleidingen,evenementen en publicaties.
Meer info op www.bokrijk.be.

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

der politiebegeleiding. Op verschillende gemeentewegen zal een parkeerverbod van
toepassing zijn vanaf 6.00 u., gezien deze
als omleidingswegen gebruikt worden. Hou
hier rekening mee wanneer je op zondag 5
augustus afspraken, bezoeken, leveringen of
feestjes hebt gepland.

Jouw evenement hier ook zien verschijnen? Geef je activiteit tijdig in via www.
uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 24 augustus, evenementen dienen vóór zaterdag 4 augustus ingevoerd te zijn in de UiTdata21/06 DIPLOMA-UITREIKING CURSISTEN PCVO VOEREN IN
DIENSTENCENTRUM DE LINDE

Op 4 augustus kan je, ter hoogte van het
kruispunt Visésteenweg – Toekomststraat
ook enige hinder ondervinden door de opbouw van de tijdelijke fietsbrug. Gelieve er
ook rekening mee te houden dat de dag na
het evenement de fietsbrug terug afgebroken
wordt.
De meest recente informatie over de Ironman
is terug te vinden op https://www.riemst.be/
nl/nieuws/triatlon-ironman-op-zondag-5-augustus. Voor vragen kan je terecht bij de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst via tel. 089
366 800 of evenementen@pzbhr.be. Volg de
dag zelf ook hun Facebookpagina ‘politie Bilzen-Hoeselt-Riemst’ voor de meest recente
updates.

GEFLITST

Op vrijdag 21 september kan je aan de sporthal in Herderen vanaf 8.00 u. de sapmobiel terugvinden.

In 2005 organiseerde het gemeentebestuur, samen met verschillende Riemstse
muziekverenigingen, het project “Riemst blaast uit in Blankenberge”. Al onze muziekverenigingen trokken naar Blankenberge waar zij de hele dag door het beste
van zichzelf gaven om mensen te voorzien van prachtige muziek op verschillende
locaties doorheen de hele stad. Na Blankenberge helemaal van zijn sokken geblazen te hebben, zijn ze er dit jaar weer bij in Oostende.
Dit jaar trekken onze harmonies, fanfares en
drumbands op zondag 23 september allemaal samen naar Oostende om zich de longen uit het lijf te blazen. Ook deze keer zullen
ze weer op verschillende locaties doorheen
de stad mensen versteld doen staan met
hun muziek en deuntjes. In totaal zullen er
10 Riemstse muziekverenigingen deelnemen
wat zorgt voor een totaal van 300 muzikanten. Samen met deze muzikanten reizen verschillende fans met hen mee.
De optredens zullen bestaan uit zowel zittende als wandelconcerten. De zittende concerten starten telkens om 13.30 u. en 15.00 u.
en duren elk 45 minuten. Wil je graag op je
gemak luisteren naar deze optredens, misschien wel met een lekker drankje? Begeef
je dan zeker naar de kiosk op het Wapenplein
of naar de mobiele podia op het Vissersplein,
Sint-Petrusplein of Paulusplein. Heb je meer
zin om een wandeling te maken? Stap dan
met de verenigingen mee vanuit het Kursaal
richting Thermea Palace, het Zeeheldenplein
of de Winkelstraat/Jachthaven.
Op het einde van de dag komt dit alles samen
tot een grootse apotheose op het Wapen-

plein waaraan alle verschillende verenigingen
deelnemen.
Dus heb je zin in live muziek voorzien door
Riemstse muziekverenigingen gecombineerd
met een verfrissende zeebries en misschien
een lekker mosseltje? Kom dan zeker een
kijkje nemen in Oostende! Wil je graag mee
met de bus, dan kan je je inschrijven bij de
deelnemende verenigingen.
De deelnemende verenigingen bestaan uit:
• KH Sint-Jan Herderen.
• KF De Werkmanszonen Zichen-Bolder.
• KF Sint-Cecilia Kanne.
• KF Kunst Veredelt Vroenhoven.
• KF De Vrije Burgers Val-Meer.
• KH Sint-Martinus Riemst.
• KH Vreugd in Deugd Zussen.
• KH Concordia Vlijtingen.
• KF Alliance Kanne
• Drumband KF Sint-Cecilia Kanne
Indien het weer hen niet goed gezind is, stelt
de stad Oostende het Kursaal ter beschikking
en zullen alle concerten hier plaatsvinden.
Meer info via de dienst Cultuur – cultuur@
riemst.be – tel. 012 44 03 73.

Dit is een grote aanhanger waarop een fruitpers, pasteurisatiemodule e.d. zijn gemonteerd die het fruit rechtstreeks verwerken en
verpakken tot ‘fruitsap uit de eigen boomgaard’. Heb jij minstens 70 kg appelen of

(harde) peren? Dan kan je dit fruit laten verwerken tot je eigen vruchtensap. Het verpakte sap is minstens 18 maanden houdbaar en
eenmaal de verpakking geopend is, is het sap
nog minstens 2 maanden bruikbaar. Het sap
wordt aangeboden in drinkboxen van 5 of van
3 liter.
Om je in te schrijven voor de persdag in Herderen kan je best vooraf contact opnemen
met de Nationale Boomgaarden Stichting via
tel. 012 39 11 88.

25/06 WINNAARS TOMBOLA-ACTIE DENK, EET, KOOP LOKAAL TIJDENS 		
ZOMERHAPPENING

ROMMELMARKT MEMBRUGGEN
Rommelmarkt te Membruggen in de Demerstraat en Nolkensstraat.
Locatie: Demerstraat en Nolkensstraat,
Membruggen

ZATERDAG 4/08 | VAN 09U00
TOT 16U00
VLINDERWERKDAG
Een natuurwerkdag tijdens het Grote
Vlinderweekend. Ervaar een dagje natuurbeheer tussen de vlinders. Breng zeker
werkhandschoenen mee.
Locatie: Onder de brug Avergat, Archeologische site, Trekweg, Kanne
Organisatie: Natuurpunt Riemst i.s.m. Natuurmonumenten, Natagora en de JNM’s.
Reservatie: natuurpuntriemst@gmail.com
Contact: www.facebook/com/NPRiemst
of tel. 0473 97 48 50

ZONDAG 05/08 | VAN 09U00
TOT 21U00
BROMFIETS EN MOTORENRIT KANNE
Rondrit door de straten van Riemst
Organisatie: Bromfietsclub Kanne

ZONDAG 05/08

AL GEHOORD VAN DE
VOEDSELBANK?

De voedselbank is een initiatief van het Sociaal Huis Riemst, om 1 keer per maand een
voedselpakket aan te bieden aan cliënten
die in begeleiding zijn bij het Sociaal Huis en
aan bepaalde voorwaarden voldoen. De pakketten bestaan uit goederen die we ophalen
bij de voedselbank Limburg en bestaan uit

AVOND ROMMELMARKT HERDEREN
Locatie: Sint-Jansstraat, Riemst
Organisatie: C.V. Oot Juddere
Contact: 0477 87 01 13

IRONMAN MAASTRICHT
De Ironman van Maastricht begeeft zich
door de straten van Riemst. Meer info:
www.riemst.be.

SOCIAAL HUIS

RECREATIEVE WANDELING TE LOMMEL
Vertrek: Provil, Duinenstraat, Lommel
Afstand: 6-7-9-13-16-20-23km
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren-Riemst
Contact: Luyck Marc – marc.luyck1@
gmail.com

allerlei producten: droge voeding, groenten,
fruit, zuivel,… Ook van de Europese gemeenschap ontvangen we regelmatig producten
zoals pasta, rijst, chocolade, conserven, conflakes,… Elke maand bieden we ook brood
aan in samenwerking met een lokale bakker
Omdat iedereen een extraatje verdient tijdens
feestperiodes zoals Pasen en Kerstmis, bieden we bij deze gelegenheden extra pakketten aan. Dit dankzij de inzet van vele Riemstse verenigingen die een inzamelactie of een
evenement t.v.v. de voedselbank organiseren. Wij zijn deze vrijwilligers enorm dankbaar!

ZONDAG 12/08 | VAN 07U00
TOT 17U00

ZONDAG 05/08 | VAN 08U00
TOT 16U00

Meer info? www.desapmobiel.be.

Het is niet altijd vanzelfsprekend om
dag in dag uit een volwaardige, gezonde maaltijd op tafel te zetten. Door een
samenloop van omstandigheden kunnen er financiële problemen ontstaan
die dit niet meer toelaten. Weet dat je
er niet alleen voor staat. Het Sociaal
Huis Riemst helpt je via verschillende
initiatieven terug op weg. Heb jij bijvoorbeeld al gehoord van de voedselbank?

ZATERDAG 4/08 | VAN 15U00
TOT 22U00

BARBECUE KF DE VRIJE BURGERS
Inschrijven voor 1 augustus bij: Bertho
Bouveroux, Bitsingenweg 16; Michel
Moureaux, Bodemstraat 11; Martin Jans,
Bergstraat 9; Stéphane Bouveroux, Rechtstraat 45/1.
Locatie: Zaal De Vrije Burgers, Bergstraat
36a, Val-Meer
Organisatie: KF De Vrije Burgers
Contact: info@vrijeburgers.be

22/06 FRUITSAPFUIF
6DE LEERJAAR ALS AFSLUITER
VAN MEGA-PROJECT

DE SAPMOBIEL
KOMT LANGS

Fietsstraat Paenhuisstraat

bank. Meer info op www.riemst.be.

ZATERDAG 4/08 | VAN 19U00
TOT 23U00

MILIEU

UITBLAZEN IN OOSTENDE

NIEUWS VAN DE
PROVINCIE LIMBURG
Ook dit jaar strijkt het openluchtfestival Theater op de Markt neer in Hasselt. Noteer alvast
9 tot 12 augustus in je agenda en mis niets
van de magische mix van circus, straattheater en kunst in de publieke ruimte.
Veel voorstellingen zijn gemaakt op Limburgse bodem: ze ontstonden in het provinciaal
domein Dommelhof in Neerpelt. De provincie
stelt dat domein ter beschikking als werkplaats voor artiesten. Want die hebben niet
alleen nood aan een podium, maar ook aan
een plek om nieuwe creaties en voorstellingen te maken. Het hele jaar door gonst het
domein van bedrijvigheid. Honderden artiesten werken in dit artistieke labo en presenteren daarna hun creatieve resultaten op diverse podia in Limburg, Vlaanderen en zelfs
internationaal. Door artiesten die werkplaats
te geven in Dommelhof, draagt de provincie
Limburg bij aan een bloeiend Limburgs kunstenlandschap.
In het najaar van 2019 trek je trouwens naar
het Dommelhof voor de herfsteditie van Theater op de Markt: een internationaal circusfestival in tenten, zalen en de openlucht.
Meer info op www.theateropdemarkt.be”.

Voor de vierde maal vindt op zondag 5 augustus één van ’s werelds grootste
sportevenement de triatlon Ironman plaats, met start en finish in Maastricht. Het
fietsparcours van deze triatlon passeert ook dit jaar in Riemst.

De route loopt hoofdzakelijk over gewestwegen en de trekweg langs het Albertkanaal.
Het volledige parcours is terug te vinden
via
https://www.riemst.be/nl/nieuws/triatlon-ironman-op-zondag-5-augustus.

Aan weerszijde van de Paenhuisstraat, worden in deze zone ook geleidehekken voorzien
om een fysieke barrière te creëren tussen de
voetganger en gemotoriseerde voertuigen.
Bijkomend wordt er een extra zebrapad voorzien aan de toegang van de school, op het
kruispunt van de Paenhuisstraat en de Klein
Lafeltstraat.

WAT TE DOEN IN AUGUSTUS

DINSDAG 07/08 | 18U30

30/06 PROEVERTJESTOCHT

limburg.be

4/07 BEZOEK AMBASSADEUR SENEGAL IN KADER VAN WATERPROJECT
FAMILIE JANSSEN

KUNST –EN HOBBYBEURS
Hobbyisten stellen hun kunstwerken tentoon voor het publiek.
Locatie: Elderke, Sint-Maartenstraat 1,
Genoelselderen
Contact: tel. 0473 26 21 78 of tel. 012
227 229

ZONDAG 12/08 | VAN 11U00
TOT 16U00
MET ZELFVERTROUWEN NAAR HET
MIDDELBAAR
Dagkamp voor kinderen die in september
starten in het eerste middelbaar. Op een
speelse en leerrijke manier wordt hun
zelfvertrouwen vergroot.
Locatie: Praktijk Lies Peters, Kattestraat
18, Millen
Reservatie: peterslies@hotmail.com van
7/06-23/07
Prijs: Basistarief: 250 euro, inwoner
Riemst: 210 euro

13/08 TOT 19/08 | VAN
09U00 TOT 16U00
ROMMELMARKT MEMBRUGGEN
Rommelmarkt te Membruggen in de Demerstraat en Nolkensstraat.
Locatie: Demerstraat en Nolkensstraat,
Membruggen

WOENSDAG 15/08 | VAN
06U30 TOT 15U00
EUREGIO WANDELDAG 2018
Wandeldag met twee soorten omlopen.
Een grote omloop met een parcours doorheen de stad en een keuze uit verschillende afstanden (5-32km) en een kleine
omloop zonder parcours doorheen de
stad (4-19km). Vertrek aan dienstencentrum De Piepel in Tongeren.
Prijs: volwassene 1.50 euro; kind 0.50
euro
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren-Riemst

WOENSDAG 15/08 | 14U00
TOT 22U30

DINSDAGAVONDWANDELING
Vertrek: kerk Lauw (Tongeren)
Afstand: 6-7km
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren-Riemst
Contact: Stassen Roger – tel. 012 23 02
85 (na 19.00 u.)

ELST KERMIS
Locatie: Elsterweg, Elst

DONDERDAG 9/08 | VAN
14U00 TOT 17U00

ZONDAG 18/08

JACHTHONDENDEMONSTRATIE
GENOELSELDEREN
Een tocht van 8km doorheen het prachtige Genoelselderen met demonstratie van
Geert Dieu. Honden zijn toegelaten aan de
leiband.
Locatie: Elderke, Sint-Maartenstraat 1,
Genoelselderen
Organisatie: Elderke Wandelt
Contact: tel. 012 227 229

Meer info? Neem contact op met het Sociaal
Huis via sociaalhuis@riemst.be of tel. 012 44
09 10. De medewerkers helpen je op een discrete manier graag op weg!

ZONDAG 12/08 | VAN 11U00
TOT 16U00

WOENSDAG 15/08 | 14U00
TOT 22U30
BOLDER KERMIS
Locatie: Bolder

SPORTIEVE WANDELING IN HOUSSET
Afstand: 4-6-12-18-24-30km
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren-Riemst
Contact: Stassen Roger - tel. 012 23 02
85 (na 19.00 u. )

