
Momenteel is het het Europees Jaar 
van het Cultureel Erfgoed 2018. De 
gemeente Riemst heeft samen met 
haar partners IOED Oost, Erfgoed 
Haspengouw en de Studiegroep On-
dergrondse Kalksteengroeven (SOK) 
een projectsubsidie ingediend om het 
mergelerfgoed te promoten, met als 
titel ‘Het Mergelland van Vlaanderen.’ 
Zo trachten we het draagvlak voor 
het mergelerfgoed, waaronder de vele 
mergelgroeven en mergelbouwwer-
ken, te vergroten. U bent alvast van 
harte welkom op één van onze activi-
teiten!

Riemst is bekend vanwege haar kalksteen, of 
mergel, en de ondergrondse mergelgroeven. 
Samen met enkele gebieden in Wallonië en 
Nederlands Zuid-Limburg vormt dit gebied 
het grensoverschrijdende Mergelland. De cul-
tuur hangt hier nauw samen met de mergel, 
men heeft hier van geprofiteerd en helaas ook 
van geleden. Het wordt tijd om ons merge-
lerfgoed meer te promoten! Ook de scholen 
in Riemst ontvangen een educatiepakket met 
informatie over de lokale historie en het erf-
goed. 

Symposium op 6 en 7 oktober
Op 6 en 7 oktober organiseren we een twee-
daags mergelsymposium in de feestzaal van 
de grotten van Kanne (Avergat 14). Alle as-
pecten van de mergelgroeven komen hier 
aan bod: van zee tot groeve, verdwenen mer-

gelgroeven, wat met de toekomst en de be-
scherming  van het ondergronds landschap. 
Je leert meer over de geschiedenis van het 
Avergat, de Muizenberg en Cannerberg, de 
Roosburg(ramp) en de kuilen van Zussen 
en Zichen. Je ontdekt de rol van de mergel-
groeven tijdens de vele oorlogen en de rol die 
ze speelden in de lokale gemeenschap. We 
brengen ook een veldbezoek aan twee bij-
zondere groeves. 

Deelname aan het symposium kost 40 euro 
voor twee dagen en 25 euro voor 1 dag. Aan-
melden kan via toerisme@riemst.be. 

Tentoonstellingen
Een tentoonstelling over ons mergelerfgoed 
zal georganiseerd worden in de Sint-Huber-
tus kerk in Kanne en is te bezichtigen op 26 
en 27 januari, 2 en 3 februari, 9 en 10 februari 
en 16 en 17 februari. We belichten de ont-
staansgeschiedenis van het gesteente, het 
ontstaan van de mergelgroeven, het gebruik 
van mergel in vroegere eeuwen en de ontgin-
ningsmethodes. Ook het secundaire gebruik 
komt aan bod: de champignonkweek, de 
groeve als opslagruimte en de groeve tijdens 
de oorlog. Ook de Roosburgramp en het bo-
vengronds erfgoed worden toegelicht. Na-
tuurlijk hebben we ook aandacht voor onze 
fladderende vrienden, de mergelgroeven zijn 
beschermd als Natura2000 gebied voor o.a. 
de overwinterende populatie vleermuizen. 

Rondleidingen
Ontdek het oude mergellandschap door mid-
del van verschillende rondleidingen, zowel on-
der-als bovengronds. Hou onze uit in Riemst 
in de gaten en laat je begeleiden door ervaren 
gidsen. Zo vinden er verschillende rondlei-
dingen plaats aan de Roosburg, Burght van 
Zussen, Plateau van Caestert, Tiendeberg 
Kanne, Jekerdel mergeldagbouwgroeven, 
mergeldorp en mergelgebouwen, groeve de 
Keel in Kanne en meer.

Onderwijsprogramma
Bij dit symposium hoort natuurlijk niet alleen 
een educatief aspect op de benoemde plaat-
sen, maar ook in verschillende klassen van 
de scholen in de gemeente Riemst. Zo is er 
ook de ontwikkeling van een educatief pak-
ket over het mergelverleden van de gemeente 
voor leerlingen van het vijfde en zesde leer-
jaar. Dit pakket zal verschillende aspecten 
bevatten waaronder informatief, activerend 
en educatief op verplaatsing.

IN DE KIJKER 

WELKOM OP HET MERGELSYMPOSIUM!
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Voorwoord
Oktober 2018 breekt aan. Een maand waar 

we met spanning naartoe geleefd hebben. 

Op 14 oktober zal je het stemhokje betre-

den. We geven je graag enkele praktische 

tips over de werkwijze van het stemmen 

tijdens de gemeente- en provincieraads-

verkiezingen. Veel succes!

Graag nodigen we je uit voor een unieke 

belevenis: het mergelsymposium. In het 

kader van het Europees Jaar van het Cultu-

reel Erfgoed dienden we een projectsubsi-

die in om ons mergelerfgoed te promoten. 

We organiseren een symposium, tentoon-

stellingen en een reeks rondleidingen. Alle 

activiteiten kaderen in het thema van onze 

unieke mergelgroeven. Ontdek een belang-

rijk onderdeel van ons erfgoed en neem 

deel aan de boeiende activiteiten. 

Het personeel van de bib zal jullie deze 

maand weer in de watten leggen op de 

jaarlijkse verwendag en ook de senioren-

dansnamiddag op 15 november kruis je 

best al aan in je agenda. Op 17 oktober is 

het de Internationale dag voor de uitroeiing 

van Armoede. Via het Sociaal Huis trachten 

wij via verschillende initiatieven een bijdra-

ge te leveren.

Heb je trouwens al gehoord van Wensam-

bulance vzw? Ze helpen palliatieve patiën-

ten door hun laatste wens in vervulling te 

laten gaan. Een warm initiatief!

Ik wens je een fijne herfst!

Mark Vos

Burgemeester

LEES MEER ONLINE: 
WWW.RIEMST.BE/KALENDER

STEMMEN OP  
14 OKTOBER, HOE DOE 
JE DAT?  P2

SENIOREN  
DANSNAMIDDAG OP 
DONDERDAG 15  
NOVEMBER  P3

WEETJES  P4

HEB JIJ EEN LAATSTE 
WENS? WENS AMBU-
LANCEZORG VZW IS ER 
VOOR JOU!  P4

Gezinsbond) of €25 (niet-leden) voor vier 
lessen (18/10, 29/10, 15/11 en 13/12)
Organisatie: Gezinsbond Vlijtingen
Inschrijven via: jozeph.simons1@telenet.be 
of tel. Maggy 012 45 23 95

ZATERDAG 20/10 | VAN 
19U00 TOT 00U00 BRITISH 
BRASS @ RIEMST Unieke en interna-
tionale concertavond. Samen met The 
Colchester Band (UK) en Brass Ensemble 
Koperpoets zal de harmonie Riemst er een 
bijzonder muzikale avond van maken.
Organisatie: Koninklijke Harmonie 
Sint-Martinus. Locatie: ’t Paenhuys, Paen-
huisstraat 11, Riemst

ZATERDAG 20/10 | VAN 
17U00 TOT 23U00 AVOND- 
WANDELTOCHT Uitgestippeld parcours 
met gedoofde straatverlichting in het ka-
der van Nacht van de Duisternis. Eet- en 
drinkfaciliteiten aanwezig. Locatie: straten 
van Herderen. Organisatie: Oudercomité 
GBS De Tol. Contact: gsm Benedict Van-
bekbergen 0485 74 32 10

ZATERDAG 20/10 EN ZON-
DAG 21/10 RECREATIEVE WANDE-
LING TE WARSAGE Afstanden: 4, 7, 13, 
21 of 32 km. Vertrekplaats: Salle Alliance, 
Rue des Combattons, Warsage. Eigen 
vervoer. Organisatie: Wandelvrienden 
Tongeren-Riemst.Meer info: marc.luyck1@
gmail.com of tel. 012 45 57 67 

ZATERDAG 20/10 EN ZON-
DAG 21/10 KERMISBAL, ROND-
GANG FANFARE EN ‘KONIJNDORSEN 
VOOR DE MANNEN’ De grote kermis 
tijdens het Kermisbal in Zaal Sint Cecilia 
Kanne met de bands No Refund en Hire. 
Gratis inkom. Zondag is er om 15.00 u. 
een rondgang in Kanne met aansluitend 
“Konijndorsen voor de mannen”. Loca-
tie: Zaal Sint Cecilia, Bejats 14, Kanne. 
Organisatie: Drumband en Koninklijke 
Fanfare Sint Cecilia Kanne. Contact: www.
kfc-kanne.be

ZONDAG 21/10 | VAN 14U00 
TOT 22U30 KANNE GROTE  
KERMIS Locatie: Statieplein, Kanne

Verwendag 
De Boekerij 
op 20/10!

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

WEEK VAN HET BOS: KLEUR-
WEDSTRIJD
In oktober staat het Bos weer in de 
kijker tijdens de Week van het Bos. 
Er worden dan tal van activiteiten 
georganiseerd en uitleg gegeven 
over het belang, de functies en het 
duurzaam beheer van onze bossen.
PEFC, dat labels uitdeelt aan duur-
zaam beheerde bossen, organiseert 
een teken- en kleurwedstrijd 
voor kinderen. De deelnemers, in-
dividueel of in klasverband, maken 
kans op een outdoor werpspel of 
een kleurpotlodenset in PEFC-gela-
beld hout.
De wedstrijd loopt tot 12 novem-
ber. De tekening kan je online 
downloaden en daarna per post 
terug sturen naar: Centrumgalerij 
blok 2 – bus 289, 1000 Brussel.
Je kan de afbeelding vinden op 
www.pefc.be en op www.riemst.
be/nl/jeugd/nieuws/nieuws

BEVOLKINGSONDERZOEK 
BORSTKANKER: LAAT JE 
SCREENEN!
Je krijgt binnenkort een uitnodi-
gingsbrief van het Centrum voor 
Kankeropsporing als je tot de 
leeftijdsgroep (50 tot en met 69 
jaar) behoort en het twee jaar 
geleden is dat je een screenings-
mammografie liet nemen. Wil je 
weten wanneer je een uitnodiging 
voor een screeningsmammografie 
in de brievenbus mag verwach-
ten? Dat kan door via het gratis 
software-systeem ‘Patient Health 
Viewer’ gegevens over de bevol-
kingsonderzoeken te raadplegen. 
Download het programma via www.
bevolkingsonderzoek.be. Je hebt 
een e-ID, kaartlezer en je pincode 
nodig. Meer weten over het bevol-
kingsonderzoek? Bel gratis naar het 
Centrum voor Kankeropsporing op 
0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 
13 en 16 uur, stuur een e-mail naar 
info@bevolkingsonderzoek.be, of 
surf naar www.bevolkingsonder-
zoek.be/borstkanker. Heb je vragen 
over je persoonlijke medische situa-
tie, neem contact op met je huisarts 
of gynaecoloog.

WEETJES

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

www.riemst.be

HEB JIJ EEN LAATSTE WENS? 
WENS AMBULANCEZORG VZW 
IS ER VOOR JOU! 
Wist je dat Riemst haar eigen 
Wensambulance heeft? Wensam-
bulancezorg VZW verzorgt de wen-
sen van palliatieve mensen die niet 
lang meer te leven hebben, met 
een speciaal daarvoor ontworpen 
en uitgeruste ambulance. Palliatie-
ve patiënten zijn tijdens hun laatste 
fase dikwijls niet meer mobiel, of 
ze zijn gebonden aan een rolstoel 
of bedlegerig. Een laatste keer de 
zee kunnen zien, een laatste keer 
thuis zijn, aanwezig kunnen zijn op 
de trouw van een familielid,… Zo’n 
moment is vaak van onschatbare 
waarde. Wensambulance zorg vzw 
uit Riemst is er om die laatste wens 
in vervulling te laten gaan.

De patiënten zijn steeds in veilige 
handen van vrijwillige zorgkundi-
gen, ambulanciers of verpleegkun-
digen. Het uitvoeren van elke wens 
is geheel kosteloos, de ambulance 
voldoet aan de strengste normen 
en is comfortabel ingericht voor de 
patiënten. 

Karin uit Buggenhout zag haar wens 
vervuld worden met hulp van de 
Wensambulance uit Riemst en ge-
tuigt: “Mijn man Wilfried had als gro-
te wens om eens mee te rijden met 
de Lamborghini van Anthony Kum-
pen. Dankzij Wens Ambulancezorg 
vzw werd dit mogelijk. We beleefden 
een fantastische dag en 

gingen zelfs nog iets eten in het ca-
fetaria. Wilfried kreeg de beste zor-
gen en achteraf ontvingen we nog 
prachtige foto’s van onze dag. Bij 
zijn begrafenis besloten we dan ook 
om geen bloemen in ontvangst te 
nemen, maar een bedrag te schen-
ken aan de Wensambulance. Het is 
een prachtig initiatief.”

Heb jij ook een laatste wens? Of wil 
je een familielid, kennis of vriend ver-
rassen met een laatste wens? Laat 
het de Wensambulance weten en 
samen kunnen jullie op zoek naar 
een passende oplossing. Onlangs 
liet de Wensambulance haar 30ste 
wens in vervulling gaan, hopelijk 
mogen er nog veel volgen. Meer info 
via www.wens-ambulancezorg.be. 
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MANTELZORGERS, MAAK JE 
KENBAAR!

STEUNPUNT MANTELZORG

Wie is Mantelzorger?
Als je voor je partner, kind, ouder, 
familielid, buur of goede vriend of 
vriendin zorgt, omdat deze zorg-
behoevend is door ouderdom, een 
chronische ziekte, een handicap,… 
en omdat je elkaar goed kent, dan 
ben je een mantelzorger. Deze zorg 
is onbetaald en geen vrijwilligers-
werk.
Het gaat niet alleen over de ver-
zorging van de ander. Het betreft 
evenzeer de huishoudelijke taken, 
het overnemen van de administra-
tie, het vervoer naar de dokter, de 
emotionele steun…

Het ‘Steunpunt Mantelzorg’ wil 
Mantelzorgers hierin bijstaan:
Als jij je herkent in bovenstaande 
omschrijving, registreer je dan, 
vrijblijvend, bij het ‘Steunpunt 
Mantelzorg’, zodat we je enkele 
keren per jaar kunnen uitnodigen 
op contactdagen of infosessies 
rond een thuiszorgthema, om je te 
ondersteunen in je vaak belastende 
taak. 
Dan kan je ook kennis maken 
met lotgenoten en heb je ook de 
mogelijkheid om eventuele vragen, 
waarmee je zit, voor te  leggen aan 
een maatschappelijk assistente. 

Inschrijven of meer info?
Dienstencentrum DE LINDE, via Tel. 
012 21 46 98 of dienstencentrum@
riemst.be .

TERUGBLIK OP ONZE ZOMER-
KAMPEN
Wat was de zomervakantie weer 
een leuke tijd! Graag blikken we 
even terug op de kampen die tij-
dens de zomermaanden plaatsvon-
den. 501 enthousiaste Riemstena-
ren trokken deze zomer op kamp. 
Alle kampen werden voor 6.079 
euro betoelaagd door het gemeen-
tebestuur. De bestemmingen vari-
eerden van het Vlaamse Oostende, 
Koksijde, Schoten en Zutendaal, tot 
het Waalse Durbuy, Chiny en Grand 
Trixhe en het Nederlandse Esbeek. 
Terwijl die 501 verenigingenleden 
Riemst verlieten, trokken er bijna 
evenveel verenigingenleden van 

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

WOENSDAG 3/10 | VAN 
20U00 TOT 22U30 DE 
VZW-WETGEVING Gratis vorming. 
Organisatie: Dienst Cultuur in samen-
werking met Vormingplus. Meer info of 
inschrijven via: cultuur@riemst.be of tel. 
012 44 03 73

DINSDAG 9/10 | VAN 19U00 
TOT 21U00 HOE KAN IK STRESS 
IN MIJN LEVEN VERMINDEREN? Kost-
prijs: €10. Spreekster: Nathalie Frérotte 
– Eigen Kracht & Coach. Inschrijven via: 
dienstencentrum@riemst.be of tel. 012 21 
46 98

DINSDAG 9/10 & 23/10 | VAN 
9U30 TOT 11U30 COMPUTER-
HULP Best eigen toestel meebrengen. 
Kostprijs: €5. Enkel op afspraak! Inschrij-
ven via: dienstencentrum@riemst.be of tel. 
012 21 46 98

WOENSDAG 10/10 | VAN 
13U30 TOT 16U30 CREA-WORK-
SHOP: KUSSEN HAKEN Kostprijs: €7 
(leden OKRA) of €9 (niet-leden). Minimum 
8 deelnemers. Inschrijven via OKRA-CREA 
Limburg: crea.limburg@okra.be of tel. 011 
26 59 39

WOENSDAG 10/10 & 24/10 | 
VAN 13U30 TOT 16U30
BREICAFE Breien en haken is hip voor 
jong en oud! Gezellig met elkaar keuvelen 
en genieten van een kopje koffie. Gratis 
deelname.

MAANDAG 15/10 | VAN 14U00 
TOT 16U30 VIEF: RUGKLACHTEN 
EN RUGTECHNIEKEN Kostprijs: €2 (le-
den VIEF) of €3 (niet-leden). Inschrijven via 
Guy Bruggen: tel. 012 45 26 58 of Ludo 
Martens: tel. 012 21 82 94

DINSDAG 16/10 | VAN 19U00 
TOT 21U00 BORSTKANKER – IN-
FOSESSIE BEVOLKINGSONDERZOEK 
Kom meer te weten over borstkanker en 
hoe je het kan voorkomen tijdens deze 
gratis vorming. Inschrijven via: diensten-
centrum@riemst.be of tel. 012 21 46 98

DINSDAG 16/10 | VAN 19U30 
TOT 22U00 KENNISMAKEN MET 
FENG SHUI Een ontdekkingsreis naar 
Feng Shui-land. Kostprijs: €12 inclusief 
syllabus.Spreekster: Katja Jorissen – 
Happy Home Feng Shui. Inschrijven via: 
dienstencentrum@riemst.be of tel. 012 21 
46 98

DINSDAG 23/10 | VAN 13U30 
TOT 15U30 OPFRISSING VAN DE 
WEGCODE VOOR SENIOREN (VER-
VOLG) Gratis deelname.Spreker: Johnny 
Greyn – INP, verkeersdeskundige en ver-
keerscoördinator politiezone Bilzen-Hoe-
selt-Riemst Inschrijven via: dienstencen-
trum@riemst.be of tel. 012 21 46 98 

WOENSDAG 31/10 | VAN 
18U30 TOT 22U30 WERK EN 
PRIVÉ MEER IN EVENWICHT  Worstel 
je ook wel eens met het evenwicht tussen 
werk en privé? Wil je dit aanpakken en 
ben je op zoek naar nieuwe inzichten? 
Kom dan zeker naar deze infosessie. 
Kostprijs: standaard €14, min. €7
Spreker: Gert Winters – trainer & zaak-
voerder bij INsight. Inschrijven via: 
dienstencentrum@riemst.be of tel. 012 21 
46 98 

buitenaf naar Riemst, om hier hun 
kamp door te brengen. Maar liefst 
475 niet-Riemstenaars genoten 
deze zomer van onze gemeente. 
Dat aantal hebben we voorname-
lijk te danken aan de opening van 
Kampplaats ‘t Stupke in Val-Meer.

CULTURELE TALENTEN GE-
ZOCHT VOOR GESCHIEDKUN-
DIGE PRIJS EN KAMPIOENEN-
HULDE
Komen jij of een van je vrienden, 
kennissen of familieleden in aan-
merking voor de Geschiedkundige 
Prijs of de kampioenenhulde? 
Aarzel niet om hen te nomineren! 
Kandidaturen voor de kampioenen-
hulde moeten ingediend worden 
voor 15 oktober en die voor de 
Geschiedkundige Prijs voor 31 ok-
tober. Dit kan via de dienst Cultuur 
– Tongersesteenweg 8, Riemst – 
tel. 012 44 03 73 – cultuur@riemst.
be. De wedstrijdreglementen kan je 
terugvinden op www.riemst.be. De 
kampioenenhulde wordt uitgereikt 
op de Algemene Vergadering van 
de Cultuurraad. Deze vindt plaats 
op 14 november. De geschied-
kundige prijs wordt uitgereikt op 
de nieuwjaarsreceptie van GOGRI. 
Deze vindt plaats op 18 januari  
2018.

KLJ MILLEN START OP 
6 OKTOBER!
De Riemstse jeugdverenigingen zijn 
opnieuw van start gegaan! Ook KLJ 
Millen start op 6 oktober. Kom ze-
ker een kijkje nemen! Ben je tussen 
6 en 11 jaar, dan ben je welkom 
van 14.00 u. tot 17.00 u. Ben je 
tussen 12 en 16 jaar, dan verwach-
ten ze je van 19.00 u. tot 21.30 u. 
Meer informatie kan je vinden via 
de Facebookpagina KLJ Millen. Wil 
je meer info over alle jeugdbewe-
gingen in Riemst? Surf naar www.
riemst.be/nl/leven/verenigingen/
jeugdverenigingen. 

ZONDAG 21/10 | VAN 14U30 
TOT 18U00 RONDGANG FANFARE
Locatie: dorpskern van Kanne
Organisatie: KF Alliance Kanne

VAN WOENSDAG 24/10 T.E.M. 
ZATERDAG 27/10 4-DAAGSE 
CARPOOLING NAAR XHORIS (ARD)
Met verblijf in HP. Organisatie: Wandel-
vrienden Tongeren-Riemst. Meer info: tel. 
Roger Stassen 012 23 02 85 (na 19.00 u.)
Reserveren via: marc.luyck1@gmail.com 
of tel. 012 45 57 67 

DONDERDAG 25/10 | VAN 
19U30 TOT 21U30 
PEUTERPUBERS Ik ben twee en ik zeg 
nee! Tijdens deze gratis infoavond ontdek 
je hoe je hier best mee omgaat. Organi-
satie: Opvoedingswinkel Zuid-Limburg. 
Inschrijven via: welzijn@riemst.be of tel. 
012 44 03 70

VRIJDAG 26/10 | VAN 21U00 
TOT 03U00 CULTURODROOM: 
SILENT PARTY Feesten zonder dat de 
buren er last van hebben? Bij een Silent 
Party komt het geluid niet via de boxen, 
maar via een koptelefoon. Locatie: zaal 
Sint-Jan, Sint-Jansstraat 16, Herderen
Kostprijs: €6. Organisatie: Gemeente 
Riemst dienst Jeugd. Contact: jeugd@
riemst.be of tel. 012 44 03 70

ZONDAG 28/10 | VAN 14U00 
TOT 22U30 VAL-MEER GROTE 
KERMIS Locatie: Dorpsplein, Bampstraat, 
Val-Meer

WOENSDAG 31/10 | VAN 
18U00 TOT 00U00 HALLOWEEN-
TOCHT MEMBRUGGEN Vertrek vanaf 
18.00 u. aan zaal het Mommerkinne
Inkom: 3 euro = 1 gratis consumptie

WOENSDAG 31/10 | VAN 
19U00 TOT 03U00 ROCK IN 
HARMONY Promsconcert. Locatie: Zaal ’t 
Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst
Organisatie: Koninklijke Parochiale Harmo-
nie St. Cecilia Millen. Contact: gsm Louis 
Froidmont 0475 40 62 86
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VERKIEZINGEN

STEMMEN OP 14 OKTOBER,
HOE DOE JE DAT?
Op 14 oktober 2018 gaan we met zijn allen naar de stembus om een nieuwe ge-
meente- en provincieraad te kiezen. In Riemst doen we dit nog op de traditionele 
manier, met de rode potlood. Ga je voor het eerst stemmen? Dan is het wellicht 
handig om te weten dat de stemming verplicht is. 

Heb jij ook zin in een plezante, actieve en onvergetelijke namid-
dag? Op donderdag 15 november trekken we opnieuw onze 
dansschoenen aan voor de Senioren dansnamiddag in Zaal ’t 
Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst. De artiest die dit jaar voor 
de ambiance zal zorgen is Geeno. Hij zal een variatie aan liedjes 
brengen van vroeger en nu, waarbij iedereen luid kan meezingen 
en zijn/haar beste danspasjes kan bovenhalen. Verder zal ook DJ 
De Jefkes zorgen voor een feestje in de zaal. Plezier verzekerd!

Meer info 
De deuren openen om 13.00 u. en Geeno start zijn optreden om 
14.15 u. De inkomprijs bedraagt 7 euro in voorverkoop en 10 
euro aan de kassa. Voorverkoopkaarten zijn nog verkrijgbaar tot 
6 november bij het Sociaal Huis of de plaatselijke seniorenbon-
den of via Voorzitter Mathieu Peters op tel. 0472 42 39 67. 

DE BOEKERIJ: 
VERWENDAG OP 
ZATERDAG 20 OKTOBER  
Tradities moeten we in ere houden. Zeker als ze plezant zijn. Daarom organiseren 
we ook dit jaar een verwendag in onze bibliotheek. Voor de 16de keer op rij! Ben 
je een trouwe lener? Of heeft De Boekerij nog geheimen voor je? De verwendag 
is het ideale moment om de bibliotheek te (her)ontdekken. Iedereen is welkom.  

SENIOREN DANSNAMID-
DAG OP DONDERDAG 15 
NOVEMBER 

16 jaar dankjewel!
Een bibliotheek is niets zonder zijn trouwe 
bezoekers. Daarom willen we jullie heel graag 
bedanken. Door jullie warme ontmoetingen, 
fijne gesprekken en enthousiaste leeslust is 
De Boekerij zoveel meer dan een rij boeken. 
Zoek je een leuke dvd of wil je graag een tasje 
koffie bij de krant? In onze bibliotheek is er 
voor elk wat wils. Wij staan klaar om jullie te 
helpen.  
 

Zin in verwennerij? 
Op een verwendag mag een hapje en een 
drankje niet ontbreken. Een bibliotheekmede-
werker vult jouw glas. Het enige wat jij moet 
doen, is bijschuiven aan een tafel voor een 
gezellige babbel.  Heb je daarna nog een 

leeshonger? Snuister dan zeker eens tussen 
de rekken van De Boekerij. 

Meer info? De Boekerij – bib@riemst.be – 
tel. 012 44 03 50. 

19/08 SGT. NORCROSSHERDENKING  

3/09 EERSTE SCHOOLDAG 

23/08 KUNSTTENTOONSTELLING UKKEPUK    

9/09 OPEN MONUMENTENDAG 

“ Stille armoede!
Ik vind dit net zo’n rotwoord als kanker! Het 
komt heel onverwacht en je komt er bijna niet 
vanaf.
Na een periode van ontkenning zul je er toch 
aan moeten geloven, alle hulp inroepen die 
je kunt krijgen want alleen kom je er echt niet 
uit.  OCMW en voedselbank, mensen die ge-
lukkig altijd voor je klaar staan.  En je hebt ze 
nodig hoor want voor je omgeving ben je het 
allemaal zelf schuld.
Ik hoop dat er toch mensen zijn die verder kij-
ken dan oordelen en veroordelen.”
 J.v.M. uit Riemst

 “Er is een spreuk die zegt ‘Het leven is een 
droom voor de wijze, een spel voor de gek, 
een comedy voor de rijken en een tragedie 
voor de armen’ en zo zijn er wel meer gezeg-
den over armoede. 
Als bijna 2.000.000 Belgen op een bevolking 
van 11 miljoen in armoede leven, dan kun je 
echt niet meer met de vinger wijzen en roe-
pen dat het hun eigen schuld is, dan is er iets 
fundamenteels mis met het systeem. 
Bijna 2 miljoen mensen die elke dag verteerd 
worden door een verlammende angst  omdat 
het water hen aan de lippen staat. Die bang 
zijn om de brievenbus te legen, paniek voelen 

als de deurbel gaat want het zou een deur-
waarder kunnen zijn, angst om het dak boven 
hun hoofd te verliezen en aan de kassa staan 
bidden dat ze zich niet misrekend hebben en 
dat het bedrag niet hoger is dan de laatste 10 
euro die ze kunnen spenderen - maar de kin-
deren moeten toch te eten hebben. Schaam-
tegevoelens, zelfs naar familie en vrienden, 
want zeggen dat je het niet redt is iets wat 
niemand wil horen. Eenzaamheid die binnen 
sluipt want een sociaal leven kost geld, alles 
kost geld. Teveel geld, want het is er niet. 
Opborrelende frustratie omdat armoede een 
onrecht is, het wordt gecreëerd en ook al krijg 
je steun van de maatschappelijk werksters die 
vol begrip, elke keer opnieuw hun best doen 
om je moraal op te krikken… het zwaard van 
Damocles blijft dreigend boven je hoofd han-
gen.  
Eén dag per jaar, allen tegen armoede… en 
wat doe jij morgen?”
 T.S. uit Riemst

 
INTERNATIONALE 

DAG TEGEN DE ARMOEDE
Armoede heeft veel facetten. De buitenkant, het zichtbare, is het meest gekend: 
weinig inkomen, slechte huisvesting, lage scholingsgraad,… Even belangrijk is 
echter de binnenkant van armoede, de beleving, het onzichtbare. Beide kanten 
samen maken dat mensen in armoede van hun basisrechten verstoken blijven. Er 
ontstaat een kloof, een missing link.Via enkele pakkende getuigenissen van men-
sen uit Riemst, willen wij armoede bespreekbaar maken en onder de aandacht 
brengen. 

WAT TE DOEN IN OKTOBER

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

uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 26 oktober, evene-

menten dienen vóór zaterdag 6 oktober ingevoerd te zijn in de UiTdatabank. 

Meer info op www.riemst.be.  

18/08 BINCKBANK TOUR 

GEFLITST

DINSDAG 2/10 | VAN 19U30 
TOT 21U30 TOT HIER EN NIET 
VERDER Kinderen en jongeren hebben 
grenzen nodig. Ook zal er dieper ingegaan 
worden op het afgrenzen van seksueel en 
agressief gedrag. Organisatie: Opvoe-
dingswinkel Zuid-Limburg. Inschrijven via: 
welzijn@riemst.be of tel. 012 44 03 70

DONDERDAG 4/10 | VAN 
11U30 TOT 12U30 HONDEN- EN 
PAARDENZEGENING Locatie: Kanne en 
omgeving, steenstraat 12

ZATERDAG 6/10 | VAN 09U00 
TOT 12U00 WORKSHOP ‘DE 
BLOEMETJES EN BIJTJES GAAN BIO!’
Kom samen biobloembollen planten in de 
pastorietuin van Genoelselderen. Tijdens 
het plantmoment krijg je planttechnisch 
en onderhoudsadvies. Meebrengen: een 
plantschepje. Locatie: Onze-Lieve-Vrouw-
straat 13, Genoelselderen. Kostprijs: €4 
(Velt-leden) of €5 (niet-leden). Koffie en 
vlaai zijn in de prijs inbegrepen.
Inschrijven vóór 2 oktober via wim.corne-
lis1964@gmail.com of gsm 0478 92 79 66

ZATERDAG 6/10 | VAN 18U00 
TOT 23U00
CONCERTAVOND KF DE VRIJE 
BURGERS Met hoogstaande fanfare- en 
harmoniemuziek van bevriende muziek-
verenigingen. Locatie: Zaal De Bond, 
Bampstraat 8, Val-Meer. Organisatie: 
KF De Vrije Burgers vzw. Contact: info@
vrijeburgers.be 

ZATERDAG 6/10 EN ZONDAG 
7/10 | VAN 09U30 TOT 18U30
TWEEDAAGS SYMPOSIUM ‘HET MER-
GELLAND VAN VLAANDEREN’ Ontdek 
de geschiedenis van de Mergel in Riemst
Locatie: Feestzaal Avergat (Avergat 14)
Organisatie: gemeente Riemst, IOED 
Oost, Erfgoed Haspengouw, SOK

ZONDAG 7/10 | VAN 14U00 
TOT 16U00 BEGELEIDE WANDE-
LING LANGS DE MOOISTE BEZIENS-
WAARDIGHEDEN VAN KANNE 
Duur: ongeveer twee uur. Vertrekplaats: 
Statieplein, Kanne. Kostprijs: €2,50
Organisatie: Gemeente Riemst dienst 
Toerisme. Contact: toerisme@riemst.be of 
tel. 012 44 03 75

ZONDAG 7/10 | VAN 14U00 
TOT 22U30 MILLEN GROTE 
KERMIS Locatie: Trinellestraat, Millen

ZONDAG 7/10 | VAN 14U00 
TOT 22U30 VLIJTINGEN GROTE 
KERMIS Locatie: Mheerplaats, Vlijtingen

VRIJDAG 12/10 | VAN 20U00 
TOT 03U00 FEESTNACHT VAN 
BURGEMEESTER MARK VOS
Locatie: Bedrijventerrein Daerden en Co, 
Reeckervelt 9, Riemst
Kostprijs: €6. Organisatie: Feestcomi-
té burgemeester Mark Vos. Contact: 
feestnacht@hotmail.com of gsm Mark Vos 
0476 47 72 68

ZATERDAG 13/10 | VAN 
10U00 TOT 17U00 BILZEN, DE 
BOOM IN Fruitplukevenement in Alden 
Biesen. Locatie: in de boomgaard naast 
de bezoekersparking van Alden Biesen, 
Kaneelstraat 6, Bilzen. Organisatie: KF 
Alliance Kanne. Inschrijven is verplicht voor 
het rapen van appels om nadien tot sap 
te laten persen, en doe je via: info@boom-
gaardenstichting.be of tel. 012 39 11 88.

ZATERDAG 13/10 | VANAF 
14U00 MUZIEKFEEST Optredens van 
bevriende muziekverenigingen. Locatie: 
Zaal Alliance, Steenstraat 12, Kanne. Or-
ganisatie: KF Alliance Kanne. Reserveren 
vóór 1 oktober via gsm 0497 22 89 48

ZATERDAG 13/10 | VAN 
18U00 JUBILEUMMIS 175-JAAR 
PAROCHIE ST.GENOVEVA ZUSSEN
Vocale opluistering door Scola Gregoriana 
van de O.L.Vrouwbasiliek van Tongeren 
o.l.v. dhr. Jan Peters, cantor-kapelmeester.
Locatie: St.Genovevakerk, Misweg, 
Zussen. Contact: Reggers Leopold 
0499/765877 leopold.reggers@telenet.be

ZATERDAG 13/10 OVERLE-
VINGSTOCHT VOOR SPORTIEVE WAN-
DELAARS Afstanden: ongeveer 20 km
Vertrekplaats: parking Carrefour, Tongeren
Carpoolmogelijkheid. Organisatie: Wandel-
vrienden Tongeren-Riemst. Contact: tel. 
Roger Stassen 012 23 02 85 (na 19.00 u.)

ZATERDAG 13/10 | VANAF 
20U00 KAARTAVOND Mooie prijzen te 
winnen. Locatie: Zaal Sint-Hubertus, Heu-
kelom-Dorp 16, Heukelom. Kostprijs: €5
Organisatie: VZW Sint-Hubertus
Contact: ludo.heedfeld@pandora.be 

ZATERDAG 13/10 EN ZON-
DAG 14/10 OKTOBERFEST EN 
CONCERTNAMIDDAG Locatie: Trudop-
lein, Zussen. Organisatie: K.H. Broeder-
band. Contact: wolfsdanny@yahoo.com of 
gsm 0474 57 45 37

ZONDAG 14/10 | VAN 14U00 
TOT 17U00 SCHATTENZOEK-
TOCHT IN DE BOSSEN VAN CAESTERT
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Met een 
kaart gaan de kinderen op zoek naar de 
verborgen schat van het kasteel van Cae-
stert. Meebrengen: wandelschoenen
Locatie: parking onder kanaalbrug, 
Steenstraat, Kanne. Terwijl de kinderen 
naar de schat zoeken, maken mama en 
papa een herfstwandeling. Organisatie: 
Natuurpunt Riemst in samenwerking met 
de JNM. Contact: natuurpuntriemst@
gmail.com of gsm 0473 97 48 50

ZONDAG 14/10 | VAN 14U00 
TOT 18U00 PROEVEN VAN DE 
OORLOG Ontdek het militaire verhaal en 
het eten voor de burger in oorlogstijd. Na 
een korte wandeling met oorlogsherinne-
ringen in Vroenhoven, gaan we naar de 
Smokkelhoeve. Daar wordt de geschie-
denis proefbaar gemaakt met een voor-, 
hoofd- en nagerecht uit de oorlogstijd. 
Locatie: De Smokkelhoeve, Lafelterweg 1, 
Vroenhoven. Kostprijs: €25. Organisatie: 
Landelijke Gilden en Vormingplus Limburg 
vzw. Contact: info@vormingpluslimburg.be 
of tel. 011 56 01 00

ZONDAG 14/10 | VAN 14U00  
ZICHEN GROTE KERMIS
Locatie: Rode Kruisplein, Zichen

DONDERDAG 18/10 EN 
MAANDAG 29/10 | VAN 20U00 
TOT 22U00 NAJAARSCURSUS 
BLOEMSCHIKKEN Meebrengen: 
vierkante of ronde niet-doorschijnende 
pot of vaas (+/- 20cm doormeter en +/- 
20cm hoog), twee blokken oase en eigen 
gereedschapskist(je). Locatie: Parochiaal 
Centrum, Kloosterstraat 18, Vlijtingen. 
Kostprijs: €4 (leden Gezinsbond) of €7,50 
(niet-leden) per les. Je kan ook kiezen voor 
de voordelige reeksprijs van €12 (leden 

Eind september ontvang je een oproepings-
brief. Daarop vind je informatie over waar je 
moet gaan stemmen, hoeveel raadsleden we 
kiezen, hoe je geldig kunt stemmen en hoe je 
volmacht kan geven. 
Iedereen krijgt bovendien de kans om te gaan 
stemmen. Voor minder mobiele mensen of 
mensen met een beperking worden de no-
dige voorzorgsmaatregelen genomen om de 
toegankelijkheid van de stemlokalen te ga-
randeren. 

Hoe geef je volmacht?
Je hebt twee documenten nodig om een vol-
macht te geven:
• Het volmachtformulier (A95) zelf. Dit is 

vindbaar op www.vlaanderenkiest.be of 
www.riemst.be. Je kan het ook opvragen 
bij de dienst Bevolking. 

• Een attest dat bewijst dat je zelf niet naar 
het stemlokaal kan gaan. Welk attest hangt 
af van de reden waarom je een volmacht 
geeft.

Je kan een volmacht geven in de volgende 
gevallen:

• Medische redenen: voeg een medisch at-
test van de dokter toe.

• Verblijf in het buitenland omwille van be-
roeps- of dienstredenen: voeg een attest 
van je werkgever toe.

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

Breng jij je oude spullen al eens naar de 
kringloopwinkel? Pik je daar dan meteen 
een leuk tweedehandsboek of bijzet-
tafeltje mee? Dan ben je al een beetje 
vertrouwd met de circulaire economie. 
Want daarover gaat het: van kopen en 
weggooien naar hergebruiken, repare-
ren en delen. Een beetje zoals vroeger? 
Ja, maar met een moderne twist. Ont-
dek 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 elek-
tricien? Tegenwoordig lossen de mees-
ten van ons dat anders op: we kopen 
gewoon nieuwe spullen. We gooien de
oude op de afvalberg.
Gemakkelijk. Maar niet bepaald duur-
zaam. Want voor zo’n levensstijl zijn veel 
grondstoffen nodig. Die massale ontgin-
ning weegt zwaar op mens en milieu. 
Bovendien geraakt onze voorraad olie 
en andere natuurlijke hulpbronnen stil-
aan op.

Minder is meer
De 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 

Een initiatief van de
provincie Limburg

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, BE
limburg.be

je niet meer gebruikt een tweede leven via de 
kringwinkel, weggeefpleintjes, ruilkastjes, ... 
Dat is goedkoper, duurzamer én leuker. Bo-
vendien 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 ok-
tober heeft de Week van de Circulaire Eco-
nomie plaats. Dan zet de provincie Limburg 
samen met de lokale besturen bestaande en 
nieuwe initiatieven in de kijker onder de noe-
mer Festival Retour. Kruis dus alvast deze 
data aan in je agenda!

Ongeveer een jaar geleden gaf de vzw Paro-
chiale Werkgroep ’t Paenhuys aan te willen 
stoppen met de uitbating van het Riemstse 
ontmoetingscentrum ’t Paenhuys. Het aantal 
leden van de vzw daalde en het beheer werd 
te complex voor de overgebleven en ouder 
wordende vrijwilligers. De gemeente Riemst 
besloot daarom zelf het beheer van ’t Paen-
huys op zich te nemen. 

Er werd een nieuwe erfpachtovereenkomst 
van 99 jaar afgesloten tussen het kerkbestuur 
Sint-Martinus Riemst, dat eigenaar is van de 
grond waarop ’t Paenhuys werd gebouwd, en 
de gemeente. Voor de uitbating blijven we wel 
samenwerken met de vernieuwde vzw Paro-
chiale werken Paenhuys, zo blijft er een lokale 
verankering en worden de lasten verdeeld. 

Op die manier kunnen de verenigingen blijven 
genieten van een ruime en betaalbare accom-

GEMEENTE ZET WERKING 
ZAAL ’T PAENHUYS VERDER
Iedere Riemstenaar kent ’t Paenhuys. Het complex wordt gemiddeld 300 keer per 
jaar verhuurd voor bijeenkomsten en evenementen en ook Dienstencentrum De 
Linde heeft er haar intrek met een uitgebreid aanbod. De accommodatie is dan 
ook perfect ingesteld op de Riemstse behoeften. De gemeente zet de jarenlan-
ge werking van vzw Parochiale Werkgroep ’t Paenhuys in de toekomst dan ook 
graag verder. 

• Verblijf in buitenland (vakantie): vraag uiter-
lijk vrijdag 12 oktober een attest aan bij de 
dienst Bevolking. Voeg de nodige bewijs-
stukken van boeking toe bij je aanvraag.

• Je moet werken op de dag van de verkie-
zingen: voeg een attest van je werkgever 
toe.

• Je bent schipper, marktkramer of kermis-
reiziger: voeg een attest toe waaruit de uit-
oefening van jouw beroep blijkt, dit wordt 
afgeleverd door de burgemeester van jouw 
gemeente.

• Je verkeert je in een toestand van vrijheids-
beneming ten gevolgde van een rechterlij-
ke maatregel: voeg een attest toe van de 
directie van de inrichting waar je verblijft. Je 
bent in dit geval niet verplicht een volmacht 
te geven. 

• Geloofsovertuiging: voeg een attest van de 
religieuze overheid toe. 

• Studieredenen: voeg een attest toe van de 
directie van de instelling waar je studeert. 

Meer info
Je kan steeds terecht bij de dienst Bevolking, 
of neem een kijkje op www.vlaanderenkiest.
be. Ook op zondag 14 oktober is de dienst 
Bevolking geopend van 9.00 u. tot 12.30 u.

Wil je de uitslag op de voet volgen? Kom op 
14 oktober langs in de raadszaal van het ge-
meentehuis vanaf 16.30 u. of neem een kijkje 
op www.riemst.be.

Rondje circulaire economie
Festival Retour start op zaterdag 20 oktober
met de Dag van de Kringwinkel. Daarna ont je 
een hele week lang wat de circulaire econo-
mie in de praktijk inhoudt.

Op verschillende locaties in Limburg ben je
welkom om kennis te maken met ruilkastjes,
spelotheken, weggeefpleintjes, verpakkings-
vrije winkels, …

Meer info op festivalretour.be
Check zeker ook de website van jouw stad
of gemeente voor alle lokale initiatieven.

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

Vier de duurzame toekomst 
tijdens Festival Retour
Breng 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 meer
De 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 economie
Festival 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.be
Check zeker ook de website van jouw stad 
of gemeente voor alle lokale initiatieven.

Platform ‘Limburg 
smaakt naar meer’
Restaurants kiezen vaker voor lokale producten 
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 etskaart
De 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 trajecten
Nieuw 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
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modatie en is de verdere exploitatie gegaran-
deerd. De verenigingen genieten daarenboven 
van een gunstiger huurtarief! De zaal wordt 
ook voorzien van moderne podiumtechnie-
ken, om in te gaan op de vraag van de vereni-
gingen. Zo blijft de zaal relevant, zowel nu als 
in de toekomst. 

Met dank aan vzw Parochiale 
Werkgroep ’t Paenhuys
’t Paenhuys werd in 1993 gebouwd door de 
vzw Parochiale Werkgroep ’t Paenhuys. De 
werkgroep ontving subsidies voor de bouw en 
verdere uitbreiding, de gemeente investeerde 
in totaal 500.000 euro. Na een jarenlange vrij-
willige inzet van de werkgroep leverden ze ‘t 
Paenhuys volledig schuldenvrij af aan de ge-
meente. Wij willen hen van harte bedanken 
voor hun toewijding en inzet gedurende vele 
jaren!

Vier de 
duurzame 
toekomst 
tijdens 
Festival Retour

Wil jij de zaal reserveren? Dat kan!

Het reserveren van een ruimte in ’t Paenhuys kan via Dienstencentrum De Linde – 
Paenhuisstraat 11 – tel. 012 21 46 98 – dienstencentrum@riemst.be. 

Voedselbank Sociaal Huis Riemst


