
START 2 RUN! 
Ondertussen is maart al aange-
broken in het ‘nieuwe jaar’ en 
misschien lukt het niet zo goed 
met jouw sportieve voornemens? 
Dankzij onze dienst Sport ben 
je weer helemaal back on track! 
Doe mee met Start 2 Run en loop 
dankzij uitstekende begeleiding op 
slechts enkele weken 5 kilometer! 
De eerste les is op 27 maart om 
20.00 u. aan de sporthal in Riemst 
(Reeckervelt 3, Riemst). Geduren-
de 10 weken loop je wekelijks 1 
keer onder begeleiding en 2 keer 
per week individueel. Dankzij het 
loopschema bouw je geleidelijk je 
conditie op, waardoor je op dins-
dag 28 mei met gemak 5 kilometer 
loopt! De kostprijs is 12,5 euro en 
inschrijven kan bij de dienst Sport 
via sport@riemst.be of via tel. 012 
44 03 46.

WAT TE DOEN BIJ SLECHT 
GSM-BEREIK? 
Is jouw GSM-bereik binnenshuis 
niet altijd wat het moet zijn? Dan 
heb je de mogelijkheid om een 
mobile coverage extender te instal-
leren. Hiervoor kan je je best richten 
tot je eigen provider, zij zullen je 
alle informatie geven. Ondertus-
sen wordt er door de providers 
aan een oplossing gewerkt om de 
verbinding op het GSM-netwerk te 
optimaliseren. Zo zal er op de kerk-
toren van Membruggen een nieuwe 
zendmast komen, die de slechte 
GSM-dekking zal verbeteren. 

FAMILIELEVEN DECEMBER 2017

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

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

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

BERT CILISSEN (CD&V) 
Onderwijs/Volwasseneneducatie
Jeugd | Aankoopbeleid I Tewerkstelling
012 45 59 17 of 0495 79 88 47,  
bert.cilissen@riemst.be

MATHIEU EYCKEN (CD&V) 
Leefmilieu I Duurzame Ontwikkeling |  
Gezondheid en Preventie I Dierenwelzijn  
Archeologie | Monumenten & Landschappen I 
Archief | ICT & informatisering
012 45 67 04 of 0479 44 22 86,
mathieu.eycken@riemst.be

MARK VOS (CD&V)  
BURGEMEESTER

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

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

GEMEENTESECRETARIS 

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

GEMEENTERAADSLEDEN 
(per partij in alfabetische volgorde)

CD&V Joël L’Hoëst 0498 91 86 56, joellhoest@hotmail.com I 
Mieke Loyens 0474 72 42 57, Mieke.loyens@skynet.be I  
Peter Neven 0474 52 52 81, peter_neven@hotmail.com I  
Jean Nicolaes 012 45 51 42 of 0497 06 01 39, jean.nicolaes@
telenet.be I Rachelle Onclin 0499 56 68 98, rachelle.onclin@
gmail.com I Davy Renkens 0494 61 89 99, davyrenkens@
hotmail.com I Anja Slangen 0479 40 20 46, anja.slangen@
hotmail.com

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

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

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

SCHEPENEN (ook zetelend in de gemeenteraad)

Spreekuren: na afspraak

KATJA ONCLIN (CD&V) 
Voorzitter Sociaal Huis I Ruimtelijke  
Ordening | Huisvesting-Woonbeleid |  
Sociale Aangelegenheden | Senioren
0479 79 88 09, katja.onclin@riemst.be

DE TOMBOLA-ACTIE IS TERUG!
Van zondag 22 april t.e.m. 
zondag 17 juni loopt in onze 
gemeente opnieuw de tombo-
la-actie bij de lokale handelaars 
en horeca-uitbaters. Tijdens deze 
actie krijg je per aangekocht bedrag 
van 5 euro een tombola-biljet. 
Wanneer je je duurzaam verplaatst 
voor deze aankopen (met de fiets 
of te voet) heb je zelfs recht op een 
extra tombola-biljet! Dit om zowel 
het duurzame aspect in de verf te 
zetten als de lokale economie te 
ondersteunen. Op het einde van de 
actie worden alle tombola-biljetten 
verzameld en vindt de trekking van 
de winnaars plaats. De uitreiking 
van de hoofdprijzen zal plaatsvin-
den op de jaarlijkse Zomerhappe-
ning.

Ben jij een handelaar of horeca-uit-
bater in de gemeente Riemst? 
Schrijf je dan zeker in om mee 
te doen met onze tombola-actie! 
Inschrijven kan vanaf dinsdag 13 
maart t.e.m. zondag 25 maart 
via de dienst Lokale Economie – 
wouter.debruyn@gmail.com – tel. 
012 44 03 34. 

UITSCHRIJVEN GOUDEN & 
WITTE GIDS 
Als milieubewuste gemeente kiezen 
wij samen met FCR Media, de 
uitgever van de Gouden Gids en 
Witte Gids, voor een gezamenlijke 
verdeling van de telefoonboeken. 
Gebruik jij de papieren gids niet 
meer? Schrijf je dan uit via het  
formulier op deze link: https:// 
fcrmedia.be/uitschrijven-boek/.  
Bedrijven en adressen opzoeken 
kan ook ecologisch via  
www.goudengids.be en  
www.wittegids.be.

INSCHRIJVEN PAASSPORT- 
KAMPEN 
In de paasvakantie organiseert 
de dienst Sport naar jaarlijkse 
gewoonte de spetterende omnis-
portkampen voor kinderen tussen 
4 en 12 jaar. Meer info vind je op 
www.riemst.be, inschrijven kan via 
sport@riemst.be of via tel. 012 44 
03 46 vóór 30 maart 2018.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE 
NIEUWSBRIEF!
Ben jij al ingeschreven voor onze 
gemeentelijke nieuwsbrief? Neen? 
Schrijf je dan vliegensvlug in via 
www.riemst.be en blijf zo op de 
hoogte van het nieuws uit Riemst.

VOLWASSENONDERWIJS, IETS 
VOOR JOU?
Wil jij graag je grenzen verleggen 
en iets bijleren? Dienstencentrum 
De Linde organiseert opleidingen 
voor volwassenen in samenwer-
king met het PCVO Voeren. Onder 
professionele begeleiding word je 
op een open en vriendelijke manier 
ondersteund om zo je certificaat te 
behalen. Iets voor jou? Er zijn nog 
plaatsen vrij voor de volgende cur-
sussen: Beginners op PC, Vlotter 
met PC, Android Smartphone/ 
Tablet 1, Photoshop 1 & 3, iPad/ 
iPhone 1, 2 & 3. Contacteer  
centrumleider Erik Coenegrachts 
via tel. 012 21 46 98 of via dien-
stencentrum@riemst.be voor meer 
informatie.
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In februari vorig jaar kregen alle in-
woners, van 18 jaar en ouder, de kans 
om met ons mee na te denken over de 
toekomst van Riemst. Wij willen jullie 
graag bedanken voor jullie stukje van de 
puzzel. Want dankzij jullie bijdrage kan 
het gemeentebestuur verder bouwen 
aan een modern Riemst, waar iedereen 
zich thuis en welkom voelt.

Dankjewel aan alle deelnemers!
Jouw mening telt voor ons! De resultaten van 
de omgevingsanalyse vormen voor het ge-
meentebestuur de leidraad voor de verdere 
uitbreiding en verfijning van het beleidsplan. 
Een plan dat vertrekt vanuit de visie over hoe 
onze gemeente er in de toekomst moet uit-
zien. Het is een ambitieus, maar financieel 
verantwoord plan, waarin we onze inwoners 
centraal zetten. Dat is de filosofie.
 

Inschrijven voor 12 maart!
Om organisatorische redenen vragen wij 
om vooraf in te schrijven voor de infor-
matieavonden. Dat kan door het online 
inschrijvingsformulier in te vullen, dat te 
vinden is via https://www.riemst.be/nl/
bestuur/omgevingsanalyse. Schrijf je lie-
ver telefonisch of per mail in? Dat kan 
via communicatie@riemst.be – tel. 012 
44 03 06. Opgelet: wij vragen om in te 
schrijven vóór maandag 12 maart. 

IN DE KIJKER  
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Voorwoord
We openen deze 37Zeventig met een 
woord van dank aan iedereen die de 
moeite nam om met ons mee na te denken 
over de toekomst van Riemst. Jullie namen 
deel aan onze omgevingsanalyse en gaven 
ons zo jouw stukje van de puzzel. Daarmee 
kunnen wij verder bouwen aan een nog 
aangenamer Riemst. Benieuwd naar de 
resultaten van het onderzoek? Kom zeker 
langs op één van onze informatieavonden. 

Tijdens de Week van de Vrijwilliger danken 
we ook onze 100-den vrijwilligers. Maar 
eigenlijk verdienen ze elke dag een pluim. 
Ze zetten zich in onze gemeente onbezol-
digd en uit vrije wil in voor anderen. Wij 
willen dan ook onze appreciatie uitdrukken 
voor zij die hun talenten en tijd inzetten om 
anderen te helpen. Jullie dragen bij aan het 
sociale weefsel in Riemst en zijn daarom 
onmisbaar voor onze gemeente. Bedankt 
en petje af voor jullie inspanningen!

We zetten deze editie graag de winnaars 
van de Geschiedkundige Prijs in de bloe-
metjes voor hun uitzonderlijke publicatie. 
Wist je dat de dienst Toerisme ook heel 
wat andere publicaties in de aanbieding 
heeft? Het ontdekken waard!

Ben jij een enthousiaste grootouder? Lees 
dan zeker het artikel over de Week van 
de Zorg. En is het voor de kinderen nog 
te koud om buiten te spelen? Tijdens de 
jeugdboekenmaand valt er veel te beleven 
in De Boekerij.

Ik wens je veel plezier!

Marina Pauly
Schepen van Communicatie

WEETJES

 

WAT TE DOEN IN MAART

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

www.riemst.be

RIEMST WERKT VOOR 
U!  P 2

JEUGDBOEKENMAAND 
VAN 12 TOT 23 MAART!  
P 3

BIJ-VRIENDELIJK 
RIEMST  P 3

WEETJES  P 4

ZATERDAG 17/03 | 14U00 
INFONAMIDDAG FINANCIËLE MO-
GELIJKHEDEN VOOR INVALIDEN EN 
GEHANDICAPTEN Locatie: Zaal Gasthof 
Delicia, Zichen-Zussen-Bolder. Organisa-
tie: VFG Riemst. Contactpersoon: Henri 
Reynaerts - gsm 0472 77 79 17

ZATERDAG 17/03 | 14U33
CARNAVALSSTOET Locatie: Millen. 
Organisatie: CV De Kattëdawërs

ZONDAG 18/03 | 15U00 TOT 
18U00 TRIATLON HERDEREN  
Organisatie: Triatlon Team Limburg vzw
Contactpersoon: Mario Appermans – gsm 
0497 70 27 12

ZONDAG 18/03 | 8U00
BUSREIS NAAR RIJKEVORSTEL MET 
BEZOEK AAN TURNHOUT Vertrek: Par-
king Carrefour, Luikersteenweg, Tongeren
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren 
– Riemst. Reservatie en info: Smits Vicky – 
012 23 02 85

DONDERDAG 22/03 | 20U00
BLOEMSCHIKKEN Creatief werken rond 
een actueel thema. Locatie: Parochiaal 
Centrum, Archeologische Site Klooster-
straat, Vlijtingen. Organisatie: Gezinsbond 
Vlijtingen

VRIJDAG 23/03 | 19U30
INFORMATIEAVOND OVER PESTI-
CIDEVRIJ TUINIEREN Hoe pak je je 
tuin pesticidevrij aan? Hoe zit het met 
biologische bestrijdingsmiddelen? Wat 
kan je preventief doen? En wat als er toch 
onkruid of plagen optreden? Organisatie: 
Velt Zuid-Oost Haspengouw. Locatie: 
Gemeentehuis, raadzaal. Info: milieu@
riemst.be 

ZATERDAG 24/03 SPORTIEVE 
WANDELING TE JALHAY (LUIK)
Afstanden: 4, 6, 12, 21 km. Vertrek: Salle 
La Petite France, Surister 1a, Jalhay
Info: Stassen Roger – Tel. 012 23 02 85 
(na 19.00 u.)

ZONDAG 25/03 | 8U00 TOT 
16U00 WEDSTRIJD VOOR DUITSE 
HERDERSHONDEN Locatie: Honden-
club, Genoelselderen. Organisatie: Hon-
denclub KG 40 Riemst vzw

ZATERDAG 31/03 | 13U30 
TOT 17U00 PAASEIERENRAAP
Locatie: Speelplein Herderen. Organisa-
tie: Jeugdraad Riemst. Contact: jeugd@
riemst.be

ZATERDAG 31/03 | 9U00 TOT 
16U00 BEHEERSWERKEN PASTO-
RIETUIN Locatie: Pastorietuin, Onze-Lie-
ve-Vrouwstraat 13, Genoelselderen. 
Organisatie: Velt Zuid-Oost Haspengouw
Inschrijven om te helpen: Wim Cornelis – 
gsm 0478 92 79 66 – wim.cornelis1964@
gmail.com

Dankjewel
aan al onze 
vrijwilligers!

29/12 Robertus van Haaren en 
Debora Thönissen, Val-Meer

30/12 Henri Moureaux en Maria 
Jans, Val-Meer

HUWELIJKSJUBILEA
GOUD

13/12 Antoon Kelleneers en 
Arnoldine Verjans, Val-Meer

13/12 Servatius Poesen en Ingrid 
Marres, Vroenhoven

15/12 Etienne Haling en Maria 
Peumans, Herderen

29/12 René Langers en Cornelia 
Merken, Heukelom

DIAMANT

04/12 Erike Simenon en Catharina 
Hertogen, Vlijtingen

13/12 René Beusen en Elisa 
Meurmans, Riemst

OVERLIJDENS
02/12 Mariette Parthoens 
(°11/03/1933), wed. van Pieter 
Merken, Riemst

03/12 Elsa Van Put (°13/08/1928), 
wed. van Hugo Volders, Bolder

05/12 Leonard Smeets 
(°22/10/1930) wed. van Hortense 
Neven, Herderen

12/12 Gertrudis Vos (°01/06/1924), 
wed. van Guillaume Lenaerts, 
Riemst

14/12 Jean Bosmans 
(°10/07/1922), wed. van Marie-
José Nivelle, Vroenhoven

15/12 Pierre Coenegrachts 
(°10/05/1941), echtg. van  Elza 
Neven, Riemst

16/12 Alice Fias (°17/04/1927), 
wed. van François Coenegrachts, 
Kanne

16/12 Johannes Joosten 
(°13/05/1937), echtg. van Maria de 
Bock, Lafelt

18/12 Paula Schepers 
(°26/01/1947), echtg. van William 
Muermans, Vlijtingen

18/12 Joannes Croux 
(°10/04/1958), Vlijtingen

19/12 Maria Claesen 
(°15/02/1936), wed. van Willy 
Vossen, Zichen

25/12 Maria Hertogen 
(°12/08/1935), wed. van Jean 
Prenten, Riemst

26/12 Antoni Palmans 
(°13/01/1932), wed. van Martinus 
Jackers, Val-Meer

28/12 Nicolaüs Smits 
(°07/07/1938), echtg. van Barbara 
oosterbosch, Val-Meer

30/12 Theresia Willems 
(°19/10/1966), Kanne

31/12 René Peuskens 
(°16/02/1966), Millen

31/12 Anna Marell (°06/02/1958), 
echtg. van Antonius Florisson, 
Riemst

GEBOORTEN
01/12 Tiemen Robijns, zn. van 
Erwin en Vanessa Petermans, 
Vlijtingen

07/12 Luca Gulpers, zn. van 
Ceryl en Véronique Muijtjens, 
Vroenhoven

08/12 Joren Vuerstaek, zn. van 
Tommy en Silke Potargent, Zussen

18/12 Roderick van der Heijden, 
zn. van Frank en Henrica van 
Breugel, Zussen

19/12 Luc Stukken, zn. van Bart en 
An Gargouri, Membruggen

22/12 Laure van Gerven, do. 
van Danny en Ruth Reynders, 
Herderen

25/12 Zakaria Oulhaye, zn. van 
Toufik en Siham Dazza, Val-Meer

26/12 Leander van den Berg, zn. 
van Jurgen en Ellen Haekens, 
Zussen

30/12 Emmanuel Imarami, zn. 
van David en Eghosasere Taiwo, 
Herderen

HUWELIJKEN
02/12 Gunter Froidmont en 
Natascha Vrijens, Val-Meer

16/12 Kristof Beunckens en Alana 
Vandebeek, Genoelselderen

16/12 Bart Daniëls en Judith 
Hermans, Genoelselderen

Vragen?
Heb je vragen? Neem dan contact op met 
de dienst Communicatie via communicatie@
riemst.be of tel. 012 44 03 06. 

BEDANKT VOOR JOUW 
STUKJE VAN DE PUZZEL!

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

DONDERDAG 8/03 | 10U00 
TOT 15U00 GEZONDE WAFELS 
BAKKEN Leer gezonde wafels bakken 
met havermout, amandelmelk,… Daarna 
mag je ze lekker oppeuzelen. Deze work-
shop is voor personen met een verstan-
delijke beperking. Info: Pasform, Sofie 
Janssen – sofie.janssen@pasform.be – tel. 
011 22 69 31 – www.pasform.be

VRIJDAG 9/03 | 9U30 TOT 
11U30 EENVOUDIGE FOTOBEWER-
KING 10 lessen: Voor iedereen die een 
digitaal fototoestel heeft en wil leren hoe 
je mooie foto’s kan maken, hoe je ze op 
de computer zet, hoe je ze mooi kan be-
werken en hoe je met de foto’s een mooi 
fotoboek kan samenstellen. Basiskennis 
van Windows is nodig. Prijs: 40 euro voor 
10 lessen. Lesgeefster: Miep Peumans
Inschrijven: Tel. 012 21 46 98 - diensten-
centrum@riemst.be

DINSDAG 13/03 & DINSDAG 
27/03 | 9U30 TOT 11U30
COMPUTERHULP Tweemaal per maand 
kan u bij onze vrijwillige computerdeskun-
dige terecht met al uw vragen rond het 
gebruik van uw PC, laptop of tablet bij 
uw thuis. Prijs: 5 euro per uur. Enkel op 
afspraak: inschrijven via tel. 012 21 46 98 
- dienstencentrum@riemst.be

WOENSDAG 14/03 | 13U00 
TOT 16U00 LEREN WERKEN MET 
DE TABLET In deze lessenreeks van 5 
weken, worden de meest courante func-
ties van tablets uitgelegd en geoefend. 
Internet gebruiken, Skypen met vrienden 
en familie, je agenda plannen, het kan 
allemaal! Je hebt geen voorkennis nodig. 
Je moet wel je eigen tablet meebrengen.

Prijs: 25 euro voor 5 lessen. Info en 
inschrijven: Tel. 012 21 46 98 - diensten-
centrum@riemst.be

WOENSDAG 14/03 & WOENS-
DAG 28/03 | 13U30 TOT 
16U30 BREI-WORKSHOP
Leer hier hoe je een mooi paaskonijn kan 
breien. Interesse? Schrijf je dan zo snel 
mogelijk in! Inschrijven: OKRA-CREA Lim-
burg, tel. 011 26 59 39 - crea.limburg@
okra.be. Prijs: 12 euro OKRA-leden, 16 
euro niet-leden

WOENSDAG 14/03 | 19U00 
TOT 21U00 INFOAVOND OVER UW 
TOEKOMSTIG PENSIOEN Tot wanneer 
moet je werken? Is het voordelig om je 
studiejaren af te kopen? Hoeveel pensioen 
zal je ontvangen? Vanaf welke leeftijd kan 
je met vervroegd pensioen gaan?... Deze 
vragen en nog veel meer worden beant-
woord door Peter Verniers. Hij is pensi-
oenconsulent bij Fediplus. Gratis
Inschrijven: Tel. 012 21 46 98 - diensten-
centrum@riemst.be

MAANDAG 19/03 | 14U00 
TOT 16U30 GEUREN EN KLEUREN
Wil je graag weten welke invloed een 
kleur en een geur kan hebben? Wist je 
bijvoorbeeld dat geuren en kleuren invloed 
hebben op ons aankoopgedrag?
Organisatie: VIEF. Prijs: 2 euro voor 
VIEF-leden, 3 euro voor niet-leden. 
Inclusief koffie en taart. Inschrijven: Guy 
Bruggen – tel. 012 45 26 58

DINSDAG 27/03 | 13U30 TOT 
16U30 CREA-WORKSHOP: PAAS-
DECO Creëer, onder begeleiding van het 
Okra-Crea-team een prachtige paasde-
coratie. Minimum 8 deelnemers. Als u 
geïnteresseerd bent, laat het dan zo vlug 
mogelijk weten aan Okra Crea. Inschrijven: 
OKRA-CREA Limburg, tel. 011 26 59 
39 - crea.limburg@okra.be. Prijs: 7 euro 
OKRA-leden, 9 euro niet-leden.

Deelkernen Datum Locatie Uur

Vroenhoven Donderdag 15/03 PC Sint-Petrus & Paulus 
Pastoor Counestraat

20.00 u. 

Membruggen Vrijdag 16/03 PCM Membruggen
Nolkenstraat

20.00 u.

Kanne Maandag 19/03 COCK-lokaal “Onder de kerk’
Brugstraat

20.00 u.

Millen-Elst Dinsdag 20/03 PCC Millen
Tikkelsteeg

20.00 u.

Riemst-Heukelom Woensdag 21/03 Muzieklokaal Dienstencentrum 
De Linde - Paenhuisstraat

20.00 u.

Herderen Donderdag 22/03 Refter school ‘De Tol’
Sint-Jansstraat

20.00 u.

Zichen-Zussen-Bolder Vrijdag 23/03 Lokaal PJ
Kerkstraat

20.00 u. 

Vlijtingen-Lafelt Dinsdag 27/03 PC Sint-Albanus
Kloosterstraat

20.00 u.

Genoelselderen Woensdag 28/03 PCC Sint-Maartenshof
Sint-Maartenstraat

20.00 u.

Val-Meer Donderdag 29/03 Café Zaal De Bond
Bampstraat

20.00 u.

Informatieavonden: terugkoppeling resultaten
Uiteraard willen wij de resultaten met jullie delen. Daarom organiseren we in de verschillende 
deelgemeentes informatieavonden. Hieronder vinden jullie de data en locaties, we nodigen je 
van harte uit! 



MILIEU

BIJ-VRIENDELIJK RIEMST  
Wist je dat veel (voedsel)planten enkel kunnen blijven bestaan door bestuiving? 
Bijen, hommels en andere insecten zijn van cruciaal belang voor de voedselpro-
ductie en dus ook voor ons welzijn. Helaas gaat het de laatste jaren niet goed 
met de bijen, sommige soorten zijn zelfs met uitsterven bedreigd. Hoogtijd om te 
helpen! 

Wat kan jij doen?
Door zelf bloemborders aan te leggen, voor-
jaarsknollen en –bollen te planten, een bij-
enhotelletje te plaatsen en geen pesticiden 
te gebruiken, kan jij helpen. Ook in de ge-
meentelijke plantsoenen wordt de plantkeu-
ze afgestemd op bijen, evenals bij nieuwe 
laanbeplantingen, beheer van restgronden, 
onderhoud van bermen,…

Gratis bloemenzaad
De gemeente wil jullie ondersteunen door het 
bedelen van gratis bloemenzaad. We bieden 
aan 100 gezinnen gratis bloemenzaad aan 
om telkens 100 m² in te zaaien. Zo streven 
we naar de aanplant van een bloemenweide 
van 1 ha. 

Vraag je gratis bloemenzaad vóór 27 maart 
aan via de dienst Milieu, door het aanvraag-
formulier in te vullen. Dit is ook online te vin-
den via https://www.riemst.be/nl/wonen/mili-
eu/natuur/dieren/bijen. 

Na inschrijving ontvang je alle informatie over 
het afhalen van de bestelling en het aanleg-
gen van een bloemenperk. Het bloemen-
mengsel bestaat uit eenjarige planten met 
o.a. de korenbloem, de klaproos, rode klaver, 
bladrammenas, bernagie, mosterdzaad en 
boekweit. 

Meer info via milieu@riemst.be of 
tel. 012 44 03 40. 

25/01 GEDICHTENDAG IN DE BOEKERIJ      

25/01  UITREIKING BREVETTEN VOLWASSENENONDERWIJS IN 
    DIENSTENCENTRUM DE LINDE 

BIBKLASSEN IN DE BOEKERIJ   

2/02   BINNEN BIJ BOEREN-DAG  
 

ACTIEPLAN 2020

RIEMST WERKT VOOR U!

WEEK VAN DE ZORG: 
ALLE GROOTOUDERS 
WELKOM!

CULTUUR EN TOERISME

WERKGROEP GROEVEN- 
ONDERZOEK RIEMST WINT 
GESCHIEDKUNDIGE PRIJS

Momenteel zijn er enkele belangrijke openbare werken gestart, lopende, of in aan-
tocht. Wij houden u graag op de hoogte over de laatste stand van zaken.   

Van 12 tot 17 maart vieren we de Week 
van de Zorg. Honderden zorg- en wel-
zijnsorganisaties openen die week hun 
deuren. Ook de kinderopvang ontvangt 
die week alle grootouders die zin heb-
ben om de kinderen iets bij te brengen 
via een leuke activiteit. 

De Geschiedkundige prijs 2017 werd uitgereikt aan het boek ‘De Grote Berg’ van 
de Werkgroep Groevenonderzoek Riemst. De uitgave brengt het technisch, weten-
schappelijk en historisch verhaal van het ontstaan van de ondergrondse groeven 
van Zichen-Zussen in woord en beeld.

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

uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 30 maart,  

evenementen dienen vóór zondag 4 maart ingevoerd te zijn in de UiT- 

databank. Meer info op www.riemst.be.  

21/01 NIEUWJAARSRECEPTIE BEVOLKING       

GEFLITST

VRIJDAG 2/03 | 20U00 KAART-
AVOND RIVO RIEMST Locatie: Kantine 
Zwembad Neptunus. Eerste prijs: 100 
euro – overige prijs: volledig verdeeld 
varken. Contactpersoon: Leon Dreezen – 
gsm 0485 40 19 47

VRIJDAG 2/03 | 20U11  
ARTIESTENPARADE Locatie: Tent 
voetbalplein, Vlijtingen. Organisatie: KV Al-
banus III en CV De Sjoemeleire. Contact-
persoon: Philippe Geelen – gsm 0471 64 
14 44 – info@lichtstoetvlijtingen.be

VRIJDAG 2/03 | 20U11
CARNAVALSBAL Locatie: Tent voetbal-
plein, Vlijtingen. Organisatie: KV Albanus 
III en CV De Sjoemeleire. Contactpersoon: 
Philippe Geelen – gsm 0471 64 14 44 – 
info@lichtstoetvlijtingen.be

ZATERDAG 3/03 CLUBFEEST 
WANDELVRIENDEN TONGEREN – 
RIEMST Locatie: Parochiezaal Kerkstraat 
12, Tongeren. Organisatie: Wandelvrien-
den Tongeren – Riemst. Prijs: 28 euro voor 
leden, 14 euro voor -15jarigen en 35 euro 
voor niet-leden. Reservatie en info: Smits 
Vicky – Tel 012 23 02 85, na 19.00 u.

ZATERDAG 3/03 | 19U33 
LICHTSTOET Locatie: Vlijtingen. Organi-
satie: KV Albanus III en CV De Sjoemeleire
Contactpersoon: Philippe Geelen – gsm 
0471 64 14 44 – info@lichtstoetvlijtingen.
be

ZONDAG 4/03 | 11U30 TOT 
13U30 OF 17U30 TOT 19U30
STEAKDAG Locatie: Parochiaal centrum 
Vroenhoven. Organisatie: Voetbalclub 
Vroenhoven VV. 
Meer info: vroenhoven.vv@gmail.com 

ZONDAG 4/03 | 11U11
FRUHSHOPPEN Locatie: Tent voetbal-
plein, Vlijtingen. Organisatie: KV Albanus 
III en CV De Sjoemeleire. Contactpersoon: 
Philippe Geelen – gsm 0471 64 14 44 – 
info@lichtstoetvlijtingen.be

WOENSDAG 7/03 | 20U00
INFOAVOND VERENIGINGEN
Locatie: Zaal ’t Paenhuys. Praktische 
info over het aanvragen van vergunnin-
gen, energiezuinige maatregelen, het 
verbeteren van de toegankelijkheid en de 
veiligheid op evenementen,…. Meer info 
of inschrijven: cultuur@riemst.be – tel. 012 
44 03 73

WOENSDAG 7/03 | 19U30
LEZING GOGRI: ‘INWONERS EN  
EIGENAARS IN GENOELSELDEREN EN 
RIEMST IN 1845’ Locatie: Polyvalente 
zaal van De Boekerij, Paenhuisstraat 13, 
Riemst. Organisatie: GOGRI. Spreker: 
Rombout Nijssen. Deelnameprijs: 2 euro, 
abonnees van GOGRI gratis. Meer info: 
Ludo Melard – Tel. 012 23 20 80

ZATERDAG 10/03 | 20U00
PAASVERHAAL IN ZANDKUNST
Locatie: Pastoor Counestraat 2, Vroenho-
ven. Organisatie: Landelijke Gilde Vlijtin-
gen-Lafelt. Contactpersoon: Willy Jan Nijs 
– willynijs@live.be – gsm 0479 72 85 45

ZATERDAG 10/03 | 20U11
MACHTSOVERDRACHT CV DE  
KNAPZÈK Locatie: Basisschool, Val-Meer
Organisatie: CV De Knapzèk. Contactper-
soon: Stéphane Bouveroux – gsm 0477 
24 03 04 – knapzek@gmail.com

ZONDAG 11/03 | 9U00 TOT 
13U00 CARNAVALSONTBIJT Locatie: 
Zaal De Geel, Val-Meer. Organisatie: CV 
De Tooghangers

ZONDAG 11/03 | 14U33
HALFVASTENSTOET MET AFSLUI-
TEND CARNAVALSBAL Locatie: Zaal De 
Vrije Burgers, Val-Meer. Organisatie: CV 
De Knapzèk. Contactpersoon: Stéphane 
Bouveroux – gsm 0477 24 03 04 – knap-
zek@gmail.com

ZONDAG 11/03 | 10U30
APERITIEFCONCERT VOOR HET GOE-
DE DOEL De opbrengsten van dit concert 
gaan naar de voedselbank van gemeente 
Riemst, KITES – thuiszorg op maat voor 
kinderen met kanker en Shelterbox – 
onderdak, warmte en waardigheid voor 
slachtoffers van natuurrampen. Locatie: 
Sint-Stefanuskerk, Milen. Organisatie: 
Rotary Riemst Zuid-Limburg. Prijs vvk via 
leden Rotary Club: 8 euro incl. con-
sumptie frisdranken of bier, 13 euro incl. 
glas champagne. Prijs adk: 10 euro incl. 
consumptie frisdranken of bier, 15 euro 
incl. glas champagne. Meer info: www.
rotaryriemst.be

ZONDAG 11/03 RECREATIEVE 
WANDELING IN PEER Afstanden; 4, 8, 
12, 16, 20, 25, 32, 42 km. Vertrek: PC 
Peer, Kloosterstraat, Peer. Organisatie: 
Wandelvrienden Tongeren – Riemst. Con-
tactpersoon: Marc Luyck – marc.luck1@
gmail.com – Tel. 012 45 57 67

ZONDAG 11/03 | 17U00
RIEMST GAAT KLASSIEK Op deze 
derde editie van Riemst gaat klassiek laten 
duo Vergauwen & Deltour zich van hun 
beste kant zien op sax en piano. Locatie: 
Onder de brug in Vroenhoven, Maastrich-
tersteenweg 212. Prijs: 5 euro. Inschrijven: 
VVK bij Onthaal Villa Neven, Tongerse-
steenweg 8, Riemst. Meer info: cultuur@
riemst.be of tel. 012 44 03 73

ZONDAG 11/03 SPAGHETTIDAG
Locatie: Zaal Sint-Cecilia, Kanne. Orga-
nisatie: Koninklijke Fanfare Sint Cecilia 
Kanne. Prijs: 10 euro per persoon
Inschrijven en betalen voor 4 maart bij 
Bovens Vincent, Caelen Edwin, Meerten 
Ronald of Nicolaes Bertie

MAANDAG 12/03 | 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’.

ZATERDAG 17/03 | 9U00 TOT 
16U00 BEHEERSWERKEN PASTO-
RIETUIN Locatie: Pastorietuin, Onze-Lie-
ve-Vrouwstraat 13, Genoelselderen. 
Organisatie: Velt Zuid-Oost Haspengouw
Inschrijven om te helpen: Wim Cornelis – 
gsm 0478 92 79 66 – wim.cornelis1964@
gmail.com

Wetenschap & techniek
Wetenschap en techniek, dat is de evolutie-
theorie. Dat is een colafles die een fleecetrui 
wordt. Maar dat is eigenlijk pas het laatste. 
Eerst is er de jonge Charles Darwin die kevers 
verzamelt. De PMD-zak. Eerst zijn er vragen 
in de kop. Nieuwsgierig zijn. Willen weten. 
Zoeken. Kijken. Iets proberen. Uitvinden. 
Ontwerpen. Mislukken. Opnieuw proberen. 
Eureka is het feestje dat daarbij hoort.

Boeken maken je nieuwsgierig. Door som-
mige boeken ga je vragen stellen. In andere 
boeken vind je antwoorden. Het ene boek 
brengt je bij het andere. Je zou kunnen zeg-
gen dat deze Jeugdboekenmaand eindeloos 
doorgaat.

Benieuwd wat lezen met wetenschap & tech-
niek te maken heeft? En wat dinosaurussen 
zeggen over lezen? 

Kom langs in De Boekerij!
Van 12 tot 23 maart 2018 organiseren we 
uiteenlopende activiteiten in De Boekerij. 
Daarom nodigen we de leerlingen van de 2de 
kleuterklas en het 2de en 4de leerjaar uit om 
naar De Boekerij te komen. 

Of spring gewoon eens binnen en neem een 
kijkje in de bib!

Meer info en boekentips vind je op  
www.jeugdboekenmaand.be.

DE BOEKERIJ

JEUGDBOEKENMAAND 
VAN 12 TOT 23 MAART
Maart is de maand van de jeugdboeken, dit keer met het thema: Eureka! Kom jij 
langs in De Boekerij om te ontdekken wat lezen te maken heeft met wetenschap 
en techniek? 

Openbare werken zijn niet altijd prettig voor 
de omwonenden. Het kan gepaard gaan met 
overlast, omleidingen en tijdelijke verkeers-
hinder. Toch proberen wij alles in het werk te 
stellen om die overlast en hinder tot een mini-
mum te beperken. In de eerste plaats door u 
te informeren over de stand van zaken. Wist 
je dat je alles op de voet kan volgen via www.
riemst.be/wonen/openbare-werken? 

Plein Zichen
Begin deze maand zijn de werken aan het 
Rode Kruisplein in Zichen-Bolder gestart. Het 
plein wordt heringericht met veel groen en 
ook de stoepen worden hierbij heraangelegd. 
Tijdens de werken geldt er een verkeersver-
bod op het plein. Wij raden daarom aan uw 
wagen aan de Muziekacademie te parkeren. 
De glasbollen en textielcontainers zijn ook tij-
delijk verplaatst naar het terrein aan de Mu-
ziekacademie. Het doorgaand verkeer kan 
blijven passeren zoals gewoonlijk. De wer-
ken zullen voor Pasen afgerond zijn, waarna 
er gestart wordt met de herinrichting van de 
pleinen in Vroenhoven en Zussen. 

Riolerings- en wegenisprojecten
De werken aan de Elderenweg zijn volop be-
zig, het einde is voorzien voor eind juni. De 
weg krijgt een volledig nieuw en gescheiden 

Het boek won de Geschiedkundige Prijs 2017 
in de categorie ‘wetenschappelijke bijdrage 
tot een betere kennis van de plaatselijke ge-
schiedenis van één of meer deelgemeenten 
van Riemst of van Riemst zelf’. Een onafhan-
kelijke jury beoordeelde het werk en vond het 
een wetenschappelijke publicatie die in een 
vlotte en toegankelijke stijl geschreven is, met 
afbeeldingen van professionele kwaliteit. De 
publicatie geeft niet enkel een zeer volledig en 
mooi geïllustreerd overzicht van de mergel-
winning, maar het is ook een opzoekwerk om 
de verschillende winningsgebieden te kunnen 

rioleringsstelsel. Het regenwater wordt ge-
scheiden van het afvalwater opgevangen en 
afgevoerd. Daarnaast wordt de verkeersvei-
ligheid verhoogd. Er wordt een nieuw wegdek 
aangelegd met brede stoepen en snelheids-
remmende elementen. Ook de toeganke-
lijkheid van de bushaltes krijgt de nodige 
aandacht. Naast de Elderenweg staan een 
herinrichting van het Avergat in Kanne en van 
de Smisstraat in Vlijtingen op de planning. 

Stoepenplan
Je hebt er vast al van gehoord: het stoe-
penplan. In 2018 investeert de gemeente 
460.000 euro in de aanleg van veilige, toegan-
kelijke stoepen en energiezuinige verlichting. 
Elk dorp komt aan de beurt, maar uiteraard 
moet het gemeentebestuur hierbij een prio-
riteitenlijst hanteren. Hierbij worden volgende 
vragen afgetoetst: Is het project opgenomen 
in het mobiliteitsplan? Past het in de verfraai-
ing van de dorpskern? Is het een straat met 
veel verkeer en veel voetgangers? Op basis 
van die prioriteitenlijst en geplande riole-
ringswerken wordt de aanleg van de nieuwe 
stoepen ingepland. In 2018 komen de Klein 
Lafeltstraat tussen de Tramstraat en de Pas-
toor Winterstraat en tussen de Tramstraat en 
de Maastrichtersteenweg, de Bloemenstraat, 
de Kwartelstraat, de Pannestraat, de Bodem-
straat en de Tramstraat aan bod. De werken 
in de Bloemenstraat zijn reeds opgestart en 
begin maart starten de voorbereidende wer-
ken (nutsleidingen) in de Bodemstraat.

Plezier met de grootouders
Wil jij als grootouder een creatieve activiteit of 
een leuk spel organiseren met de kinderen? 
Dan ben je van harte welkom! We denken 
hierbij aan fruitsla maken, een knutselactivi-
teit, bloemschikken, een verhaaltje voorlezen, 
een liedje zingen,… Misschien denk jij wel aan 
een typisch spel van vroeger? Laat het ons 
zeker weten, voor de kinderen is dit een unie-
ke ervaring. Wij zorgen op onze beurt voor 
alle materialen en de nodige ondersteuning. 
De kinderen rekenen op jou!

 

WAT TE DOEN IN MAART

DANKJEWEL, VRIJWILLIGER!
100-den vrijwilligers zetten zich onbezoldigd in voor onze gemeente. Tijdens De 
Week van de Vrijwilliger willen we hen bedanken en hen zelf aan het woord laten. 

traceren. Het is een geslaagd historisch en 
heemkundig werk dat een belangrijk erfgoed 
verduidelijkt en hierdoor bijdraagt aan de titel 
‘Riemst, het mergelland van Vlaanderen’. De 
winnaars namen een cheque van 200 euro in 
ontvangst tijdens de uitreiking op 19 januari. 

Publicaties te koop bij dienst 
Toerisme!
Het boek ‘De Grote Berg’ is voor 19 euro 
verkrijgbaar bij de dienst Toerisme. En het is 
niet de enige publicatie die we aanbieden. Bij 
de dienst Toerisme zijn wel 50 verschillende 
boeken verkrijgbaar. Van boeken over het 
verleden, de kapelletjes, de Roosburgramp, 
de mergelgroeven of De slag bij Lafelt tot 
boeken over koken met confituur, de mu-
ziekverenigingen of het toerisme in Riemst en 
Haspengouw. Je zal zeker je voorkeur vinden 
tussen het ruime aanbod. Kom zeker eens 
langs bij Villa Neven of vraag informatie via de 
dienst Toerisme – tel. 012 44 03 75 – toeris-
me@riemst.be. 

Anna Cilissen, vrijwilliger Dorpsrestaurant: “Ik 
kan iedereen aanraden om vrijwilligerswerk te 
doen. Je maakt anderen gelukkig en wordt er 
zelf rijker van.”

Christophe Eycken, Voorzitter Jeugdraad: 
“Verschillende diensten ondersteunen onze 
werking zoals de Jeugddienst of de Tech-
nische Dienst. We worden altijd goed ge-
holpen. Ook de diverse subsidies die de 
gemeente vrijmaakt zijn een grote financiële 
ondersteuning.”

Jean Stevens, Voorzitter muziekvereniging 
Val-Meer: “Vrijwilligerswerk moet vanuit de 
persoon zelf komen. Je vertrekt van iets waar 
je je goed bij voelt en zo kom je terecht in vrij-
willigerswerk. Als er maar inzet en betrokken-
heid is.”

Jos Janssen, Vrijwilliger Jeugdvoetbal Groot 
Riemst: “Riemst is een kleine gemeente, de 
vrijwilligers houden de gemeenschap samen. 
In een drukke maatschappij moet je je soms 
toch inzetten voor anderen en zelf ook plezier 
beleven.”

Maarten Beerts, groepsleiding Scouts Ru-
manzeis: “Het vrijwilligerswerk dat we doen, 
zien we niet als werk, maar eerder als een 
mooie combinatie tussen plicht en plezier.”

Louis Froidmont, Voorzitter muziekvereniging 
Millen en bestuurslid Millerse Gazet: “Vrijwilli-
gers zorgen voor een bloei van het algemeen 
sociaal leven.”

Hermine Mignon, Vrijwilliger Dorpsrestaurant: 
“De appreciatie en dankbaarheid die wij van 
de gemeente krijgen doet enorm veel deugd.”

Stefan Goossens, Vrijwilliger BMX Vlijtingen: 
“Jonge mensen zien groeien, zien genieten en 
hen een plek geven waar ze hun eigenheid 
kunnen ontwikkelen en dat binnen een sport 
die niet voor de hand ligt. Dat is het mooiste 
aan mijn vrijwilligerswerk.”

Praktisch
De activiteiten duren telkens een half uur en 
kunnen op volgende dagen en tijdstippen in-
gepland worden:
• In Bolder, Kanne, Vroenhoven, Riemst, 

Vlijtingen en Herderen op maandag 12/3, 
dinsdag 13/3, donderdag 15/3 of vrijdag 
16/3. Dit telkens vanaf 16.00 u. tot 17.00 u.

• In Herderen op woensdag 14/03, vanaf 
15.30 u. tot 16.30 u. 

Heb je interesse? Schrijf je dan vóór vrijdag 
2 maart in via de coördinator van de kinder-
opvang Sigrid Rubens – gsm. 0471 410 309 
of sigrid.rubens@riemst.be.

Yannick Jacobs, vrijwilliger PJZB: “De ge-
meente zorgt voor een aantrekkelijke wer-
kingssubsidie en een behulpzame dienstver-
lening zoals bij de Uitleendienst. Evenementen 
of activiteiten mogen we bekend maken via 
de gemeentelijke kanalen.”

Jeanny Peters, Vrijwilliger Dorpsrestaurant: 
“Mensen die zeggen dat ze blij zijn dat ze kun-
nen komen en dat ze het zullen missen tijdens 
de vakantieperiode. Daar fleur ik helemaal van 
op.”

Philippe De Rycke, Vrijwilliger Mindermobie-
lencentrale: “We zijn niet alleen chauffeur, 
maar ook een steun voor gebruikers van de 
Mindermobielencentrale, door hen bijvoor-
beeld wegwijs te maken in het ziekenhuis of 
hen te helpen bij administratieve formalitei-
ten.”

Gratis workshops voor  
verenigingen en vrijwilligers
Na het succes van vorig jaar, organiseren we 
ook dit jaar twee workshops. Op woens-
dag 4 april leer je van 19.00 u. tot 20.00 u. 
meer over het statuut van de vrijwilliger. Op 
woensdag 9 mei vertellen we van 20.00 u. 
tot 22.30 u. meer over de wetgeving binnen 
een VZW. Beide workshops vinden plaats in 
het muzieklokaal van Dienstencentrum De 
Linde. 

Op woensdag 7 maart vindt er om 20.00 
u. een algemene informatieavond plaats voor 
alle verenigingen in Zaal ’t Paenhuys. Je krijgt 
er praktische info over het aanvragen van 
vergunningen, energiezuinige maatregelen, 
het verbeteren van de toegankelijkheid en de 
veiligheid op evenementen,….

Meer info of inschrijven? Dienst Cultuur –  
cultuur@riemst.be – tel. 012 44 03 73

Noteer in je agenda:  
het vrijwilligersfeest!
Op vrijdag 28 september organiseren we 
opnieuw een feest voor alle vrijwilligers. No-
teer het alvast in je agenda, want het wordt 
opnieuw een avond vol plezier. 

plein Zichen


