
GEMEENTELIJKE SLUITINGS-
DAGEN
Onze gemeentelijke diensten zijn 
gesloten op maandag 5 juni (Twee-
de Pinksterdag). 

HERDENKING ROOSBURG-
RAMP
Op 23 december 1958 stortte in Zi-
chen-Zussen-Bolder de mergelberg 
Roosburg in. Bij deze ramp vielen 
18 doden en tientallen gewonden. 
Ook dit jaar herdenken we de 
gebeurtenissen op maandag 5 juni, 
om 10.30 u. aan het Roosburg-
monument in Zichen. Vervolgens 
vindt er een herdenkingsmis plaats, 
opgeluisterd door de parochiale 
koren van Zussen en Zichen-Bolder, 
gevolgd door een bloemenhulde. 
Voor mensen die de herdenking 
willen bijwonen maar niet goed te 
been zijn, worden stoelen voorzien. 
Voor meer informatie kan je terecht 
bij Dries Maziers, tel. 012 45 46 81. 

RIEMSTENAAR ROEL DELAIT 
MAAKT TOEGANKELIJKHEIDS-
WEBSITE
Riemstenaar Roel Delait ontwik-
kelde een website om de toe-
gankelijkheid van gebouwen in 
kaart te brengen. Omwille van een 
spierziekte zit hij zelf in een rolstoel 
en via zijn website wil hij anderen 
helpen om gemakkelijker deel te 
nemen aan het openbare leven. 
Wie nog tips of suggesties heeft, 
kan dit aan Roel laten weten via zijn 
website www.kanikbinnen.be. 

FAMILIELEVEN MAART 2017
GEBOORTEN
2/03 Nina Loyens, do. van Michael 
en Jessie Tychon, Zichen

3/03 Fleur Swennen, do. van Pablo 
en Jenna Schroeders, Zichen

6/03 Tibo Moors, zn. van Ruben en 
Daniëlle van der Helden, Kanne

6/03 Mia Goffin, do. van Roel en 
Kim Mengels, Vlijtingen

8/03 Laurien Van Olmen, do. van 
Gert en Stefanie Meesen, Millen

8/03 Rosalie Aerts, do. van Olaf en 
Daphne van der Heide, Riemst

9/03 Rashmi Rana, do. van Raj en 
Ratna Baidjoesingh, Riemst

12/03 Jelte Beckers, zn. van Bjorn 
en Katja Tans, Lafelt

19/03 Milan Broda, zn. van Marcin 
en Paulina Ciesielska, Herderen

30/03 Fien Winckers, do. van Bart 
en Jessie Van Tricht, Bolder

30/03 Lena Meyers, do. van Björn 
en Bianca Spee, Vlijtingen

30/03 Lino Meyers, zn. van Björn 
en Bianca Spee, Vlijtingen

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

OVERLIJDENS
16/03 Marie-Louise Sybers 
(°14/07/1939), echtg. van Johan-
nes Jennekens, Kanne

18/03 Sophie Jacquemin 
(°8/12/1937), wed. van Severino 
Rigo, Zichen

22/03 Anna Stassen (°12/09/1929), 
wed. van Willem Nelissen, Lafelt

22/03 Alida Parthoens 
(°8/03/1927), Millen

23/03 Joannes Stassen 
(°23/07/1927), echtg. van Margue-
rite Stassen, Millen

23/03 Emile Martens 
(°29/09/1934), wed. van Antonia 
Kellens, Herderen

24/03 José Festjens (°17/03/1934), 
wed. van Joannes Nulens, Mem-
bruggen

25/03 Jean Coenegrachts 
(°27/08/1925), echtg. van Margarit-
ha Tilkin, Millen

25/03 Guido Festjens (°4/07/1938), 
echtg. van Agnes Cielen, Mem-
bruggen

26/03 Lambertus Meers 
(°29/03/1930), Millen

GEMEENTESECRETARIS 

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

GEMEENTERAADSLEDEN 
(per partij in alfabetische volgorde)

CD&V Joël L’Hoëst 0498 91 86 56, joellhoest@hotmail.com I 
Mieke Loyens 0474 72 42 57, Mieke.loyens@skynet.be I  
Peter Neven 0474 52 52 81, peter_neven@hotmail.com I  
Jean Nicolaes 012 45 51 42 of 0497 06 01 3, jean.nicolaes@
telenet.be I Jessica Nijs 0485 82 93 08, jessica.nijs@skynet.be I 
Davy Renkens 0494 61 89 99, davyrenkens@hotmail.com I  
Anja Slangen 0479 40 20 46, anja.slangen@hotmail.com

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

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

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

VERANDEREN VAN ENERGIELE-
VERANCIER IS GRATIS
16% van de Vlamingen denkt 
onterecht dat ze bij het veranderen 
van elektriciteits- en aardgasleve-
rancier een verbrekingsvergoeding 
moeten betalen. Dit klopt niet, je 
moet enkel een nieuw elektriciteits- 
en/of aardgascontract sluiten. Je 
nieuwe leverancier regelt al het 
papierwerk met je huidige leveran-
cier. Vraag steeds naar de algeme-
ne voorwaarden. Als je kiest voor 
de goedkoopste energiecontracten 
bespaar je tot 278 euro per jaar op 
je energiefactuur. Op www.vtest.be 
zie je de vaste vergoeding van 
alle aangeboden elektriciteits- en 
aardgascontracten. Meer info via 
www.vreg.be. 

INFOMOMENT EN PROEFLES-
SEN BIJ DIENSTENCENTRUM 
DE LINDE
Kom op donderdag 22 juni langs 
in Dienstencentrum De Linde en 
informeer je over het cursusaanbod 
talen en informatica voor het nieu-
we schooljaar vanaf 4 september. 
Je bent welkom van 14.00 u. tot 
16.00 u. en van 19.30 u. tot 21.00 
u. De leerkrachten van PCVO Voe-
ren staan klaar om al je vragen te 
beantwoorden. Je kan een proefles 
Spaans, Italiaans of Frans volgen. 
Meer info over de cursussen op 
http://www.riemst.be/inwonersinfo/
dienstencentrum of via Erik Coe-
negrachts – d ienstencentrum@
riemst.be – tel. 012 21 46 98.

INSCHRIJVEN ACADEMIE VOE-
REN-RIEMST VANAF 1 JUNI
Wil je een instrument leren bespe-
len, leren zingen of acteur/actrice 
worden? Schrijf je dan vanaf 1 juni 
in voor toneel- of muzieklessen. 
Inschrijven kan online via https://
mijnacademie.be/academievoe-
renriemst/ of in de academie zelf 
(Kerkstraat 35, Zichen) op maan-

dag, dinsdag, woensdag en vrijdag 
tussen 16.00 u. en 19.00 u. Meer 
info via www.academievoeren-
riemst.be of tel. 04 381 11 19. 

BELANGRIJK BERICHT AAN 
VAKANTIEGANGERS!
Zorgeloos op vakantie? Controleer 
tijdig of de identiteitsdocumenten 
van alle leden van je gezin nog 
voldoende lang geldig zijn! Ontdek 
de voorwaarden per land op 
www.diplomatie.be. Let op: bij de 
aanvraag van nieuwe identiteits-
documenten gelden strengere 
voorwaarden voor de pasfoto’s. 
Meer info op www.fotopaspoort.be 
of www.riemst.be. Vragen? Wend je 
tot de dienst Bevolking!

HULP BIJ JE BELASTINGAAN-
GIFTE
Tijdens de zitdagen in Diensten-
centrum De Linde, Paenhuisstraat 
11, Riemst, helpen vier deskundige 
belastingambtenaren je met jouw 
belastingaangifte. De zitdagen vin-
den plaats van 9.00 u. tot 12.00 u. 
op maandag 29 mei, dinsdag 30 
mei, dinsdag 6 juni of woens-
dag 7 juni. Ben je verhinderd op 
bovenstaande dagen? Dan kan je 
de hele maand juni nog terecht in 
het Financiecentrum in Tongeren, 
Verbindingsstraat 26, telkens van 
9.00 u. tot 15.00 u. 

GEZELLIG SAMEN ETEN IN 
ONZE DORPSRESTAURANTS
Op dinsdag in het Parochiaal Cen-
trum in Vlijtingen, op woensdag 
in het COCK-lokaal in Kanne en op 
donderdag in De Linde in Riemst, 
telkens vanaf 12.00 uur. Ontdek 
het volledige menu via www.riemst.
be/inwonersinfo/dorpsrestaurants. 
Reserveren of meer info? Voor Vlij-
tingen en Kanne: tel. 012 45 41 72 
– voor Riemst: tel. 012 21 46 98. 
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Een lekkere hap na een stevige fiets- 
of wandeltocht, dat is wat de Sportel-
tour met streekproductenmarkt moet 
zijn. Op zaterdag 1 juli is het zover, dit 
jaar in combinatie met een ander spe-
ciaal evenement: de Eroica 2017. Zien 
we jullie daar? 

Sporteltour met streekproducten-
markt
Op zaterdag 1 juli organiseert de gemeente 
Riemst de jaarlijkse Sporteltour met streek-
productenmarkt: een leuke fiets- en wandel-
tocht in Riemst. Op de bijzondere stopplaat-
sen kan je even uitblazen en maak je kennis 
met de unieke streekproducten van Riemst. 

Er is keuze tussen twee fietstochten van elk 
43 kilometer of twee wandelingen van elk 9 
kilometer. Starten aan de tocht kan vrijblijvend 
tussen 10.00 u. en 14.00 u., op één van de 
volgende locaties:

• De Waterburcht, Kattestraat 22, Millen
• De Jambrouwerij, Valmeerstraat 123, Val-
Meer
• Ijssalon Pimpernelleke, Maastrichtersteen-
weg 200, Vroenhoven

Voor deelname aan de fietstocht betaal je 
5 euro, kinderen tot 12 jaar mogen gratis 
meefietsen. Wil je liever een flinke wandeling 
maken? Dan kost deelname 2 euro, ook hier 
zijn kinderen tot 12 jaar gratis. Elke deelnemer 
ontvangt bovendien bonnetjes, die je tijdens 
de tocht kan inwisselen voor een streekproe-
vertje op één van de stopplaatsen. 

Voor meer informatie kan je terecht bij 
de dienst Sport (sport@riemst.be) of de 
dienst Toerisme (toerisme@riemst.be), 
via tel. 012 44 03 70. 

Eroica 2017
Het zou kunnen dat er tijdens deze editie van 
de Sporteltour een retrosfeertje in de lucht 
hangt. Dit heeft alles te maken met de tweede 
editie van de Eroica Limburg, die op zaterdag 
1 juli verreden wordt vanuit wereldwielerstad 
Valkenburg. Vanaf het Dersaborg park (cen-
trum Valkenburg, bij het gemeentehuis) ver-
trekken drie schitterende en unieke routes, 
die ook België en zelfs Duitsland aandoen. 
Het gaat om drie wielertochten van 60, 100 
en 160 km langs verharde en onverharde we-
gen. Ook Riemst maakt deel uit van de route! 
De Waterburcht in Millen is één van de stop-
plaatsen van de Eroica Limburg 2017. Ben jij 
een wielerfanaat met een voorliefde voor re-
trofietsen en wielerkledij? Kom dan zeker de 

sfeer opsnuiven aan de Waterburcht of geniet 
mee van dit internationale evenement tijdens 
jouw deelname aan de Sporteltour. 

De Eroica Limburg kadert volledig in de bij-
zondere, historische Eroicastijl en sfeer. Alle 
deelnemers rijden op een fiets die voor 1987 
is geproduceerd. Daarnaast worden deelne-
mers gevraagd hun outfit aan te passen aan 
de retrofiets, door te kiezen voor de kleurrijke 
shirts uit de vroege jaren van het wielrennen. 
Zo toveren we de regio om tot het meest 
kleurrijke retrogebied van de Benelux. 

Op de start- en finishlocatie in het centrum 
van Valkenburg wordt het retrosfeertje tot in 
de puntjes verzorgd. Foodtrucks, streekpro-
ducten, de muziekkiosk, een beurs met oude 
wielermaterialen en optredens van oude en 
nieuwe artiesten zullen het feest compleet 
maken. Op de nostalgische stopplaatsen, 
waaronder de Waterburcht in Millen, worden 
de deelnemers aangenaam verrast met loka-
le drankjes en streekgerechten. Slechts één 
boodschap voor zaterdag 1 juli: geniet van de 
omgeving, maak foto’s en ga met ons terug 
in de tijd! 

Voor meer informatie over dit evenement 
kan je terecht op www.eroicalimburg.nl. 
Hopelijk zien we je daar!

IN DE KIJKER 

SPORTELTOUR MET 
STREEKPRODUCTENMARKT
ZATERDAG 1 JULI
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Voorwoord
Een lekkere hap na een stevige fietstocht, 

dat is wat de Sporteltour met streekpro-

ductenmarkt moet zijn. Op zaterdag 1 juli 

is het zover, dit jaar in combinatie met 

een ander speciaal evenement: de Eroica 

2017. Hopelijk zie ik je daar!

Na de hevige regenval van vorig jaar, 

werden al verschillende maatregelen ge-

nomen om wateroverlast te voorkomen. 

Zo werden recent 5 dammen aangelegd 

achter de Keelstraat in Vroenhoven. Rond 

de Bovenstraat en Guldendael in Kanne 

werden ook extra maatregelen genomen.

Onlangs zijn we ook gestart met het 

afsluiten van enkele ingangen van de 

mergelgroeven in Zichen-Zussen-Bol-

der. Waarom we dit doen, lees je in deze 

37Zeventig.

Het Sociaal Huis Riemst startte met een 

mooi initiatief i.s.m. BudgetInzicht Lim-

burg: een buddywerking om mensen met 

schulden te ondersteunen en begeleiden. 

Is dit soort vrijwilligerswerk iets voor 

jou? Aarzel dan niet om het Sociaal Huis 

te contacteren! De creatieve talenten of 

kunstenaars in Riemst wil ik dan weer 

oproepen om deel te nemen aan Kunst in 

de Gang. Via dit project krijg je de kans 

om jouw werken te tonen aan het grote 

publiek.

Heb je jouw zomervakantie nog niet 

gepland? Neem dan zeker eens een kijkje 

op www.riemst.be/zomeractiviteiten. De 

Riemstse jeugd zal zich niet vervelen én 

jij als ouder kan met een gerust hart reke-

nen op opvang. Samen kijken we uit naar 

een boeiende zomer!

Vriendelijke groeten

Mark Vos

Burgemeester

WEETJES

LEES MEER ONLINE  
WWW.RIEMST.BE/KALENDER

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

www.riemst.be

WATEROVERLAST:  
1 JAAR LATER  P2

SOCIAAL HUIS START 
MET BUDDYWERKING  
P3

ONTDEK HET  
AANBOD AAN ZOMER-
ACTIVITEITEN  P3

WEETJES  P4

Golfclub Lanaken. Locatie: golfbanen 
Dousberg Maastricht. Deelnameprijs: 4 
euro voor twee lessen van 1,5 uur. 
Max. 48 deelnemers, inschrijven via dienst 
Sport – sport@riemst.be – tel. 012 44 03 
46. 

ZATERDAG 17/06 | 08U00
BUSREIS NAAR HAMME (Oost-Vlaan-
deren) Organisatie: Wandelvrienden Ton-
geren – Riemst. Vertrekplaats: parking De 
Motten, Tongeren. Wandeling met keuze 
uit verschillende afstanden, daarna vrij 
bezoek aan St. Niklaas. Terug omstreeks 
18.00 u. Deelnameprijs: leden 8 euro - 
niet-leden 10 euro (inclusief vervoer, start-
kaart en drinkgeld). Meer info of inschrij-
ven: Smits Vicky – tel. 012 23 02 85

ZATERDAG 17/06 TRIATLON 
KANNE Met kidstriatlon, sprinttriatlon om 
10.30 u. en triatlon om 12.30 u. Zwem-
men in het Albertkanaal, fietsen op de 
oever van de Slingerberg en lopen. 
Locatie: Onder de brug van N619, langs 
de Jekerstraat, Kanne. Organisatie: Jeugd 
Triatlon Team Limburg vzw en Sport Even-
ts BVBA. Contactpersoon: Mario Apper-
mans – mario@jttl.be 

ZATERDAG 17/06 | 16U00
SUPER LOYENS DAY PART V
Om 17.00 u. benefietwedstrijd, om 18.00 
u. barbecue en om 21.00 u. party in ’t 
Schuurke. Locatie: van 16.00 u. tot 21.00 
u. in Voetbalkantine Vlijtingen VV, Allewij-
straat, Vlijtingen. - van 21.00 u. tot 4.00 u. 
in ’t Schuurke, Jodenstraat 25, Vlijtingen. 
Organisatie: Super Loyens Day 
Contactpersoon: Yves Marting – mertybv-
ba@telenet.be – 0477 35 11 85

ZATERDAG 17/06 | 17U00
KERMISOPTOCHT VAL-MEER
Muzikale optocht door Val-Meer naar 
aanleiding van de kermis. Organisatie: 
Koninklijke Fanfare De Vrije Burgers vzw
Locatie: Openlucht en zaal De Vrije Bur-
gers, Bergstraat 36 a, Val-Meer
Contactpersoon: Stéphane Bouveroux – 
info@vrijeburgers.be – gsm 0477 24 03 04

ZONDAG 18 JUNI EN MAAN-
DAG 19 JUNI | 14U00 TOT 
22U30 KERMIS Kleine kermis Genoel-
selderen – locatie: dorpsplein, Sint-Maar-
tenstraat. Kleine kermis Herderen 
– locatie: Sint-Jansstraat. Kleine kermis 
Kanne – locatie: Statieplein. Kleine kermis 
Val-Meer – locatie: Bampstraat, Dorps-
plein. Kleine kermis Vlijtingen – locatie: 
Mheerplaats. Kleine kermis Vroenhoven 
– locatie: Plein Pastoor Counestraat. Grote 
kermis Heukelom – locatie: Heukelom 
Dorp. Op 18/06 kleine kermis/processie 
in Zussen

ZONDAG 18/06 PROCESSIE EN 
RONDGANG IN KANNE Voormiddag 
deelname aan processie, namiddag 
rondgang in de straten van Kanne n.a.v. 
de kleine kermis. Organisatie: K.F. Alliance 
Kanne

MAANDAG 19/06 | 14U00 
TOT 16U00 VIEF: INITIATIE TABLET
In deze initiatie-les kan je het gebruik van 
een tablet ervaren en uitproberen. Les-
geefster: Lotte Dierkens. Gelieve tijdig in te 
schrijven via Guy Bruggen, tel. 012 45 26 
58. Het aantal deelnemers is beperkt.
Deelnameprijs: leden VIEF 5 euro - niet-le-
den 7 euro (incl. koffie en taart)

VRIJDAG 23/06 EN 
ZATERDAG 24/06 | 21U00 
TOT 00U00 CULTURODROOM: 
DRIVE-IN MOVIE Een ouderwetse 
Drive-In met popcorn, chips en frisdrank. 
Op vrijdag een kinderfilm (6-12 jaar). Op 
zaterdag een actiefilm (12-30 jaar). Lo-
catie: op de weide naast de paardenclub 
in Vlijtingen. Gelieve vooraf in te schrijven 
via de dienst Jeugd – ronald.jeurissen@
riemst.be – tel. 012 44 03 72

ZATERDAG 24/06 | 21U00
BLEUS OP DE PLOES Openluchtfuif 
met live band en DJ. Organisatie: Riemst 
Vooruit. Locatie: tussen voetbalplein en 
zwembad Neptunus, Riemst. Contactper-
soon: Leo Dreezen – dreezenleon@gmail.

com
ZONDAG 25/06 | 7U00
ROMMELMARKT HERDEREN Lo-
catie: op en rond Sportplein Herderen, 
St.-Jansstraat 8, Riemst. Organisatie: C.V. 
OOT JUDDERE. Contactpersoon: Dirk 
Duchateau – dirk.duchateau@hotmail.com 
of annelies_merken@hotmail.com. 

ZONDAG 25/06 | 14U00 TOT 
21U00 SCHOOLFEEST ZUSSEN
Organisatie: VZW K.O.D.V. Trudo Zussen 
Locatie: Trudoplein, Zussen. Contactper-
soon: Leo Jans – leo.jans@rievoe.be – tel. 
012 45 49 13 of gsm 0474 60 03 67

ZONDAG 25/06 EN MAANDAG 
26/06 | 14U00 TOT 22U30
KERMIS Wijkkermis Lafelt – locatie: Iers 
Kruisstraat (kerk). Kleine kermis Millen – 
locatie: Trinellestraat 

ZONDAG 25/06 TOT EN MET 
02/07 BUS 8-DAAGSE NAAR WEN-
GEN (Zwitserland). Organisatie: Wandel-
vrienden Tongeren – Riemst. Meer info: 
Roger Stassen – tel. 012 23 02 85

MAANDAG 26/06 | 19U30 
TOT 21U30 BIJEENKOMST MET 
THEMA AUTISME Bijeenkomst om 
mensen met autisme en hun persoonlijk 
netwerk, evenals mensen die beroepshal-
ve te maken hebben met autisme samen 
te brengen, te informeren en ervaringen 
uit te wisselen. Onder begeleiding van 
ervaren psycholoog Babette Fievez. 
Organisatie: Gemeentebestuur Riemst, 
Sociaal Huis Riemst, Gehandicaptenraad, 
VVA en LSA. Locatie: Dienstencentrum 
De Linde, Paenhuisstraat 11, Riemst. 
Deelname: 4 euro per gezin per sessie. 
Contactpersoon: Anita Tans – tel. 012 44 
09 12 – anita.tans@riemst.be. Inschrijven 
via dienstencentrum@riemst.be of tel. 012 
21 46 98

DINSDAG 27/06 | 20U00 
INFOVERGADERING BUITENSCHOOL-
SE KINDEROPVANG Locatie: Kinderop-
vang Ukke Puk, Sint-Jansstraat 8, Her-
deren. Inschrijven of meer info? welzijn@
riemst.be of tel. 012 44 03 70

VRIJDAG 30/06 EN ZATER-
DAG 1/07 MERGELFEESTEN
Op vrijdag vanaf 20.00 u. Ambiance Party 
voor jong en oud. Op zaterdag vanaf 
21.00 u. Open Air Party, de jaarlijkse 
openluchtfuif. Locatie: Nieuweweg 11, 
Z-Z-Bolder. Organisatie: PJZB. Contact-
persoon: Yannick Jacobs – yannickja-
cobs60@hotmail.com – gsm 0479 75 93 
60

VRIJDAG 30/06, ZATERDAG 
1/07 EN ZONDAG 2/07
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 zon-
dag rommelmarkt. Met boottochten, een 
gezellig terras en voor de kleine bezoekers 
een springkasteel. Locatie: Jachthaven, 
Trekweg Opcanne 6, Kanne. Organisa-
tie: VVW YAKAN VZW. Voor de BBQ op 
vrijdag dien je je vooraf in te schrijven via 
activiteitenyakan@gmail.com.Contactper-
soon: Paul Vanderhoven – paul.vanderho-
ven@hotmail.com of Nelly Engelbert – tel. 
0031 (0)6 51 21 80 74.

ZONDAG 27/08 TOT 
ZATERDAG 2/09 
WANDELVAKANTIE IN KLEINWALSER- 
TAL (Oostenrijk) Organisatie: wandelvrien-
den Tongeren – Riemst. Ook voor recre-
atieve wandelaars. Deelnameprijs: leden 
455 euro – niet-leden 485 euro
Inschrijven vóór donderdag 15 juni
Inschrijven of meer info via Marc Luyck, 
tel. 012 45 57 67 of gsm 0496 58 15 05 
(na 19.00 u.) of Roger Stassen, tel. 012 
23 02 85 of gsm 0498 67 74 84 (na 19.00 
u.).

Fiets of 
wandel met 
ons mee!

31/03 Isabel Lima Vandewal, do. 
van Nelio en Leentje Vandewal, 
Herderen

31/03 Emma Janssen, do. van 
Jeroen en Ann Reyskens, Mem-
bruggen

HUWELIJKEN
10/03 Peter Gilson en Annelies 
Quartier, Kanne

25/03 Lars Neven en Sarah Beurs, 
Lafelt

31/03 Peter Thys en Ellen Machiels, 
Membruggen

HUWELIJKSJUBILEA
GOUD

10/03 Joseph Simons en Maggy 
Loyens, Vlijtingen

10/03 Raymond Moors en José 
Castermans, Vlijtingen

17/03 Francois Geurts en Ellij Her-
litska, Val-Meer

DIAMANT

2/03 Jan Knapen en Isabella Ples-
sers, Vlijtingen

Copyright Andreas Gijbels – www.reclamos.be



Honingbijen leven in een grote groep, de so-
litaire (onze wilde) bijen leven alleen. Het volk 
van honingbijen bestaat uit een koningin, 
werksters en darren. Werksters leven slechts 
enkele maanden, de koningin enkele jaren. 
Darren zorgen voor de bevruchting van een 
nieuwe koningin. Bijen overwinteren in een 
korf of een boomstronk, waarbij ze de ingang 
afsluiten met was. 

Wespen zijn meestal geel en zwart gestreept 
en leven in groep in een zelfgebouwd nest. 
Een wespenvolk leeft slechts 1 jaar. Aan het 
begin van de winter sterven de werksters en 
de koningin. Bevruchte jonge koninginnen 
vliegen uit en overwinteren in kleine spleten, 
vaak in huizen.

Nuttige beestjes
Veel voedselgewassen planten zich voort 
d.m.v. bestuiving door bijen, hommels en 
andere insecten. Om onze voedselproductie 
niet in het gedrang te brengen is het brood-
nodig om onze bijensoorten (en hommels) 
te koesteren. Nochtans gaat het aantal ho-
ningbijen en wilde bijen de laatste jaren sterk 
achteruit, sommige soorten zijn zelfs met uit-
sterven bedreigd. 

Om bijen te helpen kan je net zoals de ge-
meente bloemborders aanleggen, voorjaars-
knollen en –bollen planten, geen pesticiden 
gebruiken of een bijenhotelletje plaatsen. Zo 
wordt in Riemst ook de plantkeuze in plant-
soenen afgestemd op bijen, net zoals bij 

Vier ingangen van mergelgroeven rond de 
Roosburg en de Lacroixberg in Zichen-Zus-
sen-Bolder hebben de afgelopen weken een 
nieuwe afsluiting gekregen die vleermuisvrien-
delijk is. Het project krijgt financiële steun van 
het Agentschap Natuur en Bos omdat het 
hier om Europees beschermde Natura 2000 
gebieden gaat en de gemeente zo bijdraagt 
aan de bescherming van de vleermuizen die 
er overwinteren. Ook de omgeving rond de 
ingangen wordt opgeknapt. De totale kost-
prijs wordt geraamd op 22.800 euro waarvan 
18.245 euro door het Agentschap Natuur en 
Bos wordt betoelaagd. 

Vleermuizen
Bijna 40 procent van de getelde overwinte-
rende vleermuizen in Vlaanderen vind je terug 
in de mergelgroeven. Deze vleermuispopu-
latie is de grootste van Noordwest Europa. 
Daarom worden de ingangen ook vleermuis-
vriendelijk ingericht. De hekken hebben ho-
rizontale spijlen met een tussenafstand die 
ruim genoeg is om vleermuizen op een een-
voudige manier de mergelgroeven te laten in- 
en uitvliegen.

nieuwe laanbeplantingen, het inzaaien van 
restgronden, beheer van bermen,… 

Ook wespen zijn nuttige insecten, zeker voor 
het opkuisen van de natuur. Omdat ze zich 
voeden met bladluizen, larven en rupsen zijn 
het natuurlijke insectenbestrijders. Vormt een 
wespennest geen gevaar? Dan laat je het be-
ter rusten!

Gevaar? 
Solitaire bijen zijn meestal ongevaarlijk, ze 
hebben geen angel of hun angel is te klein 
om door de menselijke huid te prikken. Ho-
ningbijtjes kunnen wel steken, maar doen dit 
enkel als ze in het nauw worden gedreven. 
Bovendien verliezen ze hun angel wanneer ze 
steken en sterven ze. Let op: bijen zijn wet-
telijk beschermd en mogen niet vernietigd 
worden! Heb je er hinder van? Neem dan 
contact op met een imker of met de dienst 
Milieu via milieu@riemst.be, tel. 012 44 03 40. 
Ook wanneer je twijfelt of het om een bijen- 
of wespennest gaat, contacteer je best de 
dienst Milieu. 

Wespen zijn over het algemeen agressiever. 
Een wespensteek is doorgaans ook pijnlijker. 
Een wesp verliest de angel niet en kan dus 
meerdere malen steken. Wanneer een wes-
pennest een gevaar vormt, kan je het nest la-
ten verdelgden door de brandweer. Vul in dat 
geval het online formulier in via http://www.
bwol.be/e-loket---wespennest.html. 

MILIEU 
HOOR JIJ DE BIJTJES EN 
WESPEN AL ZOEMEN?
Met de zomer in aantocht, komen ook de bijen en wespen opnieuw tevoorschijn. 
Van beiden zijn er zeer veel verschillende soorten. Maar wat is het verschil? Wat 
is hun nut? En wat doe je als je een nest ontdekt?

GROEVEN

VLEERMUISVRIENDELIJKE 
HEKKEN VOOR 
MERGELGROEVEN

Voel jij je geroepen?
Een goede budgetbuddy beschikt over ad-
ministratieve en communicatieve vaardighe-
den, is bereid tot het volgen van opleidingen 
en gaat een engagement aan van minimum 
twee jaar. Er wordt ook de nodige discretie en 
respect verwacht. In ruil krijg je een verplaat-
singsvergoeding en verzekering, een goede 
opvolging en een boeiende uitdaging! Is dit 
echt iets voor jou? Neem dan contact op met 
het Sociaal Huis via sociaalhuis@riemst.be. 

Wat doet zo’n buddy?
De kandidaat buddy’s worden gescreend en 
opgeleid door BudgetInzicht Limburg. De ta-
ken van zo’n vrijwillige buddy zijn afhankelijk 
van de persoonlijke noden. Het draait voorna-
melijk om het aanleren van vaardigheden aan 
mensen, zodat zij stap voor stap hun bud-
getbeheer (terug) zelfstandig kunnen opne-
men. Daarnaast biedt de vrijwilliger ook een 
luisterend oor. Ze worden betrokken bij de 
financiële situatie en de algemene woon- en 
leefomstandigheden van de mensen die ze 
begeleiden. Zo kunnen ze ook een belang-
rijke rol spelen op het vlak van nazorg en om 
herval te voorkomen.

CULTUUR
KUNST IN DE GANG  
De unieke kunsttentoonstellingen in de gang van het gemeentehuis, het Sociaal 
Huis, rusthuis Eyckendael of brasserie De Waterburcht in Millen, zijn je vast al op-
gevallen. Ze zijn van de hand van amateur-kunstenaars uit Riemst en omstreken. 
Via het project Kunst in de Gang, een continue wisselende tentoonstelling, krijgen 
ze de kans om hun werk te tonen aan het grote publiek! 

SOCIAAL HUIS
SOCIAAL HUIS START MET 
BUDDYWERKING
Wat doe je als je met een berg schulden zit en bij niemand in je omgeving te-
recht kan voor goede raad? Daar wil het Sociaal Huis Riemst in samenwerking 
met BudgetInzicht (BIZ) Limburg een antwoord op bieden. Vrijwilligers worden 
opgeleid tot ‘buddy’, om samen met een maatschappelijk assistent kwetsbare 
gezinnen of individuen te ondersteunen. 

Op 3 april 2017 ging de nieuwe editie van 
Kunst in de Gang van start. Om de twee 
maanden worden de kunstwerken gewisseld 
en wordt een andere kunstenaar in de kijker 
gezet. Van elke kunstenaar wordt één werk 
genomineerd voor de eindtentoonstelling. 
Hiervan koopt het gemeentebestuur één of 
meerdere kunstwerken, om de gemeentelijke 
gebouwen mee te verfraaien. 

Toon jouw kunst!
Ben jij een creatieveling die fotografeert, 
beeldhouwwerken, schilderijen of andere 
kunstwerken maakt en wil je jouw werk graag 
tonen aan een groter publiek? Of wil je meer 
informatie over het project? Contacteer de 
dienst Cultuur via cultuur@riemst.be of tel. 
012 44 03 73. 

19/04 BUITENSPEELDAG 

23/04 SENIOREN GAAN TERUG IN DE TIJD TIJDENS ERFGOEDDAG   

23/04 KAPELLETJESWANDELING TIJDENS ERFGOEDDAG  

28/04 MELGER HELDEN
Imker Luc Loyens aan het werk

Het aanbod
Het volledige aanbod aan activiteiten en de 
manier waarop je kan inschrijven, ontdek  
je via www.riemst.be/zomeractiviteiten. 
Naast het reguliere aanbod vanuit de ge-
meente, bieden vele andere organisatoren 
leuke zomeractiviteiten aan. Zo kan je deel-
nemen aan taalkampen, muziekkampen, 
zwemkampen… Ook tijdens de speelweken 
van Jonge Helden kunnen kinderen ravot-
ten met speelkameraden, zich verkleden in 
ridders en prinsessen en kennismaken met 
tal van andere spelletjes. Ontdek het volledi-
ge aanbod in de Uitdatabank. Plannen is de 

boodschap! Wil je hiervoor graag een papie-
ren kalender ontvangen? Vraag ernaar bij het 
onthaal van het gemeentehuis!
 
Hoe inschrijven?
Voor de kinderopvang, Grabbelpas, sport-
kampen en SWAP-activiteiten kan je online 
inschrijven vanaf donderdag 1 juni, 7.00 u. 
Voor de speelpleinwerking kan dit elke dag 
op het speelplein zelf, via het inschrijfstrook-
je. Voor meer informatie kan je terecht bij de 
dienst Sport (tel. 012 44 03 46), Jeugd (tel. 
012 44 03 72) of Welzijn (tel. 012 44 03 70).  

WELZIJN
ONTDEK HET AANBOD 

AAN ZOMERACTIVITEITEN!
Nog geen plannen voor de zomervakantie? Ontdek dan snel het aanbod aan 
zomeractiviteiten voor kinderen en jongeren! Tijdens de zomervakantie kunnen ze 
plezier maken op het speelplein, op de sportkampen, in de kinderopvang of deel-
nemen aan één van de gevarieerde Grabbelpas- of SWAP-activiteiten. Wist je dat 
er in 2016 gemiddeld 113 kinderen per dag deelnamen aan de speelpleinwerking? 
En dat in totaal 736 kinderen gesport hebben tijdens de zomersportkampen van 
2016? Eén ding is zeker: ook in 2017 zal de Riemstse jeugd zich niet vervelen. 

WAT TE DOEN IN JUNI

DORPSRESTAURANTS 

ELKE DINSDAG, WOENSDAG EN DONDERDAG VINDT ER EEN DORPS- 

RESTAURANT PLAATS IN VLIJTINGEN, KANNE EN RIEMST, TELKENS VANAF 12 U.

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

uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 30 juni, evenemen-

ten dienen vóór maandag 5 juni ingevoerd te zijn in de UiTdatabank. Meer info 

op www.riemst.be.  
3/05 100-JARIGE ALBERT NELISSEN

GEFLITST

De gemeente Riemst is gestart met het afsluiten van een aantal ingangen van 
mergelgroeven in Zichen-Zussen-Bolder. Dat gebeurt in het kader van de open-
bare veiligheid, maar ook om de vleermuispopulatie te beschermen.

DONDERDAG 25/05 TOT 
ZONDAG 28/05 GRATIS TEN-
TOONSTELLING ‘KANNE WORDT 
WEER OPGEBOUWD NA DE OORLOG’
Kanne in de tijd van 1945 tot 1965: hoe 
zat het met de oorlogsschade? Hoe ver-
liep de lagere schooltijd? Op welke wijze 
ontspanden de Kannenaren zich? Hoe 
was de politiek geregeld? Carnaval?
Locatie: Zaal C.O.C.K., onder de kerk, 
Kanne. Organisatie: Heemkunde Kanne
Contactpersoon: Paul Vrijens – vrijen-
spaul@telenet.be – gsm 0471 29 95 49 

ZONDAG 28/05 EN MAANDAG 
29/05 | 14U00 TOT 22U30
KLEINE KERMIS MEMBRUGGEN
Locatie: kerkplein, Membruggen

VRIJDAG 2/06 EN ZATERDAG 
3/06 | 20U00 ROCK VLIJTINGEN 
Tweedaags muziekfestival met optredens 
van rockmuzikanten. Locatie: Festivalter-
rein ’t Schuurke, Jodenstraat 25, Vlijtingen
Inkomticket 1 dag: 15 euro - combitic-
ket: 25 euro. Organisatie: oud-leiding 
Chiro Vlijtingen. Contactpersoon: Ronald 
Jeurissen – ronaldjeurissen@hotmail.com 
– gsm 0496 79 01 57 of Martine Schoefs - 
martine.schoefs@hotmail.com. 
Meer info: www.rockvlijtingen.be 

ZATERDAG 3/06, ZONDAG 
4/06 EN MAANDAG 5/06
PINKSTERFEESTEN KANNE
Zaterdag vanaf 20.30 u. optredens van 
bekende artiesten, zondagnamiddag 
vanaf 14.00 u. kinderanimatie en daarna 
optredens van harmonies, maandag grote 
rommel- en antiekmarkt in de straten van 
Kanne. Locatie: Feesttent Statieplein, Sta-
tiestraat 2, Kanne. Organisatie: C.O.C.K. 
Kanne. Contactpersoon: Robby Smeets 
– reja.smeets@home.nl – gsm 00314 33 
26 07 24

ZATERDAG 3/06 TOT 
ZONDAG 25/06
GRATIS TENTOONSTELLING ‘BOTER 
BIJ DE VIS’ Tentoonstelling over het da-
gelijkse leven van de Belgische bevolking 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Locatie: 
Smokkelmolen, Kleine Molenstraat 9, Kan-
ne. Zaterdag en zondag open van 10.00 
u. tot 17.00 u. Meer info: dienst Cultuur – 
cultuur@riemst.be – tel. 012 44 03 73

WOENSDAG 7 EN 21/06 
| 13U30 TOT 16U30 BREICAFÉ
Locatie: OKRA-Breicafé in Dienstencen-
trum De Linde, Paenhuisstraat 11, Riemst.
Breien en haken is hip, brei op eigen 
tempo en geniet van een leuke babbel. 
Deelname is gratis, vooraf inschrijven niet 
nodig. 

VRIJDAG 9/06, ZATERDAG 
10/06 EN ZONDAG 11/06
ALLEWIJFEESTEN Vrijdag voetbaltornooi 
vanaf 19.00 u., zaterdag Allewijfuif van 
21.00 u. tot 3.00 u. en zondag brunch van 
10.00 u. tot 16.00 u. 
Locatie: Parking voetbal, Allewijweg 2, 
Vlijtingen. Organisatie: K. Vlijtingen V.V.
Contactpersoon: Benny Castro – benoit.
castro@telenet.be – gsm 0471 50 54 66

ZATERDAG 10/06 | 8U00
SPORTIEVE WANDELTOCHT SCHER-
PENHEUVEL Organisatie: Wandelvrien-
den Tongeren – Riemst. Carpooling vanop 
parking Carrefour, Luikersteenweg, Ton-
geren. Afstand: 20 km. Contactpersoon: 
Roger Stassen – tel. 012 23 02 85

ZATERDAG 10/06
RONDOM DE VOERSTREEK Fietsen 
door golvend Haspengouw en de heuvels 
van de Voerstreek.. Locatie: Sporthal Op 
’t Reeck, Reeckerveld 3, Riemst. Organi-
satie: De Doortrappers Riemst. Contact: 
https://doortrappersriemst.jimdo.com/ 

ZATERDAG 10/06 EN ZON-
DAG 11/06 | 13U00 GALAMATCH 
& DORPSFEEST HERDEREN Met 
voetbalwedstrijd, penalty cup voor kids en 
BBQ op zaterdag van 13.00 u. tot 2.00 u. 
en volksspelen op zondag van 13.00 u. 
tot 00.00 u. Locatie: Sport- en speelplein, 
Sint-Jansstraat, Herderen. Organisatie: 
Jessie’s vrienden. Contactpersoon: Pascal 
Vandewiele – pascal.vandewiele@telenet.
be – gsm 0473 37 26 73

ZONDAG 11/06 | 13U30 TOT 
20U00 SCHOOLFEEST KANNE
Organisatie: VZW K.O.D.V. Jekerdal 
Locatie: St. Hubertusstraat 9, Kanne
Contactpersoon: Leo Jans – leo.jans@
rievoe.be – tel. 012 45 49 13 of gsm 0474 
60 03 67

MAANDAG 12/06 | 19U45
GEMEENTERAAD Locatie: Raadszaal 
gemeentehuis (1ste verdieping). Van-
af 19.45 u. kun je deelnemen aan het 
traditionele vragenkwartier. De agenda 
inkijken? Dat kan door op www.riemst.be 
achtereenvolgens te klikken op ‘bestuur’ 
en ‘agenda’.

DINSDAG 13/06 | 13U30 TOT 
15U30 HET VERHAAL VAN CHOLE-
STEROL Cholesterol wordt vaak gere-
lateerd aan hart- en vaatziekten. Maar 
ons lichaam heeft cholesterol nodig. Wat 
mogen we eten en wat niet? Tijdens deze 
vorming krijg je een stukje wetenschap-
pelijk onderbouwde theorie en concrete, 
bruikbare tips. Organisatie: Vormingplus 
Limburg vzw. Locatie: Dienstencentrum 
De Linde, Paenhuisstraat 11, Riemst
Deelnameprijs: 5 euro Meer info of inschrij-
ven: www.vormingplus-limburg.be -  info@
vormingpluslimburg.be – tel. 011 56 01 00 
(code 179689SA) 

DINSDAG 13/06 | 18U30
AVONDWANDELING VELDWEZELT
Rustige wandeling door het landelijk dorp-
je en in de omgeving van het Albertkanaal.
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren – 
Riemst. Vertrekplaats: brug Veldwezelt, 
richting Maastricht. Afstand: 6 à 7 km
Contactpersoon en gids: Roger Stassen – 
tel. 012 23 02 85

DONDERDAG 15, 22, 29 JUNI 
EN DONDERDAG 6 JULI | 
19U00 GOLFINITIATIE Organisatie: 
dienst Sport gemeente Riemst i.s.m. 

Het is een gebeurtenis die heel wat gezinnen 
in onze gemeente niet licht zullen vergeten. 
Vooral de Keelstraat in Vroenhoven en de 
Bovenstraat in Kanne werden hard getrof-
fen door een modderstroom. De gemeente 
Riemst kondigde toen extra maatregelen aan 
om deze gebieden in de toekomst te vrijwa-
ren van wateroverlast. Vandaag kunnen we 
aankondigen dat die extra maatregelen ook 
uitgevoerd zijn. En dat dankzij de vrijwillige 
medewerking van heel wat landbouwers en 
pachters in onze gemeente! 

Twee voetbalvelden
In het afstroomgebied van de Kuilenzouw 
achter de Keelstraat in Vroenhoven zijn er vijf 
dammen aangelegd, die het overtollige wa-

ter bij hevige regenval trapsgewijs zullen buf-
feren. Deze aarden wallen zijn samen goed 
voor een buffercapaciteit van 10.750 kubieke 
meter of in mensentaal twee voetbalvelden 
waar één meter water op staat. Daarnaast 
is de bocht Cauthenbergstraat-Keelstraat 
ook opgehoogd, waardoor het water afgeleid 
wordt naar de afwateringsgoot die uitmondt 
in het Albertkanaal.

En verder
Rond de Bovenstraat en Guldendael in Kan-
ne zijn twee bufferbekkens aangelegd. Ook 
aan de achterzijde van de woningen langs de 
Lafelterweg en  Maastrichtersteenweg vanaf 
huisnummer 110 tot 154 is er een dammen-
structuur aangelegd om het water bij hevige 
regenval te bufferen.

WATEROVERLAST: 1 JAAR LATER
Op vrijdag 27 mei 2016 werd onze gemeente getroffen door een wolkbreuk. In een 
tijdspanne van een half uur tijd viel er plaatselijk 62 liter neerslag uit de lucht. De 
gevolgen: 140 schadedossiers, goed voor een totale schade van ruim 4,4 miljoen 
euro. 

Toegang verboden
De afsluiting moet ook mensen tegen zichzelf 
beschermen. Je kan niet alleen verloren lopen 
in de groeven, maar er bestaat ook een reëel 
instortingsgevaar. Het betreden van de groe-
ven is trouwens verboden. 
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