
Riemst kent een bruisend carnavalsle-
ven: stoeten, carnavalsbals, prins- en 
prinsessenverkiezingen en machts-
overdrachten volgen elkaar op. Op 11 
november wordt het carnavalsseizoen 
officieel op gang getrapt en dat doen 
we met een geweldig feestje in Zaal ’t 
Paenhuys! Het belooft ook dit jaar een 
spetterende dag te worden met carna-
valeske optredens en vermaak.

Alweer dankzij vele vrijwilligers! 
Het succes van het Riemstse carnaval is op 
de eerste plaats de verdienste van de car-
navalsverenigingen zelf. Ze zetten zich ieder 
jaar voor de volle 100% in om van carnaval 
telkens weer een onvergetelijke gebeurtenis 
te maken. ‘t Is niet te schatten hoeveel uren 
er aan het feest zelf vooraf gaan. Vergade-
ren, de juiste kledij uitzoeken, bouwen aan de 
wagen, de voorzieningen uitwerken, … noem 
maar op. En dat allemaal geheel vrijwillig. De 
gemeente erkent carnaval als een waarde-
vol cultureel erfgoed en verleent dan ook de 
nodige steun en medewerking aan dit mooie 
evenement. 

Waarom Carnavalesk?
De vlotte samenwerking tussen deze verschil-
lende partijen zorgt ervoor dat Carnavalesk al 
meer dan 10 jaar een succes is in Riemst. 
Carnaval zoals het bedoeld is: als een bevor-
dering van de sociale samenhang. De goede 
samenwerking onder de verenigingen, het 
gemeentebestuur en de grote interesse van 
het publiek zorgen voor de ideale mix. Car-
navalesk is dan ook onmisbaar geworden in 
onze gemeente. Het perfecte startschot van 
het carnavalsseizoen!

Programma
Dit jaar vieren we de 13de editie van Carnava-
lesk, opnieuw met een sfeervol programma.

• 11.11 u: officiële opening
• 11.30 u: Hofkapel Val-Meer
• 14.30 u: Juulke
• 16.30 u: Shakin’ DJ’s
• DJ Eddy zorgt voor ambiance tussen de 

optredens door en de afterparty.

IN DE KIJKER 

CARNAVALESK: 11 NOVEMBER
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Voorwoord
Beste Riemstenaren,

In november nodigen wij u opnieuw uit 

voor een aantal leuke evenementen. Op 11 

november openen we het carnavals- 

seizoen, een moment waar alle carnavals-

verenigingen enorm naar uitgekeken 

hebben. Naast Carnavalesk is ook de 

seniorendansnamiddag een klassieker. 

We nodigen alle senioren uit om hun 

danspasjes te tonen, op donderdag 15 

november. 

De dagen worden ondertussen kouder en 

korter en dat betekent dat we ons lichaam 

maar beter voorbereiden op de koude 

wintermaanden. Vraag zeker naar uw 

griepprik bij uw huisdokter. 

Wist u trouwens al dat Riemst er een 

nieuw vriendje bij heeft? Een gloednieuwe 

jeugdmascotte voor alle Riemste kinderen 

en jongeren. Helpt u mee een naam 

te bedenken? Wij kijken uit naar jullie 

suggesties! 

Om jullie nog beter verder te helpen, 

lanceren we een WhatsAppnummer. Hierop 

kunnen jullie ons eenvoudig en efficiënt 

bereiken om een melding door te geven 

of een vraag te stellen. We zetten hiermee 

in op directe, persoonlijke communicatie. 

Ook tussen buren is communicatie 

trouwens een belangrijke factor. Het draagt 

bij aan een aangename buurt. 

Veel plezier!

Marina Pauly

Schepen van Communicatie

LEES MEER ONLINE: 
WWW.RIEMST.BE/KALENDER

ZORGFASENPLAN VOOR 
5000 BOMEN  P2

PROGRAMMA’S  
11-NOVEMBER  
HERDENKINGEN  P2

EEN NIEUW VRIENDJE 
VOOR DE RIEMSTSE 
JEUGD  P3

RIEMST NU OOK 
BEREIKBAAR VIA 
WHATSAPP  P4

ZONDAG 18/11 | VAN 10U45 
TOT 12U30 OPLUISTERING  
EUCHARISTIEVIERING Opluistering van 
de Eucharistieviering in de Sint-Hubertus-
kerk te Kanne.Locatie: Sint-Hubertuskerk, 
Sint-Hubertusstraat, Kanne.  
Organisatie: KF Sint-Cecilia Kanne
Contact: www.kfc-kanne.be

VRIJDAG 23/11 | OM 19U30
KAARTAVOND KWAJONGEN 
KWB-VLIJTINGEN Inschrijvingen vanaf 
19.30 u. Locatie: Parochiaal centrum, 
Kloosterstraat 18, Vlijtingen. Organisatie: 
kwb-Vlijtingen. Contact: josy.stevens@
telenet.be of 0479 51 28 24
Prijs: 5 euro

ZATERDAG 24/11 | OM 18U00
JUBILEUMMIS 175-JAAR PAROCHIE 
ST.GENOVEVA ZUSSEN Muzikale opluis-
tering door hout- en koperensembles van 
de beide harmonies en door het Parochi-
aal Zangkoor. Locatie: St-Genovevakerk 
Zussen. Contact: Reggers Leopold - 
0499/765877 - leopold.reggers@telenet.be

ZATERDAG 24/11 | OM 18U00 
CULTURODROOM: VUURFESTIVAL
Avond vol verwondering en bewondering 
voor klein en groot. Wordt betoverd door 
lichtjes, geniet van verschillende vuurar-
tiesten, vul je buikje met een hapje en een 
drankje. Van 18u tot 19u  vertrek voor de 
wandeling met veel vurige impressies en 
om 21u een prachtig lichtspektakel
Locatie: Wijnkasteel Genoelselderen, 
Kasteelstraat 9, Genoelselderen
Contact: Jeugddienst Riemst

ZATERDAG 24/11 | OM 19U30
KIENAVOND T.V.V. JEUGDVOETBAL 
GROOT RIEMST Grote kienavond met 
prijzen t.w.v. 1500 euro, hoofdprijs t.w.v 
250 euro. Locatie: Voetbalkantine Millen, 
Elderenweg 2, Millen. Contact: Jos Jans-
sen - 0495689988

Senioren-
dansnamiddag 

op 15/11

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

ALGEMEEN DIRECTEUR 

Claudia SWENNEN 012 44 08 01, claudia.swennen@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

GEMEENTELIJKE SLUITINGS-
DAGEN
De gemeentelijk diensten zijn ge-
sloten op donderdag 1 november 
(Allerheiligen), vrijdag 2 november 
(Allerzielen) en van maandag 24 
december tot en met 2 januari. 

BEKENDMAKING GEMEEN-
TELIJK RUIMTELIJK UITVOE-
RINGSPLAN OP ’T REECK III EN 
DELHAIZE 
Bovenvermeld gemeentelijk ruimte-
lijk uitvoeringsplan zal te raadplegen 
zijn van 5 november tot en met 4 
januari. De startnota, de proces-
nota en het plan van de bestaande 
toestand liggen gedurende 60 
dagen ter inzage bij de afdeling 
ROW van de gemeente Riemst. 
De nota’s en het plan zijn ook 
raadpleegbaar via de website van 
de gemeente www.riemst.be/nl/
bestuur/bekendmakingen-en-open-
bare-onderzoeken. Eventuele 

WEETJES

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

www.riemst.be

RIEMST NU OOK 
BEREIKBAAR VIA WHATSAPP 
Om de dienstverlening te optimaliseren lanceren we een WhatsAppaccount, waarop je ons snel en 
makkelijk kan contacteren. Heb je een melding of vraag voor één van de gemeentelijke diensten? 
Stuur via WhatsApp een berichtje naar +32 (0)479 79 37 79 en je wordt zo snel mogelijk verder ge-
holpen. We zetten hiermee in op moderne, persoonlijke communicatie.

Hoe werkt het?
WhatsApp is een gratis app waar-
mee je één-op-één of in groep kan 
chatten. WhatsApp neemt de tele-
foonnummers uit het adresboek van 
je gsm over. Wil je een nieuw contact 
toevoegen in WhatsApp? Voeg dan 
eerst een nieuwe contactpersoon 
toe aan je gsm, met vermelding van 
naam en telefoonnummer. Dit doe je 
als volgt:

• Open je telefoonboek
• Voeg een nieuw contact toe:  

gemeente Riemst  
+32(0)479 79 37 79

• Open WhatsApp
• Ga naar je contacten > klik op de 

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

DINSDAG 6/11 | VAN 19U00 
TOT 21U00 WERK AAN JE ZELF-
VERTROUWEN Zelfvertrouwen, daar 
begint het mee… Zin om eens te horen 
hoe het anders kan? Je persoonlijk wat te 
ontplooien en zelfvertrouwen te ontwikke-
len? Breng gerust een vriend(in) of collega 
mee. NB: Geen rollenspel. Veel praktische 
tips. Prijs: 10 euro

DINSDAG 6/11 EN 20/11 | 
VAN 9U30 TOT 11U30
COMPUTERHULP Tweemaal per maand 
kan u in het dienstencentrum terecht bij 
onze vrijwillige computerdeskundige met 
al uw vragen rond het gebruik van uw pc, 
laptop of tablet. Prijs: 5 euro, enkel op 
afspraak

5 LESSEN VANAF WOENSDAG 
7/11 | VAN 13U30 TOT 15U30
FRANS VOOR 50+ De ideale manier om 
je Frans voor in het dagelijks leven of voor 
op vakantie bij te schaven!  (Maximum 8 
deelnemers). Prijs: 20 euro
Lesdata: 7/1, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12

WOENSDAG 7/11 EN 21/11 | 
VAN 13U30 TOT 16U30
BREICAFE Je breit op eigen tempo wat je 
wil, terwijl je gezellig met elkaar keuvelt en 
geniet van een kopje koffie. Als je vastzit, 
is er altijd iemand die je verder helpt.

DINSDAG 13/11 | VAN 19U30 
TOT 22U00 BALANCEER DE  
CHI-STROOM IN JE HUIS We bekij-
ken de invloed van onze omgeving, en 
specifiek van ons huis, op de chi-stroom 
in ons leven en onszelf. Prijs: 12 euro, incl. 
syllabus

DINSDAG 13/11 | VAN 19U30 
TOT 22U00 WINDOWS 10 EN 
INTERNET Basiscursus voor senioren, 
waarin je stap voor stap leert hoe je 
optimaal gebruik kan maken van alles wat 
Windows 10 en het internet bieden. Maxi-
maal 8 deelnemers.Prijs: 20 euro
Lesdata: 20/11, 27/11, 4/12, 11/12

WOENSDAG 14/11 | VAN 
13U30 TOT 16U30
CREA-WORKSHOP: PEYOTE MET EEN 
TWIST Onder begeleiding van het Okra-
Crea-team leer je hoe je een prachtige 
peyote met een twist kan maken. Dit is 
een oude indianentechniek om met kralen 
mooie versieringen te maken. Prijs: 9 euro 
– Okra leden: 7 euro. Organisatie: OKRA 
crea Limburg. Inschrijven: 011/26 59 39 of 
crea.limburg@okra.be

WOENSDAG 14/11 | VAN 
13U30 TOT 16U00 WORKSHOP 
ZELFMASSAGE Zelfmassage is heel 
ontspannend voor ons lichaam en onze 
geest.  Het handige is dat je je hoofd, nek, 
schouders en handen zelf kan masseren.  
Spanningen worden gereduceerd en je 
bloed gaat beter stromen. Prijs: 5 euro. 
Organisatie: Vormingplus Limburg vzw. 
Inschrijven: tel. 011 56 01 00 of info@
vormingpluslimburg.be

MAANDAG 19/11 | VAN 14U00 
TOT 16U30 FILM: TROUW MET MIJ
Trouw met mij! vertelt het verhaal van 
sportleerkracht Jurgen die zijn knappe 
collega Sibel na een korte affaire ten hu-
welijk vraagt. . Eenaa komedie over friet en 
baklava, over trouwen en vertrouwen, over 
Vlaamse nuchterheid en Oosters tempera-
ment. Prijs: 3 euro – VIEF Leden: 2 euro
inschrijven: tel. 012 45 26 58 of tel. 012 
21 82 94

ZATERDAG 24/11 | 20U11
JODELBORREL Dorpsplein Val-Meer
Organisatie: CV De Jodelèrre

ZONDAG 25/11 | VAN 8U00 
TOT 15U00 RECREATIEVE WAN-
DELING TE DIEPENBEEK Afstanden: 4, 
6, 12, 16, 20km. Vertrek tussen 8.00 u. 
en 15.00 u. Locatie: Zaal Sint-Amandus, 
Sint-Aldegondisstraat 5, Kleine Spouwen 
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren - 
Riemst. Contact: 012/ 45 57 67 of marc.
luyck1@gmail.com

ZONDAG 25/11 | VAN 14U00 
TOT 18U30 KIENNAMIDDAG
Beleef met ons een gezellige namiddag. 
Wij zorgen voor prachtige prijzen. Deuren 
open om 13.00 uur. Locatie: Gasthof De-
licia, Zichen, Horeca, Visésteenweg 226, 
Riemst. Organisatie: Harmonieorkest De 
Volksgalm vzw. Contact: tel. 012 45 11 39

ZONDAG 2/12 | OM 12U00 
TOT 20U00 RESTAURANTDAG 
JUDOCLUB JIGO RIEMST ’s Middags 
of ’s avonds. Keuze tussen mosselen, 
vidé, stoofvlees of vegetarisch. Inschrijven 
voor 25 november. Locatie: ’t Paenhuys, 
Paenhuisstraat 11, Riemst
Reservatie: info@judoriemst.be

ZATERDAG 6/12 | OM 19U30 
TOT 21U30 HEPPIE!? KINDEREN 
EN EMOTIES In deze workshop door 
Christel vanderheyden, krijg je diverse 
handvatten aangereikt om je kind te 
begeleiden op emotioneel vlak. Inschrijven 
is verplicht via huisvanhetkind@bilzen.be, 
089/39 96 50 of 0472/ 18 69 22. Locatie: 
Huis van het kind Bilzen, Hospitaalstraat 
15, 3740 Bilzen

SENIORENDANSNAMIDDAG
Donderdag 15 november 
Zaal ’t Paenhuys, van 13.00 u. tot 17.00 u. 
Voorverkoopkaarten verkrijgbaar tot 6 november via 
het Sociaal Huis of de plaatselijke seniorenbond 
of via Voorzitter Mathieu Peters op tel. 0472 42 39 67. 

Kom meedansen met 
Geeno en DJ de Jefkes!

opmerkingen kunnen ten laatste op 
4 januari schriftelijk bezorgd wor-
den. Op dinsdag 20 november 
vindt er een participatiemoment 
plaats in de vorm van een infomo-
ment waarbij het dossier individueel 
wordt toegelicht met mogelijkheid 
voor vraag en antwoord. Iedereen is 
welkom om 20.00 u. in de raadzaal 
van het gemeentehuis. 

HUISARTSENWACHTPOST 
BREIDT UIT
Sinds 2012 is er in Bilzen een 
wachtpost van huisartsen uit 
Bilzen, Hoeselt en Riemst. Nu, 
bijna 7 jaar later, zullen er enkele 
dingen veranderen. Het betalen-
de 070-nummer om de dokter 
van wacht te bereiken verandert 
vanaf 1 november in het zonale 
nummer 089/59.00.59. Ook breidt 
de wachtpost vanaf 1 november uit 
met artsen van Kortessem, Wellen 
en Wimmertingen. Meer info: www.
riemst.be. 

ZORG DAT JE NIETS MIST 
DOOR DE GRIEP
Wist je dat elke winter 1 op de 
10 mensen griep krijgt? Ben je 
65-plusser, ben je zwanger of heb 
je gezondheidsproblemen? Dan 
is het risico op complicaties door 
griep veel hoger. Bescherm je 
tegen de ziekte en haal vanaf half 
oktober je griepprik. Vraag ernaar 
bij je huisarts. Zo heb je de beste 
kans om geen griep te krijgen in de 
winter. Meer informatie: raadpleeg 
je huisarts of neem een kijkje op 
www.griepvaccinatie.be. 

WEEK VAN DE PLEEGZORG! 
Samen met Pleegzorg Vlaanderen 
vieren we van 9 tot 18 november 
de Week van de Pleegzorg. Een 
ideaal moment om stil te staan bij 
het belang van de Vlaamse pleeg-
gezinnen, die elke dag opnieuw 
klaarstaan voor kwetsbare kinderen 
en jongeren of volwassenen met 
een beperking of een psychiatri-
sche problematiek. Riemst is dan 
ook fier op haar status als pleeg-
zorggemeente!

BEN JIJ DE BUDDY DIE WE 
ZOEKEN?
Meer en meer mensen raken de 
laatste tijd in financiële problemen. 
Ze trachten terug de touwtjes 
in handen te krijgen, door hun 
administratie en budget in orde te 
brengen en te houden. Zonder hulp 
slagen ze daar niet in. BudgetIn-
zicht Limburg ontwikkelde i.s.m. 
CAW Limburg en enkele verenigin-
gen waar armen het woord nemen 
een buddywerking. Als buddy 
ondersteun jij gezinnen van nabij, in 
afstemming met een hulpverlener 
van het OCMW of CAW. Je biedt 
een luisterend oor en schenkt jouw 
oprechte tijd en aandacht aan het 
gezin. Interesse of meer info? Neem 
contact op met de buddycoaches 
BIZ Limburg via info@bizlimburg.
be – tel. 011 85 99 20 of gsm 0496 
25 03 09.  

SPORTKAMPIOENEN GEZOCHT!
Ben of ken je een clubkampioen of 
individuele sportkampioen? Meld 
je dan vóór 15 november aan bij 
de Sportraad via jos.meers@riemst.
be, met vermelding van de kam-
pioenstitel en toevoeging van het 
certificaat en/of diploma. Tijdens 
de Algemene Vergadering van de 
Sportraad in december worden alle 
kampioenen gehuldigd!  Meer info? 
Dienst Sport – sport@riemst.be – 
tel. 012 44 03 48.

CURIEUZENEUZEN VLAAN-
DEREN: RIEMST SCOORT 
GOED TOT HEEL GOED 
Universiteit Antwerpen, de 
Vlaamse Milieumaatschappij en 
De Standaard lanceerden begin 
dit jaar ‘CurieuzeNeuzen Vlaan-
deren’. Via dit project werd de 
luchtkwaliteit in 20.000 straten 
over heel Vlaanderen gemeten. 
Ook Riemst deed mee! Wat 
blijkt uit de resultaten? Riemst 
doet het goed tot heel goed. De 
waarden voor onze gemeente 
liggen gemiddeld rond de 20 
µg/m³ en komen nergens boven 
30µg/m. Dit is net iets beter 
dan het landelijke gemiddelde. 
Goed bezig! Meer info? www.
standaard.be/curieuzeneuzen 

Wanneer kan je ons  
bereiken?
WhatsAppberichten worden behan-
deld tijdens de reguliere openingsu-
ren van de gemeentelijke diensten. 
We proberen je zo snel mogelijk ver-
der te helpen, door berichten binnen 
de 24u te beantwoorden. Opgelet: 
dit nummer is enkel bereikbaar via 
WhatsApp. Het is niet mogelijk om 

naar dit nummer te bellen of sms’en.
Weet ook dat dringende meldingen 
buiten de kantooruren nog steeds 
voorbehouden zijn voor de wacht-
dienst van de Technische dienst 
(tel. 0496 55 90 34). Dit WhatsAp-
paccount staat ook los van de 
WhatsApp buurtpreventienetwer-
ken, meldingen voor de politie die-
nen doorgegeven te worden via 
101. 



PROGRAMMA’S
11-NOVEMBER 
HERDENKINGEN
Op 11 november 1918, om 11 uur, begon de wapenstilstand die een einde maakte 
aan de Eerste Wereldoorlog. 100 jaar later wordt dit historisch feit nog steeds 
herdacht in elk dorp van onze gemeente. Op deze dag brengen we hulde aan de 
vele dappere soldaten die toen ons land verdedigden. 

Label kindvriendelijke gemeente
Zes jaar lang mogen we onszelf een kind- en 
jeugdvriendelijke gemeente noemen. We be-
haalden het officiële label en zijn daar enorm 
trots op. Kinderen en jongeren maken de 
toekomst uit, en we willen dan ook blijvend 
werken en voortbouwen aan dit label. We 
streven naar een gemeente waarin kinderen 
en jongeren alle kansen krijgen om hun ta-
lenten te ontwikkelen en actief deel te nemen 
aan het beleid. 

Help jij een naam bedenken voor 
onze mascotte?
De champignon is uiteraard typerend voor 
Riemst. Dat gecombineerd met de Muzikaal-
ste gemeente van Vlaanderen vormde het 
basisidee voor het ontwerp van de mascot-
te. We hopen dan ook dat onze jeugd deze 
mascotte, die Riemst uitstraalt, in hun armen 
zal sluiten. 

VOORLEESWEEK VAN 
17 TOT 25 NOVEMBER
Leesplezier is besmettelijk. De beste manier om de leesmicrobe door te geven? 
Voorlezen! Dit jaar vieren we de voorleesweek, met extra focus op baby’s en peu-
ters. Want voorlezen, daar ben je nooit te jong voor. Kinderen die van bij de ge-
boorte verwend worden met boeken, liedjes, versjes en verhalen leren veel nieu-
we woorden en zinnen, raken vertrouwd met boekentaal en kunnen sneller lezen.  

EEN NIEUW VRIENDJE 
VOOR DE RIEMSTSE JEUGD 
Heb jij het nieuwe vriendje van alle Riemstse kinderen en jongeren al ontmoet? 
Onze gloednieuwe jeugdmascotte is een ludiek, herkenbaar figuurtje voor onze 
eigen jeugd, dat gericht naar hen en met hen zal communiceren. Op die manier 
willen we kinderen en jongeren betrekken bij het beleid en hen beschouwen als 
volwaardige burgers. Riemst is niet voor niets een kindvriendelijke gemeente.

In De Boekerij vind je geweldige voorlees-
boekjes. Maar voorlezen, hoe doe je dat ei-
genlijk? Met deze handige tips word jij een 
voorleeskampioen. 

• Tip 1: Kies een boek dat bij jullie past. 
Wat vindt jouw kind leuk? Houdt het van 
gek, grappig, lief of griezelig? Kan je echt 
niet kiezen? Vraag dan hulp aan onze bi-
bliotheekmedewerkers. 

• Tip 2: Voorlezen kan altijd en overal. 
Elke plek kan een voorleesplek zijn. Knus in 
de zetel, onder de dekens in bed, maar ook 
in het park, op de bus of in bad!

• Tip 3: Lees voor zoals je bent. Uitbun-
dig, ingetogen, vrolijk, met gekke stemme-
tjes of net niet: het kan allemaal. 

• Tip 4: Interactie is de max! Afwijken van 
de bladzijden moet af en toe kunnen. Fan-
taseer verder, bespreek het thema of stel 
knotsgekke vragen.  

• Tip 5: Op voorlezen staat geen leeftijd. 
Waarom stoppen met lezen als je kind zelf 
kan lezen? Baby’s, peuters, kinderen, vol-
wassenen of ouderen: veel mensen vinden 
het leuk om voorgelezen te worden. 

Tijdens de voorleesweek trakteert De Boeke-
rij op een flinke portie voorlezen. We nemen 
je mee in verrukkelijke avonturen, ver weg of 
gewoon dichtbij. 

Meer info: riemst.bibliotheek.be

28/09 VRIJWILLIGERSFEEST  

30/09 AANPLANT GEBOORTEBOOM TIJDENS BABYBORREL  

30/09 OPENDEURDAG HUIS VAN HET KIND   

3/10 10-JARIG JUBILEUM DORPSRESTAURANT KANNE 

Organiseer je een feestje? 
Licht je buren in!
Iedereen organiseert wel eens een feestje en 
daar is op zich niets mis mee. Weet wel dat 
het voor jouw buren niet altijd even gezellig 
is. Jij kan misschien uitslapen, maar je buur-
mans wekker staat om half 6. Respecteer 
ieders nachtrust en maak goede afspraken. 
Licht je buren desnoods op voorhand in, of 
nodig ze gewoon zelf eens uit.

Grasmaaien op zondag
Het gebruik in openlucht van heggenscharen, 
bosmaaiers of grasmaaiers en andere werk-
tuigen aangedreven door ontploffing- of elek-
trische motoren is enkel toegelaten tussen 
7.00 u. en 21.00 u. Op zondagen en wette-
lijke feestdagen is het gebruik van dergelijke 
toestellen verboden. Hou hier rekening mee, 
en laat de buurt genieten van ontspannende 
zondagen.

Let op je dieren
Als eigenaar van dieren, dien je de nodige 
voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo mogen 
je dieren geen abnormale hinder veroorzaken 
voor de omwonenden door aanhoudend ge-
blaf, geschreeuw of gekrijs. 

Weg met hondenpoep
Niets vervelender dan een hoopje op je stoep 
zien liggen of aan je schoen voelen kleven. 
Hondenpoep is niet alleen vervelend en vies, 
het kan ook gezondheidsrisico’s inhouden, 
omdat het wormen verspreidt die infecties 
kunnen veroorzaken. Het probleem kan 
nochtans eenvoudig opgelost worden: neem 
een zakje mee tijdens de wandeling en ruim 
hondenpoep onmiddellijk op in de voorziene 
straatafvalbakjes. Deze regels zijn er uit res-
pect voor iedereen, maar zeker ook voor het 
welzijn van je eigen hond. 

Het zijn slechts enkele tips, maar ze maken 
een wereld van verschil om een aangename 
buurt te creëren. 

 
HOU JOUW 
BUURT GEZELLIG!
Beter een goede buur dan een verre vriend. Het is cliché, maar wel de waarheid. 
Door goed te communiceren en afspraken te maken met jouw buren, hou je de 
buurt gezellig. En daar plukt iedereen de vruchten van. Wij geven alvast enkele tips! 

WAT TE DOEN IN NOVEMBER

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

uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 23 november, eve-

nementen dienen vóór maandag 5 november  ingevoerd te zijn in de UiTdata-

bank. Meer info op www.riemst.be.  23/09 UITBLAZEN IN OOSTENDE 

GEFLITST

WOENSDAG 31/10 | 18U00
HALLOWEENTOCHT MEMBRUGGEN
Vertrek aan Zaal Mommerkinne
Inkomprijs: 3 euro (1 gratis consumptie)
Organisatie: Mummerke Feest

WOENSDAG 31/10 | VAN 
21U30 TOT 2U30 HALLOWEEN-
PARTY MET SPOKENTOCHT Een be-
geleide spokentocht doorheen de grotten 
van Kanne. Locatie: Avergat 14, Kanne
Organisatie: Grotten van Kanne

DONDERDAG 1/11 | VAN 
08U00 TOT 14U30 WANDEL MEE 
IN HET WONDERMOOIE KANNE
Natuurwandeling omgeving Kanne: 4, 7, 
10, 14, 18 km. Vrij vertrek tussen 8.00 
u. en 14.30 u. Locatie: zaal C.O.C.K., 
Sint-Hubertusstraat 11 te Kanne. Organi-
satie: Sportraad Riemst i.s.m wandelvrien-
den Riemst - Tongeren

ZATERDAG 3/11 | VAN 19U00 
TOT 23U00 SPOKENTOCHT
De griezeligste en gezelligste Halloween-
tocht van Riemst en omstreken in het 
mooie Kanne. Locatie: Kantine Kanne VV, 
Achter de hoven 21, Kanne. Organisatie: 
Voetbalvereniging Kanne VV

ZONDAG 4/11 | VAN 14U00 
TOT 22U00 NAKERMIS KANNE
Rondgang in de straten van Kanne vanaf 
14.30 u. met aansluitend een Kannerse 
traditie “Konijndorsen voor de vrouwen.” 
Daarna verbranding van de Kermis aan 
Zaal Sint-Cecilia. Locatie: Bejats 14, Kan-
ne en Zaal Sint-Cecilia. Organisatie: KF 
Sint-Cecilia Kanne

ZONDAG 4/11 | VAN 11U00 
TOT 12U30 HONDEN –EN PAAR-
DENZEGENING KANNE Op zondag 4 
november organiseren we aan de St. Hu-
bertuskerk in Kanne weer de traditionele 
honden en paardenzegening! De zegening 
start direct na het eindigen van de eucha-
ristieviering; omstreeks 11.30 - 11.45 uur 
zal de pastoor naar buiten komen en kan 
de zegening beginnen. Locatie: Jeker en 
Moas, Bovenstraat 4, Kanne. Organisatie: 
eetcafé Jeker en Moas

ZONDAG 4/11 | VAN 14U00 
TOT 22U30 MEMBRUGGEN GROTE 
KERMIS Locatie: Kerkplein Membruggen

ZONDAG 4/11 | VAN 14U00 
TOT 22U30 HERDEREN GROTE 
KERMIS Locatie: Sint-Jansstraat, Her-
deren

ZONDAG 4/11 | VAN 08U00 
TOT 18U00  
HERFSTWANDELING SPORTRAAD 
RIEMST NAAR BÜTGENBACH 
08.00 u.:  vertrek met bus aan de Vavan-

tas in Herderen 
09.30 u.:  recreatieve wandeling langs 

meer van Bütgenbach (6 km) 
12.00 u.:  lunch sporthotel Wirtzfeld (eigen 

lunch kan mits consumptie of 
spaghetti (€ 12,00) of croque 
monsieur (€ 8,00) verkrijgbaar) 

14.00 u.:  recreatieve wandeling naar Berg 
(6km) of niet-wandelaars kunnen 
blijven in hotel of in Wirtzfeld 

15.30 u.:  Bus vertrek in Wirtzfeld voor de 
niet-wandelaars naar Berg 

16.00 u.:  wandelaars worden in Berg 
opgepikt door de bus – vertrek 
naar Riemst

Locatie: vertrek aan Vavantas Herderen, 
Tongersesteenweg, Riemst
Organisatie: Sportraad Riemst
Contact: tel. 012 44 03 48

DONDERDAG 8/11 | VAN 
17U00 TOT 21U30
DEKENALE ROUWAVOND Rouwcon-
sulente Gerda Linssen begeleidt u op de 
weg van zoeken naar vinden. Ze staat u 
bij en begeleidt u om in pijnlijke situaties 
een lichtpuntje te vinden en verder te leren 
zien, toekomst te ontdekken en elkaar 
te ondersteunen. Locatie: Parochiezaal 
vroenhoven. Inschrijven via lia@peumans.
be of lemmens.deken@telenet.be voor 
6/11

VRIJDAG 9/11 | VAN 18U00 
TOT 22U00 SINT-MAARTENS-
TOCHT TE KANNE Sint-Maartenstocht 
te Kanne Riemst met de kinderen en 
ouders en grootouders door de straten 
van Kanne, met zelf gemaakte lampion en 
uitgeholde biet. Locatie: Trekweg, Kanne
Organisatie: C.O.C.K. vzw

ZATERDAG 10/11 | VAN 
10U00 TOT 12U00 PLANTEN-
VERKOOP NATUURPUNT RIEMST
Bestel nog voor 30 oktober uw planten. 
De bestelbon vind je op www.natuurpunt-
limburg.be.Locatie: Genendries 32, Millen
Inschrijven via natuurpuntriemst@gmail.be 
of 0495276875

ZATERDAG 10/11 | VAN 
20U11 TOT 03U00 CARNAVALS-
ZITTING MET BAL Carnavalsbal met 
verschillende optredens. Locatie: Zaal KF 
Alliance, Steenstraat 12, Riemst. Organi-
satie: CV De Witters

ZONDAG 11/11 | VAN 11U11 
CARNAVALESK Officiële opening van het 
carnavalsseizoen. De Riemster carnavals-
verenigingen trappen op deze manier ‘ge-
zamenlijk’ het carnavalsseizoen in gang.
Locatie: ’t Paenhuys, Paenhuisstraat 11, 
Riemst. Organisatie: Dienst Cultuur 
Contact: www.riemst.be of cultuur@
riemst.be

DONDERDAG 15/11 | VAN 
20U00 TOT 22U00 NAJAARS-
CURSUS BLOEMSCHIKKEN
Lessen bloemschikken door een gedreven 
lesgeefster van de Gezinsbond Vlijtingen 
die je leert werken met seizeonsgebonden 
snijbloemen. Locatie: Parochiaal centrum, 
Kloosterstraat 18, Vlijtingen
Organisatie: Gezinsbond Vlijtingen
Contact: 012/ 45 23 95 of jozeph.
simons1@telenet.be

ZATERDAG 17/11 | VAN 
19U00 TOT 22U30
MANNENSOUPER Jaarlijkse mannensou-
per voor alle mannen in Zaal Sint-Cecilia 
te Kanne. Locatie: Zaal Sint-Cecilia, Bejats 
14, Riemst. Organisatie: KF Sint-Cecilia 
Kanne. Contact: www.kfc-kanne.be

Zaterdag 10 november
Val-Meer
• 17.45 u. Samenkomst aan zaal De Bond.
• 18.00 u. Eucharistieviering opgeluisterd 

door het zangkoor De Val-se Meer-els.
• 18.30 u. Plechtige herdenking m.m.v. Kon. 

Fanfare ‘De Vrije Burgers’, Kon. Harmonie 
‘De Kristene Gildebroeders’, leerlingen VBS 
Valmeer, Heemkundige Kring ‘Falla-Meirs’ 
en oudstrijdersvereniging Riemst met toe-
spraken en bloemenhulde aan de gedenk-
steen en rondgang op de begraafplaats.

• Tentoonstelling van de geconserveerde 
oudstrijdersvlag VOS en/of toelichtingen 
rond de herstellingswerken.

• Aansluitend receptie in zaal De Bond.

Zussen 
• 17.45 u. Bloemenhulde op de begraafplaats 

door oud-strijders en sympathisanten.
• 18.00 u. Eucharistieviering opgeluisterd 

door Kon. Harm. Broederband.
• 18.30 u. Bloemenhulde.
• 18.45 u. Receptie in café Broederband – 

Mergelstraat.

Zondag 11 november
Vlijtingen 
• 08.45 u. Bijeenkomst alle deelnemers in 

zaal Concordia (Mheerplaats).
• 09.10 u. Vorming stoet en vertrek.
• 09.20 u. Bloemenhulde aan het monument 

Pater Vanweert (oud-strijder 1914-1918).
• 09.25 u. Bloemenhulde aan het graf van 

Engelse gesneuvelde (Commonwealth); 
uitvoering ‘Engels Volkslied’ en ‘Last Post’.

• 09.30 u. H. Mis, gevolgd door een herden-
kingsplechtigheid aan monument van de 
gesneuvelde militairen (oud-kerkhof); na-
dien naar zaal Concordia voor een warme 
hap en een drankje voor alle deelnemers, 
gratis aangeboden door KNSB-Vlijtingen.

Genoelselderen 
• 09.15 u. Samenkomst aan de kerk.
• 09.30 u. Eucharistieviering gevolgd door 

toespraak.
• 10.15 u. Bloemenhulde.

Millen 
• 10.30 u. Samenkomst in de parochiekerk.
• 10.45 u. Eucharistieviering in de St.-Stefa-

nuskerk opgeluisterd door Kon. Par. Harm. 
St.-Cecilia Millen.

• 11.30 u. Hulde aan het monument der ge-
sneuvelden op het kerkhof.

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

Een initiatief van de
provincie Limburg

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, BE
limburg.be

Daarnaast werden 94 bomen aangeduid als ri-
sicobomen en 145 bomen zijn attentiebomen, 
dit wil zeggen dat ze een zichtbaar gebrek ver-
tonen maar geen risico vormen. Dankzij deze 
kwaliteitscontrole weten we duidelijk welke 
bomen eerst aangepakt moeten worden, dit 
alles wordt opgenomen in een zorgvuldig bo-
menbeheerplan. 

De bomen kunnen bovendien opgedeeld wor-
den in fases, al naargelang de leeftijd van de 
bomen. In Riemst bevinden 4.354 bomen zich 
in de jeugdfase, 1.335 bomen in de half-vol-
wassen fase, 313 in de volwassen fase en 510 
bomen in de eindfase.

ZORGFASENPLAN 
VOOR 5000 BOMEN
Riemst heeft 5000 bomen, wat betekent dat het beheer en onderhoud ervan heel 
wat werk, tijd en planning vraagt. We baseren ons hiervoor op het Zorgfasenplan, 
uitgewerkt door het gespecialiseerd bedrijf Pius Floris Boomverzorging. Zij ver-
zorgen het boombeheer en onderhoud in onze gemeente, zodat we blijven voldoen 
aan onze zorgplicht en daarnaast de kwaliteit van het bomenbestand verbeteren. 

Veiligheidscontrole
In een eerste fase werden alle bomen in onze 
gemeente in kaart gebracht. Op die manier 
beschikken we over een volledige inventaris. 
Hierop werd tevens een veiligheidskeuring 
uitgevoerd. Dit betekent dat alle bomen ge-
controleerd worden op visueel waarneembare 
gebreken of signalen die duiden op verborgen 
gebreken. Bij boomadvies wordt onder meer 
gelet op de schors, de aanwezigheid van 
zwammen, de aanhechting van takken en de 
aanwezigheid van reparatieweefsel.

Wat blijkt? In Riemst werden 4.354 bomen 
goedgekeurd, 99 bomen werden afgekeurd. 

Zichen-Bolder 
• 10.00 u. Samenkomst aan het kerkhof Zi-

chen-Bolder.
• 10.30 u. Bloemenhulde aan het ereperk 

en aan de erelijsten op het kerkhof Zi-
chen-Bolder.

• 10.45 u. Eucharistieviering opgeluisterd 
door de Kon. Fanf. De Werkmanszonen, 
aansluitend bloemenhulde en toespraken 
aan het monument der oudstrijders.

• 11.30 u. Receptie in Gasthof Delicia, Zi-
chen.

• 12.00 u. Diner voor de ingeschrevenen in 
Gasthof Delicia, Zichen.

Heukelom-Riemst 
• 09.30 u. Samenkomst aan zaal St.-Huber-

tus; muzikale begeleiding door Kon. Harm. 
St.- Martinus Riemst.

• 10.00 u. Bloemenhulde aan monument der 
gesneuvelden.

Herderen 
• 08.45 u. Samenkomst aan de kerk.
• 09.00 u. Eucharistieviering opgeluisterd 

door Kon. Harm. St.-Jan.
• 10.00 u. Bloemenhulde en toespraken aan 

het ereperk, aan het oorlogsmonument 
1914-1918 en aan het monument van de 
gesneuvelden op het oud-kerkhof;      na-
dien naar zaal St. Jan waar een drankje 
wordt aangeboden.

Zaterdag 17 november
Membruggen 
• 16.30 u. Eucharistieviering in de kerk van 

Membruggen.
• 17.00 u. Hulde aan het gedenkteken van 

Roger Martens en aan het oorlogsgedenk-
teken.

Vroenhoven
• 18.00 u. Eucharistieviering in de Sint-Petrus 

& Pauluskerk met toespraak ter nagedach-
tenis van de slachtoffers en oud-strijders 
van beide wereldoorlogen met neerlegging 
van bloemstuk aan het monument.

Zondag 18 november
Kanne
• 10.30 u. Samenkomst in de kerk.
• 10.45 u. Eucharistieviering in de Sint–

Hubertuskerk ter nagedachtenis van de 
slachtoffers en oud-strijders van beide we-
reldoorlogen; opgeluisterd door K.F. St-Ce-
cilia. Aansluitend bloemenhulde aan het 
monument 1914-1918 en aan het ereperk 
oud-strijders aan de Pruis.

Onderhoud volgens welbepaalde 
planning
Om het onderhoud van de bomen zo efficiënt 
mogelijk aan te pakken, werd de gemeente 
verdeeld in vier deelgebieden. Dit jaar worden 
de bomen in deelgebied 4 gesnoeid (Kanne, 
Vroenhoven, Zussen en Riemst), een eventu-
ele achterstand wordt bijgewerkt,  alle knot-
bomen worden herknot en klachten worden 

afgehandeld. In de komende jaren komen de 
andere deelgebieden aan de beurt. Zo ont-
staat er een 2 tot 4-jarige cyclus, waarin de 
bomen allemaal onderhouden worden. Uiter-
aard wordt hier steeds rekening gehouden met 
de fases van de bomen en de veiligheidscon-
troles. Alle bomen zijn opgenomen en op de 
kaart gezet in een beheerprogramma, waarin 
alle data wordt verwerkt.

We hebben echter nog één probleem: 
de mascotte heeft nog geen naam. Heb 
jij een leuke, typerende, herkenbare 
naam in gedachten voor onze mascot-
te? Laat het ons vóór 9 november we-
ten via jeugd@riemst.be. Wie weet wint 
jouw naam en ontvang je een leuke prijs. 
Veel succes!

Nieuwe fietskaart
De mooie nazomer biedt 
nog volop kans om te 
genieten van het Lim-
burgse Fietsroutenet-
werk. Hét moment dus 
om de Fietskaart Lim-
burg 2018-2019 in huis 
te halen. Het is een 
handige leidraad voor de recreatieve fiet-
ser, met meer dan 2000 km aan beweg-
wijzerde routes via het gerenommeerde 
knooppuntensysteem. Om ervoor te 
zorgen dat de kaart steeds up-to-date 
is, brengt Toerisme Limburg om de twee 
jaar een actuele editie uit..

Vernieuwde trajecten
Nieuw zijn de aansluitingen op het Fiets-
routenetwerk Luik. Deze uitgave werd 
ook aangegrepen als een kans om nieu-
we fietspaden of vernieuwde trajecten 
te integreren die beter voldoen aan de 
ABC-kwaliteitsnorm (autoluw/autovrij, 
belevingsvol en comfortabel/ veilig). Ver-
der werden er alternatieven gezocht voor 
knelpunten en onveilige situaties. Het bij-
behorende fietsinfoboekje serveert dan 
weer tien nieuwe topfietslussen - één 
voor elke belevingszone uit de Limburg 
Vakantiegids. Het infoboekje telt nu maar 
liefst 165 fietscafés en 117 fietsvriende-
lijke logies.

Info: www.toerismelimburg.be

Platform ‘Limburg
smaakt naar meer’
Restaurants kiezen vaker voor lokale pro-
ducten en ook de gewone consument koopt 
graag via de korte keten. Lokale producenten 
brengen verhaal van het lokaal product naar 
het bord en zorgen voor een groter vertrou-
wen tussen producent en consument.

De provincie Limburg biedt met www.lim-
burgsmaaktnaarmeer.be een gloednieuw 
onlineplatform aan met alle relevante info over 
de Limburgse hoeve- en streekproducten om 
het aanbod van de lokale producent beter te 
leren kennen.

Daarnaast worden de lokale producten met 
recepten en inspiratie-artikels op een originele 
manier in de kijker gezet. Boeiende interviews 
en sprekende beelden laten je kennismaken 
met meer dan 130 producenten en verster-
ken het verhaal achter hun product.

Met de kaartapplicatie kun je snel het product 
en de verkooppunten in jouw buurt vinden. 
Zo heb je voortaan alle info over de producten 
en de producent meteen binnen handbereik 
en blijf je op de hoogte van al het regionale 
korteketennieuws.

Info: www.limburgsmaaktnaarmeer.be

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

Vier de duurzame toekomst tijdens Festival RetourBreng jij je oude spullen al eens naar de kringloopwinkel? Pik je daar dan 

meteen een leuk tweedehandsboek of bijzettafeltje mee? Dan ben je al een 

beetje vertrouwd met de circulaire economie. Want daarover gaat het: van 

kopen en weggooien naar hergebruiken, repareren en delen. Een beetje zoals 

vroeger? Ja, maar met een moderne twist. Ontdek het tijdens Festival Retour 

van 20 tot 28 oktober.
Herinner jij je nog de tijd dat je met een scheur 
in je jas naar de kleermaker ging? Of met een 
kapotte radio naar een elektricien? Tegenwoordig 
lossen de meesten van ons dat anders op: we 
kopen gewoon nieuwe spullen. We gooien de 
oude op de afvalberg.Gemakkelijk. Maar niet bepaald duurzaam. Want 
voor zo’n levensstijl zijn veel grondstoffen nodig. 
Die massale ontginning weegt zwaar op mens en 
milieu. Bovendien geraakt onze voorraad olie en 
andere natuurlijke hulpbronnen stilaan op.
Minder is meerDe oplossing? Consuminderen. Laat repareren 
wat niet meer werkt. Doe aan ruilhandel in plaats 
van voortdurend nieuwe dingen te kopen. Deel 
je auto of wasmachine met je buren. Schenk wat 
je niet meer gebruikt een tweede leven via de 
kringwinkel, weggeefpleintjes, ruilkastjes, ... Dat 
is goedkoper, duurzamer én leuker. Bovendien is 
het sociaal rechtvaardiger, want het zorgt voor 
extra werkgelegenheid in eigen streek.Ben je klaar om mee te draaien in de circulaire 

economie? Maar weet je niet hoe eraan te 
beginnen? Tijdens de week van 20 tot 28 oktober 
heeft de Week van de Circulaire Economie plaats.  
Dan zet de provincie Limburg samen met de 
lokale besturen bestaande en nieuwe initiatieven 
in de kijker onder de noemer Festival Retour. 
Kruis dus alvast deze data aan in je agenda!
Rondje circulaire economieFestival Retour start op zaterdag 20 oktober 
met de Dag van de Kringwinkel. Daarna ontdek 
je een hele week lang wat de circulaire economie in de praktijk inhoudt. Op verschillende locaties in Limburg ben je 

welkom om kennis te maken met ruilkastjes, 
spelotheken, weggeefpleintjes, verpakkingsvrije 
winkels, … 

Meer info op festivalretour.beCheck zeker ook de website van jouw stad 
of gemeente voor alle lokale initiatieven.
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en ook de gewone consument koopt graag via 
de korte 
keten. Lokale 
producenten 
brengen het 
verhaal van 
het lokaal 
product naar 
het bord en 
zorgen voor 
een groter 
vertrouwen 
tussen producent en consument. De provincie Limburg biedt met www.limburgsmaaktnaarmeer.be 

een gloednieuw onlineplatform aan met alle 
relevante info over de Limburgse hoeve- en 
streekproducten om het aanbod van de lokale 
producent beter te leren kennen. Daarnaast worden de lokale producten met 
recepten en inspiratie-artikels op een originele 
manier in de kijker gezet. Boeiende interviews 
en sprekende beelden laten je kennismaken met 
meer dan 130 producenten en versterken het 
verhaal achter hun product. Met de kaartapplicatie kun je snel het product 
en de verkooppunten in jouw buurt vinden. Zo 
heb je voortaan alle info over de producten en 
de producent meteen binnen handbereik en 
blijf je op de hoogte van al het regionale korte- 
ketennieuws.

Info: www.limburgsmaaktnaarmeer.be

Nieuwe fi etskaartDe mooie nazomer biedt nog volop kans om te genieten van het Limburgse Fietsroutenetwerk. Hét moment dus om de Fietskaart Limburg 2018-2019 in huis te halen. Het is een  handige leidraad voor de recreatieve fi etser, met meer dan 2 000 km aan bewegwijzerde routes via het gerenommeerde knooppuntensysteem. Om ervoor te zorgen dat 
de kaart steeds up-to-date is, brengt Toerisme 
Limburg om de twee jaar een actuele editie uit.Vernieuwde trajectenNieuw zijn de aansluitingen op het Fietsroutenetwerk Luik. Deze uitgave werd 

ook aangegrepen als een kans om nieuwe 
fi etspaden of vernieuwde trajecten te integreren 
die beter voldoen aan de ABC-kwaliteitsnorm 
(autoluw/autovrij, belevingsvol en comfortabel/
veilig). Verder werden er alternatieven gezocht 
voor knelpunten en onveilige situaties. Het 
bijbehorende fi etsinfoboekje serveert dan weer 
tien nieuwe topfi etslussen - één voor elke 
belevingszone uit de Limburg Vakantiegids. 
Het infoboekje telt nu maar liefst 165 fi etscafés 
en 117 fi etsvriendelijke logies.Info: www.toerismelimburg.be

en ook de gewone consument koopt graag via keten. Lokale 
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knooppuntensysteem. Om ervoor te zorgen dat 
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