WAT TE DOEN IN JULI

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)
ZATERDAG 8/07, ZONDAG
9/07 EN MAANDAG 10/07
FESTIVALMEER
Op zaterdag vanaf 18.30 u. jaarlijkse
BBQ, op zondag van 07.00 u. tot 15.00
u. wandeldag, daarna familieactiviteit in
de feesttent met het ‘Zoat hermenieke: de
Porijkes oet Laoneke’ en nadien aprés ski
party tot 03.00 u. Op maandag om 16.00
u. H Mis voor leden en overledenen van
de harmonie, gevolgd door een concert
van de harmonie en ’s avonds optredens
van enkele lokale schlagerzangers en Sam
Gooris. Locatie: Plein De Bond, Bampstraat, Val-Meer
Organisatie: Festivalmeer
Contactpersoon: Thieu Palmans – anita.
beusen@telenet.be – gsm 0479 01 69 46

ZONDAG 9/07
RECREATIEVE WANDELINGEN IN
ZOUTLEEUW
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren –
Riemst. Afstanden: 4 km, 6 km, 12 km of
20 km. Vertrekplaats: Gemeenschapscentrum De Passant, Sint-Truidensesteenweg
1a, Zoutleeuw (Met eigen vervoer).
Tarief voor leden van Wandelsport
Vlaanderen: 1,10 euro en voor niet-leden:
1,50 euro. Contactpersoon: Marc Luyck
– marc.luyck1@gmail.com – tel. 012 45
57 67

ZONDAG 9/07 | 13U00 TOT
18U00
HONDENWANDELING
GENOELSELDEREN
Wandeling in de natuur met achteraf BBQ
Afstand: 5 km of 10 km
Vertrekplaats: aan de kantine van hondenvereniging Kringgroep 40, Sint-Maartenstraat 56, Genoels-Elderen
Opgelet: Voor de BBQ dien je te reserveren bij Eddy Poismans via gsm. 0479 28
81 60.

DINSDAG 11/07 | 18U30
AVONDWANDELING HOESELT
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren
– Riemst. Vertrekplaats: kluis Vrijhern,
Hoeselt. Afstand: 7 km. Tarief: 0,50 euro
Contactpersoon en gids: Roger Stassen –
tel. 012 23 02 85

VRIJDAG 21/07
OVERLEVINGSTOCHT IN DE
ARDENNEN
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren
– Riemst. Afstand: ± 21 km. Carpooling
vanop parking Carrefour, Luikersteenweg,
Tongeren. Opgelet: voorzie eten, drinken,
aangepast schoeisel en regenkledij!
Reservatie en info: Roger Stassen – tel.
012 23 02 85

ZONDAG 23/07

Spreekuren: na afspraak

RECREATIEVE WANDELINGEN IN
SCHINVELD (NL)
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren –
Riemst
Afstanden: 7 km, 14 km of 21 km
(Met eigen vervoer)
Contactpersoon: Marc Luyck – marc.
luyck1@gmail.com – tel. 012 45 57 67

GUY KERSTEN (CD&V)
1STE SCHEPEN

MAANDAG 24/07 EN DINSDAG 25/07 | 17U30 TOT
20U30

MARINA PAULY (CD&V)

BLOEDINZAMELING
Locatie: Grote zaal ’t Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst. Organisatie: Rode Kruis
Riemst

WOENSDAG 26/07 | 20U00
ORGELFESTIVAL 2017
Concert op het Clerinx-orgel, m.m.v.
Filip Blokken (orgel) en Sarah Magerman
(zang). Locatie: Sint-Stefanuskerk, Bampstraat, 2, Val-Meer.
Organisatie: Orgelvrienden Riemst
Inkom gratis, maar een vrije bijdrage wordt
op prijs gesteld.
Contactpersoon: Bert Vossen – vossenb@
telenet.be

VRIJDAG 28/07 | 22U00
CULTURODROOM: BEZOEK AAN
BILZEN MYSTERIES
Via een multimediaal parcours (met tablet)
en leuke verlichting komt men in contact
met de 800 jaar geschiedenis en geheimen van Alden Biesen. De gids is Jan Decleir, De Heer van Biesen. Locatie: Alden
Biesen, Kasteelstraat 6, Bilzen. Deelnameprijs (aan groepskorting): 12,50 euro voor
volwassenen / 7,50 euro voor kinderen
Afhankelijk van het aantal deelnemers
wordt er een bus ingelegd.
Je dient vóór 12 juli in te schrijven via
ronald.jeurissen@riemst.be of tel.
012 44 04 71
Meer info? www.bilzenmysteries.be

ZONDAG 30/07 | 08U00
ROMMELMARKT VAL-MEER
Met meer dan 150 standhouders en muzikale animatie
Locatie: Bergstraat en zijstraten, Val-Meer
Doorlopend spek en eieren, spaghetti
en bierproeven in Zaal De Vrije Burgers,
Bergstraat 36 a.
Organisatie: KF De Vrije Burgers
Contactpersonen: Armand Dolhain – tel.
012 45 19 18 en Herman Toppets – tel.
012 45 27 21
Meer info? www.vrijeburgers.be

ZONDAG 6/08
BARBECUE WANDELVRIENDEN
TONGEREN-RIEMST
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren-Riemst
Locatie: Café ’t Hoekske, Koninksemsteenweg 7, Tongeren
Deelnameprijs: 15 euro voor leden, 17
euro voor niet-leden
Reserveren kan tot 1 augustus via Vicky
Smits, tel. 012 23 02 85 (na 19.00 u.)

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

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)

VERGEET JE EVENEMENT NIET
AAN TE VRAGEN!
Organiseer je een openbaar
evenement? Dan moet je altijd
een vergunning aanvragen bij de
gemeente, ook voor privé-initiatieven op openbare plaatsen (bv.
een privéverjaardagsfeestje in een
kantine). Voor privé-initiatieven op
privédomein moet je geen vergunning aanvragen (bv. een barbecue
bij je thuis). Een melding maken
kan altijd, dan is de politie op de
hoogte bij eventuele klachten. Het
is ook aangewezen om steeds je
buren te verwittigen. Opgelet: een
evenementaanvraag moet minimum
twee maanden vóór het evenement
ingediend worden, om alle adviezen
tijdig te kunnen verzamelen. Meer
info? dienst Evenementen – evenementen@riemst.be - tel. 012 44
03 73.

Onderwijs/Volwasseneneducatie
Jeugd | Aankoopbeleid I Tewerkstelling
012 45 59 17 of 0495 79 88 47,
bert.cilissen@riemst.be

ONDERHOUD KERKHOVEN:
SORRY!
Het is je de voorbije periode misschien opgevallen dat het onkruid
erg hoog stond op onze begraafplaatsen. Door een vertraging in het
dossier van de aanstelling van een
nieuwe aannemer voor deze onderhoudswerken, kon het groenonderhoud niet naar wens verlopen. Het
gemeentebestuur wil zich hiervoor
uitdrukkelijk excuseren. De eerste
werkbeurt is inmiddels achter de
rug, deze ronde wordt nog 6 keer
herhaald tot begin november.
UITWISSELINGSORGANISATIE
AFS ZOEKT GASTGEZINNEN!
Wil jij een onvergetelijk intercultureel avontuur aangaan? Stel je dan
kandidaat als gastgezin bij AFS. Ze
verwelkomen jongeren van over de
hele wereld, die hier een jaar verblijven en onze cultuur leren kennen.
Als gastgezin krijg je begeleiding
van ervaren vrijwilligers en stafleden, vóór en tijdens de uitwisseling.
Meer info? beleef@afs.org – tel. 015
79 50 10 – www.afsvlaanderen.be/
gastgezin.

SAVE THE DATE! 12 AUGUSTUS
START BINCKBANK TOUR
Op zaterdag 12 augustus organiseert de gemeente Riemst voor de
zesde keer in samenwerking met
Golazo een rit van de BinckBank
Tour (de voormalige Eneco Tour)
met als uitvalsbasis de brug van
Vroenhoven. Zet alvast een kruisje
in je agenda! De start wordt gegeven rond 11.00 u. boven op de
brug van Vroenhoven. Het parcours
loopt via de Maastrichtersteenweg,
Visésteenweg, Eben-Emael, Grenadiersweg, Steenstraat, Statiestraat,
Muizenberg, Maastrichtersteenweg
met spurt omstreeks 11.30 u. op
de brug in Vroenhoven, om vervolgens via de Visésteenweg Riemst
te verlaten en koers te zetten naar
de eindmeet in Houffalize. In onze
volgende editie van 37Zeventig kan
je ook een zitje in de volgwagen
winnen!

12/08
START
BINCKBANK
TOUR

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

FAMILIELEVEN APRIL 2017
GEBOORTEN

HUWELIJKEN

OVERLIJDENS

KATJA ONCLIN (CD&V)

2/04 Thobe Mertens, zn. van Scott
en Imke Lucas, Membruggen

1/04 Johny Arbijn en Anja
Reynders, Herderen

2/04 Noor Birbouz, do. van Youssef
en Dalila Merzguioui, Riemst

1/04 Kevin Reynders en Karen
Minnen, Vlijtingen

3/04 Theodore Jennen
(°28/02/1945), wed. van Magy Bosmans, Zichen

3/04 Marie Volders, do. van
Robby en Ingrid Borremans,
Membruggen

8/04 Niels Parthoens en Tanja
Beusen, Herderen

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

6/04 Jasper Slangen, zn. van Wim
en Marrit Bruwiere, Zussen

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

GEMEENTERAADSLEDEN
(per partij in alfabetische volgorde)
CD&V Joël L’Hoëst 0498 91 86 56, joellhoest@hotmail.com I
Mieke Loyens 0474 72 42 57, Mieke.loyens@skynet.be I
Peter Neven 0474 52 52 81, peter_neven@hotmail.com I
Jean Nicolaes 012 45 51 42 of 0497 06 01 3, jean.nicolaes@
telenet.be I Jessica Nijs 0485 82 93 08, jessica.nijs@skynet.be I
Davy Renkens 0494 61 89 99, davyrenkens@hotmail.com I
Anja Slangen 0479 40 20 46, anja.slangen@hotmail.com
N-VA Anita Beusen 0497 18 40 52, anita.beusen@pandora.be
I Agnes Coenegrachts 0497 81 44 09, coenegrachtsagnes@
gmail.com I Etienne Gielen 0495 64 71 72, etienne.gielen@
telenet.be I Dirk Jacobs 0473 22 05 68, dirk.jacobs83@
telenet.be I Marc Konings 0472 86 73 54, marckonings@
msn.com I Jan Peumans 02 552 11 06 of 02 552 11 07,
jan.peumans@vlaamsparlement.be I Jo Ruyters 0496 20 60 15,
jo.ruyters@telenet.be

12/04 Tibo Nelissen, zn. van Jorg
en Sarina van den Kerckhoff,
Zichen
13/04 Marcel Stevens, zn. van
David en Joke Broux, Heukelom
15/04 Bo Loomans, do. van Lesly
en Joëlle Kerstel, Zussen

15/04 Jeftha Lasomer en Pasquale
Somers, Bolder
22/04 Francis Merken en Kristel
Avsec, Herderen
22/04 Kurt Hermans en Tine
Stassen, Val-Meer

HUWELIJKSJUBILEA
GOUD

18/04 Daphne Reynders, do. van
Davy en Evelyne Merken, Herderen

8/04 Julien Selleslach en Anna
Viaene, Zichen

28/04 Genaux Coenegrachts, zn.
van Maarten en Daisy Vos, Riemst

11/04 Lucien Boosten en Virginie
Stassen, Millen

29/04 Gilles Wagemans, zn. van
Jimmy en Carole Joie, Millen

12/04 Hubert Niesten en Anne
Louys, Vroenhoven

29/04 Nolan Van Nuffel, zn. van
Yves en Davina Jorissen, Val-Meer

15/04 Gerard Judong en Elisabeth
Reggers, Riemst

29/04 Vince Deckers, zn. van
Fréderic en Dagmar Vandamme,
Vlijtingen

21/04 Vital Vandormael en Maria
Thys, Membruggen

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

28/04 William Janssen en Liliane
Lambrechts, Kanne

DIAMANT
26/04 Lucien Poesen en Hilda
Neven, Riemst

LEES MEER ONLINE
WWW.RIEMST.BE/KALENDER

5/04 Hubertus Haesen
(°9/07/1921), echtg. van Marie
Vanderstichelen, Zichen

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

www.riemst.be

Binnenin:
Riemst naar
het WMC!

NIEUWE WIJKAGENTEN
IN ONZE GEMEENTE! P2
EEN ZOMER LANG
LEZEN! TOPPERS IN
DE BOEKERIJ! P2
BE-ALERT: METEEN
VERWITTIGD BIJ EEN
NOODSITUATIE P3
WEETJES P4

Voorwoord
De examens zijn achter de rug en de
koffers misschien al gepakt. De zomervakantie staat voor de deur, tijd dus om je te
verwennen met een aantal leuke boekentips! We geven je ook graag enkele tips
mee om het hoofd koel te houden, en ook
je huisdieren een aangename zomer te

7/04 Anton Lovasz (°17/06/1962),
echtg. van Gabriela Lovasz, ValMeer

bezorgen.

8/04 Maria Vanweert (°27/09/1938),
echtg. van Renaat Duchateau,
Vlijtingen

gsm-nummer te registreren voor

12/04 Louis Berx (°2/01/1934),
echtg. van Maria Briers, Millen

ramp in onze gemeente, word je per sms,

17/04 Gerarda Bastiaens
(°20/07/1940), wed. van Theodoor
Brabants, Membruggen
23/04 Arnold Monard
(°23/12/1939), Bolder

We willen je ook oproepen om je
BE-Alert, een nieuw alarmeringssysteem
van de federale overheid. Bij een crisis of
e-mail of telefoon verwittigd als je bijvoorbeeld je ramen en deuren moet sluiten.
Maar daarvoor moet je je eerst registreren.
Hoe? Dat lees je in deze 37Zeventig.

25/04 Paulus Coenegrachts
(°4/08/1922), wed. van Josephine
Peters, Millen

En over veiligheid gesproken: onze wijkpo-

28/04 Anna Kellens (°4/05/1926),
wed. van Franciscus Hauben,
Millen

met de fiets de veldwegen intrekt, vergeet

28/04 Digna Verjans (°30/05/1929),
Riemst

Ik wens je veel leesplezier en een deugd-

28/04 Elise Froidmont (°7/03/1924),
wed. van Gilles Lacroix, Zussen
28/04 Pierre Heedfeld
(°19/10/1928), echtg. van Helena
Theunissen, Zichen
29/04 Pierrot Vrindts (°22/07/1947),
wed. van Elza Vos, Val-Meer
30/04 Maria Comhair (°5/11/1923),
wed. van Joseph Vanhees, Vlijtingen

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

BELGIE(N) - BELGIQUE

GEZELLIG SAMEN ETEN IN
ONZE DORPSRESTAURANTS
Opgelet: tijdens de maanden juli en
augustus is er geen dorpsrestaurant in Vlijtingen, Kanne en Riemst.
Meer info via www.riemst.be/inwonersinfo/dorpsrestaurants - tel. 012
45 41 72 (voor Vlijtingen en Kanne)
– tel. 012 21 46 98 (voor Riemst).

PB- PP

GEMEENTELIJKE SLUITINGSDAGEN
Onze gemeentelijke diensten
zijn gesloten op maandag 10 juli
(brugdag), dinsdag 11 juli (Feest
van de Vlaamse Gemeenschap) en
vrijdag 21 juli (Nationale Feestdag).
Opgelet: in juli en augustus is er
geen avondopening op donderdag,
het gemeentehuis sluit dan om
16.30 u., raadpleeg de openingsuren via www.riemst.be.

RIEMST IS PLEEGZORGGEMEENTE!
Riemst heeft samen met 34 andere
Limburgse gemeenten het charter
‘Pleegzorggemeente’ ondertekend.
Samen met Pleegzorg Limburg
gaan we het engagement aan om
actief op zoek te gaan naar nieuwe
pleeggezinnen. Wist je dat er in
Limburg nog 70 kinderen wachten
op een plekje in een pleeggezin? In
onze gemeente zijn er vandaag al
10 pleeggezinnen actief, zij vangen
samen 13 kinderen op.

bpost

Bestuur I Beleid, planning en innovatie | Personeel
| Financiën I Politie I Burgerzaken I Groeven
| Openbare Werken | Nutsvoorzieningen |
Patrimonium | Begraafplaatsen

WEETJES
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MARK VOS (CD&V)
BURGEMEESTER

litie telt een aantal nieuwe gezichten. We
stellen ze je graag even voor! En voor wie
je fluohesje niet en hou het veilig!

doende vakantie!
Vriendelijke groeten
Marina Pauly
Schepen van Communicatie

IN DE KIJKER

VEILIG FIETSEN OP HET PLATTELAND
DOE JE ZO
Riemst is een plattelandsgemeente,
waar veel landbouwers werken en wonen die zich met tractoren en andere
grote machines verplaatsen. Om gevaarlijke situaties te vermijden is het
belangrijk dat landbouwers steeds
alert zijn als ze met grote machines
onderweg zijn, maar ook fietsers moeten de nodige voorzorgsmaatregelen
nemen. Hoe fiets je veilig op het platteland? Specialist in landbouweducatie Plattelandsklassen schreef er de
brochure ‘Verkeersveilig op den buiten’ over.
Met de educatieve brochure ‘Verkeersveiligheid op den buiten’ wil Plattelandsklassen
vzw leerkrachten en leerlingen bewust maken
van de gevaren van Plattelandswegen. Deze
zijn doorgaans verkeersluwer, maar daarom
niet ongevaarlijk. Net daarom is het belangrijk
dat we de uitdagingen van veilig fietsen in het
algemeen, en op het platteland in het bijzonder, leren kennen.

Hoe zorg je voor een veilige
situatie?
Landbouwwegen zijn vaak smal, soms met
hoge of zachte bermen en soms afgezoomd
met grachten. Dat maakt het moeilijk voor een
logge tractor, maar ook voor een fietser, om
uit te wijken. Voor een tractor bestaat zelfs
het gevaar dat hij kantelt of verzakkingen ver-

oorzaakt. Daarom is het voor zowel de tractor als de fietser absoluut aangewezen om de
nodige ruimte te voorzien om veilig te kunnen
passeren met machines en omgekeerd.
Zelfs al houden zware landbouwmachines
zich aan hun maximale snelheid, toch lijkt het
vaak dat ze aankomen met grote snelheid.
Als landbouwer vertraag je dus best bij het
inhalen of kruisen van fietsers, voetgangers of
ruiters. Zo ontstaat er ook wat tijd om in te
schatten wie van beiden best halt houdt om
de andere te laten passeren.
Ook als fietser kan je een aantal voorzorgsmaatregelen nemen: zorgt dat je fiets wettelijk in orde is (remmen, licht,…) en zorg dat je
opvalt door het dragen van fluokledij of extra
licht. Hou steeds een bepaalde afstand en
probeer in het zicht te blijven van de chauffeur: fiets er nooit net naast of kort achter.
Maak indien mogelijk oogcontact, zo kan je
elkaars acties beter inschatten.

Fietsen in Riemst
Een plattelandsgemeente als Riemst kent
veel open ruimte, met velden en weiden. Ook
voor recreatieve tochten biedt dit wegennet
tal van mogelijkheden. Riemst vormt de schakel tussen het natuurschone Maasland en het
karakteristieke Haspengouw met zijn kasteeltorens tussen de bloesems. Het Limburgse
fietsroutenetwerk leent zich uitstekend voor
een ritje op maat. De fietskaart van Limburg

is te verkrijgen bij de dienst Toerisme en kost
9,5 euro. Je kan ook je eigen route samenstellen via de knooppuntplanner Route You
van het Limburgse fietsroutenetwerk.
Wij zijn alvast fan van de 22,2 km lange route “Parels in Mergel”. Hiermee fiets je voorbij
deze Riemstse hotspots: Belevingscentrum
De Brug Vroenhoven, Château Neercanne,
de mergelgrotten in Kanne en nog veel meer.
Tijd om te genieten! Cultuur opsnuiven, verre
uitzichten bewonderen, een lekker hapje eten
en iets drinken om je weer op te frissen, het
kan allemaal langs deze route.
Je vindt de interactieve versie op de website: www.routeyou.com. Je kan hem van
daar ook downloaden naar je smartphone
via https://www.routeyou.com/nl-be/route/
view/4756918/fietsroute/parels-in-mergel-2016-2017

NIEUWE WIJKAGENTEN IN ONZE GEMEENTE!

BE-ALERT:METEEN
METEEN
VERWITTIGD BĲ
VERWITTIGD BIJ EEN
EEN NOODSITUATIE?
NOODSITUATIE

Maak kennis met onze nieuwe wijkagenten! De wijkinspecteurs staan dicht bij de
bevolking, maar waarvoor kan je bij hen terecht en wat zijn de taken?
De wijkagent gaat meestal alleen op pad.
Hij meldt de onregelmatigheden die hij vaststelt en die hem gemeld worden via de verantwoordelijke diensten (vb. slecht wegdek,
slechte verlichting, sluikstorten, enz.).

Leiding wijk
1. Commissaris,
Johan Steegen
2. Hoofdinspecteur,
Thierry Claesen
3. Hoofdinspecteur,
Clement Peeters

De wijkinspecteur zorgt ook voor jouw veiligheid: alles wat hem of jou verdacht voorkomt,
krijgt zijn volle aandacht. Aarzel niet om hem
hierover aan te spreken. Schooltoezicht en
controle op adreswijzigingen binnen zijn wijk
zijn andere deeltaken van de wijkinspecteur.
Op gerechtelijk vlak voert hij zogenaamde
kantschriften of opdrachten van het parket uit.

Een grote brand, een overstroming of een
stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in
onze gemeente, willen we jou graag snel verwittigen. Daarom kan onze gemeente vanaf
nu gebruik maken van BE-Alert, een nieuw
systeem dat je meteen op de hoogte stelt van
een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

Genoelselderen, Herderen,
Millen, Membruggen:
Inspecteur, Timmy Rutten

Vakantietoezicht
Elke inwoner kan gratis een beroep doen op
de politie voor vakantietoezicht tijdens een afwezigheid. De politie zal tijdens je afwezigheid
een extra oogje in het zeil houden op je leegstaande woning. Breng buren of familie op de
hoogte en zorg er steeds voor dat je woning
een bewoonde indruk nalaat: laat ’s avonds
licht branden door gebruik te maken van
een tijdschakelaar, laat iemand de rolluiken
’s morgens en ’s avonds op en neer doen of
laat wat speelgoed nonchalant rondslingeren.
Wil je graag vakantietoezicht? Surf dan naar
riemst.be en vul het aanvraagformulier in. We
wensen je alvast een deugddoende vakantie!

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee
een burgemeester, gouverneur of de Minister
van Binnenlandse Zaken een bericht kan uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie
impact heeft. Zo kunnen inwoners snel de
nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en
deuren te sluiten bij een brand.

(foto rechts)
Heukelom, Kanne,
Lafelt, Vroenhoven:
Inspecteur,
Robby Ovnicek

Zorg voor anderen
Ga eens (extra) langs bij alleenstaande senioren of zieken. Kijk of ze het goed maken en of
ze voldoende vocht binnenkrijgen. Help ook
jonge kinderen voldoende te drinken. Laat
kinderen NOOIT achter in een geparkeerde
auto, ook niet voor twee minuten.

www.limburg.be

www.facebook.com/limburgbe

twitter.com/limburgbe

© Robin Reynders - provincie Limburg

• Neem je hond niet mee in de auto, ook al is
het maar voor 5 minuten. De temperatuur
loopt razendsnel gevaarlijk hoog op.
Enkele eenvoudige afkoeltips:
• Houd het drinkwater fris met ijsblokjes.
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Wees voorbereid
Zorg dat je altijd water bij hebt. Tijdens warQ16-2569_KANS_crisis_campagne_BE ALERT_Affiche_A4_02.indd 2
me dagen moet je meer drinken dan gewoonlijk. Smeer op tijd zonnecrème. Verplaats inspanningen altijd naar een koeler moment en
draag lichte kledij en een hoofddeksel. Koel
je lichaam desnoods af in de douche of met
een voetbadje.

EEN ZOMER LANG LEZEN!
TOPPERS IN DE BOEKERIJ!

Heb je geen idee welk boek je meeneemt op vakantie of gewoon wil lezen op een
gezellige zomeravond? Dan helpen onze medewerkers van De Boekerij je graag
op weg!
Tip van Monique:
De geniale vriendin / Elena Ferrante
Vorig jaar ben ik op een zonnige namiddag
begonnen aan ‘De geniale vriendin’. Mijn verwachtingen waren niet al te hoog gespannen.
Een boek dat zo sterk gehypet is, wil wel eens
tegenvallen. Maar ‘De geniale vriendin’ greep
mij vast vanaf de eerste pagina’s.
Met ‘De geniale vriendin’ start het verhaal
van Lila en Elena en hun levenslange vriendschap. Ze groeien samen op in een volkswijk
in Napels maar hun levens verlopen verschillend. De intelligente Lila moet van school om
te gaan werken. Haar beste vriendin Elena
mag wel verder leren, maar beseft maar al te
goed hoeveel slimmer Lila is. En mooier. Het
was lang geleden dat ik zo van een boek genoten heb. Ondertussen heb ik de vier delen
van ‘De Napolitaanse romans’ uitgelezen, of
eigenlijk ‘verslonden’.
Tip van Marleen:
De Hongerspelen / Suzanne Collins
Ik lees heel vaak jongerenboeken. Dat is
niet zo verwonderlijk want in de bib sta ik in
voor de aankoop van jeugdboeken. Maar ik
vind het ook fijn om deze boeken te lezen.
Sommige reeksen, zoals ‘Young Adult’, sluiten heel dicht aan bij de leefwereld van jongeren. Ze bieden uiteenlopende thema’s en
genres gaande van verliefdheid, chatten en
de gevaren van sociale media tot thrillers en
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Registreer je vandaag nog op
www.be-alert.be !

Wie kijkt er niet uit naar die warme dagen? Ontspannende fietstochtjes, een gezellige picknick of nog snel een terrasje doen. Maar extreme warmte heeft soms
minder prettige gevolgen.

BIBLIOTHEEK

nieuws van de provincie limburg

ten dienen vóór dinsdag 4 juli ingevoerd te zijn in de UiTdatabank. Meer info

fantasy. Jongerenboeken zijn vaak geliefd
bij volwassenen. Je kan de grens niet altijd
trekken. Voor mij is de reeks ‘De hongerspelen’ van Suzanne Collins een echte aanrader.
Naast de boeken vind je de films op DVD of
je kan het als luisterboek uitlenen. Handig
in de auto tijdens een lange rit! We hebben
deze populaire reeks ook in het Engels, voor
vakantiegangers die hun talenkennis willen
bijspijkeren.
Tip van Sonja:
Virgin River-serie / Robyn Carr
Voor mij mag het een romantisch boek zijn,
zowel in bed als op het strand. Liefst lees ik
een dikke roman met een mooi (liefdes)verhaal. Voor mij betekent dat echte ontspanning.
De serie ‘Virgin River’ van Robyn Carr speelt
zich af in een Amerikaans dorp met hartverwarmende personages. In De Boekerij hebben we natuurlijk veel romantische boeken,
onder meer van Victoria Hislop, Santa Montefiore, Bella Andre, Debbie Macomber, Nora
Roberts, Amanda Prowse, Elin Hilderbrand
enz. Het is niet altijd makkelijk om een ‘goed’
boek te vinden tussen het grote aanbod in de
bib. Maar de mensen mogen het altijd aan mij
of mijn collega’s vragen. Wij proberen iedereen zo goed mogelijk te helpen. Als je dan zelf
graag leest, helpt dat natuurlijk wel.

Toch te warm gekregen?
Let op voor symptomen, zoals hoofdpijn of
duizeligheid. Ze kunnen de eerste tekenen
zijn van ernstige problemen. Drink water,
zoek een koele plek en rust. Bij twijfel: bel je
huisarts.
Reageer jij of iemand anders zeer sterk op de
warmte? Zoals braken, overvloedig zweten,
kortademigheid of een hoge lichaamstemperatuur? Bel dan meteen de spoeddienst. Koel
de persoon af en pas eerste hulp toe indien
nodig.

11/05 11 MEI-HERDENKING IN VROENHOVEN

21/05 OPENING MOLENBEEMD MEMBRUGGEN
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Meer tips om je hoofd koel te houden?
www.warmedagen.be

ACTIEPLAN
SPEELPLEIN VLIJTINGEN

Je vindt aan het Deken Gelaesplein twee
voetbaldoelen, een evenwichtsparcours, een
vogelnestschommel en een speeltoestel met
glijbaan. Een aantal reliëfwijzigingen zorgen
voor een uitdagend speellandschap. In de
marge worden ook de Ophemmerstraat en

ZATERDAG 1/07 | 11U00 TOT
23U00
MINIVELD VOETBALTOERNOOI
Gezelligheid en leuke prijzen
Locatie: Achter de Hoven 21, Kanne
Organisatie: Kanne VV. Contactpersoon:
Carlo Vliegen – vliegen5@hotmail.com

OPENING OZZYHUIS
Theater Ozzy bestaat 25 jaar en dat wordt
gevierd in het nieuwe Ozzyhuis. Kom
langs om herinneringen op te halen, voor
een hapje en een drankje of om kennis
te maken met de vereniging gekend van
openluchttheater als Abraxas in Kanne en
Brug onder Vuur in Vroenhoven.
Organisatie: Theater Ozzy vzw
Locatie: Ozzyhuis, Maastrichtersteenweg
2 (naast het gemeentehuis), Riemst
Contactpersoon: Sander Beusen – beusensander@hotmail.com

ZATERDAG 1/07, ZONDAG
2/07 EN MAANDAG 3/07
9/05 BRUG KANNE IN HET ROZE
VOOR GIRO-WINNAAR TOM DUMOULIN

De gemeente Riemst is volop bezig met de uitbouw van een groen en kindvriendelijk speelweefsel. Op maandag 26 juni werd het speelpleintje aan het Deken
Gelaesplein in Vlijtingen officieel geopend. Op die manier wil het gemeentebestuur
de leefbaarheid in de dorpen versterken voor jonge gezinnen.
Het speelpleintje in Vlijtingen is samen met de
buurtbewoners gerealiseerd. Na een bevraging heeft de gemeente tijdens een buurtoverleg de behoeftes en wensen in kaart gebracht. Het resultaat: een kindvriendelijke en
veilige speel- en ontmoetingsplek.

GEFLITST

3-DAAGSE HAVENFEESTEN
Op vrijdag om 19.00 u. BBQ en muzikale
omlijsting door DJ Henny, op zaterdag
vanaf 18.00 u. lifestyle event met o.a.
modeshow en beauty gerelateerde
standjes en op zondag rommelmarkt. Met
boottochten, een gezellig terras en voor
de kleine bezoekers een springkasteel.
Locatie: Jachthaven, Trekweg Opcanne
6, Kanne. Organisatie: VVW YAKAN VZW.
Voor de BBQ op vrijdag dien je je vooraf
in te schrijven via activiteitenyakan@gmail.
com!
Contactpersoon: Paul Vanderhoven –
paul.vanderhoven@hotmail.com of Nelly
Engelbert – tel. 0031 (0)6 51 21 80 74

ZATERDAG 1/07 | 18U00

Bron: Logo Limburg

X

op www.riemst.be.

VRIJDAG 30/06, ZATERDAG
1/07 EN ZONDAG 2/07

ZON IN OVERVLOED,
VERZORG JEZELF EN
ANDEREN GOED!

(foto rechts)
Inspecteur Luc Delait
vanaf 01.10.2017

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

uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 28 juli, evenemen-

WELZIJN

Val-Meer, ZichenZussen-Bolder:
(foto links)
Inspecteur Jean Nivelle
tot 01.10.2017

NIEUWS VAN DE
PROVINCIE LIMBURG

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

REGISTREER JE VIA
WWW.BE-ALERT.BE

(foto links)
Riemst, Vlijtingen:
Inspecteur,
Wauter Van Oostveldt

Tot slot is hij voor de bevolking een aanspreekpunt waar je terecht kan met vragen over de
meest voorkomende, maatschappelijke problemen. De wijkagent zal je in contact brengen
met de aangewezen dienst van de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst of de gemeente. Ontdek
op riemst.be wie jouw wijkagent is!

Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via een
sms, een gesproken bericht via een vaste lijn
of een e-mail. Om een bericht te ontvangen,
moet je je wel inschrijven. Surf hiervoor naar
www.be-alert.be. Je kan meerdere adressen
of telefoonnummers registreren. Zo blijf je
steeds op de hoogte bij een noodsituatie bij
je thuis, op het werk of bij je familie.

WAT TE DOEN IN JULI

de Smisstraat heringericht, zodat het speelplein veilig te bereiken is.
Naast het speelplein in Vlijtingen werd recent
ook het speelplein in Bolder vernieuwd, vorig
jaar werd de speelweide in Millen geopend
en ook het speelbos in Kanne staat op het
programma. De gemeente streeft er immers
naar om in elke dorpskern een speelplek in
te richten. Dit sluit naadloos aan bij het label
van kindvriendelijke gemeente, dat Riemst in
2018 wil behalen.

DELICIAFEESTEN
Op zaterdag vanaf 17.00 u. Delicia
Goes Classic met Jo Vally o.l.v. KF De
Werkmanszonen en Harmonieorkest De
Volksgalm, op zondag vanaf 17.00 u.
Delicia’s Schlagerparade met o.a. Wendy
van Wanten, Sergio, Marjan Berger en Luc
Steeno en op maandag vanaf 14.00 u.
Seniorennamiddag en kermis met optredens van o.a. Luc Steeno, Michael Lanzo
en Gery.
Deelnameprijs: zaterdag 10 euro, zondag
v.v.k. 30 euro/kassa 35 euro en maandag
20 euro. Organisatie: Gasthof Delicia –
Visésteenweg 226, Zichen-Zussen-Bolder
Contactpersoon: Gasthof Delicia –
tel. 012 45 16 55
Meer info? www.gasthof-delicia.be

ZONDAG 2/07 | 11U00 TOT
13U00
APERITIEFCONCERT ‘BLAZERS EN
BUBBELS OP DE BOERDERIJ’
Openluchtconcert met thema ‘Aperitief’
op de binnenkoer van de Kasteelhoeve
Coenegrachts. Na het concert kan je
nog gezellig nakaarten met verschillende
soorten tapas.
Locatie: Naast de Waterburcht, Kattestraat 20, Millen
Bij slecht weer gaat het door in het Parochiaal Cultureel Centrum Millen.
Organisatie: Koninklijke Parochiale Harmonie Sint-Cecilia Millen.

Deelnameprijs: 10 euro voorverkoopkaart
/ 12 euro aan de kassa / gratis voor
kinderen < 12 jaar, inclusief een hapje en
een drankje. Voorverkoopkaarten zijn te
verkrijgen bij alle leden van de harmonie
of via coenegrachtslieve@hotmail.com of
gsm 0477 18 46 92 (na 19.00 u of tijdens
WE).
Meer info? http://www.harmoniemillen.be

ZONDAG 2/07 EN MAANDAG
3/07 | 14U00 TOT 22U30
KLEINE KERMIS ZICHEN
Locatie: Rode Kruisplein, Zichen

ZONDAG 2/07
ZUIDERSE RESTAURANTDAG
Locatie: Zaal Alliance, Kanne
Organisatie: Koninklijke Fanfare Alliance
Kanne
Deelnameprijs: 18 euro voor een 3-gangen menu
Contactpersoon: Marie-Ange Vrijens –
gsm 0497 22 89 48 (na 18.00 u.)

MAANDAG 3/07 | 19U45
GEMEENTERAAD
Locatie: Raadszaal gemeentehuis (1ste
verdieping). Vanaf 19.45 u. kun je deelnemen aan het traditionele vragenkwartier.
De agenda inkijken? Dat kan door op
www.riemst.be achtereenvolgens te klikken op ‘bestuur’ en ‘agenda’.

VRIJDAG 7/07, ZATERDAG
8/07 EN ZONDAG 9/07 |
10U00
KLEIDUIFSCHIETING
Wist je dat ook jij kan leren kleiduifschieten? Grijp je kans! Tijdens dit weekend zijn
er de disciplines Jacht en Trap voor zowel
ervaren schutters als voor beginners.
Bovendien zorgt een 5-voudig Belgisch
kampioen voor professionele begeleiding.
Wapens en munitie ter plekke verkrijgbaar.
De toegang is vrij voor alle geïnteresseerden.
Locatie: Openluchtterrein aan Zwembad
De Zeemeeuw, Trippelenweg 18, Millen.
Organisatie: Clayshooters Riemst VZW
Contactpersoon: Hendrik Bruninx – info@
targetshooter.be – gsm 0474 71 30 46

VRIJDAG 7/07, ZATERDAG
8/07 EN ZONDAG 9/07
RIEMST LEEFT
Op vrijdag vanaf 21.00 u. de Reborn Party
met optredens van guest DJ’s Musk, Insenneti en Guilty, op zaterdag vanaf 19.30
u. concert van KH St-Martinus Riemst met
nadien een optreden van Willy Sommers
en op zondag vanaf 07.00 u. ’s morgens
rommelmarkt en vanaf 15.00 u. ‘Riemst
swingt’: grote BBQ en optredens van
Nooit genoeg!, Hellbillies, Matthias Lens,
Juulke en DJ Eddy.
Locatie: in en rond Zaal ’t Paenhuys,
Paenhuisstraat 11, Riemst.
Deelnameprijs: vrijdag 7 euro, zaterdag 12
euro en zondag gratis inkom.
Organisatie: K.H. St-Martinus Riemst.
Contactpersoon: Marc Nulens – gsm 0477
66 92 25. Meer info? www.riemstleeft.be

SPORTELTOUR EN EROICA 2017
limburg.be

30/05 FIETSEN TIJDENS DE SPORTELDAG

FIETSEN EN WANDELEN IN RIEMST. OP ZATERDAG 1 JULI
AAN DE WATERBURCHT IN MILLEN. MEER INFO VIA WWW.RIEMST.BE

