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Voorwoord
Beste Riemstenaar,

September is voor velen een nieuwe start: 
het schooljaar begint, we trekken terug 
naar de sportschool en maken goede voor-
nemens. Wij geven jullie hierbij graag een 
duwtje in de rug. 

Tijdens de Maand van de Sportclub kan 
je naar hartenlust verschillende sporten 
uitproberen bij alle deelnemende clubs. 
Zo ontdek je vast een sport die bij jou 
past. Daarnaast kan je de nieuwe buiten-
fitnesstoestellen sinds kort uittesten aan 
sportzone Op ’t Reeck. In beweging blijven 
is immers belangrijk. Ook op school en 
in de kinderopvang werken we daaraan. 
Maar het begint eigenlijk al bij een gezonde 
brooddoos en actieve verplaatsing van en 
naar school. Door kleine aanpassingen, 
kan je het verschil maken. 

De Open Monumentendag verrast je deze 
maand met een boeiend programma in 
Vroenhoven. Voor de wandelaars is er goed 
nieuws uit Kanne: de geleide dorpswande-
lingen gaan opnieuw van start. 

Treuren dat de vakantie voorbij is, hoeft 
dus niet. Ook in september hebben we 
leuke dingen in petto.

Veel plezier!

Marina Pauly
Schepen van onderwijs, volwassenen-
educatie, muziekacademie, pentagoon, 
kinderopvang, gezin, Huis van het Kind, 
cultuur, vrijwilligerswerking, bibliotheek, 
culturodroom en IKZ. 

WAT TE DOEN IN SEPTEMBER

OPEN MONUMENTEN-
DAG OP 8 SEPTEMBER 
P. 2

ORGAANDONOR  
WORDEN? REGISTREER 
JE NU ONLINE! P. 2

GELEIDE DORPS- 
WANDELINGEN KANNE 
OPNIEUW VAN START  
P. 3

ROOKMELDERS  
REDDEN LEVENS! P. 4

MARK VOS - burgemeester - CD&V

 Mark.vos@riemst.be

tel. 012 44 03 02 - gsm 0476 47 72 68

Bevoegdheden: beleid - bestuur - planning en innovatie 
- communicatie - personeel - politie - brandweer - 
financiën - patrimonium - Ruimtelijke Ordening - wonen/
huisvesting/woonbeleid - groeven - nutsvoorzieningen

Spreekuur: maandagavond van 17.00 u. tot 18.00 u. in het 
gemeentehuis. Een afspraak maken kan via tel. 012 44 03 04 of sara.
coninx@riemst.be

SCHEPENEN

SLIPCURSUS: SCHRIJF JE 
TIJDIG IN!
Op zaterdag 5 en zondag 6 
oktober kan je als jonge chauffeur 
(18-25 jaar) in Riemst een rijvaardig-
heidscursus volgen. Tijdens deze 
cursus leer je heel wat technieken 
om je wagen in allerlei situaties 
onder controle te houden. Na een 
theoretische toelichting, leg je een 
parcours af in de wagen. Je kan 
kiezen tussen een sessie in de 
voor- of namiddag. Deelname kost 
25 euro. Schrijf je voor 27/09 in via 
jeugd@riemst.be.
Ook als je ouder bent dan 25 jaar, 
maak je kans op een deelname 
aan de slipcursus. Na inschrijving 
sta je op een wachtlijst en word je 
gecontacteerd indien er een plekje 
voor jou vrij is.

BEWAKINGSCAMERA IN JE 
BEZIT? MAAK JE AANGIFTE IN 
ORDE!
Ben jij eigenaar van een bewa-
kingscamera? Breng dan zeker je 
verplichte aangifte in orde via www.

WEETJES
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LEES MEER ONLINE  
WWW.RIEMST.BE/KALENDER

Open
Monumenten-

dag op 
8/09!

In de maand september krijg je de kans om dé sport die het best bij jou past te ont-
dekken. Een maand lang kan je zonder verplichtingen zappen tussen verschillende 
sporten. De gemeente zorgt voor de verzekering en de verschillende clubs verwel-
komen je gratis, onder deskundige begeleiding. Na een ‘proefmaand’ kies je jouw 
lievelingssport. Neem contact op met de clubverantwoordelijke en ga aan de slag. 

IN DE KIJKER  

ONTDEK JOUW FAVORIETE SPORT 
TIJDENS DE MAAND VAN DE 
SPORTCLUB

Woningbranden eisen elk jaar 
tientallen mensenlevens. Meer 
nog dan het vuur, maakt de 
rook slachtoffers. Want rook is 
verstikkend en verspreidt zich 
razendsnel. Vooral als er 's 
nachts brand uitbreekt, is het 
risico om niet op tijd wakker te 
worden groot. 

Brandweercommandant Dominic 
Knapen legt uit: “Rookmelders bie-
den de beste bescherming tegen de 
gevaren van brand. Een rookmelder 
slaat onmiddellijk alarm en geeft 
iedereen zo de kans om tijdig de 
woning te verlaten. Zeker ’s nachts 
is dit van levensbelang, want als je 
slaapt, ruik je niets, zelfs geen rook.”

Tot nu toe waren rookmelders in be-
paalde type woningen al verplicht, 
maar in andere nog niet. Binnenkort 
wordt dit voor alle woningen hetzelf-
de, want vanaf 2020 verplicht de 
Vlaamse overheid rookmelders in 
elke (huur)woning. Concreet moet er 
vanaf dan in jouw woonst (minstens) 
één rookmelder op elke verdieping 
hangen. Dat geldt zowel voor een 
woning, als voor een appartement, 
studio of kamerwoning. Want rook-
melders redden levens!

Overtuigd, maar nog geen rookmel-
der in huis? Of nog niet op elke ver-
dieping? Brandweerzone Oost-Lim-
burg geeft antwoord op de vijf meest 
gestelde vragen over rookmelders. 
Zo kan jij snel in actie schieten!

Waaraan moet een rook-
melder voldoen?
Controleer of de rookmelder:
• een CE-markering heeft
• voldoet aan de norm NBN  EN 

14604
• beschikt over een testknop

ROOKMELDERS REDDEN LEVENS!
Rookmelders verplicht in elke 
Vlaamse woning vanaf 2020

ZATERDAG 28/09 | 21U00
SJEURE, LEURE FIEST 
Locatie: Elsterweg, Millen - net na de 
autostrade
Organisatie: Powerpull vzw
Contact: Lotte Arkens – 0484 23 97 24 – 
pulling.riemst@gmail.com
Prijs: 6,00 euro

ZATERDAG 28/09 | 20U00
VERENIGINGSQUIZ 
Zin om eens op een leuke, gezellige 
manier kennis te maken met verschillende 
verenigingen? Dan is de verenigingsquiz 
van Riemst the place to be! Er zijn zowel 
weetvragen van verschillende categorieën 
als doe-opdrachten.
Locatie: ’t Paenhuys, Paenhuisstraat 11 – 
Riemst
Organisatie: Jeugddienst Riemst
Prijs: 20,00 euro /groep van vier personen 
Contact: bernice.claessens@riemst.be

ZONDAG 29/09 | 12U00
TREKKERTREK EN ZITMAAIERRACE
Locatie: Elsterweg, Millen - net na de 
autostrade
Organisatie: Powerpull vzw

Contact: Lotte Arkens – 0484/239724 – 
pulling.riemst@gmail.com
Prijs: 8,00 euro - < 12 jaar: gratis

ZONDAG 29/09 | 08U00
ROMMELMARKT ZUSSEN
Locatie: Mergelstraat in Zichen-Zussen-
Bolder
Organisatie: KH Broederband Zussen
Contact: Bart Wolfs –  
wolfsbart@hotmail.com –  
tel. 012 45 48 47
Prijs: 2,00 euro

ZONDAG 06/10 | 13U30
HAP & STAP
Een wandeling van 5 km met culinaire 
tussenstops ten voordele van WZC 
Huyse Elckerlyc voor de aankoop van een 
rolstoelfiets.
Locatie: vertrek aan WZC Huyse Elckerlyc 
in Millen
Contact: WZC Huyse Elckerlyc -
info@huyse-elckerlyc.be
Prijs: > 8 jaar: 8 euro – volwassenen: 15 
euro – voorverkoopkaarten verkrijgbaar 
vanaf 19/08 bij WZC ‘Huyse Elckerlyc’

aangiftecamera.be. Bij het installe-
ren van een bewakingscamera dien 
je enkele stappen in orde te maken. 
Allereerst ben je verplicht om je 
bewakingscamera aan te geven. 
Daarnaast moet je ook een register 
van de beeldverwerkingsactivitei-
ten bijhouden en een pictogram 
aanbrengen aan de ingang van de 
bewaakte plaats. Meer info? Surf 
naar https://www.politie.be/5381/
vragen/preventie/camerabewaking. 

HOU RIEMST MAZELENVRIJ!
Zowel in Vlaanderen als in Europa 
zijn mazelen terug in opmars. Om 
haar inwoners te beschermen, orga-
niseert de eerstelijnszone Zuid-Oost 
Limburg in het najaar een mazelen-
vaccinatie-actie. Ben jij geboren in 
de periode tussen 1970 en 1985? 
Dan ben jij mogelijk onvoldoende 
beschermd tegen mazelen wanneer 
je nog geen of slechts één vaccin 
kreeg en nooit mazelen doormaak-
te. Dit najaar wordt jou gratis een 
(tweede) vaccin aangeboden. Je 
zal een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen met alle praktische 
informatie en de mogelijkheid tot 
inschrijven. Meer weten? Mail naar 
info@elz-zuidoostlimburg.be. 

DIPLOMA SECUNDAIR ONDER-
WIJS ALSNOG BEHALEN? DAT 
KAN!
Het Tweedekansonderwijs biedt 
middelbaar onderwijs aan voor 
volwassenen die dit diploma willen 
behalen. Dat opent deuren naar 
vervolgopleidingen, uitdagende 
vacatures of een lang gewenste 
promotie. Iets voor jou? Inschrijven 
kan tussen 20 augustus en 30 
september. Neem contact op via 
tel. 011 42 90 17. 

INTERNATIONALE DAG VAN DE 
VREDE
21 september is door de VN uitge-
roepen 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 2019 is opnieuw het 
verbod van kernwapens. Ben jij ook 
voor een kernwapenverbod en laat 
jij de vredesvlag wapperen? Meer 
info op www.vrede.be. 

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

www.riemst.be

ALGEMEEN DIRECTEUR 

Guido Vrijens, algemeen directeur 
tel. 012 44 03 89, guido.vrijens@riemst.be 

GEMEENTERAADSLEDEN 

CD&V Cilissen Bert, voorzitter Gemeenteraad en Raad voor Maat-
schappelijk Welzijn, bert.cilissen@riemst.be, gsm 0495 79 88 47 | 
Huls Anja, anja.huls@hotmail.com, gsm 0468 12 33 64 | L’Hoëst Joël, 
joellhoest@hotmail.com, gsm 0498 91 86 56 | Loyens Mieke, mieke.
loyens@skynet.be, gsm 0474 72 42 57 | Mulleners Laura, lm141194@
hotmail.com, gsm 0474 48 09 98 | Nicolaes Jean, jean.nicolaes@telenet.
be, gsm 0497 06 01 39 | Renkens Davy, davyrenkens@hotmail.com, gsm 
0494 61 89 99 | Slangen Anja, anja.slangen@telenet.be, gsm 0479 40 20 46

N-VA Beusen Anita, anita.beusen@pandora.be, gsm 0497 18 40 52 | 
Chanson Yves, yves.chanson@n-va.be, gsm 0475 33 62 68 | Jacobs 
Dirk, dirk.jacobs83@telenet.be, gsm 0473 22 05 68 | Peumans Jan, jan.
peumans@gmail.com, gsm 0475 48 50 91 | Stratermans Gerard, gerard.
stratermans@telenet.be, gsm 0475 81 74 13

OPEN VLD Coenegrachts Steven, steven.coenegrachts@openvld.be, 
gsm 0477 36 81 11 | Janssen Patrick, janssentandtechniek@hotmail.com, 
tel. 012 45 29 29 | Noelmans Jan, jan.noelmans@openvld.be, gsm 0496 
79 32 16 | Smets Marie-Elise, boekhouding@allfreez.be, gsm 0470 02 31 
04 | Stevens Ludwig, ludwig.stevens@sterimed.be, gsm 0473 34 64 55

VLAAMS BELANG Lemmens Danny, lemmens1danny@gmail.com, gsm 
0473 47 20 79

LEDEN BIJZONDER COMITÉ SOCIALE DIENST 
(voorzitter: Mathieu Eycken)

CD&V Debay Miet, miet1979@yahoo.com, gsm 0496 50 64 24 | Rachelle 
Onclin, rachelle.onclin@gmail.com, gsm 0499 56 68 98 | Geelen Philippe, 
geelenphilippe@gmail.com, gsm 0471 64 14 44 | Reynaerts Daniëlle, 
reynaerts.danielle@gmail.com, gsm 0496 62 22 86

OPEN VLD Festjens Hilde, hilde.festjens@telenet.be, gsm 0496 52 76 74 
| Mathieu Cleuren, mateocolores@gmail.com, gsm 0479 52 62 19

N-VA Liesens Karen, karen_liesens@hotmail.com, gsm 0473 69 49 51 | 
Konings Marc, marckonings@msn.com, gsm 0472 86 73 54

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

DINSDAG 10/09 EN 24/09 | 
09U30 – 11U30
COMPUTERHULP VOOR SENIOREN
Als je problemen ondervindt bij het 
gebruik van je PC, laptop of tablet, laat 
je dan helpen door de vrijwilliger van 
het dienstencentrum ‘De Linde’. Op de 
vermelde dagen is deze persoon ter 
beschikking voor al jouw vragen en zal 
hij samen met jou een oplossing zoeken 
voor het probleem. Je kan best jouw 
toestel meebrengen, zodat de nodige 
aanpassingen onmiddellijk kunnen 
gebeuren.
Contact: dienstencentrum@riemst.be – 
tel. 012 26 88 90 
Prijs: 5,00 euro/u. – enkel op afspraak

WOENSDAG 11/09 EN 25/09 | 
13U30 – 16U30
BREICAFÉ
Breien en haken is hip voor jong en oud. 
Ervaren breisters en beginnelingen kunnen 
elkaar om de twee weken ontmoeten. Je 
breidt op je eigen tempo wat je wilt, terwijl 
je gezellig met elkaar keuvelt en geniet van 
een kopje koffie.
Locatie: OKRA-breicafé, Paenhuisstraat 
11, Riemst
Prijs: gratis koffie, frisdranken aan 1 euro - 
op voorhand inschrijven is niet nodig

WOENSDAG 18/09 | 13U30
VOETMASSAGE
In twee sessies leer je hoe je iemand 
een fijne voetmassage kan geven. Een 
voetmassage geeft je niet alleen een 
prettiger gevoel, maar zorgt er ook voor 
dat je helemaal ontspant en het bevordert 
je nachtrust.
Contact: info@vormingpluslimburg.be – 
011/56 01 00
Prijs: 5,00 euro 

MAANDAG 16/09 | 14U00 – 
16U30
BEKKENBODEMSPIEREN 
VERSTERKEN
De bekkenbodemspieren zorgen ervoor 
dat onze inwendige organen niet door 
ons bekken heen zakken. In de loop 
van ons leven kan verzakking ontstaan, 
waardoor het moeilijker wordt om de 
plas op te houden, vooral bij het sporten, 
lachen, hoesten, niezen en bukken. 
Eén op de drie vrouwen heeft daar 
last van. Maar ook mannen kunnen 
plasproblemen krijgen door verzakking van 
de bekkenbodemspieren. In deze lezing 
krijg je praktische en bruikbare tips om de 
bekkenbodem te trainen.
Prijs: leden VIEF Limburg: 2.00 euro - niet-
leden: 3,00 euro 
Contact: 
Guy Bruggen – tel. 012 45 26 58, 
Ludo Martens – tel. 012 21 82 94

GUY KERSTEN - eerste schepen - CD&V

Guy.kersten@riemst.be
gsm 0476 55 26 48
Bevoegdheden: openbare werken - begraafplaatsen - 
ruilverkavelingen - tewerkstelling - economie - mid-
denstand - aankoop - dorpen -en plattelandsbeleid 
- burgerzaken

CHRISTIAN BAMPS - tweede schepen - CD&V

Christian.bamps@riemst.be

Tel. 012 45 60 23
Bevoegdheden: verkeersveiligheid/mobiliteit - openbaar 
vervoer - sport - toerisme - feesten, evenementen en 
kermissen - ontwikkelingssamenwerking - Europese 
aangelegenheden

MARINA PAULY - derde schepen - CD&V

Marina.pauly@riemst.be
Gsm 0475 93 90 04
Bevoegdheden: onderwijs- volwasseneneducatie - 
muziekacademie - pentagoon - kinderopvang  - gezin 
- Huis van het kind - cultuur - vrijwilligerswerking - bib 
- ‘Culturodroom’ - IKZ

PETER NEVEN - vierde schepen - CD&V

Peter.neven@riemst.be
Gsm 0474 52 52 81
Bevoegdheden: landbouw en tuinbouw - jeugd - leef-
milieu, klimaat & duurzame ontwikkeling - dierenwelzijn 
- erfgoed - heemkunde - monumenten en landschap-
pen - archeologie - archief

MATHIEU EYCKEN - vijfde schepen - CD&V
Mathieu.eycken@riemst.be
Gsm 0479 44 22 86
Bevoegdheden: voorzitter Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst - welzijn - senioren - dienstencen-
trum ‘De Linde’ en Paenhuys-site - gezondheid en 
preventie - personen met een handicap - toeganke-
lijkheid - gelijke kansen - ICT - kerkbesturen

Deelnemende clubs
• JC Jigo Riemst: Judo
 Contact: 0498 51 09 27 – judoriemst@gmail.com – www.judoriemst.be
• Kivola Riemst: volleybal
 Contact: 0494 13 50 89 – nassen.chris@gmail.com – www.kivolariemst.be
• Sieby Fun: volleybal
 Contact: caroline_stevens_@hotmail.com – www.facebook.com/siebyfun
• WTC Hand in Hand Vlijtingen: wielrennen
 Contact: 0473 22 05 68 – dirk.jacobs83@telenet.be – www.hih-vlijtingen.be
• Let’s Move: BBB, fatburning, stepaerobics
 Contact: 012 45 74 54 – trudy-lemmens@hotmail.com – www.letsmoveaerobics.be
• Chun Ji: Taekwondo
 Contact: 0486 53 54 64 – sekwondo@gmail.com – www.chun-ji.be
• De Doortrappers: fietsen voor senioren
 Contact: 012 45 31 19 – r.muermans@skynet.be – www.doortrappersriemst.jimdo.com
• Kringgroep 40 Riemst vzw: hondensport voor Duitse Herders
 Contact: 0479 84 99 66 – servaiscoenegrachts@gmail.com – www.kringgroep-riemst.be
• Yogapetra: yoga
 Contact: 0494 88 98 76 – engelenpetra8@gmail.com – www.yogafederatie.be

Sportaanbod voor jong en oud
In beweging blijven is belangrijk. Zowel voor 
onze jeugd, als voor volwassenen en oude-
ren. Beweging draagt bij aan je gezondheid 
en heeft heel wat positieve effecten op je li-
chaam, maar ook op je geest. In onze ge-
meente bieden we dan ook uitgebreide mo-
gelijkheden tot sporten aan. Ga eens joggen 
op de Finse piste, test de nieuwe buitenfit-
nesstoestellen of ga de natuur in met een 
stevige tocht op de mountainbike. Ook op 
school en in de kinderopvang houden we de 
jeugd fit door allerlei leuke, sportieve activi-
teiten. Zo is er sinds dit jaar de Riki-run, de 
fitheidstesten en de bewegingskoffers in de 
kinderopvang. 

Meer info
Wil je meer info over het volledige sportaan-
bod in onze gemeente? Ontdek onze sport-
gids op www.riemst.be/nl/leven/sport-0 of 
neem contact op met onze sportdienst via 
sport@riemst.be of tel. 012 44 03 46. 

#Sportersbelevenmeer #Riemst

Je vindt dit terug op de verpakking 
of bij de specificaties. 

Bij voorkeur kies je een rookmelder 
met een niet-vervangbare batterij die 
tien jaar meegaat. Hiermee ben je 
onmiddellijk tien jaar veilig. De types 
met vervangbare batterijen functio-
neren even goed, maar vergen meer 
onderhoud: je moet regelmatig de 
batterij(en) vervangen.

Waar kan ik rookmelders 
kopen?
Rookmelders vind je in de 
doe-het-zelfwinkel in je buurt. 
In welke ruimtes hang ik best een 
rookmelder? 
• Minstens één op elke verdieping
• Zeker in de (trappen)hal of over-

loop van elke bewoonde verdie-
ping

• Beter niet in de keuken, de bad-
kamer en de garage, want daar 
zal de rookmelder vaak vals alarm 
geven (bijvoorbeeld door aanwe-
zige waterdamp of uitlaatgassen)

Hoe installeer ik mijn rook-
melder(s)?
• Hang de rookmelder(s) bij voor-

keur in het midden van het pla-
fond

• Of op minstens 30 cm van de 
hoek/muren

• Bevestig d.m.v. vastplakken met 
dubbelzijdige tape, of door vast-
boren.

Hoe onderhoud ik ze?
• Stof de rookmelder(s) maandelijks 

af
• Test de rookmelder(s) één keer 

per maand via een druk op de 
testknop. (Tip: doe dit op een vas-
te dag, bijv. telkens op de eerste 
donderdag van de maand. Zo is er 
minder kans dat je het vergeet!)

• Vervang tijdig de batterij of, in ge-
val van een vaste batterij, de ge-
hele rookmelder. De rookmelder 
verwittigt je hiervan d.m.v. een 
geluidssignaal.

Meer info: www.bwol.be/nieuws



 

 

FITNESSEN IN OPEN LUCHT: 
NIEUWE BUITENTOESTELLEN

ZOMER OP HET SPEELPLEIN: WATERSPELLETJES   

BOEKENMARKT IN DE BOEKERIJ    

BEWEGINGSWORKSHOP IN DE KINDEROPVANG

WORKSHOP ACTION PAINTING BIJ DE GRABBELPAS   

In het Oosten van Europa zijn parels te ont-
dekken, daarom kozen we dit jaar voor Oe-
kraïne. Een niet voor de hand liggende, maar 
uiterst boeiende bestemming. De jongeren 
ontdekken steden als Kyiv en Lviv, laten zich 
onderdompelen in de geschiedenis met een 
bezoek aan Chernobyl en maken uitgebreid 
kennis met Oekraïense studenten. Tijdens 
een reis met Haspenvoud International hang 
je niet enkel de toerist uit, je leeft je echt in in 
de stad en ontdekt plekken waar je anders 
niet zou komen. 

In 2018 kwamen al jongeren uit Oekraïne op 
bezoek in Riemst, om elkaar beter te leren 
kennen. Op dit moment bereiden de Riemst-
se jongeren zich voor op hun eigen reis. In 
de herfstvakantie beginnen ze aan hun lang-
verwachte avontuur. Wil jij ook wel eens zo’n 
avontuur beleven? Neem dan contact op met 
onze dienst Jeugd via jeugd@riemst.be of tel.  
012 44 03 72. 

WAT TE DOEN IN SEPTEMBER

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

www.uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 27 september,  

evenementen dienen vóór woensdag 4 september ingevoerd te zijn in de 

UiTdatabank. Meer info op www.riemst.be.  
  

ZOMER OP HET SPEELPLEIN     

GEFLITST

Organen die gedoneerd kunnen worden, zijn 
het hart, de nieren, de longen, de lever, de al-
vleesklier en de dunne darm. Enkel patiënten 
die hersendood verklaard worden, kunnen do-
nor zijn. Die diagnose wordt gesteld door drie 
artsen die onafhankelijk optreden. Pas dan 
wordt orgaandonatie mogelijk.

Wetgeving
De wetgeving rond orgaandonatie dateert van 
1986 en hanteert het principe ‘zwijgen is toe-
stemmen’. Iedereen die ouder is dan 18 jaar 
en:
- ingeschreven is in het bevolkingsregister,
- of meer dan 6 maanden in het vreemdelin-

genregister is ingeschreven,
is automatisch orgaandonor in België. In de 
praktijk zullen de artsen, ook als er niets ge-
registreerd is rond orgaandonatie, bij de na-
bestaande navragen hoe de overledene stond 
tegenover orgaandonatie. Dit is altijd een 
moeilijk gesprek op een moeilijk moment.

Wilsverklaring afleggen
Wil je vermijden dat je familie deze moeilijke 
keuze moet maken, dan kan je bij de dienst 
Bevolking een wilsverklaring afleggen. Hierin 
leg je vast dat je orgaandonor bent of uit je net 
je verzet tegen orgaandonatie. Elke beslissing 
kan op ieder moment herzien worden.

ORGAANDONOR WORDEN? 
REGISTREER JE NU ONLINE!
Orgaantransplantatie is voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aan-
doeningen van levensbelang. In ons land wachten meer dan duizend mensen op 
een nieuw leven via orgaandonatie. Als jouw leven stopt, kan een ander verder. 
Wil jij orgaandonor worden? Je kan dit nu ook online aanvragen via ons e-loket.

Ook een minderjarige die in staat is deze 
rechtshandeling te stellen met voldoende in-
zicht (meestal vanaf 12 jaar), kan een beslis-
sing laten noteren. Let op: als de minderjarige 
18 jaar wordt, moet deze verklaring vernieuwd 
worden. Voor een minder- of meerderjarige die 
niet wilsbekwaam is, kan de ouder of voogd 
enkel een verzet laten noteren voor deze per-
soon. De registratie van de instemming met of 
weigering tot orgaandonatie is gratis.

OPEN MONUMENTENDAG 
OP 8 SEPTEMBER 

GEZOND TERUG 
NAAR SCHOOL EN DE 
KINDEROPVANG!

Pop-uptentoonstelling
Je kan een pop-uptentoonstelling bijwonen 
over de vele conflicten die in Zuid-Limburg 
plaatsvonden en zelfs enkele archeologische 
vondsten van verschillende metaaldetec-
tie-amateurs ontdekken. Ook krijg je voor het 
eerst de kans om vondsten uit een recente 
WOII-opgraving te bekijken. 

Ook voor kunstliefhebbers
Laat je op sleeptouw nemen door onze gids, 
die je meeneemt naar het dorp en de kunst-
bronsgieterij van Marco Hornstra. Marco geeft 
daarbij uitleg over het kunstbronsgieten en je 
mag zijn atelier bezoeken. Tussendoor vertelt 
een gids boeiend over het dorp, de aanleg 
van het kanaal en de gebeurtenissen rond 
10 mei 1940, het begin van WO II. Let op: de 

1 september, een spannende dag voor heel wat kinderen én hun ouders. Ook op 
school blijft een gezonde geest in een gezond lichaam belangrijk. En daar willen we 
jullie in ondersteunen met enkele handige tips!

 
MET DE JEUGDDIENST 
OP INTERNATIONAAL 
AVONTUUR
Via de intergemeentelijke samenwerking Haspenvoud International krijgen jon-
geren uit Riemst, Borgloon en Hoeselt de kans om nieuwe buitenlandse steden te 
ontdekken. Door deze uitwisselingen met leeftijdsgenoten, worden we helemaal 
één met de locals. Deze herfstvakantie trekken de jongeren naar Oekraïne!

plaatsen zijn beperkt, dus schrijf vooraf in via  
tim@ioedoost.be met uitdrukkelijke vermelding 
van je naam en het aantal personen.

Bezoek groeve De Keel
Een honderdtal bezoekers mogen uitzonderlijk 
groeve De Keel bezoeken. De beheerder van 
de groeve neemt je ondergronds mee en ver-
telt over de geschiedenis van deze bijzondere 
plek, van haar ontstaan tot het verlaten ervan. 
We verzamelen aan de brug van Vroenhoven, 
waar je een gratis fiets kan nemen tot aan de 
groeve. Ook voor deze activiteit is inschrijven 
verplicht via tim@ioedoost.be, met duidelijke 
vermelding van je naam en het aantal perso-
nen.

Meer info? www.riemst.be

GELEIDE 
DORPSWANDELINGEN 
KANNE OPNIEUW VAN START

Verplaats je actief van en naar 
school
Naar school fietsen of wandelen is de ideale 
ontspanning. Is het de eerste keer dat je de 
weg naar school aflegt? Oefen dan al een 
keertje in de vakantie.

Zorg voor gezonde tussendoortjes 
Via ‘Oog voor Lekkers’ krijgen onze kinderen 
gedurende 30 weken lekker vers fruit aange-
boden op school, in samenwerking met een 
lokale fruitboer. Maar ook jij als ouder kan 
gezonde tussendoortjes voorzien. Wat denk 
je van gedroogde vruchten zoals pruimen, 
abrikozen of rozijnen? Ook rauwe groenten 
kunnen dienen als perfect tussendoortje, denk 
aan snoeptomaatjes, wortels of komkommers. 

Met een gezonde brooddoos komen ze moei-
teloos de dag door. Maar hoe zorg je daar-
voor? Naast een gezonde, lekkere inhoud 
denk je best ook aan een mooie verpakking 

zoals een kleurrijke brooddoos of broodzakjes 
met figuurtjes op. Ook de boterhammen zelf 
kan je in verschillende vormen en figuren snij-
den.

Water is de beste keuze
Gebruik een herbruikbare drinkbus en vul deze 
met kraantjeswater. Dat is milieubewust én ge-
zond.

Bewegen!
Naarmate kinderen ouder worden, neemt hun 
zitgedrag én schermtijd toe. In beweging blij-
ven is de boodschap. Wij zetten actief in op 
minstens één uur naschools sporten voor alle 
kinderen via allerlei sportieve initiatieven. Zo 
zijn er in de kinderopvang bewegingskoffers 
beschikbaar die ingezet worden door de me-
dewerkers. Zo blijven de kinderen ook daar 
actief!

Bron: Logo Limburg

Vanaf september kan je elke zondag 
genieten van een geleide dorpswan-
deling in het prachtige Kanne. De 
mooie plekjes en bezienswaardighe-
den ontdekken onder begeleiding van 
een deskundige gids, geven een extra 
beleving aan jouw tocht doorheen het 
dorp.

Je wandelt +/- vier kilometer langs de meest 
in het oog springende plaatsen van het mer-
geldorp. Je krijgt bovendien een demonstratie 
van de graanmolen in de Smokkelmolen. De 
moeite waard voor een heerlijk ontspannende 
namiddag! 

Praktisch
• Data: elke zondag in september en oktober
• Startlocatie: Statieplein Kanne
• Startuur: 14.00 u.
• Afstand: 4 km
• Deelnameprijs: 2,50 euro
 

Nu ook via het e-loket!
Wil je orgaandonor worden, maar heb 
je weinig tijd om langs te komen op het 
gemeentehuis? Geen probleem! Je kan je 
nu ook online registreren via ons e-loket.

1) Surf naar www.riemst.be/e-loket.

2) Zoek bij de letter O naar ‘Orgaando-
natie’.

3) Klik op de knop ‘Ik word orgaandonor’.

4) Meld je aan met je eID.

5) Doorloop de stappen.

6) Je hebt zonet iemands kans op leven 
verhoogd!

Aan sportzone Op ’t Reeck kan je sinds kort 
in open lucht aan je conditie werken, en dat 
helemaal vrijblijvend. Het terrein werd uitge-
breid met twaalf buitenfitnesstoestellen. Er 
zijn negen toestellen waarmee je verschillen-
de spiergroepen kan trainen, twee toestellen 
voor andersvaliden en één street work-out 
toestel. Iedereen is welkom! Op het informa-

tiepaneel kan je uitgebreid lezen hoe elk toe-
stel werkt, voor het beste resultaat. Wil jij fit 
blijven? Dan is dit de ideale oplossing!

Meer info? Dienst Sport – sport@riemst.be 
– tel. 012 44 03 46

#Sportersbelevenmeer #Riemst

ZONDAG 01/09 | 14U00
GROTE KERMIS GENOELSELDEREN
Locatie: Dorpsplein Sint-Maartenshof, 
Genoelselderen 

ZONDAG 01/09 | 14U00
GROTE KERMIS VROENHOVEN
Locatie: plein Pastoor Counestraat, 
Vroenhoven 

ZONDAG 01/09 | 12U00
VROENHOVENSE WHISKEYFEESTEN
Locatie: Onder de Brug in Vroenhoven
Organisatie: Old Smugglers
Contact: Jos Bamps – 
jos@drankenshopbamps.nl 

ZONDAG 04/09 I 14U00
WORKSHOP ‘EEN KLEI(N) KUNSTJE’
Locatie: KLJ Lokalen Millen, Trinellestraat 
21 a, Riemst
Organisatie: Jeugddienst Riemst
Contact: jeugd@riemst.be
Prijs: 5,00 euro

DONDERDAG 05/09 | 20U11
BAL
Locatie: Café ‘Onder de Toren’ te Millen
Organisatie: CV De Kattendawers

ZATERDAG 07/09 | 20U00
KERMISFUIF 2019 RIEMST
Locatie: ‘t Paenhuys, Paenhuisstraat 11, 
Riemst
Organisatie: Koninklijke Harmonie Sint 
Martinus Riemst
Prijs: VVK: 5,00 euro - ADK: 7,00 euro - 
VVK-kaarten zijn te verkrijgen bij leden van 
de harmonie

ZONDAG 08/09 | 8U00
JAARLIJKSE ROMMELMARKT 
VROENHOVEN
Locatie: Keelstraat en Pastoor 
Coenestraat, Vroenhoven
Organisatie: Vroenhoven VV
Contact: Vital Crauwels – 
vital.crauwels@telenet.be – 0493 16 55 52
Prijs: 2,00 euro

ZONDAG 08/09 | 14U00
GROTE KERMIS RIEMST
Locatie: Gemeenteplein

ZONDAG 08/09 | 14U00
KLEINE KERMIS HEUKELOM
Locatie: Heukelom Dorp

WOENSDAG 11/09 | 14U30
VOORLEESHALFUURTJE
Locatie: De boekerij, Paenhuisstraat 13, 
Riemst
Organisatie: Jeugddienst Riemst
Contact: jeugd@riemst.be
Prijs: gratis

VAN DONDERDAG 12/09 TOT 
WOENSDAG 18/12 I 20U00
NAJAARSCURSUS BLOEMSCHIKKEN
De najaarscursus omvat een lessenreeks 
van vijf lessen: 12/09 - 10/10 - 29/10 
(grafstuk Allerheiligen) - 21/11 en 18/12. 
Je kan de lessen afzonderlijk volgen of de 
volledige reeks. 
Locatie: Parochiaal Centrum, 
Kloosterstraat 18, Vlijtingen
Organisatie: Gezinsbond Vlijtingen
Contact: Maggy - 
jozeph.simons1@telenet.be - 
012 45 23 95 of 0498 40 90 24
Prijs: 4,00 euro /les – één week op 
voorhand inschrijven!

ZATERDAG 14/09, ZONDAG 
15/09 EN MAANDAG 16/09
40 JAAR SINT-PIETERSBERG, BELEEF 
40 JAAR NATUURBEHEER IN ÉÉN 
WEEKEND
Locatie: Natuurgebieden ‘Plateau van 
Caestert’ en ‘de Tiendeberg’, Steenstraat 
1, Riemst
Organisatie: Natuurpunt Riemst
Contact: natuurpuntriemst@hotmail.com – 
tel. 012 44 03 75 - toerisme@riemst.be

DONDERDAG 19/09 I 18U30
ERFGOEDSPOTS – TRAGE WEGEN IN 
MEMBRUGGEN
Membruggen kent nog een uitgebreid 
netwerk van trage wegen, die meer 
vertellen over het ontstaan en de uitbouw 
van het dorp. Ivo Thys van Historische 
Kring Membruggen neemt ons mee op 
een avondwandeling langs deze trage 
wegen.
Locatie: Pcm momerkinne, Nolkensstraat, 
Membruggen (Riemst)
Organisatie: Erfgoed Haspengouw
Contact: info@erfgoedhaspengouw.be – 
tel. 011 70 18 30
Prijs: gratis

ZATERDAG 21/09 
CARWASH KLJ VLIJTINGEN
Locatie: Archeologische Site, Mheerplaats, 
Riemst
Organisatie: KLJ Vlijtingen

ZATERDAG 21/09 | 18U00
JUBILEUMFEEST KF DE VRIJE 
BURGERS
Locatie: zaal De Vrije Burgers, Bergstraat 
36a, Val-Meer
Organisatie: KF De Vrije Burgers
Contact: Michel Moureaux – 
moureauxmichel1@gmail.com – 
0494 39 98 75

ZATERDAG 28/09 | 14U00
WIJNGAARDWANDELING EN 
RONDLEIDING OP DE APOSTELHOEVE
Locatie: Parking Jezuïtenberg, Cannerweg 
Neercanne, Statiestraat 87, Riemst
Organisatie: Natuurpunt Riemst
Contact: natuurpuntriemst@gmail.com - 
inschrijven voor 21 september!
Prijs: 17,50 euro

De 31ste editie van de Open Monumentendag staat in het teken van ‘kunst en  
entertainment’. Onze uitvalsbasis is dit jaar de welbekende Brug van Vroenhoven.


