DONDERDAG 20/09 | VAN
14U00 TOT 19U00 JOBDAG
LANDELIJKE KINDEROPVANG
Een job met kinderen bij je thuis? Kom
naar onze jobdag. Locatie: Gemeentehuis,
Maastrichtersteenweg 2b, Riemst.Organisatie: Landelijke Kinderopvang. Meer info:
limburg@landelijkekinderopvang.be

DONDERDAG 20/09 T.E.M.
VRIJDAG 9/11 | VAN 19U30
TOT 22U00 TRIPLE P IN RIEMST
Het groepsprogramma Triple P richt zich
op ouders van kinderen tussen 2 en 12
jaar die allemaal hetzelfde willen: het beste
voor hun kinderen en een plezierig en
aangenaam gezinsleven. Het gaat om vijf
sessies en drie mogelijke telefonische contacten. Inschrijven vóór 13 september!
Locatie: BKO Ukke Puk, Sint-Jansstraat 8,
Riemst. Organisatie: Triple P – Positive Parenting Program. Meer info of inschrijven
via: annelieze.goossens@ckgmolenberg.
be of tel. 089 73 00 80

VRIJDAG 21/09 | VAN 20U00
TOT 01U00 CULTURODROOM:
RIEMST ROCKT Rockoptredens. Locatie:
’t Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst.
Organisatie: Gemeente Riemst. Contact:
evenementen@riemst.be of tel. 012 44
03 70

ZATERDAG 22/09 | VAN
17U00 TOT 22U00 AVONDMARKT MEMBRUGGEN MET OPTREDENS EN KERMIS Locatie: Dorpsstraat,
Membruggen. Organisatie: Mannen van
Membruggen

ZATERDAG 22/09 | VANAF
18U00 EUCHARISTIEVIERING OPGELUISTERD DOOR KOOR BRIGIDACHOR KEULEN Vocale opluistering door
gemengd koor Brigidachor uit Berzdorf

ACTIVITEITEN
DIENSTENCENTRUM
DE LINDE

Locatie: Dienstencentrum De Linde - Paenhuisstraat 11 – 3770 Riemst - Tel. 012 21
46 98 - dienstencentrum@riemst.be

WOENSDAG 5/09 | VAN
19U00 TOT 20U00 HET STATUUT VAN DE VRIJWILLIGER Wanneer
spreken we over vrijwilligerswerk? Is een
vergoeding verplicht? Welke verzekeringen
zijn verplicht? Dit en nog veel meer tijdens
deze gratis vorming. Organisatie: Dienst
Cultuur in samenwerking met Vormingplus
Meer info of inschrijven via: cultuur@
riemst.be (max. twee deelnemers per
vereniging)

DINSDAG 11/09 & 25/09 |
VAN 9U30 TOT 11U30
COMPUTERHULP Tweemaal per maand
kan u terecht bij onze vrijwillige computerdeskundige met al uw vragen rond het
gebruik van uw pc, laptop of tablet. Best
eigen toestel meebrengen. Kostprijs: €5
Enkel op afspraak! Inschrijven via: dienstencentrum@riemst.be of tel. 012 21 46
98

WOENSDAG 12/09 & 26/09
| 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.

ZATERDAG 22/09 | VAN
18U00 TOT 23U00 JUBILEUMVIERING 120 JAAR KF DE VRIJE BURGERS Eucharistieviering in St.-Stefanuskerk ter ere van overleden leden, huldiging
van jubilarissen en officiële heropening van
de vernieuwde zaal De Vrije Burgers.
Locatie: Zaal De Vrije Burgers, Bergstraat
36a, Val-Meer. Organisatie: KF De Vrije
Burgers. Contact: info@vrijeburgers.be

ZATERDAG 22/09 & ZONDAG
23/09 TREKKERTREK POWERPULL
Dag 1: Sjeure, Leure Fiest (fuif). Dag 2: Powerpull Riemst - pullingwedstrijd (trekkertrek). Locatie: Verkaveling aan Langstraat
35, Millen. Organisatie: Powerpull vzw
Contact: pulling.riemst@gmail.com

ZONDAG 30/09 | VAN 11U30
TOT 13U30 EN VAN 16U30
TOT 19U30 RESTAURANTDAG CV
DE PEUMPELEIRS Locatie: Zaal onder
de kerk, Brugstraat, Kanne. Organisatie: CV De Peumpeleirs. Reserveren via:
peumpeleirs@hotmail.com

ZONDAG 30/09 | VANAF
08U00 BUSREIS NAAR NIJLEN
(ANTWERPEN) MET BEZOEK AAN LIER
Ter plaatse keuze uit verschillende afstanden. Vertrekplaats: parking Carrefour,
Luikersteenweg, Tongeren. Organisatie:
Wandelvrienden Tongeren-Riemst
Meer info en reserveren via Vicky Smits:
tel. 012 23 02 85

ZONDAG 30/09 | VAN 08U00
TOT 16U00 ROMMELMARKT ZUSSEN Locatie: Trudoplein, Mergelstraat,
Waterstraat en Reggerstraat, Zussen
Organisatie: KH Broederband

ZONDAG 30/09 | VAN 13U30
TOT 18U00 OPENDEURDAG HUIS
VAN HET KIND EN GEZINSDAG
Locatie: Zaal de Tol, Sint Jansstraat, Herderen. Organisatie: Gemeente Riemst
Meer info: www.riemst.be of tel. 012 44
03 70

MAANDAG 17/09 | VAN 14U00
TOT 16U30 KIENEN Ontspanningsnamiddag van VIEF voor alle senioren.
Inclusief koffie en taart. Kostprijs: €2 (leden
VIEF) of €3 (niet-leden). Inschrijven via
Guy Bruggen: tel. 012 45 26 58 of Ludo
Martens: tel. 012 21 82 94

DINSDAG 18/09 EN MAANDAG 24/09 | VAN 20U00 TOT
22U30 VORMING GDPR VOOR
VERENIGINGEN Sinds 25 mei zijn strengere Europese en Belgische privacyregels
van toepassing, de zogenaamde GDPR
(General Data Protection Regulation). Die
regelgeving geldt ook voor verenigingen.
Tijdens deze gratis vorming verneem je de
verplichtingen en tips. Organisatie: Dienst
Cultuur in samenwerking met Vormingplus
Meer info of inschrijven via: cultuur@
riemst.be (max. één deelnemer per vereniging)

WOENSDAG 19/09 | VAN
19U00 TOT 21U00 PLEZIERIG
COMMUNICEREN MET PERSONEN
MET DEMENTIE Contact maken met
mensen die dementeren is niet zo evident.
In deze workshop maak je kennis met de
HOPLA houding. Dit is een pakket van
vooral fysieke en emotionele oefeningen
die een positieve, vriendelijke houding
stimuleren. Gratis voor mantelzorgers
Inschrijven via: dienstencentrum@riemst.
be of tel. 012 21 46 98

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

SCHEPENEN (ook zetelend in de gemeenteraad)
Spreekuren: na afspraak

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

WEEK VAN DE VERBONDENHEID: DE LANGSTE TAFEL IN DE
DORPSRESTAURANTS
Eenzaamheid kan een allesverlammende impact hebben. De mens
is een sociaal wezen, we hebben
elkaar nodig om ons leven ‘zinvol’
te kunnen noemen. Mensen die
eenzaam zijn, hebben beduidend
meer fysische, psychische en medische klachten.
Tijdens de Week van Verbondenheid van 26 september t.e.m. 5
oktober roepen Samenlevingsopbouw en Bond zonder Naam op tot
meer verbondenheid en samenhorigheid in de strijd tegen vereenzaming! Zo willen zij het taboe doorbreken en zoeken naar manieren
om eenzaamheid te voorkomen en
op te lossen.
Wij willen tijdens die week ook
inzetten op verbondenheid. Daarom
organiseren we ook in Riemst activiteiten. Schuif aan bij de Langste
Eettafel in de dorpsrestaurants:
op 25/09 in Vlijtingen, op 26/09 in
Kanne en op 27/09 in Riemst.
Ken jij iemand die wel eens eenzaam is en wil je graag helpen, kijk
dan zeker eens op http://www.
weekvanverbondenheid.be/.
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
VOOR AWEL
Awel, dat lucht nu eens op! Awel
is een betrouwbaar, anoniem aanspreekpunt voor jongeren om hun
hart te luchten of een punt waar zij
terecht kunnen met hun problemen
en zorgen. Dit aanspreekpunt wordt
mede mogelijk gemaakt door heel
wat vrijwilligers. Momenteel zijn ze
op zoek naar nieuwe vrijwilligers die
jongeren graag willen helpen doorheen hun moeilijke momenten. Voel
jij je geroepen? Meer info op awel.
be/over-awel/word-vrijwilliger.

KATJA ONCLIN (CD&V)

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
VOOR TELE-ONTHAAL
Mensen bij tele-onthaal zitten altijd
klaar om te luisteren naar mensen
met problemen of mensen die
gewoon hun verhaal kwijt willen.
Zij doen dit zowel telefonisch als
digitaal via chat en om deze hulp te
kunnen bieden, steunen zij volledig
op vrijwilligers. Wil jij graag zelf deel
uitmaken van dit team en mensen
bijstaan in hun moeilijke momenten. Neem dan een kijkje op www.
tele-onthaal.be.
WIL JIJ EEN KIND HELPEN MET
LEREN?
Auxilia vzw is een organisatie van
vrijwilligers die kansarme kinderen
en jongeren helpen bij het leren.
Heb je een uurtje in de week om
te helpen met het huiswerk, om
bepaalde opdrachten nog eens
in te oefenen of simpelweg een
verhaaltje te lezen? Bij leerlingen
uit het secundair, kan het gaan
om extra ondersteuning voor bv
Frans, wiskunde of een ander vak.
Auxilia krijgt alsmaar meer vragen uit Riemst en daarom zijn ze
dringend op zoek naar vrijwilligers.
De beloning is gigantisch: veel
voldoening én vooral het besef dat
je het verschil maakt. Ervaring in
het onderwijs is geen vereiste. Heb
je interesse, neem dan contact op
met Josée Machiels via tel. 011 72
52 69, gsm 0468 13 77 68 of via
josee.machiels@telenet.be. Meer
info via www.auxilia-limburg.be.
UITBLAZEN IN OOSTENDE OP
ZONDAG 23 SEPTEMBER
Zoals je al kon lezen in het vorige
informatieblad trekken onze harmonies, fanfares en drumbands op
zondag 23 september samen naar
Oostende om zich de longen uit
het lijf te blazen. Op verschillende
locaties doorheen de stad zullen ze
mensen versteld doen staan met
hun muziek en deuntjes. In totaal
zullen er niet 10 maar 11 Riemstse
muziekverenigingen deelnemen.
Dit zijn:

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

ALGEMEEN DIRECTEUR
Claudia SWENNEN 012 45 41 72, 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

ZIN IN EEN NACHTJE UIT ZONDER JOUW KLEINE SPRUIT?
Heb jij soms iemand nodig om
op jouw kleine spruit te passen?
De gezinsbond van Riemst is na
enkele jaren opnieuw gestart met
de Babysitdienst! Zo kan je sporadisch een babysitter aanvragen
wanneer jij nog eens zin hebt in een
avondje uit. Om mensen deze kans
te geven is de gezinsbond opzoek
naar jonge enthousiaste mensen
die graag met kinderen omgaan en
één of meerdere keren per week of
maand willen gaan babysitten. Ben
jij geïnteresseerd of ken jij iemand
die geïnteresseerd zou zijn om als
babysitter een centje bij te verdienen? Kijk dan zeker eens op www.
gezinsbond.be/babysitten.
INTERNATIONALE DAG VAN DE
VREDE
Vrijdag 21 september is door de
VN uitgeroepen tot Internationale
Dag van de Vrede. Vrede vzw roept
al enkele jaren op om die dag zichtbaar te maken door de vredesvlag
uit te hangen. Ook dit jaar wappert
de vlag aan het gemeentehuis. Het
thema van 2018 is opnieuw het
verbod van kernwapens. In 2017
juli werd de tekst van het nieuwe
VN-verdrag goedgekeurd door
122 landen. Ben jij ook voor een
kernwapenverbod en laat jij de
vredesvlag wapperen? Meer info op
www.vrede.be.

21/09
INTERNATIONALE
DAG VAN
DE VREDE

9/09
Open
Monumentendag
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DAG VAN DE LANDBOUW OP ZONDAG 16
SEPTEMBER P 4

Voorwoord
De zomervakantie is voorbij, vol goede
moed beginnen we aan het nieuwe school-

DAG VAN DE LANDBOUW
OP ZONDAG 16 SEPTEMBER
De land- en tuinbouw is iets
waar we als plattelandsgemeente heel fier op zijn! Statistisch gezien scoort Riemst zeer
goed t.o.v. de andere Vlaamse
gemeenten, dankzij het grote
aantal land- en tuinbouwers
dat in onze gemeente actief
is. Het is dan ook maar logisch
dat we veel belang hechten aan
deze sector.

Dag van de Landbouw
Op zondag 16 september organiseert de Boerenbond i.s.m. De Landelijke Gilden de dag van de Landbouw. Die dag krijgt iedereen de
kans om een kijkje te nemen achter
de schermen van de hedendaagse
land- en tuinbouw. Zo kan je je een
beeld vormen van de verschillende
productieprocessen, de manier van
leven en de hedendaagse methodes
die gebruikt worden in de land- en
tuinbouwbedrijven.

Deelnemende bedrijven uit Riemst
• Familie Noelmans-Peters. Je krijgt een blik op het ‘leven zoals het is’ op
een melkgeitenbedrijf. Tijdens rondleidingen krijg je uitleg over de geschiedenis van het bedrijf en over de verzorging van de dieren. Bekijk de melkinstallaties en geniet achteraf van de heerlijke producten gemaakt van geitenmelk.
Praktisch: Pastoor Lenaertsstraat 16, Riemst. Doorlopend van 10.00 u. tot
18.00 u.
• Familie Horten-Derwa. Het gemengde bedrijf uit Millen houdt varkens,
maar teelt daarnaast ook akkerbouwgewassen zoals gerst, bieten, tarwe en
maïs. Breng een bezoekje aan de varkens en biggen en proef van het lekkere
hoevevlees. Je krijgt een rondleiding van een gids en de kinderen mogen op
de foto met een biggetje!
Praktisch: Heerestraat 1, Millen. Doorlopend van 12.00 u. tot 18.00 u.
• Familie Coenegrachts-Vanvinckenroye. Neem een kijkje in de bewaarloodsen en verken de werktuigen voor alle teelten (aardappelen, wortelen,
uien, erwten, bonen, suikerbieten, tarwe, korrelmaïs). Geniet tussendoor van
een hapje, drankje en animatie voor de kinderen.
Praktisch: Iers Kruisstraat 94, Riemst. Doorlopend van 10.00 u. tot 18.00 u.
• Agro Riemst. Dit bedrijf levert een full-service bij de aankoop en levering van meststoffen, veevoeders, zaal- en plantgoed. Je krijgt een rondgang
door het bedrijf met uitleg over alle bedrijfsactiviteiten. Ook je eigen vragen en
bedenkingen worden deskundig beantwoord.
Praktisch: Herderenweg 7, Riemst. Doorlopend van 10.00 u. tot 17.00 u.

jaar. Niet getreurd, ook in september zal je
niet stilzitten.
September is De Maand van de Sportclub,
een maand waarin alle clubs hun uitdagend sportaanbod aan jullie voorstellen. Je
kan switchen tussen verschillende sporten
en na een proefmaand kiezen voor jouw
favoriete sport. De ideale kans om je sportieve voornemens waar te maken!
Op 9 september verwelkomen we je graag
op de Open Monumentendag. Tijdens een
Erfgoedwandeling in Millen ontdek je verschillende unieke panden, je kan genieten
van een tentoonstelling of orgelconcert in
de Sint-Stefanuskerk en ook voor kinderen
is er een creatieve activiteit voorzien.
Graag nodigen we je uit voor de opendeurdag van Het Huis van het Kind op zondag
30 september. Je krijgt een blik achter de
schermen en leert alle diensten rond de
zorg en opvoeding van kinderen kennen.
Voor de kinderen is er leuke animatie

SEPTEMBER IS DE MAAND VAN DE
SPORTCLUB!
Het hele jaar door kan je bij de Riemstse sportclubs terecht voor een verrassend en uitdagend sportaanbod. In
september geven ze je graag een extra
duwtje in de rug om je aan het sporten
te krijgen. Geniet van een gratis proefmaand bij verschillende clubs en kies
achteraf jouw favoriete sport.
De gemeente zorgt voor de verzekering en de
clubs verwelkomen je gratis, onder deskundige begeleiding. Misschien schuilt er in jou wel
een sporttalent?

Sporters beleven meer!
Als sporter maak je wat mee. Deel je jouw ervaringen ook met ons? Gebruik #Sportersbelevenmeer #Riemst op sociale media en
zet ook anderen aan tot bewegen!

Deelnemende clubs
• Judo: JC Jigo Riemst
Contact: william.muermans@telenet.be tel. 012 45 43 66 of gsm 0498 51 09 27
(alle dagen bereikbaar tussen 8.00 u. –
22.00 u.) - website: www.judoriemst.be.

• Volleybal: Kivola Riemst
Contact: chris.nassen@bethanie.be – gsm
0494 13 50 89 - website: www.kivolariemst.
be
• Volleybal: Sieby Fun
Contact: caroline_stevens_@hotmail.com
– website: www.facebook.com/siebyfun
• Wielrennen: WTC Hand in Hand Vlijtingen
Contact: dirk.jacobs83@telenet.be - gsm
0473 22 05 68 (elke werkdag tussen 17.00
u. – 20.00 u.) - website: www.hih-vlijtingen.
be
• Wielertoeristen: CRR Elst
Contact: kriscoenegrachts@hotmail.com –
website: www.crrelst.be
• (Step)aerobics/fatburning: Let’s Move
Contact: trudy-lemmens@hotmail.com tel. 012 45 74 54 (van 13.00 u. – 18.30
u.) - website: www.letsmoveaerobics.be
• Taekwondo: Chun Ji
Contact: sekwondo@gmail.com – gsm
0486 53 54 64 - website: www.chun-ji.be
• Motocross: Mx Lucky Team
Contact: mxluckyteam@gmail.com – gsm
0488 48 97 33 (van 09.00 u. – 19.00 u.) –
website: trainingschema op www.amc-genk.be

• Yoga: Hathayoga Millen
Contact: eveline.neven@riemst.be – gsm.
0499 70 19 76
• Zwemmen: Neptunus
Contact: info@zwembadneptunus.be –
tel. 012 45 14 49 (maandag tot zaterdag
van 9.00 u. tot 18.00 u.) – website: www.
zwembadneptunus.be.
• Bmx: Bmx Vlijtingen
Contact: secretariaat.bmxvlijtingen@telenet.be – gsm 0472 32 15 61 (na 20.00 u.)
– website: www.bmxvlijtingen.be

Meer info?
Ontdek de volledige informatieflyer via www.
riemst.be/nl/sport/sportief/sportief/maandvan-de-sportclub. Niet gevonden wat je
zocht? Contacteer onze dienst Sport via
sport@riemst.be – tel. 012 44 03 46.
Veel sportplezier!

16 september is het de Dag van de
Landbouw. Ga zeker langs bij één van de
met enkele land- en tuinbouwbedrijven.
Als plattelandsgemeente zijn we erg fier op
deze sector.
Veel plezier!

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

www.riemst.be

IN DE KIJKER

voorzien.

deelnemende bedrijven en maak kennis

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

LEES MEER ONLINE
WWW.RIEMST.BE/KALENDER

• KH De Kristene Gildebroeders
Val-Meer
• KH Sint-Jan Herderen
• KF De Werkmanszonen
Zichen-Bolder
• KF Sint-Cecilia Kanne
• KF Kunst Veredelt Vroenhoven
• KF De Vrije Burgers Val-Meer
• KH Sint-Martinus Riemst
• KH Vreugd in Deugd Zussen
• KH Concordia Vlijtingen
• KF Alliance Kanne
• Drumband KF Sint-Cecilia Kanne

BELGIE(N) - BELGIQUE

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

WEETJES

PB- PP

MARK VOS (CD&V)
BURGEMEESTER

bpost

CECILIA KANNE Concertmiddag met
gastoptredens van Fanfare St. Blasius Cadier & Keer en Koninklijke Harmonie Salvia
Heers. Gratis inkom. Locatie: Zaal Sint
Cecilia, Bejats 14, Kanne. Organisatie: KF
Sint Cecilia Kanne. Contact: http://www.
kfc-kanne.be

(Keulen). Locatie: Parochiekerk St. Genoveva, Pastoor Bollenstraat, Zussen
Organisatie: Parochie St. Genoveva Zussen. Contact: leopold.reggers@telenet.be

Maandelijks infoblad
Jaargang 42. September 2018
Verschijnt op 7.170 exemplaren
P 004432 . Afgiftekantoor 3770 Riemst

ZONDAG 16/09 | VANAF
14U30 CONCERTMIDDAG KF SINT

Marina Pauly
Schepen van Communicatie

#SPORTERSBELEVENMEER
#RIEMST

SNELHEIDSREMMENDE MAATREGELEN:
PAS JIJ JE SNELHEID AAN?

VRIJWILLIGERSFEEST OP
VRIJDAG 28 SEPTEMBER

We ontvangen regelmatig meldingen over voertuigen die te snel rijden. Dit is niet
alleen gevaarlijk, het zorgt ook voor overlast voor omwonenden. Als gemeente
evalueren we de verkeersveiligheid continu. Die evaluaties zijn nodig om met
gepaste maatregelen de veiligheid te verhogen. We gebruiken het mobiliteitsplan
als maatstaf.

Vrijwilligers dragen bij aan de sociale cohesie in onze gemeente. Hun inzet maakt
dat verenigingen bruisende evenementen kunnen organiseren, hun jaarlijkse
werking kunnen verderzetten of dat mensen die hulp nodig hebben, ondersteund
worden. Wie zich inzet als vrijwilliger offert zijn vrije tijd op om anderen te helpen.
Dat willen we niet ongezien voorbij laten gaan. Op vrijdag 28 september zijn alle
vrijwilligers en mantelzorgers uit Riemst welkom op het vrijwilligersfeest!

Meten is weten
Uit snelheidsmetingen blijkt dat er op verschillende locaties in onze gemeente een probleem is omtrent de snelheid van het verkeer.
Hiervoor willen we een permanente oplossing
vinden door infrastructureel in te grijpen.
Enerzijds kiezen we voor invalswegen van de
open ruimte naar de dorpen, anderzijds worden locaties gekozen op basis van snelheidsmetingen. Op alle locaties waar deze problemen zich voordoen, gaat het over een kleine
groep hardrijders. Toch is die kleine minderheid voldoende om in te grijpen, elk ongeval
is er immers één te veel.

Plaatsing snelheidsremmers
Om de snelheid van enkele hardrijders omlaag te halen, de verkeersveiligheid te verho-

gen én geluidsoverlast van snelle voertuigen
in te perken, worden er op volgende locaties
nieuwe snelheidsremmers geplaatst of snelheidsremmende aanpassingen gedaan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programma

Het feest begint om 19.00 u. in Zaal ’t Paenhuys. Op het programma: een gezellige
meezingavond met ‘Limburg Zingt’. Maarten
Cox en Tri-Plex zorgen voor een avond boordevol ambiance. Je zal niet stil kunnen zitten
op de swingende meezingers.

Bitsingerweg, Val-Meer
Valmeerstraat, Val-Meer
Verbindingsweg, Val-Meer
Wonckerweg, Zichen
Molenweg, Vlijtingen
Millerstraat, Genoelselderen
Tramstraat, Riemst
Billerweg, Millen
Toekomststraat, Riemst

De aanleg van deze snelheidsremmers start
na de zomer en is goed voor een investering
van 35.000 euro. De werken gebeuren in eigen beheer.

WAT TE DOEN IN SEPTEMBER

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

Zelf vrijwilligen?

uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 28 september,

Heb je zelf wat tijd over en heb je zin om je
te engageren als vrijwilliger? Aarzel niet! Als
vrijwilliger leer je niet alleen anderen mensen
kennen, je krijgt ook veel dankbaarheid terug.
Neem een kijkje op www.riemstvrijwilligt.be.
Daar lanceren we binnenkort een pagina met
alle informatie die je nodig hebt om te starten
als vrijwilliger. Informeer je, praat met andere
vrijwilligers en overweeg om je zelf in te zetten
voor anderen: want vrijwilliger zijn is top!

evenementen dienen vóór dinsdag 4 september ingevoerd te zijn in de
4/07

UiTdatabank. Meer info op www.riemst.be.

KINDEROPVANG RIEMST

Locatie toekomstige snelheidsremmer op de Millerstraat

OPEN MONUMENTENDAG
OP ZONDAG 9 SEPTEMBER
Erfgoedwandeling Millen

Orgelconcert Millen

Tijdens de erfgoedwandeling in Millen ontdek
je het dorp op een unieke manier. Je krijgt de
kans om enkele boeiende panden te bezoeken. Je kan de wandeling doorlopend individueel starten aan de Waterburcht in Millen.
Om 11.00 u., 14.00 u. en 15.30 u. starten de
begeleide rondleidingen. Volgende panden
verwelkomen je graag:

Op geregelde tijdstippen bespelen de Orgelvrienden o.l.v. Bert Vossen het monumentale
orgel.

GEFLITST

• De Waterburcht, Kattestraat 22
• Woning architect Peter Vos, Tikkelsteeg 11
• Pastorie B&B De Twee Broeders, Tikkelsteeg 8
• Sint-Stefanuskerk, Sint-Stefanusstraat 1
• Motheuvel ‘De Toem’, Peperstraat
• Hof van Eggertingen, Langstraat 29
• Smidse D’ arcis, Genendries 13
• Klimaattuin, Genendries 32
• Hoeve Bouveroux, Genendries 38
• Huis Timmermans, Genendries 40

MILIEU

SCHENK JE SPULLEN
EEN NIEUW LEVEN IN HET
REPAIR CAFÉ!

Millen op kindermaat
Ook voor de kinderen valt er iets leuks te beleven! In de Waterburcht kunnen ze doorlopend creatief aan de slag gaan. Zo maken ze
zelf een maquette van Millen anno 1748 en
1845.

WELKOM BIJ HET HUIS
VAN HET KIND!

Gooi je kapotte elektronische apparaten, kleren of fietsen niet weg maar kom gezellig naar
het Repair Café. Samen met deskundige vrijwilligers worden je spullen hersteld, een mooi
alternatief voor weggooien. Het helpt niet al-

Tussen 11.00 u. en 16.00 u. kan je doorlopend terecht in de Sint-Stefanuskerk in Millen. De kerkfabriek stelt de kerkschatten tentoon en vertelt je meer over de geschiedenis
van de beschermde kerk.

v.u. Margit Bal, Herita

vzw, Oude Beurs

27, 2000 Antwerpen,

Vrij van zegel, art.

198

Samenwerking tussen
verschillende diensten

voor heel wat randanimatie voor de kinderen gezorgd.

Het Huis van het Kind ligt op de Sint-Jansstraat 8 b in Herderen (gebouw kinderopvang Ukkepuk). Op deze site komen
verschillende diensten samen. Niet alleen
de school, het speelplein, de sporthal en
de kinderopvang zijn er gevestigd, je kan
er ook terecht voor een afspraak bij Kind
& Gezin, de Opvoedingswinkel Zuid-Limburg, het Centrum voor leerlingenbegeleiding of bij de diensten voor onthaalouders.
Dat deze diensten bij elkaar liggen, maakt
dat ze goed op elkaar afgestemd zijn om u
optimaal verder te kunnen helpen.

Een groot kinderfeest!

Opendeurdag op zondag 30
september van 14.00 u. tot
17.00 u.
Op zondag 30 september ben je van harte welkom om kennis te maken met de
verschillende diensten van het Huis van
het Kind. We verwelkomen je graag vanaf
14.00 u. op het speelplein en in de lokalen
van het Huis van het Kind. Uiteraard staan
wij en onze partners klaar om al je vragen
te beantwoorden, maar we hebben ook

Je kan terecht bij de verhalenboom van de
Bib, de kunsttentoonstelling van de kinderopvang of deelnemen aan een uitdagend
hindernisparcours van de sportdienst.
Daarnaast kan je een workshop draagdoeken van Kind en Preventie volgen, de fotoschmink- en puzzelboom van de jeugddienst ontdekken of je poppen meten en
wegen bij de poppendokter (vergeet je
poppen niet mee te brengen!). Opgelet:
indien je wil inschrijven voor de workshop
draagdoeken, dien je vóór 21 september in te schrijven via welzijn@riemst.be.
Heb je kinderkleren waar jouw kinderen
uitgegroeid zijn? Breng ze mee voor het
meeneemrek van Kind en Preventie. We
vieren die dag ook ons officieel label van
kindvriendelijke gemeente en ontvangen
de ouders van de kindjes geboren in 2017
op de gezinsdag. Kortom: we maken er
een groot kinderfeest van.
We hopen dat je er samen met je voltallig
gezin zal zijn!

LAFELT 5 of 10 km-run. Voor de kleinsten
(t.e.m. 12 jaar) is er de kidsrun van 1 km.
Locatie: Zaal Iers-Kruisstraat, Lafelt
Organisatie: Oversteekrun vzw. Contact:
info@oversteekrun.be of www.oversteekrun.be

VE WANDELING IN OPGLABBEEK
Afstanden: 4, 6, 12, 22 of 30 km
Vertrekplaats: Bivakplaats Kimpenhof,
Laerstraat 3, Opglabbeek. Organisatie:
Wandelvrienden Tongeren-Riemst. Meer
info via de gids Roger Stassen: tel. 012 23
02 85 (na 19.00 u.)

• Zet in op een actieve verplaatsing naar
school. Naar school fietsen of wandelen is
de ideale ontspanning voor of na school.
Is het de eerste keer dat je de weg naar
school aflegt? Oefen dan al een keertje in
de vakantie.
• Zorg voor gezonde tussendoortjes.
Geen inspiratie? Kies voor vers fruit of
gedroogde vruchten. Via het project Oog
voor lekkers genieten de kinderen in alle
Riemstse scholen 30 weken lang van een
heerlijk stuk fruit. Zo voeden we de leerlingen op tot gezonde volwassenen.

ZONDAG 9/09 | VAN 14U00
TOT 22U30 RIEMST GROTE KER-

VROENHOVENSE WHISKYFEESTEN
Meer dan 800 verschillende single malt
whisky’s om van te proeven! Verder zijn er
live muziek, Schotse kleding en producten, streekproducten, whiskypralines,
kinderanimatie en nog veel meer. Locatie:
Brasserie Onder de Brug, Maastrichtersteenweg 212, Vroenhoven. Organisatie:
The Old Smugglers. Meer info: www.
drankenshopbams.nl/schotsiersedag

MIS Locatie: Gemeenteplein, Riemst

GROTE KERMIS Locatie: plein Hoekstraat – Millerstraat, Genoelselderen

ZONDAG 2/09 | VAN 14U00
TOT 22U30 VROENHOVEN
GROTE KERMIS Locatie: plein Pastoor
Counestraat, Vroenhoven

ZONDAG 2/09, 9/09 & 16/09 |
VAN 10U30 TOT 18U30 OPEN-

GEZOND OP SCHOOL EN
IN DE KINDEROPVANG
• Kinderen hebben genoeg energie nodig om te leren en te spelen. Met een
gezonde brooddoos komen ze moeiteloos
de dag door. Kies niet alleen voor een gezonde inhoud, maar presenteer het ook
creatief en aantrekkelijk.
• Water is de beste keuze, en dat kan
perfect kraantjeswater zijn.
• In de kleuterklas wordt nog wel wat bewogen, maar naarmate kinderen ouder worden neemt hun zitgedrag én schermtijd
toe! Bespreek gerust met de leerkracht,
school of ouderraad in welke mate bewegingstussendoortjes worden aangeboden tussen of tijdens de lessen.

ZONDAG 2/09 | VAN 12U00
TOT 18U00 14DE EDITIE VAN DE

ZONDAG 2/09 | VAN 14U00
TOT 22U30 GENOELSELDEREN

Meer info? Dienst Milieu – milieu@riemst.be
of tel. 012 44 03 40 of Kringwinkel Reset – tel.
012 69 00 41

1 september… een spannende dag voor
heel wat kinderen én hun ouders! Ook
op school blijft een gezonde geest in
een gezond lichaam belangrijk. Een paar
knaltips om gezond de schooldag door
te komen:

Locatie: Cafetaria ’t Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst. Organisatie: KH
Sint-Martinus Riemst. Kostprijs: €5 (VVK)
of €6 (aan de kassa). Meer info: www.
harmonieriemst.be

WANDELING LANGS DE MOOISTE
BEZIENSWAARDIGHEDEN VAN KANNE
Duur: ongeveer twee uur. Locatie: Statieplein, Kanne. Kostprijs: €2,50. Organisatie:
dienst Toerisme. Meer info: toerisme@
riemst.be of tel. 012 44 03 75

31/07 PLEZIER OP HET SPEELPLEIN IN HERDEREN

31/07 SPORTKAMP 7- TOT 9-JARIGEN

DEURDAGEN NATUURHULPCENTRUM
Het grootste opvangcentrum voor gewonde en verwaarloosde wilde en exotische
dieren opent haar deuren. Je kan er een
unieke blik achter de schermen werpen
en allerlei bijzondere dieren bezichtigen,
zoals leeuwen, luipaarden, slangen en
apen. Gezellig zonneterras met livemuziek
aanwezig. Locatie: Natuurhulpcentrum, Industrieweg Zuid 2051, 3660 Opglabbeek
Meer info: info@natuurhulpcentrum.be of
www.natuurhulpcentrum.be

DINSDAG 4/09 | VANAF
18U30 DINSDAGAVONDWANDELING
Afstand: 6 à 7 km. Vertrekplaats: Kerk
Nerem. Organisatie: Wandelvrienden
Tongeren-Riemst. Meer info via de gids
Stassen Roger: tel. 012 23 02 85 (na
19.00 u.)

ZONDAG 7/09 | VAN 08U00
TOT 17U00 ROMMELMARKT
VROENHOVEN Locatie: Keelstraat en
Pastoor Coenenstraat, Vroenhoven
Organisatie: Vroenhoven VV

ZATERDAG 8/09 | VANAF
17U00 BARBECUE Locatie: Zaal Alli-

Bron: Logo Limburg

5/08 TEAM RIEMST FINISHT OP 10U40’21’’ TIJDENS IRONMAN MAASTRICHT.
PROFICIAT AAN GHISLAIN DOPS, ELKE MUERMANS EN BENNY DRIESEN

ZATERDAG 8/09 | VAN 20U00
TOT 04U00 KERMISFUIF RIEMST

ongeveer 5 km in en rond Kanne, met een
hapje en drankje op de stopplaatsen.
Organisatie: KF Alliance Kanne. Deelnameprijs: €12,50 of €5 voor kids onder
12 jaar. Contact: marie19622008@hotmail.com of gsm 0497 22 89 48

ZONDAG 2/09 | VAN 14U00
TOT 16U00 BEGELEIDE DORPS-

leen de afvalberg te verkleinen, je draagt ook
bij aan een duurzame samenleving. Daarnaast kan je een gezellig babbeltje slaan met
buurtgenoten. Spring zeker eens binnen!
Het Repair Café vindt plaats op zaterdag 29
september in Kringwinkel Reset (Spaalderweg 7, Riemst). Tussen 10.00 u. en 16.00 u.
zullen gemotiveerde vrijwilligers er alles aan
doen om jouw spullen een tweede leven te
geven. Het nodige materiaal is aanwezig in de
kringwinkel en deelname is gratis.

Het Huis van het Kind is een samenwerking tussen de verschillende diensten
die zich in de gemeente inzetten voor kinderen, jongeren en gezinnen. Je kan
er terecht voor informatie, advies, opvoedingsondersteuning, ontmoeting en
preventieve gezondheidszorg. Onze verschillende partners luisteren graag
naar je verhaal, bezorgdheden en vragen. Ze zorgen er zeker voor dat je verdere hulp ontvangt van de juiste dienst of persoon. Op zondag 30 september
van 14.00 u. tot 17.00 u. zetten we de deuren open. Je bent van harte welkom
om kennis te maken!

Geschiedenis- en restauratietentoonstelling in Sint-Stefanuskerk

ZATERDAG 8/09 | VANAF
19U00 SPORTIEVE EN RECREATIE-

ZATERDAG 1/09 | VANAF
15U00 HAP EN STAP Wandeling van

11/07 TVL-VERTELLINGEN

Op zondag 9 september vieren we het grootste culturele eendagsevenement van
Vlaanderen. Meer dan 500 monumenten zetten de deuren wagenwijd open, ook in
Riemst zijn er pareltjes te bezichtigen!

ZATERDAG 1/09 | VAN 14U00
TOT 21U00 OVERSTEEKRUN

ance, Steenstraat 12, Kanne. Organisatie:
KF Alliance Kanne. Kostprijs: €17,50
Inschrijven vóór 3 september! Contact:
gsm 0497 22 89 48

ZONDAG 9/09 | VAN 14U00
TOT 22U30 HEUKELOM KLEINE
KERMIS Locatie: Heukelom dorp, Riemst

VRIJDAG 14/09 T.E.M. ZONDAG 16/09 | VAN 19U00 TOT
20U00 OPENDEURWEEKEND
OOSTHEUVEL Het dag- en wooncentrum
Oostheuvel opent haar deuren: vrijdag is
er een dansmoment met de bewoners,
zaterdag een kiennamiddag en zondag
verder opendeurdag. Je kan er die laatste
dag kennis maken met de activiteiten van
de gasten, de eigen gekweekte producten
proeven en springwedstrijden voor de
landelijke rijvereniging aanschouwen. Ook
kinderanimatie is voorzien. Locatie: Tevona
Oostheuvel, Iers Kruisstraat 54, Lafelt.
Organisatie: Tevona vzw
Contact: tel. 012 45 12 91

ZATERDAG 15/09 & ZONDAG
16/09 | VANAF 18U30 RECREATIEVE WANDELING IN WANZE (LUIK)
Afstanden: 5, 8, 12 of 20 km. Vertrekplaats: Salle Jacques Brel, Rue Lucien
Delloye, Wanze. Organisatie: Wandelvrienden Tongeren-Riemst. Carpoolmogelijkheid vanuit Tongeren. Meer info: marc.
luyck1@gmail.com of tel. 012 45 57 67

ZONDAG 16/09 | VAN 9U30
TOT 14U00 BRUNCH HARMONIEORKEST DE VOLKSGALM VZW
Uitgebreid ontbijtbuffet met verschillende
soorten broodjes, koffiekoeken, ontbijtgranen, beleg, yoghurt, fruitsalade, spek
en eieren. Daarnaast ook soep, vlees of
vis geserveerd met frietjes of aardappelpurée en dessert. Locatie: Gasthof Delicia,
Visésteenweg 226, Zichen. Organisatie:
Harmonieorkest De Volksgalm vzw
Kostprijs: €22 of €11 voor kids. Reserveren vóór 12 september! Contact en
reservatie: volksgalm@telenet.be of tel.
012 45 11 39

ZONDAG 16/09 | VAN 14U00
TOT 17U00 MET DE FIETS DOOR
DE STREEK VAN DE KATTENVILLERS
Fietstocht (ong. 15 km) met uitleg over de
historische gebouwen en het landbouwlandschap van Millen. Zelf fiets meebrengen. Locatie: Waterburcht, Kattestraat 22,
Millen. Organisatie: Natuurpunt Riemst
Contact: natuurpuntriemst@gmail.com of
www.facebook.com/NPRiemst

