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Voorwoord
In deze 37Zeventig stel ik graag het nieuwe 
bestuur aan jullie voor. We zijn ervan 
overtuigd dat we met dit enthousiast en 
gedreven team klaar zijn om de uitdagin-
gen van de komende legislatuur aan te 
pakken en onze gemeente nog mooier en 
warmer te maken.

We zetten in het nieuwe jaar volop in op 
sport en beweging bij onze kinderen, door 
afname van fitheidstesten en de promotie 
van naschools sporten. Misschien wil jij 
zelf als vrijwilliger helpen bij één van onze 
sportverenigingen?

Riemst doet beroep op 100-den soortgelij-
ke vrijwilligers en die vieren we extra in de 
week van de Vrijwilliger van 23/02 tot 3/03. 
We organiseren een speeddate event, 
waar vrijwilligers en verenigingen ervarin-
gen kunnen uitwisselen en waar we ons 
langverwacht campagnebeeld onthullen. 
Misschien herken jij binnenkort wel één 
van de vrijwilligers in het straatbeeld?

Om beter voorbereid te zijn op mogelijke 
wateroverlast, werden er reeds verschillen-
de maatregelen genomen in onze dorpen. 
Ook in de Holstraat in Heukelom werd 
recent een nieuwe wachtbekken aangelegd 
met een buffercapaciteit van 220 m3. 

Verder stellen we met plezier onze nieuwe 
kalender van de Culturodroom voor en 
doen we een warme oproep om de ten-
toonstelling over ons prachtig fotoboek te 
bezoeken.

Ik wens je het allerbeste!

Mark Vos
Burgemeester

WAT TE DOEN IN FEBRUARI

ALLE KINDEREN IN  
BEWEGING!  P. 2

RONDREIZENDE  
TENTOONSTELLING  
OVER GEMEENTELIJK 
FOTOBOEK  P. 3

NIEUWE KALENDER  
VOOR DE  
CULTURODROOM!  P. 3

WEETJES!  P. 4

GUY KERSTEN (CD&V)  
1STE SCHEPEN
Aankoopbeleid | Burgerzaken |  Europese  
aangelegenheden | Dorpsversterking | Landbouw | 
Middenstand en Economische zaken |  
Plattelandsontwikkeling | Ruilverkavelingen |  
Tewerkstelling | Toerisme 
gsm. 0476 55 26 48 | guy.kersten@riemst.be

MARINA PAULY (CD&V) 
Bibliotheek | Cultuur | Culturodroom | Gezin 
| Huis van het Kind | IKZ | Kinderopvang | 
Muziekacademie | Onderwijs | Pentagoon | 
Volwasseneneducatie | Vrijwilligerswerking 
gsm. 0475 93 90 04 | marina.pauly@riemst.be

MATHIEU EYCKEN (CD&V)
VOORZITTER BIJZONDER COMITÉ 
VOOR DE SOCIALE DIENST
Archeologie | Archief | Duurzame ontwikkeling | 
Erfgoed | Heemkunde | ICT & informatisering | 
Kerkbesturen | Leefmilieu | Dierenwelzijn |  
Monumenten & Landschappen
tel. 012 45 67 04 of gsm. 0479 44 22 86 |  
mathieu.eycken@riemst.be

MARK VOS (CD&V)  
BURGEMEESTER

 Bestuur | Beleid | Begraafplaatsen | Communicatie 
| Financiën | Groeven | Nutsvoorzieningen | 
Openbare Werken | Patrimonium | Personeel | 
Planning en Innovatie | Politie | Brandweer

tel. 012 44 03 02 of gsm. 0476 47 72 68 | mark.vos@riemst.be
Spreekuren: elke maandag van 17.00 u. tot 18.00 u. in het 
gemeentehuis of na afspraak.

ALGEMEEN DIRECTEUR 

Guido Vrijens, waarnemend Algemeen Directeur 
tel. 012 44 03 89, guido.vrijens@riemst.be 

GEMEENTERAADSLEDEN 
(per partij in alfabetische volgorde)

CD&V Cilissen Bert, gsm. 0495 79 88 47, bert.cilissen@riemst.
be | L’Hoëst Joël, gsm. 0498 91 86 56, joellhoest@hotmail.com 
| Loyens Mieke, gsm. 0474 72 42 57, mieke.loyens@skynet.be | 
Mulleners Laura, gsm. 0474 48 09 98, lm141194@hotmail.com 
| Neven Peter, gsm. 0474 52 52 81, peter_neven@hotmail.com | 
Nicolaes Jean, gsm. 0497 06 01 39, jean.nicolaes@telenet.be | 
Renkens Davy, gsm. 0494 61 89 99, davyrenkens@hotmail.com 
| Slangen Anja, gsm. 0479 40 20 46, anja.slangen@telenet.be 

N-VA Beusen Anita, gsm. 0497 18 40 52, anita.beusen@
pandora.be | Chanson Yves, gsm. 0475 33 62 68, yves.
chanson@n-va.be | Jacobs Dirk, gsm. 0473 22 05 68, dirk.
jacobs83@telenet.be | Peumans Jan, tel. 02 552 11 06 of tel. 
02 552 11 07, jan.peumans@vlaamsparlement.be | Stratermans 
Gerard, gsm. 0475 81 74 13, gerard.stratermans@telenet.be

OPEN VLD Coenegrachts Steven, gsm. 0477 36 81 11, 
steven.coenegrachts@openvld.be | Janssen Patrick, tel. 012 
45 29 29, janssentandtechniek@hotmail.com | Noelmans Jan, 
gsm. 0496 79 32 16, jan@mathiasdeclercq.be | Smets Marie-
Elise, gsm. 0470 02 31 04, boekhouding@allfreez.be | Stevens 
Ludwig, gsm. 0473 34 64 55, ludwig.stevens@sterimed.be 

VLAAMS BELANG Lemmens Danny, gsm. 0473 47 20 79, 
lemmens1danny@gmail.com

SCHEPENEN (ook zetelend in de gemeenteraad)

Spreekuren: na afspraak

KATJA ONCLIN (CD&V) 
Dienstencentrum De Linde en Paenhuys |  
Gelijke kansen | Gezondheid en Preventie |  
Huisvesting-Woonbeleid | Personen met een  
handicap | Ruimtelijke ordening | Welzijn |  
Senioren | Toegankelijkheid
gsm. 0479 79 88 09 | katja.onclin@riemst.be

SOCIAAL HUIS RIEMST WERKT 
VANAF 2019 OP AFSPRAAK
In 2019 staat het Sociaal Huis nog 
steeds voor jou klaar. Meer nog: 
om de dienstverlening te optimali-
seren en per cliënt de nodige tijd te 
kunnen vrijmaken, werkt men sinds 
januari 2019 op afspraak. Op die 
manier krijgt elke cliënt de ruimte 
om zijn of haar dossier in alle rust 
en privacy te bespreken met de 
maatschappelijk assistent. In nood-
situaties kan je nog steeds zonder 
afspraak terecht bij het Sociaal 
Huis. De permanentiedienst bekijkt 
per situatie of het gaat om een 
crisissituatie en biedt een mogelijke 
oplossing aan. 

Je kan op volgende manieren 
een afspraak maken: 
- telefonisch via tel. 012 45 41 72 

tijdens de openingsuren van het 
Sociaal Huis, elke dag van 09.00 
u. tot 11.30 u.

- via e-mail naar  
sociaalhuis@riemst.be.

GFT SORTEREN WORDT EEN-
VOUDIGER
De sorteerregels van gft zijn sinds 
januari 2019 sterk vereenvoudigd 
en het sorteren van gft wordt 
een stuk gemakkelijker. Dit komt 
doordat materialen van samen-
stelling zijn veranderd en ook de 
inzichten in de verwerking van gft 
zijn gewijzigd. Vanaf 1 januari 2019 

WEETJES
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LEES MEER ONLINE  
WWW.RIEMST.BE/KALENDER

23/02 - 3/03 
Week van de 
Vrijwilliger!

Op 3 januari heeft het nieuwe bestuur 
de eed afgelegd in de raadszaal van 
het gemeentehuis. De nieuwe organen 
werden samengesteld en de mandaten 
werden officieel toegewezen. Er werd 
bewust gekozen voor een mix tussen 
ervaren en jonge mandatarissen, om de 
uitdagingen van vandaag en morgen aan 
te pakken.

Samenstelling schepencollege
Het schepencollege bestaat naast burge-
meester Mark Vos uit vijf schepenen. Aan het 
begin van de legislatuur zijn dit Guy Kersten, 
Christian Bamps, Katja Onclin, Marina Pauly 
en Mathieu Eycken, die tevens de voorzitter 
is van het Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst. Deze ervaren ploeg zal de continuï-
teit van de lopende projecten en dossiers 
garanderen. Ze treden ook op als mentoren 
voor de jongere generatie schepenen. Van-
af 2020 zullen raadsleden Peter Neven en 
Anja Slangen respectievelijk Mathieu Eycken 
en Marina Pauly vervangen. Vanaf 2023 zal 
raadslid Mieke Loyens deel uitmaken van de 
beleidsploeg en Guy Kersten vervangen. Op 
die manier wordt er efficiënt verder gewerkt 
aan het nieuwe actieplan 2025. 

Uittredend schepen Bert Cilissen neemt de 
rol van voorzitter van de gemeenteraad op 
zich en zal hierin vanaf 2021 vervangen wor-
den door Davy Renkens.

Tijdens de installatievergadering werd ook de 
afvaardiging voor de politieraad gekozen, om 
de uitdagingen op het vlak van veiligheid en 
handhaving in onze gemeente aan te pakken.

We bedanken de uittredende schepen en 
raadsleden van harte en wensen de nieuwko-
mers veel succes.

Nieuw: Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst
Ook in Riemst zorgt de integratie van het 
gemeentebestuur en het OCMW, zowel op 
politiek als op ambtelijk niveau, voor heel 
wat uitdagingen, kansen en veranderingen. 
De gemeenteraadsleden werden van rechts-
wege ook verkozen als raadsleden van het 

IN DE KIJKER  
OCMW. De voorzitters van de gemeenteraad 
zijn bijgevolg ook de voorzitters van de raad 
voor Maatschappelijk Welzijn. Beide raden 
blijven echter aparte rechtspersonen en dus 
verantwoordelijk voor afzonderlijke materies.

Nieuw is het Bijzonder Comité voor de Soci-
ale Dienst. Dit Comité krijgt de bevoegdheid 
toegewezen om te beslissen over de individu-
ele dossiers inzake maatschappelijke dienst-
verlening en maatschappelijke integratie.

Het voltallige bestuur, de administratie en 
de adviesraden zijn klaar voor de nieuwe le-
gislatuur, met éénzelfde doel voor ogen: de 
dienstverlening voor onze inwoners optima-
liseren en zorgen dat de Riemstenaar hier 
graag woont, werkt en leeft.

EEN NIEUW BESTUUR 
STAAT VOOR U KLAAR!

Voorwaarden om deel te nemen aan de verkiezingen

Je dient uiterlijk 28 februari een aanvraag in te dienen, hieraan zijn volgen-
de voorwaarden verbonden:

• Je bezit op 1 maart 2019 de nationaliteit van een huidige lidstaat van de  
 Europese Unie.
• Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenre-

gister van de gemeente waar je verblijft. Deze voorwaarde dient uiterlijk 1 
maart vervult te zijn.

• Je bent minstens 18 jaar oud op de dag van de verkiezingen en bevind je 
niet in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht, 
voorzien in de Belgische wet. Je mag je stemrecht ook niet verloren heb-
ben in je staat van herkomst door een individuele rechterlijke of adminis-
tratieve beslissing. 

• Je bent ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeente. Je dient hier-
voor een aanvraagformulier in te vullen via www.riemst.be/nl/wonen/bur-
gerzaken/verkiezingen. Dien dit formulier vóór 28 februari in bij de dienst 
Bevolking, je ontvangt een officieel bevestigingsbericht indien je als kiezer 
erkend wordt. 

Werd je in het verleden al erkend als kiezer? Dan hoef je, voor zover je 
voldoet aan de overige voorwaarden, geen nieuwe aanvraag in te dienen. 
Je zal automatisch een oproepingsbrief ontvangen.

Heb je nog vragen? Onze dienst Bevolking helpt je graag op weg! Contac-
teer hen via bevolking@riemst.be of tel. 012 44 03 00. 

In need of more information in your own language, visit:  
www.europeanelections.belgium.be.

STEMRECHT VOOR EU-BURGERS 
DIE VERBLIJVEN IN BELGIË 
Op zondag 26 mei verkiezen 
we tegelijkertijd onze verte-
genwoordigers voor de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers, 
voor de Parlementen van de 
Gemeenschappen en de Ge-
westen en het Europees Par-
lement. Verblijf jij als burger 
van een lidstaat van de EU in 
België, maar heb je zelf niet de 
Belgische nationaliteit? Dan 
kan je toch in België deelne-
men aan de verkiezing van het 
Europees parlement en stem-
men voor kandidaten op Belgi-
sche lijsten. 

Gemeenteraadsleden

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

ZONDAG 17/02 | 14U11
JEUGDZITTING
Locatie: zaal Alliance, Steenstraat 12, 
Riemst
Organisatie: JCV Os Greune

ZATERDAG 23/02 | 19U00 – 
23U00
WINTERCONCERT
Tijdens deze concertavond zullen naast 
de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia 
Millen, ook de K. Harmonie Sint-Cecilia 
uit Hoeselt en de K. Harmonie Salvia uit 
Heers een concert verzorgen. Inkom is 
gratis.
Locatie: PCC Millen, Tikkelsteeg 7, Riemst
Organisatie: Koninklijke Harmonie Sint-
Cecilia Millen
Meer info: www.harmoniemillen.be –  
tel. 0477 18 46 92 –  
coenegrachtslieve@hotmail.com

ZATERDAG 23/02 | 21U30
JUBILEUMVIERING 6 X 11 CV DE 
KNAPZÈK VAL-MEER
Locatie: zaal De Vrije Burgers, Bergstraat 
36a, Riemst
Organisatie: CV De Knapzèk
Contact: Stéphane Bouveroux –  
info@knapzek.be
ZATERDAG 23/02 | 18U30 – 
21U30
CULTURODROOM: KINDERDISCO OP 
DE BOOT

Doelgroep: kinderen van 11 – 12 jaar
Locatie: vertrek aan de brug in Vroenhoven
Organisatie: dienst Jeugd
Prijs: 6 euro
Inschrijven kan tot en met 10/02
Contact: dienst Jeugd, jeugd@riemst.be 

FEBRUARI/MAART 
CULTURODROOM: WORKSHOP 
IMPROVISEREN MET FINALE 
VOORSTELLING RIEMST LACHT OP 
16/03 OM 20.00 U.
Heb je zin om je eens goed te laten gaan 
en te improviseren onder leiding van BIL 
(Belgische improvisatieliga). Schrijf je dan 
in voor deze workshop verdeeld over 4 
avonden in februari en maart. 
Locatie: zaal ‘t Paenhuys
Organisatie: dienst Jeugd i.s.m. BIL
Inschrijven voor 1 maart
Meer info: dienst Jeugd – jeugd@riemst.be 

WOENSDAG 27/03 | 14U00 – 
17U00
CULTURODROOM: WORKSHOP DJ’EN
Leer de geheimen kennen van scratchen, 
beatmixen en leer de perfecte mix maken 
met professioneel DJ-materiaal.
Locatie: Scoutslokaal Heukelom, 
Heukelom-Dorp 7, Riemst
Organisatie: dienst Jeugd i.s.m. Villa Basta
Kostprijs: 9,5 euro
Inschrijven voor 15 maart
Meer info: dienst Jeugd – jeugd@riemst.be

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

In februari starten de nieuwe cursussen in dienstencentrum De Linde i.s.m. PCVO 
Voeren. Als je zin hebt om bij te leren, schrijf je dan nog vlug in. 

Cursusaanbod:
• Aan de slag met je iPhone/iPad 1 – maandag 18.45 - 21.45 u. of donderdag 09.00 – 

12.00 u.
• Vlotter met iPhone/iPad 2 – maandag 09.00 – 12.00 u.
• Aan de slag met internet 1 – maandag 09.00 - 12.00 u.
• Aan de slag met je Android tablet/smartphone 1 – donderdag 18.45 – 21.45 u. of 

woensdag 09.00 – 12.00 u.
• Vlotter met je Android tablet/smartphone 2 – dinsdag 09.00 -12.00 u.
• Aan de slag met je Windows PC 1 – maandag 13.30 – 16.30 u.
• Je kind veilig online 1 – maandag 18.45 – 21.45 u.
• Haal alles uit je iPad/iPhone 3 – dinsdag 09.00 -12.00 u.
• Je iPhone/iPad bedienen als een expert 4 – woensdag 18.45 – 21.45 u.
• iPad project 5 – donderdag 13.30 – 16.30 u.
• Je PC bedienen als een expert 3 – maandag 13.30 – 16.30 u.
• Aan de slag met Facebook & Nieuwe media 1 – dinsdagnamiddag 13.30 – 16.30 u.
• Creatief op PC 1 – woensdag 09.00 – 12.00 u.
• Creatief op PC 2 – donderdag 18.45 – 21.45 u.
• Je stamboom op PC 1 – donderdag 09.00 – 12.00 u.
• Office+ (Word, Excel, Powerpoint) 1 – dinsdag 18.45 – 21.45 u.
• Vlotter met Office+ 2 – woensdag 18.45 -21.45 u.
• Creatieve fotobewerking basis 1 – maandag 13.30 – 16.30 u.
• Koken als een echte kok 1 – dinsdag 13.30 – 17.10 u. of 18.30 – 22.10 u.

Meer info over de inhoud van deze cursussen vind je via www.pcvovoeren.be/cursussen. 

Praktisch: 
Cursusduur: van de 2de week van februari tot half juni
Lesduur: 1x per week 3 lesuren (NB: geen lessen tijdens schoolvakanties)
Prijs: 90 euro voor computercursussen (gedeeltelijke vrijstelling cursusgeld mogelijk)
Uurroosters onder voorbehoud van wijziging en voldoende inschrijvingen per cursus
Inschrijven: online via www.pcvovoeren.be of neem contact op met PCVO Voeren, tel. 043 
81 91 02 of pcvovoeren@limburg.be (ma-do 16.00 – 21.00 u.) of via dienstencentrum De 
Linde (contactgegevens: zie bovenaan)

mag je o.a. plantaardig en dierlijk 
keukenafval en etensresten, eieren 
en eierschalen en mest van kleine 
huisdieren bij het gft sorteren. Thee-
zakjes en koffiepads mogen er niet 
meer bij. Papieren koffiefilters mo-
gen wel nog in het gft gesorteerd 
worden. Een volledig overzicht van 
wat wel en geen gft is, vind je terug 
via www.riemst.be.

NIEUWE PUBLICATIE GROTE 
BERG TE KOOP
Een nieuwe publicatie over de mer-
gelgroeve Grote Berg is vanaf nu te 
koop bij de dienst Toerisme. Hierin 
vind je een bijzondere selectie van 
opschriften uit de periode van 1850 
tot 1970. Wie weet vind je er zelfs 
opschriften van jouw voorouders of 
familieleden terug.

HET WOON- EN  
ZORGCENTRUM EYCKENDAEL 
BREIDT UIT: JOBDAG
Op de campus Riemst wordt in het 
voorjaar van 2019 een gloednieuw 
project opgestart omtrent klein-
schalig wonen. Dit is een woon-
project verspreid over 3 woningen 
waar telkens 7 personen met 
dementie verblijven en profes-
sioneel begeleid worden bij hun 
activiteiten. Om dit project vorm 
te geven zijn ze op zoek naar 
zorgkundigen, verpleegkundi-
gen en een diensthoofd zorg. 
Ben jij een hulpverlener die houdt 
van het werken met senioren in een 
dynamische omgeving? Dan ben jij 
de geschikte persoon! Kom op za-
terdag 16 februari tussen 10.00 
u. en 12.00 u. naar de jobdag in 
Eyckendael Riemst, Eyckendael 14. 
Voor meer informatie kan je terecht bij 
Kim Daniels via hrm@begralim.be of 
tel. 011 24 93 57.

OPROEP LEDEN 
ONROERENDERFGOEDRAAD
Vanwege de gemeenteraadsverkie-
zingen in 2018 moet de Onroeren-
derfgoedraad (OE-raad) hernieuwd 
worden. De gemeente Riemst en 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren 
zijn op zoek naar gemotiveerde 
inwoners die deel willen uitmaken 
van deze raad. De raad komt 
enkele keren per jaar samen om 
te debatteren over het onroerend 
erfgoed, om het beleid van de 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren 
mee te evalueren en zo nodig bij te 
sturen, en na te denken hoe we ons 
onroerend erfgoed beter kunnen 
ontsluiten. Heb je interesse en wil je 
je kandidaat stellen? Dit kan digitaal 
via gemeentebestuur@riemst.be 
of schriftelijk naar OE-raad p/a 
Gemeentebestuur, Maastrichter-
steenweg 2B, 3770 Riemst. Heb 
je nog vragen over de raad, je 
kandidatuur of andere, dan kan je 
telefonisch contact opnemen met 
ons op woensdag via tel. 012 44 
03 80 of alle andere dagen via 0473 
96 48 80.

NIEUW VLAAMS WONINGHUUR-
DECREET
Op 9 november 2018 kondigde 
de Vlaamse Regering het Vlaams 
Woninghuurdecreet af. Alle 
huurcontracten die vanaf 1 januari 
2019 worden gesloten, vallen 
onder de nieuwe regelgeving. Die 
is enkel van toepassing op de 
huurovereenkomsten voor een 
woning als hoofdverblijfplaats en 
op studentenhuisvesting. Dus niet 
op handelshuurovereenkomsten, 
pachtcontracten of huurcontracten 
voor kantoren, tweede verblijfplaat-
sen en garages.
Meer informatie over de verande- 
ringen voor de huurder én verhuur-
der vind je terug via  
www.woninghuur.vlaanderen.

CHRISTIAN BAMPS (CD&V) 
Jeugd | Kermissen en feestelijkheden | Mobiliteit | 
Ontwikkelingssamenwerking | Openbaar vervoer | 
Sport | Verkeersveiligheid
tel. 012 45 60 23 of gsm. 0495 46 46 53 |  
christian.bamps@riemst.be

Spreekuren en contactgegevens
Ben je op zoek naar de contactgegevens of 
spreekuren van één van de schepenen of ge-
meenteraadsleden? Op de achterzijde van de 
37Zeventig zal je deze steeds terugvinden, 
alsook op www.riemst.be/nl/bestuur/bestuur. 

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

www.riemst.be



  

RONDREIZENDE 
TENTOONSTELLING OVER 
GEMEENTELIJK FOTOBOEK
“Verbeeld onze gemeente Riemst ten voeten uit” vroeg het gemeentebestuur aan 
fotograaf Tijs Posen. Het resultaat mag gezien worden: een fotoboek met een 
unieke kijk op onze gemeente in de loop van de seizoenen. Het fotoboek dient als 
exclusief relatiegeschenk voor de jubilarissen in de gemeente, maar ook jij kan 
de adembenemende beelden bewonderen in een rondreizende tentoonstelling.

18/12 VOORSTELLING GEMEENTELIJK FOTOBOEK    

20/12 VRIJWILLIGERS DORPSRESTAURANT     

20/12 KERSTFEEST IN HET DORPSRESTAURANT    

4/01 HULDIGING PERSONEELSLEDEN TIJDENS NIEUWJAARSRECEPTIE PERSONEEL    

Wat brengt 2019?
In 2019 leert onze jeugd DJ’en, lachen we 
tot onze buikspieren het begeven en orga-
niseren we een evenement dat helemaal in 
het teken staat van strips en verhalen. Ook 
succesformules van vorig jaar komen terug: 
Melger Helden, spel zonder grenzen, Riemst 
Rockt én uiteraard de populaire bussen naar 
Pukkelpop.

Culturodroom for kids
Ook onze jongste cultuurfanaten mogen 
rekenen op boeiende activiteiten. De Cul-
turodroom pakt opnieuw uit met een vertel-
wandeling en kinderdisco, maar breidt haar 
aanbod ook uit. Zo organiseren we in samen-
werking met De Boekerij verschillende voor-
leesmomenten en filmvoorstellingen voor de 
jongste onder ons.

Blijf op de hoogte!
Wil jij op de hoogte blijven van al onze acti-
viteiten? Hou dan zeker de UitinRiemst in de 
gaten, volg onze Facebookpagina of neem 
regelmatig een kijkje op www.riemst.be/nl/
jeugd/culturodroom/culturodroom.

WAT TE DOEN IN FEBRUARI

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

www.uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 22 februari,  

evenementen dienen vóór maandag 4 februari ingevoerd te zijn in de 

UiTdatabank. Meer info op www.riemst.be.  
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DINSDAG 29/01 | 19U00 – 
21U00
VORMING OPVOEDINGSWINKEL: 
POTJESTRAINING
Locatie: Bibliotheek ‘De Boekerij’, 
Paenhuisstraat 13, Riemst
Organisatie: Opvoedingswinkel Zuid-
Limburg
Inschrijven en meer info: dienst Welzijn - 
tel. 012 44 03 70 - welzijn@riemst.be 

VRIJDAG 1/02 | 15U00 – 
21U00
21STE LICHTMISWANDELING ZUSSEN
Locatie: Trudoplein Zussen
Organisatie: Lichtmiscomité
Contact: Leopold Reggers – tel. 0499 76 
58 77 – leopold.reggers@telenet.be

ZATERDAG 2/02 | 20U00 EN 
ZONDAG 3/02 | 15U00
TONEELVOORSTELLING: KLUCHT ‘DE 
KAT IN DE KELDER’ 
auteur: Pol Anrys en regisseur: Sander 
Beusen
Locatie: Zaal De Bond, Bampstraat 8, 
Riemst
Organisatie: toneelgroep ‘Kunst 
en Vermaak’ Val-Meer – Kristene 
Gildebroeders
Voorverkoop (€ 8/kaart) bij Brokken-
Swinnen tel. 012 45 31 11

ZONDAG 3/02, 10/02, 17/02, 
24/02 EN 3/03 
PAMPERKLANKEN
Een muzikaal bad voor ouder en kinderen 
van 0 – 36 maanden
Tijdstip: 0-18 maanden van 09.30 – 10.30 
u. en 19-36 maanden van 10.30 – 11.30 u.
Begeleidster: Esther Penninger
Locatie: Academie Voeren-Riemst afdeling 
Kerkstraat 28 Zichen 
Organisatie: Academie Voeren-Riemst
Kostprijs: € 50 voor de volledige reeks,  
€ 12 voor 1 sessie
Inschrijven t.e.m. 31/01 via  
www.academievoerenriemst.be 
Contact: info@academievoerenriemst.be 

ZONDAG 3/02 | 14U00
GROTE KIENNAMIDDAG T.V.V. 
MENSEN MET EEN BEPERKING
Locatie: Zaal Gasthof Delicia, 
Visésteenweg 226, Riemst
Organisatie: VFG Groot Riemst
Contact: Henri Reynaerts – tel. 0472 
77 79 17 – henri.reynaerts@skynet.be 
of Johnny Frijns – tel. 0472 93 61 12 – 
johnnyfrijns@live.be 

ZONDAG 3/02 | 15U30 – 
17U00
THEMACONCERT ‘TERRA MYSTICA’ 
Een concert in het teken van de 
mysterieuze en wonderlijke wereld waarin 
we leven. Na het concert kan er een hapje 
en een drankje verkregen worden in zaal 
Broederband (Mergelstraat).
Locatie: kerk St.Genoveva, Misweg, 
Riemst
Organisatie: Koninklijke Harmonie 
Broederband Zussen
Contact: Ronny Wolfs -  
wolfs_ronny@hotmail.com - 
broederbandzussen@gmail.com 

WOENSDAG 6/02 | 14U00
CULTURODROOM: 
FILMVOORSTELLING DE BUURTSPION
Doelgroep: kinderen van 6 tot 12 jaar
Locatie: zaal ’t Paenhuys, Paenhuisstraat 
11, Riemst

NIEUWS VAN DE  
PROVINCIE LIMBURG
WWW.LIMBURG.BE   WWW.FACEBOOK.COM/LIMBURGBE   TWITTER.COM/LIMBURGBE

Een initiatief van de
provincie Limburg

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, BE
limburg.be

  

Regulier aanbod
Voor kinderen is er een uitgebreid sportaan-
bod. Doorheen het schooljaar genieten kinde-
ren tussen 3 en 8 jaar van Multimove. Hierbij 
ligt de nadruk op de algemene ontwikkeling 
van de bewegingsvaardigheden. De sporttak 
is hierbij niet onmiddellijk herkenbaar. Leerlin-
gen uit de lagere school leven zich dan weer 
uit tijdens de sportlessen Snacks (Sportief 
Naschoolse Actieve Kids). Wil je een over-
zicht van het volledige sportaanbod? Surf naar 
www.riemst.be/nl/leven/sport. 

Sport in de kinderopvang
Sporten wordt ook in de kinderopvang gesti-
muleerd. Zo wordt de sporthal in Herderen ter 
beschikking gesteld om tijdens de kinderop-
vang aan sport te doen. Er worden tevens be-
wegingskoffers ter beschikking gesteld en de 
begeleiders van de kinderopvang krijgen een 
gespecialiseerde opleiding. 

Fitheidstesten in de scholen
Daarnaast staan er heel wat nieuwe sportieve 
activiteiten op het programma, georganiseerd 
in samenwerking met de scholen. Een van 
deze nieuwtjes: fitheidstesten. Om kinderen én 
ouders bewust te maken van hun gezondheid 
en fitheid wordt er voor elk kind een individuele 
bewegingsevolutie uitgewerkt doorheen hun 
schoolloopbaan. Dit door alle kinderen van 

ALLE KINDEREN IN 
BEWEGING!
Bewegen is gezond, dus men kan het maar beter op jonge leeftijd aanleren als 
een goede gewoonte. Binnen het beleidsplan besteden we veel aandacht aan pre-
ventieve gezondheidszorg. We promoten sport en beweging, zowel bij kinderen 
als ouderen. Naast een uitgebreid aanbod van sportmogelijkheden, zetten we 
vanaf dit jaar extra in op naschools sporten. 

het 2de, 4de en 6de leerjaar de komende zes jaar 
te testen op vijf motorische basiscomponen-
ten (kracht, uithouding, snelheid, lenigheid en 
coördinatie). De testen worden afgenomen in 
maart-april, in sporthal Op ’t Reeck en werden 
ontwikkeld in samenwerking met stichting Me-
dico Monde en Universiteit Antwerpen. 

Vrijwilligers gezocht!
Wil jij als vrijwilliger helpen bij het afnemen van 
deze fitheidstesten en ben je in de week van 
25 maart t.e.m. 1 april één of meerdere da-
gen beschikbaar tussen 9.00 u. – 12.00 u. en/
of tussen 13.00 u. en 14.30 u.? Geef een sein-
tje aan de dienst Sport!

Aanwerving sportmonitors
Tijdens de paas- en zomervakanties kunnen 
alle kinderen van 4 tot 12 jaar deelnemen aan 
de sportkampen, telkens vier dagen op rij. On-
der begeleiding van professionele monitoren 
maken ze op een plezante manier kennis met 
verschillende sporten. Ben jij zelf een tweede-
jaarsstudent L.O. en bovendien actief, creatief 
en gemotiveerd? Misschien is een leuke bij-
verdienste als sportmonitor dan wel iets voor 
jou! Ben je beschikbaar tijdens de paassport-
kampen (8/04 t.e.m. 18/04) en/of de zomer-
sportkampen (2/07 t.e.m. 8/08)? Meld je dan 
vóór 31 januari aan bij de dienst Sport via  
sport@riemst.be of tel. 012 44 03 48.

Ga je (ver)bouwen of renoveren en wil 
je je woning verbeteren? Wil je je woon-  
en leefcomfort verhogen en tegelijk op 
je energiefactuur besparen? En weet je 
niet waar en hoe beginnen? Reserveer 
dan nu je (gratis) objectief advies van 
de Huisdokter van Dubolimburg vzw! 
Onze bouwspecialist helpt elke Limburg-
se (ver)bouwer om door de bomen het 
duurzame bos te zien. 

Voor elke vraag hebben we de gepaste ad-
viesformule: van een korte quickscan over 
een huisbezoek tot een uitgebreid renova-
tierapport en een volledige screening van je 
nieuwbouwplannen.

Hoe gaat een advies in zijn werk?
De Huisdokter luistert naar je vragen en geeft 
je een helder advies op maat om je woning 
duurzaam te verbeteren. Tijdens een even-
tueel huisbezoek zal hij samen met jou de 
woning screenen en vertellen welke werken 
je kan uitvoeren om je woning te verbeteren.
De Huisdokter bundelt zijn advies in een per-
soonlijk renovatierapport: dit optionele docu-
ment zorgt dat je beter voorbereid bent om
offertes aan te vragen en eventuele gesprek-
ken met architect en aannemer aan te gaan.

In de holle weg werd een plaatselijke wegop-
hoging gemaakt met doorstroomconstruc-
tie, om het water vertraagd door te laten. 
Hierdoor kan het oppervlaktewater van het 
afstroomgebied op de Holstraat opgevan-
gen en vertraagd afgevoerd worden richting 
Heukelom Dorp.

Riemst vrijwilligt, jij toch ook?
Een aparte plek voor verenigingen en vrij-
willigers op onze gemeentelijk website, dat 
is de opzet van ons Vrijwilligersplatform  
www.riemstvrijwilligt.be. We werken hiervoor 
samen met het Vlaams Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk, het expertisecentrum rond alle  
regelgeving over vrijwilligerswerk. 

Kom mee speeddaten!
Op maandag 25 februari zijn alle (potentiële) 
vrijwilligers en verenigingen uit Riemst vanaf 
19.30 u. welkom om gezellig samen te komen 

HEUKELOM 
VOORBEREID OP 
WATEROVERLAST
Wie gaat wandelen of fietsen in de Holstraat in Heukelom schrikt misschien even 
van de grote heuvel die recent werd aangelegd. De wegophoping is de eerste gro-
te aanpassing in Heukelom, om wateroverlast tegen te gaan. Er werd een wacht-
bekken aangelegd met een buffercapaciteit van 220 m³.

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER: 23/02 – 03/03
KOM MEE SPEEDDATEN OP 25/02

Zo krijgt Heukelom Dorp bij hevige regenval 
meer tijd om het oppervlaktewater te verwer-
ken. Er kan een afstroomgebied van ca. 11 
hectare groot gebufferd worden. Bij normale 
regenval kan het water doorstromen via een 
opvangrooster. Ook in de omgeving van de 
Kemstraat is er een wateropvangsysteem 
voorzien. Door deze aanpassingen is Heuke-
lom beter voorbereid op wateroverlast.

De werken waren goed voor een investe-
ring van 38.856 euro, waarvan 23.097 euro 
gesubsidieerd door de provincie. 

Ook in andere dorpen werden reeds maat-
regelen genomen tegen wateroverlast, volg 
alles op via  
www.riemst.be/nl/wonen/openbare-werken. 

en ideeën en ervaringen uit te wisselen in Zaal 
’t Paenhuys. Misschien leer je wel handige tips 
om de vrijwilligerswerking binnen je vereniging 
te verbeteren? Of vind je nieuwe leden en vrij-
willigers? 

Heb jij zelf interesse in vrijwilligerswerk, maar 
weet je niet waar te beginnen? Maak kennis 
met andere vrijwilligers en verenigingen en 
laat je inspireren!
Inschrijven voor dit speeddate event is ver-
plicht, stuur vóór maandag 15 februari een 
mailtje naar communicatie@riemst.be met 
vermelding van: je naam, ben je reeds vrijwil-
liger, een potentiële vrijwilliger of lid van een 
vereniging (+ naam van je vereniging). 

 
NIEUWE KALENDER 

VOOR DE CULTURODROOM!
Heb jij al gehoord van de Culturodroom? Doorheen het jaar kan je deelnemen aan 
verschillende culturele activiteiten op maat van kinderen en jongeren. We creëren 
leuke ontmoetingsmomenten, waarop je op een laagdrempelige manier kennis 
maakt met verschillende vormen van cultuur. 

Organisatie: dienst Jeugd
Kostprijs: 4 euro incl. drankje en chips
Inschrijven tot en met 6/02
Contact: dienst Jeugd, jeugd@riemst.be 

ZONDAG 10/02 | 18U00 
RIEMST GAAT KLASSIEK!
Aperitiefconcert met acht muzikale 
talenten verbonden aan de 
Muziekacademie Voeren-Riemst 
Locatie: Brug van Vroenhoven, 
Maastrichtersteenweg 212, Riemst
Voorverkoopkaarten verkrijgbaar 
aan het onthaal van Villa Neven, 
Tongersesteenweg 8, Riemst
Meer info: cultuur@riemst.be of tel. 012 
44 03 73. 

MAANDAG 11/02 | 19U45
GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
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 
OCMW-raad’ en ‘agenda’.

DONDERDAG 14/02 | 19U30 – 
20U45
WEKELIJKS YOGA-MOMENT
Verwen jezelf iedere donderdag met een 
wekelijks yogamoment
Locatie: turnzaal GBS De Driesprong, 
Kattestraat 6, Millen
Gratis proefles op 14/02! 
Meer info en inschrijven via Petra Engelen 
– engelenpetra8@gmail.com of tel. 0494 
88 98 76.

DONDERDAG 14/02 | 19U00 – 
22U00
DE NIEUWE RIJOPLEIDING - 
VERPLICHT VORMINGSMOMENT 
VOOR BEGELEIDERS
Locatie: Parochiaal Centrum, 
Kloosterstraat 18, 3770 Riemst
Organisatie: kwb-Vlijtingen
Inschrijven voor 9 februari
Meer info: Norbert Spits – tel. 0486 32 79 
62 – norbertspits@gmail.com 

ZATERDAG 16/02 | 14U00 – 
16U00
CULTURODROOM: RIKI RIJMT 
Naar aanleiding van de poëzieweek, gaan 
we met Riki rijmen en dichten zonder ons 
… op te lichten.
Doelgroep: kinderen 12 jaar
Locatie: Bibliotheek ‘De Boekerij’, 
Paenhuisstraat 13, Riemst
Organisatie: dienst Jeugd i.s.m. de 
bibliotheek
Contact: dienst Jeugd, jeugd@riemst.be 

ZATERDAG 16/02, VRIJDAG 
22/02 EN ZATERDAG 23/02 
| 19U30 EN ZONDAG 17/02 | 
15U30
TONEELVOORSTELLING “HOOGHEID, 
UW KAMEEL STAAT VOOR”
Locatie: zaal Sint Cecilia, Bejats 14, 
Riemst
Organisatie: toneelvereniging ‘De 
Vriendenkring’ Kanne. 
Contact: Hélène Vrancken –  
tel. 012 45 40 61 -  
kanne.toneel2019@telenet.be 

Het boek is opgevat als een aantrekkelijke 
mix van landschappen, herkenbare gezichten 
en bruisende evenementen. Alle dorpen wor-
den vertegenwoordigd, zodat het boek een 
reëel beeld schept van wat er leeft in Riemst. 
Er werd zelfs voor elk dorp een typische uit-
spraak in het dialect opgenomen. Op die ma-
nier zetten we ook dit bijzonder erfgoed in de 
kijker.

Bedankt aan iedereen die  
deelnam
Het fotoboek kwam tot stand in samenwer-
king met fotograaf Tijs Posen en grafisch 
vormgever Johan Vandebosch. Ook de hulp 
van de heemkundige kringen, de verenigin-
gen, de geportretteerden, de vrijwilligers,… 
hebben gezorgd voor een resultaat waar we 
trots op zijn. We willen alle deelnemers van 
harte bedanken voor hun bijdrage!

Bezoek de tentoonstelling
De tentoonstelling werd geopend in de ex-
poruimte van de Boekerij. Ben jij nog geen 
kijkje gaan nemen? Geen probleem! De ten-
toonstelling zal het komende jaar te bezichti-
gen zijn op verschillende locaties. Momenteel 
kan je de beelden bewonderen in de hal van 
het gemeentehuis.

geportretteerde Leopold Withofs
Waarover geeft de Huisdokter 
advies?
- isolatie van dak, vloer en muur/gevel
-  ventilatie
-  beglazing
- verwarming (van hoogrendements- 

ketel tot warmtepomp)
-  hernieuwbare energie (zonnepanelen, 

warmteboilers, …)
-  hemelwatergebruik
-  materiaalkeuze
-  premies en subsidies
-  de groene (Limburgse) Duwolim-

plus-lening

De Huisdokter adviseert zowel wat be-
treft particuliere woningen als apparte-
mentsgebouwen.

Reserveer NU je advies!
Het adviesaanbod van de Huisdokter 
vind je vanaf 15 januari op de vernieuw-
de website www.de-huisdokter.be. Je 
leest er alle mogelijke informatie over de 
adviesformules, je vindt er een agenda 
met leerrijke infosessies in jouw buurt en 
je kan er een afspraak maken voor jouw 
persoonlijke advies.

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

De Huisdokter van 
Dubolimburg vernieuwt!
Ga je (ver)bouwen of renoveren en wil je je woning verbeteren? Wil je je woon- 
en leefcomfort verhogen en tegelijk op je energiefactuur besparen? En weet je 
niet waar en hoe beginnen? Reserveer dan nu je (gratis) objectief advies van de 
Huisdokter van Dubolimburg vzw! Onze bouwspecialist helpt elke Limburgse 
(ver)bouwer om door de bomen het duurzame bos te zien.

Voor elke vraag hebben we de gepaste adviesfor-
mule: van een korte quickscan over een huisbe-
zoek tot een uitgebreid renovatierapport en een 
volledige screening van je nieuwbouwplannen. 

Hoe gaat een advies in zijn werk?
De Huisdokter luistert naar je vragen en geeft 
je een helder advies op maat om je woning 
duurzaam te verbeteren. Tijdens een eventueel 
huisbezoek zal hij samen met jou de woning 
screenen en vertellen welke werken je kan 
uitvoeren om je woning te verbeteren. 
De Huisdokter bundelt zijn advies in een 
persoonlijk renovatierapport: dit optionele 
document zorgt dat je beter voorbereid bent om 
offertes aan te vragen en eventuele gesprekken 
met architect en aannemer aan te gaan. 

Waarover geeft de 
Huisdokter advies?
- isolatie van dak, vloer en muur/gevel
- ventilatie
- beglazing

- verwarming (van hoogrendementsketel tot 
warmtepomp)

- hernieuwbare energie (zonnepanelen, 
warmteboilers, …)

- hemelwatergebruik
- materiaalkeuze
- premies en subsidies
- de groene (Limburgse) Duwolimplus-lening

De Huisdokter adviseert zowel wat betreft parti-
culiere woningen als appartementsgebouwen. 

Reserveer NU je advies!
Het adviesaanbod van de Huisdokter vind je 
vanaf 15 januari op de vernieuwde website 
www.de-huisdokter.be. Je leest er alle mogelijke 
informatie over de adviesformules, je vindt er een 
agenda met leerrijke infosessies in jouw buurt 
en je kan er een afspraak maken voor jouw 
persoonlijke advies.

Bokrijk viert zestigste 
verjaardag met boek
1958 was niet alleen het jaar van de wereldten-
toonstelling. Eén week daarvoor opende Bokrijk 
zijn deuren. Van de Expo rest alleen het Atomium. 
Maar ons Openluchtmuseum staat er nog hele-
maal en is klaar voor de volgende zestig jaar. 
Je ontdekt verleden en toekomst in een uniek 
museumboek. Hoe is Bokrijk ontstaan? Wat 
maakt het Openluchtmuseum zo speciaal? Hoe 
is het in de loop van de jaren veranderd? Je vindt 
het antwoord op deze en nog veel meer vragen in 
het boek “Bokrijk gisteren, vandaag en morgen… 
Over de dynamiek der dingen”. Maar liefst 27 
auteurs werkten eraan mee. En de Nederlandse 
fotograaf en schrijver Hans Aarsman maakte een 
selectie uit het rijke fotoarchief. 

Ook vooruit kijken
Met expo’s zoals BKRK – “bokrijk brandmerkt”, 
die ons erfgoed op een eigentijdse manier 
belichten en relevant maken voor de bezoeker 
van de 21ste eeuw is Bokrijk de laatste jaren een 
nieuwe richting ingeslagen.
Al blijft de basisfi losofi e altijd dezelfde: Bokrijk 
is een museum van, voor en door mensen. Met 
objecten die we maken, gebruiken en koesteren 
– vroeger en vandaag.

Info: koop dit unieke boek bij de boekhandel, in 
de museumshop van Bokrijk of op bokrijkshop.be. 
Het kost 39,50 euro.
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Tijdens de Week van de Vrijwilliger zetten we onze eigen Riemstse vrijwilligers 
in de bloemetjes. Dit jaar geven we hen de kans om ideeën en ervaringen uit te 
wisselen met andere vrijwilligers én verenigingen, tijdens een speeddate event in 
Zaal ’t Paenhuys. Heb jij ook interesse in vrijwilligerswerk? Kom zeker langs! We 
onthullen bovendien het langverwachte campagnebeeld, met onze eigen vrijwil-
ligers als ambassadeurs.

Onthulling campagnebeeld: 
bedankt aan onze vrijwilligers en 
ambassadeurs
Riemst staat of valt met haar vrijwilligers. Hun 
enthousiasme maakt dat verenigingen blijven 
bestaan, dat we bruisende evenementen 
kunnen organiseren en dat anderen die nood 
hebben aan hulp of gezelschap, ondersteund 
worden. We zijn onze Riemstse vrijwilligers 
dan ook enorm dankbaar voor hun inzet en 
toewijding. Vrijwilligers geven uit vrije wil, on-
betaald een stuk van hun tijd aan een organi-
satie. Het zijn die vrijwilligers en organisaties 
die we op weg willen helpen en met elkaar 
willen verbinden. 

Tijdens het Vrijwilligersfeest kregen alle vrijwil-
ligers de kans om te tonen hoe trots ze zijn 
op hun werk, door te poseren voor de foto-
graaf. Hun enthousiaste glimlachen werden 
verwerkt tot een inspirerend campagnebeeld, 
dat we op de dag van de speeddate zullen 
onthullen! 

Hopelijk kunnen onze ambassadeurs velen 
overtuigen om vrijwilligerswerk te overwegen. 
Je krijgt er immers veel voor terug: een leuke 
manier van tijdverdrijf, kennismaken met nieu-
we vrienden en vaardigheden én enorm veel 
dankbaarheid.

De Huisdokter van Dubolimburg vernieuwt!

WWW.RIEMSTVRIJWILLIGT.BE

25 FEBRUARI

19.30 U.

ZAAL ’T PAENHUYS

SPEEDDATE 
VOOR VRIJWILLIGERS EN VERENIGINGEN!

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER:


