
GEMEENTELIJKE  
SLUITINGSDAGEN
December is de laatste maand van 
het jaar én een echte feestmaand: 
Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar,… 
Daardoor zijn er in deze maand 
ook verschillende gemeentelijke 
sluitingsdagen:
- Maandag 25 december: Kerst-

dag
- Dinsdag 26 december: Tweede 

Kerstdag
- Woensdag 27 december t.e.m. 

vrijdag 29 december: kerst- 
vakantie

- Maandag 1 januari: Nieuwjaars-
dag

Vanaf dinsdag 2 januari zijn 
de gemeentelijke diensten terug 
geopend en zijn we klaar om 2018 
in te vliegen.

Opgelet: Op woensdag 27 en 
vrijdag 29 december is de dienst 
Bevolking WEL geopend van 9.00 
u. tot 12.30 u.

Het Sociaal Huis is WEL open op 
woensdag 27 en donderdag 28 
december. Na nieuwjaar is het 
Sociaal Huis terug geopend vanaf 
woensdag 3 januari.

De bibliotheek is enkel gesloten 
op maandag 25 en dinsdag 26 
december.

KRINGWINKEL DE KOOP 
WORDT VANAF NU 
KRINGWINKEL RESET
De naamsverandering wordt vanaf 
1 januari doorgevoerd en komt er 
naar aanleiding van de fusie met 
Kringwinkel West-Limburg en het 
Hergebruikcentrum Limburg. De 
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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 39, jean.nicolaes@
telenet.be I Rachelle Onclin 0499 56 68 98, rachelle.onclin@
gmail.com I Davy Renkens 0494 61 89 99, davyrenkens@
hotmail.com I Anja Slangen 0479 40 20 46, anja.slangen@
hotmail.com

N-VA Anita Beusen 0497 18 40 52, anita.beusen@pandora.be 
I Agnes Coenegrachts 0497 81 44 09, coenegrachtsagnes@
gmail.com I Etienne Gielen 0495 64 71 72, etienne.gielen@
telenet.be I Dirk Jacobs 0473 22 05 68, dirk.jacobs83@ 
telenet.be I Marc Konings 0472 86 73 54, marckonings@ 
msn.com I Jan Peumans 02 552 11 06 of 02 552 11 07,  
jan.peumans@vlaamsparlement.be I Jo Ruyters 0496 20 60 15, 
jo.ruyters@telenet.be 

OPEN VLD Steven Coenegrachts 0477 36 81 11, steven.
coenegrachts@openvld.be I Jan Noelmans 0496 79 32 16, jan@
mathiasdeclercq.be I Ludwig Stevens 012 45 76 66 of 0473 34 
64 55, ludwig.stevens@sterimed.be

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

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

nieuwe naam ‘Kringwinkel Reset’ 
werd gekozen door de medewer-
kers op hun personeelsevenement. 
Daarbij zullen ook de openingsuren 
vanaf januari veranderen:
- Maandag - vrijdag: 10.00 u. – 

18.00 u.
- Zaterdag: 10.00 u. – 16.00 u.

WARMSTE WEEK: WENS- 
AMBULANCEZORG RIEMST
Ook in onze gemeente doen er 
organisaties mee met de Warmste 
Week van Studio Brussel. Zo is er 
bijvoorbeeld Wensambulancezorg 
vzw Riemst. Zij verzorgen de laatste 
wensen van palliatieve mensen.

Het kan gaan van een laatste 
bezoek aan het ouderlijke huis, 
een bezoek aan een pretpark of 
dierentuin, een namiddagje naar de 
zee,… en nog veel meer. Wensam-
bulancezorg vzw  Riemst zorgt 
ervoor dat deze wensen vervuld 
worden en dat de mensen vervoerd 
worden in een hiervoor speciaal 
ontworpen ambulance.

Wil jij deze vzw steunen? Organi-
seer een leuke actie en registreer 
die op https://dewarmsteweek.
stubru.be/. De opbrengst van jouw 
actie wordt dan geschonken aan 
Wensambulancezorg vzw Riemst.

LIEFSTE SINT, LEG JE DUUR-
ZAME SPULLETJES IN MIJN 
SCHOENTJE?
Sinterklaas en zijn pieten zijn volop 
bezig met het inkopen van leuke 
geschenken. We zijn ervan over-
tuigd dat ze hierbij ook rekening 
houden met het milieu! Kies bijvoor-
beeld voor geschenken met een 
PEFC-label en zorg zo mee voor 
een duurzaam bosbeheer.

Wist je dat er van woensdag 8 
november t.e.m. woensdag 6 

december ook leuke cadeautjes te 
vinden zijn in Kringwinkel De Koop? 
Kies voor gerecycleerde cadeaus 
en zorg mee voor een duurzame 
sinterklaasperiode.

FUSIE TUSSEN FONDS VOOR 
ARBEIDSONGEVALLEN EN 
FONDS VOOR DE BEROEPS-
ZIEKTEN.
Het Fonds voor arbeidsongevallen 
en het Fonds voor de beroepsziek-
ten zijn gefusioneerd tot Fedris, het 
Federaal agentschap voor beroeps-
risico’s. Heb je hulp nodig naar 
aanleiding van je arbeidsongeval? 
Algemene vragen over beroeps-
ziekten? Een sociaal assistent van 
Fedris kan je bijstaan! Het dichtst-
bijzijnde kantoor bevindt zich in 
Tongeren, Dijk 124. Je kan er elke 
eerste maandag van de maand 
terecht tussen 10.00 u. en 12.00 u. 
of via tel. 012 45 92 50. 

WACHT NIET LANGER IN DE RIJ: 
GEBRUIK HET E-LOKET
Dankzij het e-loket kan je 24/7 jouw 
attesten of aktes online aanvragen 
op een 100% beveiligde en rechts-
geldige manier. In de meeste geval-
len 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 
veiligheidsmechanismen ingebouwd 
waardoor de wachttijd tot maximaal 
48 uur kan oplopen. 

Heb je nog vragen? 
Dan kan je terecht 
bij de dienst 
Bevolking via tel. 
012 44 03 10 of 
via bevolking@
riemst.be
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De kerstperiode, een periode van gezellig samen zijn met familie en vrienden. 
Ook in onze dorpsrestaurants kan je komen genieten van leuk gezelschap én 
overheerlijke feestmenu’s.

Kerstmenu’s
in de dorpsrestaurants

Vlijtingen
Op dinsdag 19 december kan je in het 
dorpsrestaurant van Vlijtingen (parochiaal 
centrum) terecht voor dit heerlijk kerstmenu:
• Voorgerecht: toast champignons
• Soep: aspergeroomsoep
• Hoofdgerecht: gemarineerd gebraad met 

wildsaus, Parijse worteltjes en Pommes 
Duchesses

• Dessert: ijskerststronk

Kanne
Op woensdag 20 december wordt in het 
dorpsrestaurant van Kanne (C.O.C.K.-lokaal) 
dit feestelijk kerstmenu geserveerd:
• Voorgerecht: garnalencocktail
• Soep: tomatenroomsoep
• Hoofdgerecht: kerstkalkoen met champig-

nonroomsaus, cresson en dennenappel-
tjes

• Dessert: ijskerststronk

Riemst
In Riemst (Dienstencentrum De Linde) kan je 
genieten van een heerlijk kerstmenu op don-
derdag 21 december:
• Voorgerecht: zalmcocktail
• Soep: pompoenroomsoep
• Hoofdgerecht: coq au vin, gepocheerde 

halve peertjes met veenbessen en kroket-
jes.

• Dessert: ijskerststronk

Meer info
Reserveren voor de dorpsrestaurants in Vlij-
tingen of Kanne doe je via tel. 012 45 41 72. 
Voor het dorpsrestaurant in Riemst via tel. 
012 21 46 98. Reserveer tijdig, en uiterlijk 2 
dagen op voorhand, om zeker te zijn van een 
plaats. Wist je trouwens dat je gebruik kan 
maken van de mindermobielencentrale om je 
van en naar de dorpsrestaurants te brengen? 

Gezond het nieuwe jaar in!

Voor velen is de kerstperiode ook de tijd van 
het jaar waarin lekker en veel gegeten en ge-
dronken wordt. Wil je die feestkilo’s vermijden 
en fit en gezond de feesten doorkomen? Ga 
dan dit jaar voor gezonde feesten. 

Zelf achter het fornuis
Zorg je zelf voor de feestmaaltijd? Bedenk op 
voorhand gezonde en feestelijke alternatie-
ven. Vervang vette aperitiefhapjes door dip-
groentjes. Voorzie kleurrijke sausjes op basis 
van yoghurt of magere kaas en verse kruiden. 
Vul aan met stukjes getoast en gekruid brood. 
Soep als voorgerecht is niet te zwaar en kan 
je makkelijk omtoveren tot een feestsoep. 
Wat dacht je van pastinaaksoep met appel of 
koolsoep met garnalen? Hou je hoofdgerecht 
licht door vis of gevogelte en veel groenten op 
het menu te zetten. Fruit vormt de ideale ba-
sis voor een gezonde afsluiter. Gegratineerde 
peren met walnoten zijn feestelijk en een bom 
vol vitaminen.

IN DE KIJKER 

SMULLEN TIJDENS DE KERSTPERIODE! 
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Voorwoord
Deze 37Zeventig mag je gerust een feest- 
editie noemen. We openen met enkele tips 
voor een gezonde feestmaaltijd en nodigen 
je daarbij graag uit voor de kerstmaaltijden 
in onze dorpsrestaurants. Uiteraard gaat 
de overgang naar het nieuwe jaar ook 
gepaard met vuurwerk, maar gebruik het 
voorzichtig en denk ook aan onze huis- 
dieren. 

Recent werd het licht op groen gezet voor 
de derde en laatste fase van de doortocht 
Riemst-Centrum: een herinrichting van de 
Tongersesteenweg. Hierdoor kunnen we 
blijven inzetten op de verkeersveiligheid in 
onze gemeente.

Wist je trouwens dat het plateau Kanne- 
Caestert officieel erkend werd als archeo- 
logische site? Nieuwe onderzoeken lever-
den resultaten op met een grote weten-
schappelijke waarde, je leest er alles over 
in deze 37Zeventig.

Verder ontdek je in deze editie enkele 
boeiende bouwprojecten. In Vroenhoven 
biedt de Kleine Landeigendom een sociale 
verkaveling met 11 loten aan en vanaf de 
lente van 2018 ook 12 sociale koopwonin-
gen. Aan eigenaars van een woning willen 
we graag een oproep doen om te verhuren 
aan een sociaal verhuurkantoor. Dat levert 
interessante voordelen op!

Bij deze wil ik jullie alvast uitnodigen voor 
de nieuwjaarsreceptie op zondag 21 
januari in zaal ’t Paenhuys. Samen klinken 
we op het nieuwe jaar. Geniet alvast van 
deugddoende kerstdagen. 

Tot volgend jaar!

Mark Vos
Burgemeester

WEETJES

 

WAT TE DOEN IN DECEMBER

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

www.riemst.be

DOORTOCHT RIEMST- 
CENTRUM FASE 3: 
HERINRICHTING  
TONGERSESTEENWEG  P2

HOE OMGAAN MET 
VUURWERK TIJDENS DE 
FEESTDAGEN?  P2

HELP DE AFVAL- 
OPHALER EN BIED JE  
AFVAL CORRECT AAN!  P3

WEETJES  P4

ZATERDAG 16/12 EN ZON-
DAG 17/12 | 10U00
KERSTMARKT VLIJTINGEN
Organisatie: Verenigd Vlijtingen
Contactpersoon: Gani Rouflart – gsm 
0477 75 53 56

ZATERDAG 16/12 TOT  
ZONDAG 17/12 | 10U00 TOT 
18U00
TENTOONSTELLING EERSTE  
WERELDOORLOG
Honderd jaar geleden, in december 1917 
werd de volledige bevolking van Elst, 
gehucht van Millen, uit haar huizen gezet 
door de Duitsers. Zij gebruikten Elst als 
schietterrein om hun nieuwe wapens 
te testen. Tot de wapenstilstand op 11 
november 1918 mocht er niemand terug 
naar huis in Elst.
Boek te koop tijdens de tentoonstelling: 
De Groote Oorlog | Elst ontruimd… en in 
Millen de boer, hij ploegde voort
Organisatie: Geschiedkundige Kring Millen
Locatie: PCC Millen, Tikkelsteeg 7, Millen
Contactpersoon: Odette Merken – gsm 
0472 32 19 73

ZONDAG 17/12 | 14U00 TOT 
18U00
KERST KNUTSELEN IN KANNE
Gezellig knutselen met heerlijke choco-
melk en een bezoekje van de Kerstman
Deelnameprijs: 2,5 euro
Organisatie: C.O.C.K. 
Locatie: Zaal C.O.C.K. Onder De Kerk
Inschrijven en betalen vóór 8 december 
bij Drankhandel Epding, Brugstraat 44, 
Kanne

ZONDAG 17/12 | 13U00
KERSTWANDELING
Organisatie: Feestcomité Elst
Deelnameprijs: 2,5 euro
Contactpersoon: Raf Baudin - raf.bau-
duin@telenet.be

DINSDAG 19/12 | 11U30 TOT 
17U00
KERSTFEEST
Organisatie: Okra, Trefpunt Kanne
Om 11.30 u is de misviering met aanslui-
tend een glas bubbels, hapjes en een drie 
gangen menu met koffie als afsluiter.
Locatie: Restaurant De Louvain, Sta-
tiestraat 2, Kanne
Deelnameprijs: leden 23 euro en niet-le-
den 28 euro
Inschrijven vóór 10 december via  
okratrefpuntkanne@gmail.com

VRIJDAG 22/12
BIERDAG PJZB
Organisatie: PJZB Zichen-Bolder
Locatie: Kerkstraat 33, Zichen. 
Contactpersoon: Yannick Jacobs –  
yannickjacobs@hotmail.com –  
gsm 0479 75 93 60

ZATERDAG 23/12
WAFELVERKOOP
Organisatie: Koninklijke Fanfare De Vrije 
Burgers Val-Meer vzw
Contactpersoon: Stéphane Bouveroux – 
info@vrijeburgers.be – gsm 0477 24 03 04

DINSDAG 26/12 | 15U30
KERSTSTALLENWANDELING
Wandeling van Zichen naar Zussen en 
Bolder met drankjes en hapjes.
Organisatie: Landelijke Gilde Zichen-Zus-
sen-Bolder
Contactpersoon: Jan Coenegrachts – jan.
coenegrachts1@skynet.be – gsm 0472 
27 39 10

ZONDAG 31/12
WINTERTOCHT
Wandelen in en door Tongeren
Organisatie: Wandelvrienden Tonge-
ren-Riemst
Afstanden: 4, 8, 12, 16 of 21 km
Vertrek: 7.00 u., V.I.I.O. Humaniora-Colle-
ge, St.Truidersteenweg 17, Tongeren
Contactpersoon: Roger Stassen – tel. 012 
23 02 85

ZONDAG 31/12
NIEUWJAARSFUIF
Organisatie: Oud-leiding chiro Vlijtingen
Locatie: zaal Concordia, Vlijtingen

ACTIVITEITEN 
DIENSTENCENTRUM 
DE LINDE
Locatie: Dienstencentrum De Linde - Pae-
nhuisstraat 11 – 3770 Riemst - Tel. 012 21 
46 98 - dienstencentrum@riemst.be

DINSDAG 5/12 
OKRA-CREA-WORKSHOP
Maak kerstdecoratie met gipsverband
Prijs: Okra-leden 10 euro en niet-leden  
14 euro
Inschrijven: Okra-Crea Limburg – tel. 011 
26 59 39 – crea.limburg@okra.be

WOENSDAG 6/12 EN WOENS-
DAG 20/12 | 13U30 TOT 
16U30
BREICAFE
Breien en haken is hip, brei op eigen 
tempo en geniet van een leuke babbel. 
Deelname is gratis, vooraf inschrijven niet 
nodig. Koffie en frisdranken aan 1 euro. 

DINSDAG 12/12 | 19U30 TOT 
21U30
WORKSHOP: DE KRACHT VAN DE 
NATUUR
In deze workshop leer je wat Moeder Na-
tuur ons biedt om op een natuurlijke wijze 
allerlei klachten aan te pakken.
Begeleidster: Nadia Thys – gsm 0497 42 
51 71 – nadia.thys@telenet.be
Prijs: 5 euro per gezin per sessie
Inschrijven via dienstencentrum@riemst.be 
of tel. 012 21 46 98

DINSDAG 19/12 | 19U00 TOT 
21U00
INITIATIESESSIE: EFT
Emotional Freedom Techniques (Emotio-
nele bevrijdingstechnieken) of EFT is een 
vorm van emotionele acupressuur. Met 
EFT haal je de emotionele lading of span-
ning af van beladen of gespannen emoties 
of herinneringen zodat je de pijn of angst 
e.d. niet meer voelt.
Gratis deelname, wel inschrijven via 
dienstencentrum@riemst.be of tel. 012 21 
46 98

Wij wensen 
je fijne

kerstdagen!

28/09 Louis Meij, zo van Stefan en 
Désirée Heusschen, Herderen

HUWELIJKEN
02/09 Jens Gilson en Manon 
Theunissen, Val-Meer

02/09 Gunnar Deckers en Gina 
Coenegrachts, Bolder

08/09 Dries Pannekoeke en Kelly 
Vandecaetsbeek, Zichen

09/09 Etienne Stegerman en Lincy 
Kaptijn, Millen

09/09 Niels Vits en Alexander 
Vijghen, Millen

09/09 Giel Somers en Nadine 
Duchateau, Bolder

09/09 Nelson Meers en Lien 
Dewalleff, Millen

15/09 Gerardus van Kruining en 
Esther Huijskens, Zichen

16/09 Kenny Claesen en Nathalie 
van der Heijden, Membruggen

20/09 Kevin Roumans en Nele 
Vande Casteele, Vlijtingen

30/09 Alexander Nathan en 
Roxanne Williams, Herderen

HUWELIJKSJUBILEA
GOUD

16/09 Gisbert Nivelle en Catharina 
Husquet, Millen

29/09 Emile Tack en Lisi Husques, 
Millen

29/09 Laurent Huls en Francinne 
Jeurissen, Vlijtingen

29/09 Mathieu van Deurse en 
Leonie Joniaux, Lafelt

DIAMANT

11/09 Jean Rogister en Trinette 
Theunissen, Val-Meer

21/09 Ludovicus Cleuren 
en Marguerithe Brulmans, 
Genoelselderen

BRILJANT

26/09 Emile Dupuis en Anny 
Reggers, Val-Meer

OVERLIJDENS
02/09 Idali Vandenbosch 
(°23/07/1929), echtg. van Hubertus 
Hamers, Val-Meer

02/09 Christiaan Cielen 
(°25/09/1932), echtg. van Anna 
Peumans, Vlijtingen

02/09 Hendrik Hertogen 
(°08/12/1933), echtg. van Idaly 
Houbaer, Riemst

08/09 Antoon Liket (°07/09/1942), 
echtg. van Mariette Smets, Zussen

08/09 Lucienne Smeets 
(°24/08/1945), Millen

14/09 Guillemine Reynders 
(°16/03/1939), wed. van Pieter 
Reynders, Herderen

14/09 William Janssen 
(°13/10/1948), echtg. van Liliane 
Lambrechts, Kanne

17/09 Egidius Stevens 
(°06/04/1930), echtg. van 
Margaretha Jans, Vlijtingen

21/09 Wilhelmina Haesen 
(°13/07/1954), echtg. van Hendrik 
Crauwels, Vroenhoven

28/09 Maria Roeimans 
(°17/08/1921), Herderen

29/09 Jean Toppets (°11/09/1943), 
wed. van Arlette Berden, Millen

GEBOORTEN
03/09 Jax Theunissen, zn. van 
Joery en Laura Neven, Millen

04/09 Niels Neven, zn. van Sven en 
Karolien Bastiaens, Herderen

05/09 Joey Freson, zn. van Glenn 
en Melissa Beusen, Herderen

06/09 Nora Joppen, do. van Niels 
en Marijke Lemmens, Kanne

10/09 Siebe Cremers, zn. van Hans 
en Marijke Jordens, Zussen

12/09 Abdelwahab El Koukouchi, 
zo. van Kamal en Asmae Chamlali, 
Vroenhoven

15/09 Amélie Palmans Gaj, do. van 
Johny en Patricia Gaj, Herderen

19/09 Laure Simons, do. van Lode 
en Leen Stassen, Bolder

19/09 Rayan Braat, zo. van 
Nathalie, Herderen

20/09 Balou Quintas Giesen, 
do. van Manuel en Bo Smits, 
Vroenhoven

21/09 Boris Wittelings, zo.van 
Fredericus en Nicole Zeegers, 
Kanne

23/09 Mats Rubens, zo. van Jurgen 
en Femke Gilson, Herderen

23/09 Nora Rubens, do. van 
Jurgen en Femke Gilson, Herderen

23/09 Jad Guennani, zo. van 
Abdelali en Aouatif Adadi, Millen

23/09 Max Galat, zo van Agata, 
Zussen

27/09 Victor Pentchev, zo van 
Dimitar en Melanie Ho-Kang-You, 
Vlijtingen

Heerlijk uit eten 
Wanneer je uit eten gaat tijdens de feestda-
gen heb je minder invloed op het menu. Een 
aantal tips: let op je porties en stop wanneer 
je voldaan bent. Beperk gefrituurde gerech-
ten en vraag gerust een extra portie groenten. 
Zorg dat je niet met een grommende maag 
aan de feestmaaltijd begint, want zo is de 
kans groter dat je je op de hapjes stort. 

Wat met alcohol? 
Genieten van de feesten kan ook zonder of 
met minder alcohol. Experimenteer daarom 
eens met mocktails of wissel alcoholische 
drankjes af met non-alcoholische. Voorzie 
naast wijn, steeds water op de tafel. Zo kan 
je de dorst lessen en voldoende afwisselen. 

En bewegen dan? 
Sta regelmatig op tussen de gangen van je 
diner. Onderbreek je lunch met een korte 
wandeling. Zo neem je heel wat vitamine-D 
op en krijg je onmiddellijk een energieboost. 
Blijf tijdens de feestdagen zoveel mogelijk in 
beweging. Op die manier voorkom je extra 
feestkilo’s. 

Geniet dus van gezonde, lekkere feesten in 
goed gezelschap. Op naar een gelukkig 2018 
vol spetterende momenten!

Bron: Logo Limburg



MILIEU 

HELP DE AFVALOPHALER 
EN BIED JE AFVAL  
CORRECT AAN!  
Het correct aanbieden van je afval 
vergemakkelijkt het werk van de af-
valophaler en is cruciaal voor het re-
cyclageproces. In samenwerking met 
Limburg.net geven we enkele tips.

• Zorg dat je afval tijdig klaarstaat. De 
ophaalrondes starten om 6.00 u., maar de 
ophaaluren kunnen variëren. Zet je afval 
daarom altijd de avond voordien buiten. 

• Zorg dat je afval niet te zwaar is. In 
een huisvuilzak van 44 liter, mag max. 10 
kg afval zitten. Voor een huisvuilzak van 22 
liter is dit 5 kg. Papier en karton mogen een 
maximumgewicht van 15 kg hebben.

• Bied je gft-container met gesloten 
deksel aan. 

• Bind papier en karton goed samen. Pa-
pier en karton mogen enkel aangeboden 
worden in een kartonnen doos die goed 
dicht is, zodat het niet kan wegwaaien. 

• Sluit je pmd-zakken deftig af. Zorg dat 
er geen afval kan uitvallen. Er mag boven-
dien geen pmd aan de zak vastgehangen 
worden, alles moet in de zak zitten.

• Plak je huisvuilzak niet dicht. Zorg dat je 
huisvuilzakken goed afgesloten zijn, maar 
doe dit niet door de zakken dicht te plak-
ken. 

Quotum  
huisvuilzakken al afgehaald?
Haal je quotum huisvuilzakken af vóór 31 
december 2017. In het gemeentehuis kan je 
hiervoor nog terecht tot vrijdag 22 decem-
ber, 13.00 u. Bij de lokale handelaars kan je 
terecht tot eind december. 

Heb je een rol huisvuilzakken over? Ruil ze in 
bij de milieudienst tegen e-portemonneepun-
ten. Op www.e-portemonnee.be kan je een 
kijkje nemen hoe je deze punten kan verzil-
veren, bijvoorbeeld door cadeaucheques, De 
Lijn-rittenkaart of filmtickets.

Meer info? Dienst Milieu – milieu@riemst.be 
– tel. 012 44 03 40. 

12/10 5 JAAR DIENSTENCENTRUM DE LINDE 
 EN 5 JAAR DORPSRESTAURANT RIEMST    

21/10  VERWENDAG 
 DE BOEKERIJ 

18/10  CULTUURQUIZ

29/10  GEZINSDAG

ACTIEPLAN 2020

DOORTOCHT RIEMST-CENTRUM FASE 3: 
HERINRICHTING TONGERSESTEENWEG
Investeren in verkeersveiligheid loont! Uit de Monitor Letselongevallen 2016 bleek 
dat Riemst het met minder dan 20 letselongevallen per 10.000 inwoners zeer goed 
doet, maar elk ongeval is er één teveel. Om die cijfers nog te verbeteren, blijft de 
gemeente inzetten op verkeersveiligheid. Recent werd het licht op groen gezet 
voor de derde en laatste fase van de doortocht Riemst-Centrum: een herinrichting 
van de Tongersesteenweg. Jouw evenement hier ook zien verschijnen? Geef je activiteit tijdig in via www.

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

evenementen dienen vóór maadag 4 december ingevoerd te zijn in de UiT- 

databank. Meer info op www.riemst.be.  

11/10 CULTURODROOM: BIB-LIEB   

GEFLITST

VRIJDAG 24/11 | 19U30
KAARTAVOND KWAJONGEN
Locatie: Parochiaal Centrum, Klooster-
straat 18, Vlijtingen
Prijzen: volledig verdeeld varken. 
Contactpersoon: Josy Stevens – josy.
stevens@telenet.be – gsm 0479 51 28 24. 

ZONDAG 3/12 
KERSTCONCERT MET ELLY EN KOEN 
VAN GEBAK
Organisatie: Samana Genoelselderen
Locatie: Onze-Lieve-Vrouwstraat, Genoel-
selderen
Deelnameprijs: 7 euro
Inschrijven vóór 1 december via 
miet1979@yahoo.com 

ZONDAG 3/12
RECREATIEVE WANDELING IN OP-
GRIMBIE
Organisatie: Wandelvrienden Tonge-
ren-Riemst
Afstanden: 4, 6, 12 of 18 km
Contactpersoon: Luyck Marc – tel. 012 45 
57 67 – marc.luyck@gmail.com

DONDERDAG 7/12 | 12U45
INFO MEERDAAGSE REIS GARDA-
MEER EN NEOSCAFÉ
Info busreis Gardameer 26/5/2018 tot 
03/06/2018, Koffie met taart.
Locatie: Gasthof Delicia, Visésteenweg 
226, Zichen
Organisatie: Neos VZW
Neos café: leden aan het woord en afslui-
tend mosselsouper 
Inschrijven vóór 30 november via Yvan 
Vos – tel. 012 45 28 00 - gsm 0474 64 82 
12 – yvan.vos@skynet.be

DONDERDAG 7/12 | 19U00
CURSUS HET VERHAAL VAN CHOLE-
STEROL
Organisatie: KVLV Val-Meer
Locatie: Zaal De Bond, Bampstraat 8, 
Val-Meer
Contactpersoon: Maria Jackers -  tel. 012 
45 57 07

ZATERDAG 9/12
SPORTIEVE TOCHT TE KOERSEL,  
20 KM
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren- 
Riemst
Carpooling vanop De motten in Tongeren
Contactpersoon: Roger Stassen –  
tel. 012 23 02 85

ZATERDAG 9/12 EN ZONDAG 
10/12 
KERSTMARKT HERDEREN
Zaterdag vanaf 16.00 u., zondag vanaf 
15.00 u.
Locatie: Sporthal Herderen, St.-Jansstraat 
8, Herderen
Organisatie: C.V. Oot Juddere, Tho-
kestrappers, KVLV
Contactpersoon: Bertho Rouflart – gsm 
0477 70 92 50

ZONDAG 10/12
WINTERWANDELING IN VOEREN
Wandeling met lekkere schnaps onderweg
Vertrek: 12.15 u., Sporthal Riemst, carpool
Inschrijven vóór 6 december via Jos 
Meers – tel. 012 44 03 48 of jos.meers@
riemst.be
Info: Roger Stassen – tel. 012 23 02 85 of 
Mewissen Tony – gsm 0477 55 71 57 

ZONDAG 10/12 | 11U00 TOT 
12U00
RIEMST GAAT KLASSIEK!
Jong talent uit Riemst laat zien wat ze 
kunnen in een reeks klassieke aperitief-
concerten. 
Op zondag 10/12 bijt Game of Brass de 
spits af door je mee te nemen op een mu-
zikale tocht, o.a. Riemstenaar Tom Simons 
maakt deel uit van dit quintet. 
Locatie: Onder de brug Vroenhoven, 
Maastrichtersteenweg 212, Riemst
Deelnameprijs: 5 euro
Inschrijven via de dienst Cultuur – cultuur@
riemst.be – tel. 012 44 03 73.
 
MAANDAG 11/12 | 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’, ‘gemeenteraad’ en 
‘agenda’.

ZATERDAG 16/12 | 16U00
KERSTWANDELING EN KERSTMARKT
Locatie: PCM Nolkenstraat
Organisatie: Mummerke Feest
Contactpersoon: Luc Liebens – gsm 0476 
94 38 17

ZATERDAG 16/12 | 20U11
CARNAVALSBAL
Organisatie: CV De Keuj
Locatie: Zaal St.Jan in Herderen

ZATERDAG 16/12 | 15U00
KERSTMARKT WZC HUYSE ELCKER-
LYC
Locatie: Trinellestraat 23, Millen

ZATERDAG 16/12 | 18U00
KERSTFEEST K.H. BROEDERBAND
Locatie: Voorcafé Broederband, Misweg, 
Zussen
Contactpersoon: Danny Wolfs -  wolfsdan-
ny@yahoo.com

ZATERDAG 16/12 | 19U30
ST.-CECILIAFEEST HEREN
Organisatie: Koninklijke Fanfare De Vrije 
Burgers Val-Meer vzw
Locatie: Zaal De Vrije Burgers, Bergstraat 
36a, Val-Meer
Contactpersoon: Stéphane Bouveroux – 
info@vrijeburgers.be – gsm 0477 24 03 04

Nieuwe inzichten
In de periode 2007-2011 werd onder aus-
piciën van de Vlaamse overheid en met me-
dewerking van de gemeente Riemst en de 
voorloper van IOED Oost een nieuwe studie 
opgestart. Onvermijdelijk leverde nieuw on-
derzoek niet alleen tot nieuwe vragen, maar 
ook en vooral tot nieuwe inzichten.

Een eerste nieuw inzicht gaat over de dat- 
ering van de hoogtenederzetting. Nieuwe 
dateringen plaatsen de versterking in de mid-
den-ijzertijd tot in de Gallo-romeinse periode. 
Sporen van een Romeins verleden werden 
echter niet gevonden, ook niet van de aan-
wezigheid van grote legertroepen. 

Een tweede inzicht betrof de grootte van de 
versterking. Eerder onderzoek liet de verster-
king ophouden ter hoogte van de kasteel-
hoeve en gaf aan dat het ca. 20 ha besloeg. 
Het nieuwe onderzoek toonde aan dat de 
versterking zich bijna tot aan de observant 
en het vroegere voetbalveld uitstrekte. Dit be-
tekent dat de versterkte ruimte plots 40 ha. 
bedroeg. Dit maakt van Caestert de grootste 
hoogteversterking van Vlaanderen. 

ONROEREND ERFGOED
PLATEAU KANNE-CAESTERT 
BESCHERMD ALS  
ARCHEOLOGISCHE SITE
Het plateau Kanne-Caestert spreekt tot de verbeelding van velen. In 2007-2011 
werd er nieuw onderzoek verricht, wat resultaten met een grote wetenschappelijke 
waarde opleverde. Daarop werd het plateau beschermd als archeologische site.

Een derde en laatste inzicht kwam er in de 
globale chronologie van de versterking: delen 
van de versterking bleken plots jonger te zijn 
dan eerst gedacht en moeten mogelijk met 
het kasteeldomein en met de belegeringen 
van Maastricht in verband worden gebracht.

Op naar de bescherming
Omdat de resultaten een grote wetenschap-
pelijke waarde hebben én het feit dat het 
gracht- en walsysteem uit de ijzertijd uiter-
mate goed bewaard is, zette het agentschap 
Onroerend Erfgoed in samenwerking met de 
gemeente Riemst en IOED Oost aan om een 
beschermingstraject uit te zetten. Op 22 sep-
tember 2017 ondertekende bevoegd minister 
Bourgeois het beschermingsbesluit. 

Interessant én uniek aan dit besluit is dat ook 
de onderliggende mergelgroeves mee zijn 
beschermd. Deze stammen niet uit de peri-
ode van de versterking, maar maken wel een 
onlosmakelijk deel uit van de historie van de 
plek.  

Herinrichting 
N79 Maastrichtersteenweg
In 2012 werd de eerste fase van de herin-
richting van de doortocht uitgevoerd. In 2016 
kreeg de N79 Maastrichtersteenweg een ma-
ke-over. De steenweg kreeg een moderne in-
richting vanaf het gemeentehuis tot ongeveer 
150 meter voorbij het kruispunt met de Klein 
Lafeltstraat. Er kwamen veilige fietspaden, 
een voorsorteerstrook naar de KMO-zone 
‘Op ’t Reeck’, nieuwe bushaltes en duidelijk 
afgebakende langsparkeerplaatsen. Twee 
middengeleiders creëren voortaan een vertra-
gend effect voor het doorgaand verkeer. De 
Vlaamse overheid, het gemeentebestuur van 
Riemst en Infrax investeerden samen ruim an-
derhalf miljoen euro in deze herinrichting.

Herinrichting Tongersesteenweg
In een samenwerkingsverband tussen het 
Agentschap Wegen en Verkeer, Infrax, de ge-
meente Riemst en de Watergroep zal nu ook 
de Tongersesteenweg heringericht worden. 
Dit over een lengte van 530 meter, vanaf de 
vierkantshoeve (even voorbij het Total tank-
station) tot aan Villa Neven. Er worden nieuwe 
waterleidingen aangelegd, er komt een ge-
scheiden riolering en een volledig nieuw weg-
dek met twee versmald ogende rijstroken. De 
herinrichting is in dit opzicht uniform aan deze 
van de Maastrichtersteenweg. Daarnaast 
komt er bij het binnenrijden van het centrum 
een asverschuiving met poorteffect en een 
groene middenberm. Ook wordt er de nodige 
aandacht besteed aan voldoende parkeer-
ruimte en groenvoorzieningen.

12 sociale koopwoningen
Op de Bloesemstraat biedt De Kleine Landei-
gendom vanaf de lente van 2018 ook 12 
sociale koopwoningen aan. Er zijn drie ver-
schillende woningtypes (a, b en c). Elk type 
woning heeft 3 slaapkamers. U kan zich 
reeds laten inschrijven op het wachtregister 
voor deze 12 woningen.

Meer info?
Wens je meer informatie over één van boven-
staande projecten? Neem dan zeker contact 
op met de Kleine Landeigendom via tel. 012 
23 68 68, info@kleinelandeigendom.be of 
neem een kijkje op www.kleinelandeigendom.
be. 

Nieuwe verkaveling Bloesem-
straat
Op de Bloesemstraat in Vroenhoven voorziet 
de Kleine Landeigendom een sociale verka-
veling van 11 loten, die onmiddellijk te koop 
zijn.

De oppervlakte van de loten varieert tussen 
283 m² en 463 m². De kostprijzen variëren 
tussen 31.130 euro en 50.930 euro of 110 
euro/m² (notariskosten niet inbegrepen). Er 
kan geen sociale lening bekomen worden 
voor de aankoop. Een belangrijke voorwaar-
de is dat de woning winddicht dient te zijn 
binnen de 4 jaar na datum van de aankoop. 

Denk aan je huisdieren!
Voor het welzijn van onze dieren wordt vuur-
werk best niet of zo weinig mogelijk gebruikt. 
Het veroorzaakt stress en elk jaar zijn er die-
ren die uit schrik weglopen of ontsnappen uit 
de weide. Als er vuurwerk wordt aangekon-
digd zet je dieren die op een wei verblijven, 
dus best op stal. Ook voor dieren binnenshuis 
zijn er enkele preventiemaatregelen mogelijk. 
Laat ze bijvoorbeeld op voorhand wennen 
aan het geluid van vuurwerk door geluids-
fragmenten. Creëer op het moment van het 
vuurwerk een veilige omgeving en blijf bij je 
huisdier. Ontdek meer tips op http://www.
huisdierinfo.be/dieren-en-vuurwerk. 

Wist je dat er ook stil vuurwerk bestaat? Bij dit 
soort vuurwerk is er slechts een zachte knal 
hoorbaar, dit kan het welzijn van onze huis-
dieren flink vergroten!

Hou het veilig
Brandweerzone Oost-Limburg raadt onder-
staande preventietips aan.
• Koop enkel wettelijke en veilige pro-

ducten bij een bekend en betrouwbaar 
specialist. Bij elk goedgekeurd product zit 
verplicht een gebruiksaanwijzing in het Ne-
derlands. Heb je vuurwerk gekocht, steek 
dit vooral niet in je broekzak, maar vraag 
aan de verkoper een gepaste verpakking. 
Eenmaal thuis, bewaar je dit op een koele 
en droge plaats, buiten het bereik van kin-
deren.

WONEN IN RIEMST!
De Kleine Landeigendom is een sociale bouwmaatschappij die instaat voor de 
verkoop van sociale bouwkavels en sociale koopwoningen. Momenteel lopen er 
twee projecten in het centrum van Vroenhoven. 

MILIEU

HOE OMGAAN MET 
VUURWERK TIJDENS DE 
FEESTDAGEN?
Niets zo leuk als het nieuwe jaar inluiden met een spetterend vuurwerk. Toch 
is het afsteken van vuurwerk niet zonder gevaar. Verpest jouw feestdagen niet 
en gebruik het veilig én met mate. Wij geven je graag enkele tips!

gunstige regeling bij de personenbelasting.
• Het SVK zal er steeds voor zorgen dat je 

woning verhuurd is.
• Je hebt als eigenaar geen rechtstreeks con-

tact met de onderhuurder, waardoor je geen 
risico loopt op gerechtelijke procedures.

Wat verwacht het SVK van jou?
Het SVK vraagt geen commissieloon, maar 
wel een redelijke huurprijs die lager ligt dan de 
marktprijs. De woningen moet voldoen aan 
de Vlaamse kwaliteitsnormen en het huur-
contract moet een redelijke woonzekerheid 
bieden aan de onderhuurder. 

Meer info?
SVK Houtvast – tel. 089 24 38 32 – info@
svkhoutvast.be – www.svkhoutvast.be. 
Voor vragen over de premies en fiscale voor-
delen kan je terecht bij het woonloket Stebo 
via Heidi Castermans – tel. 0471 33 98 30 
– heidi.castermans@stebo.be. Zonder af-
spraak kan je terecht op hun spreekuur, elke 
donderdag tussen 15.00 u. en 17.00 u. 

WONING TE HUUR?  
VERHUUR AAN HET SOCIAAL 
VERHUURKANTOOR  
HOUTVAST!
Je hebt een huis, appartement of studio om te verhuren, maar krijgt naast rende-
ment ook stress en zorgen? Wij geven je enkele redenen om te verhuren aan het 
Sociaal Verhuurkantoor (SVK) ‘Houtvast’!   

Waarom verhuren aan het SVK?
• Het SVK neemt het beheer van de woning 

over, volgt de administratieve taken op en 
staat in voor de begeleiding van de huurder.

• Je maandelijkse huurinkomsten zijn gega-
randeerd.

• Het SVK geeft je woning in de oorspronke-
lijke staat terug na afloop van het huurcon-
tract. 

• Wil je je woning renoveren om nadien te 
verhuren aan een SVK? Dan maak je aan-
spraak op verschillende renovatiepremies.

• Onder bepaalde voorwaarden geniet je in je 
personenbelasting van een Vlaamse belas-
tingvermindering. 

• Indien je voor minstens 15 jaar verhuurt aan 
een SVK, heb je recht op een verlaagd tarief 
bij nieuwbouw van 12%, i.p.v. 21%. 

• Je maakt aanspraak op een verlaagd tarief 
onroerende voorheffing, van 1,6% in plaats 
van 2,5%. 

• Sinds enkele jaren word je niet meer belast 
op de werkelijke huuropbrengsten voor de 
onderverhuring. Zo geniet je nu van een 

 

WAT TE DOEN IN DECEMBER

De herinrichting wordt geraamd op 1,1 mil-
joen euro, waarvan het Agentschap Wegen 
en Verkeer 750.000 euro voor zijn rekening 
neemt, het resterende saldo wordt gefinan-
cierd door nutsbedrijf Infrax en de gemeente 
Riemst.
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• Bereid het afsteken van vuurwerk 
goed voor. Laat dit nooit uitvoeren 
door kinderen, lees aandachtig de ge-
bruiksaanwijzing en bewaar de cham-
pagne voor na het vuurwerk. Vuurwerk 
steek je bovendien af op een open 
plek. Bewaar dus een veilige afstand 
tot toeschouwers, woningen en voer-
tuigen. Wil je niet dat het vuurwerk 
de verkeerde kant uit gaat, zorg dan 
voor stabiliteit en zet pijlen altijd in een 
emmer, half gevuld met zand. Blijf vol-
doende ver achter de vuurpijlen staan 
en steek ze enkel aan met gestrekte 
armen.

• Steek vuurwerk op de juiste ma-
nier af. Gebruik hiervoor geen sigaret 
en steek slechts één pijl per keer af. 
Steek een vuurpijl nooit opnieuw aan, 
als deze niet ontploft is.

• Voorzie de nodige blusmiddelen. 
Voorzie voldoende water, een brand-
blusapparaat en een blusdeken voor 
als het fout loopt.

Vuurwerkbeleid gemeente 
Riemst
Het politiereglement bepaalt dat feest-
vuurwerk, knalbussen, voetzoekers en 
rookbussen enkel afgestoken mogen 
worden op nieuwjaarsnacht tussen 
23.30 u. en 01.00 u. Op andere dagen 
moet hier steeds een vergunning voor 
aangevraagd worden.

LEES MEER ONLINE: WWW.UITINRIEMST.BE

Zet je gesloten 
container met greep naar de straatkant.

HOE MOET HET WEL? WAT MAG NIET?
De zak open laten of dichtkleven.Zwaarder dan 10kg - grote zak  of 5 kg - kleine zak.

Voorzie een 
handgreep  
van 10cm.

De bak overvol of open aabieden.

Bied je afval 
correct aan.

Anders laat Nico 
het staan.

Vanaf 5/2/2018

Sluit je 
bak of zak 
correct.

Denk  
aan de tijd  
van Nico.


