WAT TE DOEN IN FEBRUARI

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)
VRIJDAG 16/02 | 20U00

ZATERDAG 17/02 | 14U30

CULTURODROOM: STAND-UP COMEDY AVOND De finalisten van comedymania en Jan Linssen laten het beste van
zichzelf zien op deze hilarische avond!
Prijs: 5 euro. Locatie: Cafetaria van ’t
Paenhuys. Organisatie: Gemeente Riemst
i.s.m. Scouts Riemst-Heukelom

KINDERCARNAVAL GENOELSELDEREN Kindercarnavalsstoet met pannekoekenfestijn na de stoet en aansluitend
carnavalsbal. Locatie: Cultuurcentrum
Sint-Maartenshof, Sint-Maartenstraat
54, Genoelselderen. Organisatie: CV De
Sint-Mattestokers en PCC Sint-Maartenshof Genoelselderen. Contactpersoon:
Johan Vanstipelen – johanvanstipelen@
telenet.be

GUY KERSTEN (CD&V)
1STE SCHEPEN

ZATERDAG 17/02 EN ZONDAG 18/02 RESTAURANTDAG
Organisatie: Jeugdvoetbal Groot Riemst,
Jeugdwerking Herderen Millen en Vlijtingen. Contactpersoon: Jos Janssen – gsm
0495 68 99 88 – janssen.jos@telenet.be

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

ZATERDAG 17/02 | 17U00

CHRISTIAN BAMPS (CD&V)

ZATERDAG 17/02 | 19U30
TONEELVOORSTELLING ‘DE TANTE
VAN CHARLY’ Ook op 18/02, 23/02 &
24/02 speelt deze toneelvoorstelling. Op
zondag 18/02 start deze om 15.30 u.
in plaats van 19.30 u. Locatie: Zaal Sint
Cecilia, Bejats 14, Kanne. Organisatie: Toneelvereniging “De Vriendenkring” Kanne
Contactpersoon: Liliane Vrijens – gsm
0498 42 18 14 - kfckannevoorzitter@
gmail.com

ZATERDAG 17/02 PRINSESSENBAL CV DE KNAPZÈK | 20U00 MET
UITROEPING PRINSES 2018!
Locatie: Zaal De Vrije Burgers, Bergstraat
36a, Val-Meer. Organisatie: CV De Knapzèk. Contactpersoon: Stéphane Bouveroux – gsm 0477 24 03 04 – knapzek@
gmail.com
ZATERDAG 17/02 SPORTIEVE
WANDELING (+RECREATIEF) IN LINKHOUT Afstanden: 4, 6, 9, 13, 20, 30, 42,
50 km – voor lange afstand carpooling,
anders eigen vervoer. Vertrek: Zaal Schuttersgilde, Priesterse Heidestraat, Linkhout.
Organisatie: wandelvrienden Tongeren –
Riemst. Contactpersoon: Roger Stassen
– tel 012 23 02 85 (na 19.00 u.)

ACTIVITEITEN
DIENSTENCENTRUM
DE LINDE

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

DINSDAG 13/02, DINSDAG
27/02 | 9U30 TOT 11U30
COMPUTERHULP
Heb je vragen over het gebruik van je PC,
laptop of tablet? Breng je toestel mee en
zoek samen met de computerdeskundige een antwoord op al je vragen. Hoe
een e-mailaccount instellen? Hoe andere
apparaten aansluiten en synchroniseren?
Hoe een printer delen? Ontdek het hier.
Prijs 5 euro per uur, enkel op afspraak via
Tel. 012 21 46 98 of dienstencentrum@
riemst.be

WOENSDAG 14/02,
WOENSDAG 28/02 | 13U30
TOT 16U30
BREICAFE
Breien en haken is hip, brei op eigen
tempo en geniet van een leuke babbel.
Deelname is gratis, vooraf inschrijven niet
nodig. Koffie en frisdranken aan 1 euro.

MAANDAG 19/02
VIEF: KIENEN
Ontspanningsnamiddag van VIEF voor alle
senioren.
Prijs: Leden VIEF 2 euro, niet-leden 3 euro
Inclusief koffie en taart. Inschrijven: Guy
Bruggen – tel. 012 45 26 58

SMASH & CRASH PARTY Locatie:
Zaal Concordia, Kinstraat 10, Vlijtingen.
Organisatie: Kivola Riemst. Contactpersoon: Maddy Jans – gsm 0472 29 11 29
– maddyjans@hotmail.com

ZONDAG 18/02 PLANTENVERKOOP NATUURVERENIGING ORCHIS
Inheemse en streekeigen planten kunnen
besteld worden tot 18 februari via de
Dienst Milieu of www.orchisvzw.be.
Planten ophalen op zaterdag 17 maart bij
de Technische Dienst. Organisatie: Orchis
VZW

ZATERDAG 24/02 | 19U30
MUZIKALE FEESTVIERING Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van haar
voorzitter Louis Froidmont. Om 19.30
u. is er een ontvangst met receptie, om
20.30 u. is er een muzikale feestviering
opgeluisterd door de harmonie, daarna
gezellig samenzijn. Organisatie: Koninklijke
Parochiale Harmonie Sint-Cecilia Millen
Locatie: PCC Millen

Spreekuren: na afspraak

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)

Sport I Bibliotheek I Ontwikkelingssamenwerking |
Kermissen en Feestelijkheden Toerisme
012 45 60 23 of 0495 46 46 53,
christian.bamps@riemst.be

DINSDAG 27/02
OKRA-CREA-WORKSHOP: WERKEN
MET WISSEN
Creëer een prachtige tuinfakkel met
wissen.
Minimum 8 deelnemers.
Prijs: OKRA-leden 7 euro, niet-leden 9
euro
Inschrijven OKRA-CREA Limburg: crea.
limburg@okra.be of tel 011 26 59 39

DINSDAG 27/02 EN DINSDAG
13/03 | 19U00 TOT 22U00
WORKSHOP OPRUIMEN
Hoe kan je orde scheppen en orde
houden en thuiskomen in een rustgevend
huis? Krijg tips en adviezen om orde in de
chaos te brengen en gericht en doeltreffend op te ruimen.
Begeleidster: Katje Jorissen – zie facebook: Happy Home Feng Shui VZW
Maximum 12 deelnemers
Prijs: 8 euro
Inschrijven: Tel. 012 21 46 98 - dienstencentrum@riemst.be

TOURNÉE MINÉRALE: EEN
MAAND ZONDER ALCOHOL!
‘Tournée Minérale’ is terug! De
DrugLijn en Stichting tegen Kanker
roepen alle Belgen opnieuw op
om in februari een maand geen
alcohol te drinken. Daar zijn goede
redenen voor: alcohol, ook als
je weinig drinkt, heeft invloed op
bijna alle organen in het lichaam en
hangt samen met ongeveer 200
verschillende aandoeningen. Door,
voor het eerst of opnieuw, mee te
doen met de campagne krijgt je
lichaam de tijd om te recupereren
van je gewoonlijke alcoholgebruik.
Heel wat deelnemers voelen zich
dan ook beter in hun vel. Ga dus
de uitdaging aan! Je zal zien: je
hebt geen alcohol nodig om je te
amuseren.

Alle 15- tot 17-jarigen zijn welkom
op een energieke dag vol beweging, spelletjes en ervaringsworkshops rond stereotypen, geweld,
racisme, homohaat, pesten en
vooroordelen.
Wil jij samen met ons en onze
Jeugdraad over de streep gaan?
Schrijf je dan nu in! Deelname is
gratis en de lunch is inbegrepen.
Inschrijven kan tot 1 februari via
jeugd@riemst.be.

NIEUW OP DE DIENST
TOERISME
Vanaf nu kan je op onze dienst Toerisme een nieuwe folder terugvinden over de Limburgse gesneuvelde soldaten van WO I.

Meer info en inschrijven via www.
tourneeminerale.be. Dit jaar kan je
er ook vrienden uitdagen, of laten
weten dat je met je club of zaak
een alcoholvrij evenement organiseert.
Bron: VAD & Logo Limburg

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

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

DINSDAG 20/02 EN 20/03 |
19U00 TOT 22U00
WORKSHOP: MEER IDEEËN VOOR
MINDER VLEES
Wil je vaker vegetarisch eten en zoek je
inspiratie of informatie? Hoe krijg je je
gezin mee in het verhaal? Krijg bruikbare
tips en achteraf kan je verder uitwisselen
via een platform.
Begeleidster: Christel Vanderheyden.
Organisatie: Sigurya
Prijs: 18 euro, 10 euro sociaal tarief
Meer info en inschrijven: www.vormingplus-limburg.be of tel. 011 56 01 00 (code
189667SA)

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

VAKANTIEPERIODES EN INSCHRIJVINGSDATA KINDEROPVANG 2018
Ukke Puk. Daarvoor moet je eerst
Tijdens de schoolvakanties biedt
deelnemen aan één van onze
het gemeentebestuur kinderopvang
infovergaderingen. Hieronder vind
aan op verschillende locaties. Ook
je de inschrijvingsdata voor de
als je doorheen het jaar op zoek
vakantieperiodes en de data van
bent naar buitenschoolse opvang
de infovergaderingen.
kan je terecht bij de kinderopvang
Start inschrijven
kinderopvang
vakantieperiode

Vakantieperiode

Infovergaderingen

2 maart

paasvakantie

27 maart

1 juni

zomervakantie

26 juni

29 september

herfstvakantie

18 september
23 oktober

24 november

kerstvakantie

18 december

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

TERUGKOPPELING INFORMATIEAVOND MERGELGROEVEN
Op 21 november 2017 organiseerden we samen met het Agentschap
Onroerend Erfgoed een informatieavond over de mergelgroeven
in onze gemeente. Het huidige
beleid werd toegelicht, net zoals het
onroerenderfgoedrichtplan en de
toekomstvisie voor mergelgroeven.
Tijdens deze informatieavond werd
er ook geluisterd naar de inwoners
die het meeste te maken hebben
met de mergelgroeven. Het verslag
van de informatieavond met de
aandachtspunten voor de gemeente en het agentschap kan je hier
terugvinden: https://www.riemst.
be/nl/wonen/groeven/nieuws.
Nog vragen? Dan kan je terecht
bij de dienst Groeven en Veiligheid
via mike.lahaye@riemst.be of tel.
012 44 03 95 of bij het Agentschap Onroerend Erfgoed via
aukje.dehaan@vlaanderen.be of
tel. 02 553 16 58

07/11 Léana Bragard, do. van
Florian en Céline Retelet, Val-Meer
08/11 Lily Jeurissen, do. van Davy
en Anne Nolmans, Val-Meer
14/11 Emma Schepers, do. van
Frank en Sabrina Goessens,
Vroenhoven
15/11 George Baerten, zn.
van Joris en Leentje Bruninx,
Genoelselderen

20/11 Lori Meex, do. van Kristof en
Ileen Defever, Vroenhoven
25/11 James Mullenders, zn.
van Bryan en Chana Abdellah,
Vlijtingen

HUWELIJKEN
10/11 Robin Verjans en Jill Huyts,
Vlijtingen
13/11 Bart Stukken en An
Gargouri, Membruggen

OVERLIJDENS
02/11 Catherina Tilkin
(°22/05/1939), wed. van Antoon
Verjans, Riemst
05/11 Christiaen Coenegrachts
(°21/06/1942), wed. van Hilda
Monard, Riemst
06/11 Amelie Herlitska
(°11/11/1930), wed. van Albert
Kellens, Lafelt
10/11 Cornelis Lenaerts
(°10/10/1933), echtg. van Maria
Ackermans, Millen

15/11 Mattéo Reggers, zn. van
Frédéric en Elke Reggers, Zichen

13/11 Peter Meers en Sanne
Stevens, Riemst

16/11 Ties Aerenhouts Jadoulle,
zn. van Kevin en Francesca
Jadoulle, Millen

25/11 Antoine Welkenhuyzen en
Mariella Jackers, Heukelom

11/11 Catharina Schiepers
(°01/01/1930), wed. van Frans
Hardy, Kanne

18/11 Noor Onclin, do. van Jos en
Anouk Champagne, Herderen

HUWELIJKSJUBILEA

24/11 Mariette Vanasch
(°02/06/1935), wed. van Evrard
Moors, Bolder

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

18/11 Nina Noelmans, do. van Dirk
en Vanessa Gielen, Val-Meer

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

19/11 Amélie Castro, do. van
Ronny en Anneleen Cousin, ValMeer

18/11 Novan Volkers, zn. van
Kenny en Jamy Brux, Vlijtingen

GOUD
10/11 Herman Biesmans en Maria
Meertens, Herderen
24/11 François Courtens en Helena
Huntjens, Zichen

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

www.riemst.be

BELGIE(N) - BELGIQUE

Ontdek de
carnavalskalender!

ALS MIJN LEVEN
STOPT, KAN EEN ANDER
VERDER… P 2
DE CARNAVALSWAGENS
RIJDEN UIT! P 2
TOERISTISCH RIEMST IN
CIJFERS P 3
WEETJES P 4

Voorwoord

FAMILIELEVEN NOVEMBER 2017
GEBOORTEN

GEMEENTERAADSLEDEN
(per partij in alfabetische volgorde)

Spring dus zeker eens binnen bij
de dienst Toerisme (Villa Neven) en
ontdek ons prachtige aanbod!

PB- PP

WEETJES

Ontdek ook onze andere publicaties of heerlijke streekproducten. Ben je geïnteresseerd in de
kapelletjes of de grotten van onze
gemeente? Dan spreken onze
diverse boeken jou zeker aan! Ben
je een fervente fietser of wandelaar? Dan vind je hier verschillende
leuke fiets- en wandelroutes. Of wil
je liever proeven van wat Riemst
allemaal te bieden heeft? Koop het
heerlijke grottenbier, het Riemster
dröpke, wijn van het Wijnkasteel of
andere streekproducten. Ook kan je
hier terecht voor de gratis brochures van alle steden en gemeenten
van Limburg, de Ardennen, de kust
en de evenementen.

bpost

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

CHALLENGE DAY: STAP JE MEE
OVER DE STREEP?
Challenge Day (bekend van ‘Over
de Streep’) komt op 10 maart naar
Riemst!

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

MARK VOS (CD&V)
BURGEMEESTER

26/11 Elisa Bastiaens
(°15/05/1923), wed. van Joannes
Savenay, Bolder

In deze editie zetten we graag onze energiezuinige maatregelen in de kijker. We
proberen als gemeentebestuur niet alleen
het goede voorbeeld te geven, we willen
ook jou ondersteunen via informatieavonden, subsidies en het geven van advies. Zo
werken we samen met jou verder aan een
energiezuinig Riemst.
Op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op
21 januari kreeg je de kans om je te registreren als orgaandonor. Voor veel mensen
betekent zo’n registratie een levensreddende stap. Wil jij je alsnog laten registeren of
ontvang je graag meer informatie? Spring
zeker binnen bij onze dienst Bevolking.
Aan het begin van het nieuwe jaar geven
we graag enkele cijfers mee over het toerisme in Riemst. Daaruit blijkt immers dat
we blijven groeien. In 2018 opent de langverwachte ondergrondse fietsroute, een
unieke beleving in onze mergelgroeven.
Februari betekent ook het begin van de
carnavalsstoeten, een gezellig volksfeest
dat je ook dit jaar niet mag missen. Ontdek
de volledige kalender in deze 37Zeventig.
Onze jeugd nodig ik graag uit om in te
schrijven op onze Challenge Day, een
energieke dag waarop je op een toffe manier met elkaar praat over gevoelige, maar
belangrijke onderwerpen. Durf jij het aan
om mee over de streep te gaan?
Het nieuwe jaar is ondertussen ingezet,
maak er een onvergetelijke tijd van!
Mark Vos
Burgemeester

IN DE KIJKER

ENERGIEZUINIG RIEMST
Wist je dat de gemeente verschillende
maatregelen neemt voor energiezuinigheid? Op die manier willen we het goede
voorbeeld geven. En er is meer: ook jij
als inwoner kan rekenen op onze steun!

Voertuigen op CNG (aardgas)
In het kader van de verjonging van het wagenpark kocht het gemeentebestuur van
Riemst twee auto’s
op CNG (aardgas),
de meest energiezuinigie
fossiele
brandstof,
aan.
Deze wagens stoten tot 25% minder
CO2 uit, 60 tot 80%
minder stikstofoxiden en
95% minder fijn stof dan een dieselvoertuig.
Naast de verjonging van het wagenpark kadert deze aankoop ook in de bijdrage tot het
behalen van de Europese 20/20/20 doelstellingen waarbij er 20% minder CO2-uitstoot
moet zijn tegen 2020.
Ook het aantal laadpalen voor elektrische
wagens zal in de toekomst uitgebreid worden, op dit moment zijn er twee laadpalen
beschikbaar in onze gemeente. Eén laadpaal
is te vinden aan sporthal Op ’t Reeck, de andere op het Statieplein in Kanne.

Zonnepanelen op het gemeentehuis
Enkele gemeentelijke gebouwen zijn reeds
voorzien van zonnepanelen, maar in 2018 zal
ook het gemeentehuis aan dit lijstje toegevoegd worden. De plaatsing is goed voor een
investering van 81.944 euro, die een besparing van 30% op energiekosten zal opleveren.

Energiezuinige gasketels
Recent werd ook de stookplaats in GBS De
Driesprong in Millen gerenoveerd: de oude
stookolieketels werden vervangen door energiezuinige, condenserende gasketels. Hiermee zetten we in op rationeel energiegebruik
waarbij economisch verantwoord wordt omgegaan met verschillende energiebronnen.

En wat doen we voor jou?
De gemeente maakt dit jaar 50.000 euro
vrij voor een klimaatfonds om inwoners aan
te moedigen en te subsidiëren bij duurzame
investeringen. Via verschillende initiatieven
van de gemeente i.s.m. Dubo en Stebo kan
jij rekenen op onze steun. Op regelmatige
tijdstippen worden er informatieavonden
georganiseerd. Alle mogelijkheden om jouw
woning energiezuiniger te maken, worden
dan toegelicht. Heb jij de laatste informatieavond gemist? Kom vrijblijvend langs tijdens

het spreekuur van Stebo, elke donderdagnamiddag tussen 15.00 u. en 17.00 u. op het
gemeentehuis. Zij helpen je graag verder met
al je vragen! Op de laatste gemeenteraad van
2017 is ook de subsidie voor inwoners die
een asbestinventaris door een deskundige
laten opmaken, goedgekeurd.
Daarnaast maken we in 2018 een verhoogd
budget vrij voor het groenonderhoud in de
gemeente. Zo investeren we in totaal 500.500
euro in onkruidbestrijding op kerkhoven en
het openbaar domein, aan het maaien van
bermen, gazons en grazige vegetaties, aan
het reinigen van stoepen van onbewoonde panden, aan het groenonderhoud in de
wijken, aan snoeiwerken en het onderhoud
van meer dan 3000 bomen. Op die manier
werken we verder aan een energieneutraal
Riemst!

BEVOLKING

MILIEU

ALS MIJN LEVEN STOPT,
KAN EEN ANDER VERDER…

EVERZWIJNEN IN RIEMST?
ZO GA JE ER MEE OM!
De laatste jaren worden er steeds vaker everzwijnen gesignaleerd in (de buurt van)
Riemst. Een tijdje geleden was het zelfs een hot item in de nationale en regionale
pers. Maar hoe ga je om met deze dieren?

Heb je everzwijnen gezien? Dan kan je dit melden bij de dienst Milieu via milieu@riemst.be
of tel. 012 44 03 40. Zij zullen de melding
overmaken aan de bevoegde overheden.

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

Praat erover
We hopen met dit artikel je uit te nodigen om
over orgaandonatie te praten in familiekring,
onder vrienden, collega’s,... Praten over de
dood – je eigen dood – blijft een moeilijk onderwerp, maar weet dat je een ander leven
kan redden, door je als orgaandonor te registreren.
Meer info: www.health.belgium.be.

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

Met “Jong Redt Oud” wil het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) jongeren
warm maken voor het erfgoed uit hun buurt:
het kapelletje om de hoek, het kerkhof bij de
school of de oude molen in de wei. Jongeren
ontdekken zo de verhalen achter het erfgoed
en worden mee verantwoordelijk voor het onderhoud en de ontsluiting ervan.
De ervaringen uit de vijf pilootprojecten en
de bijhorende expertise uit de erfgoedsector
werden samen met heel wat praktische tips
gebundeld in een inspiratiegids en op een
website. Met “Jong Redt Oud” geven we
niet alleen het goede voorbeeld, de provincie
biedt ook financiële ondersteuning aan initiatiefnemers.

© provincie Limburg

Welk Limburg wil jij?
Is een ”Betonstop” in Limburg nodig of is
er nog meer dan genoeg ruimte? Onder
het motto ”Welk Limburg wil jij?” gaat de
Provincie Limburg in gesprek met alle
Limburgers over de toekomstige invulling
van onze provincie.
Een online platform vormt het komende
jaar dé centrale plek voor het debat over
het Limburg van de toekomst. Denk mee
op www.welklimburgwiljij.be en laat jouw
idee, visie of suggestie over de toekomst
van onze provincie achter.
Surf naar www.welklimburgwiljij.be

Ben je leerkracht, leider in een jeugdbeweging of gemeentemedewerker cultuur, erfgoed of jeugd en wil je een groep jongeren
mobiliseren om de handen uit de mouwen te
steken? Laat je dan inspireren op www.jongredtoud.be en meld je project aan.

CULTUUR

DE CARNAVALSWAGENS
RIJDEN UIT!
Februari betekent het begin van de carnavalsstoeten, een niet te missen volksfeest
in Riemst. Meer dan 20 carnavalsverenigingen en honderden vrijwilligers hebben
zich wekenlang ingezet om prachtige wagens te realiseren en sfeervolle stoeten
voor te bereiden. Zet je clownsneus op en kom mee vieren!

Carnaval als volkscultuur

Carnavalskalender

Carnaval maakt deel uit van het cultureel erfgoed en is in Riemst een integraal onderdeel
van de volkscultuur. Van de meer dan 20
carnavalsverenigingen bestaan sommigen
al meer dan 55 jaar. Na de officiële opening
Carnavalesk op 11 november en de prins- en
prinsessenballen, breekt nu de tijd van de
stoeten aan.

Ontdek hier de kalender van de carnavalsstoeten. Voor overige activiteiten van de
carnavalsverenigingen, hou je best onze
UitinRiemst in de gaten, zo mis je geen enkel
feestje.

11/02

14.30 u.

Carnavalsstoet Kanne CV De Witters

12/02

14.11 u.

Stoet ‘Grensovergang’ Vroenhoven CV De Smokkeleire

13/02

14.00 u.

Kinderstoet Kanne JCV Os Greune

17/02

14.11 u.

Carnavalsstoet Genoelselderen CV St-Mattestokers

03/03

19.33 u.

Lichtstoet Vlijtingen KV Albanus lll & CV de Sjoemeleire

11/03

14.33 u.

Halfvastenstoet Val-Meer CV De Knapzèk

17/03

14.33 u.

Carnavalsstoet Millen CV De Kattëdawërs

Een initiatief van de
provincie Limburg
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, BE

BEVOLKING

WORD JIJ VRIJWILLIGER
TIJDENS DE
VERKIEZINGEN
VAN 14/10/2018?
Zoals bij alle andere verkiezingen wordt ook dit jaar een beroep gedaan op veel medewerkers. In principe kunnen alle Belgische kiesgerechtigden aangeduid worden
als bijzitter van een stembureau. Misschien werd jij nog nooit opgeroepen, maar
voel je er wel iets voor om deel uit te maken van een stembureau? Je kunt je nu
vrijwillig aanbieden om als bijzitter te fungeren!

Wat is de rol van de bijzitter?

Stel je kandidaat!

De bijzitter staat de voorzitter van het stembureau bij om de kiesverrichtingen zo vlot
mogelijk te laten verlopen. Dat gebeurt o.m.
door het aannemen en teruggeven van identiteitskaarten van de kiezers, oproepingskaarten afstempelen, stembiljetten plooien,…

Ben jij minstens 18 jaar, kiesgerechtigd en wil
je zondag 14 oktober de functie van bijzitter
in het stembureau van je kieswijk opnemen?
Bezorg zeker onderstaande contactgegevens aan de dienst Bevolking via bevolking@
riemst.be of tel. 012 44 03 11. Je krijgt een
bevestiging van je kandidatuur.

Tussen 8.00 u. en 14.00 u. zit je volop in de
verkiezingsdrukte. Als tegenprestatie ontvang
je een kleine financiële vergoeding en kun je
rekenen op een broodjesmaaltijd.

www.jongredtoud.be

limburg.be

uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 23 februari,
evenementen dienen vóór zondag 4 februari ingevoerd te zijn in de UiTdatabank. Meer info op www.riemst.be.

Gewonde everzwijnen of andere gewonde
wilde dieren kan je best melden bij een dierenopvangcentrum (Natuurhulpcentrum Opglabeek – tel. 089 85 49 06).

Meer info via de dienst Cultuur – cultuur@riemst.be – tel. 012 44 03 73.

Jong Redt Oud: Mobiliseer
de jongeren in jouw
gemeente om hun erfgoed
mee te onderhouden.

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

•
•
•
•
•

Naam en voornaam
Rijksregisternummer
Adres
E-mailadres
Telefoonnummer

Kadavers van everzwijnen dienen door een
erkend destructiebedrijf te worden opgehaald
(Rendac – www.rendac.be – tel. 053 64 02
34). De aanvrager staat in voor de kosten.

Wat met schade?
Everzwijnen kunnen overlast veroorzaken
zoals schade aan landbouwgewassen of
tuinen of ze kunnen betrokken geraken bij
verkeersongevallen. Schade wordt enkel vergoed door het Agentschap voor Natuur en
Bos indien je kan bewijzen dat je preventieve
maatregelen genomen hebt om de schade te
voorkomen.

Jacht op everzwijnen
Everzwijnen hebben bij ons geen natuurlijke
vijanden, daarom wordt de populatie ingedijkt
door bejaging. Jacht op everzwijnen is het
ganse jaar door toegestaan.

KERST IN DE DORPSRESTAURANTS

VRIJDAG 2/02 | 15U00 TOT
20U00 LICHTMISWANDELING ZUS-

Hoe ga je ermee om?
Everzwijnen zijn wilde dieren. Wij geven enkele tips over hoe je best met deze dieren
omgaat.
• Voeder geen wilde dieren en laat geen
etensresten achter.
• Bewaar afstand tot wilde dieren en hou
honden steeds aan de lijn (dit is in Riemst
overal verplicht volgens het politiereglement ‘Hinder’).
• Als je een everzwijn tegenkomt, probeer
je dan te verschuilen, everzwijnen hebben
geen goed zicht.
• Klap in de handen als een everzwijn niet
wegloopt.
• In het uitzonderlijke geval als een dier aanvalt, zoek dan de hoogte op.

GEFLITST
22/12 OPENING MOUNTAINBIKEROUTE

KAARTAVOND T.V.V. VROENHOVEN VV
Locatie: Voetbalkantine, sportcentrum,
Maastrichtersteenweg 78b, Vroenhoven.
Organisatie: Vroenhoven VV.

ZONDAG 4/02 | 11U30 TOT
19U00 JUMBO MOSSELDAG

TOERISTISCH RIEMST
IN CIJFERS
5/01 HULDIGING PERSONEELSLEDEN NIEUWJAARSRECEPTIE PERSONEEL

Het toerisme in Riemst loopt goed. De logiesbedrijven blijven groeien en ook het
aantal overnachtingen stijgt. Naast de bestaande toeristische parels, komt er in
2018 een extra troef bij: fietsen onder de grond.

Wist je dat er op dit moment maar liefst 19
logiesbedrijven, een kampplaats en een
camperterrein zijn in Riemst? De logiesbedrijven zijn goed voor 311 bedden. En we
blijven groeien. In 2017 openden Hotel De
2 Broeders (Millen), Villa ZussEnzo (Zussen),
Appartement Belle Vue (Genoelselderen) en
Vakantiewoning Hoeve Coenegrachts (Lafelt).
Daarnaast kocht de gemeente een grotwoning aan in het Avergat, voor het project ‘fietsen onder de grond’.

VRIJDAG 2/02 | 20U00

SOUGNÉ-REMOUCHAMPS Afstanden:
4, 7, 12, 21 of 30 km – met eigen vervoer
Vertrek: Centre récréant, Avenue de la
Poralée, Soigne-Remouchamps. Organisatie: Wandelvrienden Tongeren-Riemst.
Contactpersoon: Marc Luyck – tel 012 45
57 67 – marc.luyck1@gmail.com

Meer informatie en nuttige contactgegevens
op www.riemst.be.

TOERISME

Logiesbedrijven en aantal overnachtingen

SEN Wandeling ten voordele van Kom op
tegen Kanker. Je kan ook steunen zonder
te wandelen door een drankje en/of
spek met eieren te eten. Leden van VZW
Wandelsport Vlaanderen krijgen een gratis
consumptie. Vertrek: Zaal Trudo, Zussen
Inschrijving: 2,5 euro. Afstanden: 5 km en
10 km. Vertrek: tussen 15.00 u. en 20.00
u. Organisatie: Lichtmiscomité i.s.m Sportdienst, sportraad Riemst en Tongerse
Wandelvrienden. Contactpersoon: Nico
Steegen - tel. 012 45 39 15 of Leopold
Reggers – gsm 0499 76 58 77

ZATERDAG 3/02 EN ZONDAG
4/02 RECREATIEVE WANDELING TE

Het aantal overnachtingen in Riemst steeg
de afgelopen jaren met 40%. Hiermee zijn
we momenteel de sterkste stijger. In Haspengouw staan we op de 4de plaats, na
Sint-Truiden, Tongeren en Borgloon.

Plannen voor 2018
In 2018 wordt niet alleen de ondergrondse
fietsroute geopend, er komt ook een nieuwe
stappenroute in Val-Meer en in Vroenhoven
wordt een paalcamping ingericht. Ontdek
ook onze nieuwe route ‘Happen en Trappen’!
Het volledige aanbod vind je op www.toerismeriemst.be.

Kom genieten van heerlijke mosselen
of stoofvlees met frietjes. Organisatie:
Harmonieorkest De Volksgalm vzw. Prijs:
basistarief 20 euro, stoofvlees 12 euro
en voor kinderen 6 euro. Locatie: Zaal
Harmonie De Volksgalm. Inschrijven kan
tot 31 januari via volksgalm@telenet.be of
tel. 012 45 11 39

19/01 WERKGROEP GROEVEN RIEMST WINT GESCHIEDKUNDIGE PRIJS
MET HET BOEK ‘DE GROTE BERG’

CARNAVAL: MACHTSOVERDRACHT
VAN DE SLEUTEL AAN DE NIEUWE
PRINS Locatie: Zaal COCK Onder de
Kerk in Kanne. Organisatie: CV De Wittters
Kanne. Contactpersoon: Philippe Beckers
– gsm 0473 96 11 62 – cvdewitters@
gmail.com

ZATERDAG 10/02 | 20U30
PEUMPELEIREBAL Locatie: Zaal St-Cecilia in Kanne. Organisatie: CV De Peumpeleirs. Contactpersoon: Gerard Smeets
– tel. 012 45 35 04 – gerard.smeets2@
telenet.be

ZONDAG 11/02 | 14U11
CARNAVALSSTOET MET AANSLUITEND CARNAVALSBAL Organisatie:
CV De Wittters Kanne. Contactpersoon:
Philippe Beckers – gsm 0473 96 11 62 –
cvdewitters@gmail.com

ZONDAG 11/02 | 17U00
RIEMST GAAT KLASSIEK
Op deze tweede editie van Riemst gaat
klassiek laten duo Daenen & Robaeys zich
van hun beste kant zien op klarinet en piano. Locatie: Onder de brug in Vroenhoven,
Maastrichtersteenweg 212. Prijs: 5 euro
Inschrijven: VVK bij Onthaal Villa Neven,
Tongersesteenweg 8, Riemst. Meer info:
cultuur@riemst.be of tel. 012 44 03 73

MAANDAG 12/02 | 20U11
VERKLEED CARNAVALBAL
Organisatie: CV De Wittters Kanne
Contactpersoon: Philippe Beckers – gsm
0473 96 11 62 – cvdewitters@gmail.com

MAANDAG 12/02 | 14U11

GROTE KIENNAMIDDAG Kiennamiddag
ten voordele van mensen met een beperking. Er is een hoofdprijs t.w.v. 250 euro
en andere talrijke mooie prijzen.
Organisatie: VFG Riemst. Locatie: Zaal
Gasthof Delicia, Visésteenweg 226,
Zichen-Zussen-Bolder. Contactpersoon:
Henri Reynaerts – gsm 0472 77 79 17 of
henri.reynaerts@skynet.be

STOET ‘GRENSOVERGANG’
Locatie: Vroenhoven. Organisatie: CV De
Smokkeleire. Contactpersoon: Bart Geurts
– b.geurts@hotmail.com

OPENING CARNAVALSSEIZOEN
Locatie: Plein Vroenhoven
Organisatie: CV De Smokkeleire
Contactpersoon: Bart Geurts – b.geurts@
hotmail.com

MAANDAG 5/02 | 19U45
GEMEENTERAAD Locatie: Raadszaal
gemeentehuis (1ste verdieping). Vanaf 19.45 u. kun je deelnemen aan het
traditionele vragenkwartier. De agenda
inkijken? Dat kan door op www.riemst.be
achtereenvolgens te klikken op ‘bestuur’
en ‘agenda’.

VRIJDAG 9/02 | 20U11
PRINSENBAL Locatie: Tent kerkplein in
Vroenhoven. Organisatie: CV De Smokkeleire. Contactpersoon: Bart Geurts –
b.geurts@hotmail.com

21/01 HULDIGING EREBURGER FREDDY LOIX

ZATERDAG 10/02 | 15U00

ZONDAG 4/02 | 14U00

ZONDAG 4/02 | 14U11

© Andreas Gijbels – www.reclamos.be.

De wetgeving rond orgaandonatie dateert
van 1986 en hanteert het principe ‘Zwijgen is
toestemmen’. Iedereen die ouder is dan 18
jaar en
• of ingeschreven is in het bevolkingsregister
• of meer dan 6 maanden in het vreemdelingenregister is ingeschreven
is automatisch orgaandonor in België. In de
praktijk zullen de artsen, ook als niets geregistreerd is rond orgaandonatie, bij de nabestaande navragen hoe de overledene stond
tegenover orgaandonatie. Dit is altijd een
moeilijk gesprek op een moeilijk moment.

Melding maken

Wil je vermijden dat je familie deze moeilijke keuze moeten 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.

© Theo Houben

Wetgeving orgaandonatie

Wilsverklaring afleggen

© TLieve Molenaers

Orgaantransplantatie is voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen van levensbelang. In ons land wachten meer dan duizend mensen op
een nieuw leven via orgaandonatie. Als jouw leven stopt, kan een ander verder.
Organen die gedoneerd kunnen worden zijn
het hart, de nieren, de longen, de lever, de alvleesklier en de dunne darm. Enkel patiënten
die hersendood verklaard worden, kunnen
donor zijn. Deze diagnose wordt gesteld door
drie artsen die onafhankelijk optreden. Pas
dan wordt orgaandonatie mogelijk.

WAT TE DOEN IN FEBRUARI

DINSDAG 13/02 | 14U00
KINDERCARNAVALSSTOET MET AANSLUITEND KINDERCARNAVALSBAL
Organisatie: CV De Witters Kanne i.s.m.
JCV Os Greune. Locatie: Zaal Alliance,
Kanne. Contactpersoon: Philippe Beckers
– gsm 0473 96 11 62 – cvdewitters@
gmail.com

WOENSDAG 14/02 | 19U30
LEZING GOGRI: ‘VAKWERKBOUW IN
BEIDE LIMBURGEN’ Locatie: Polyvalente
zaal van De Boekerij, Paenhuisstraat 13,
Riemst. Organisatie: GORGI. Spreker:
Coen Eggen. Deelnameprijs: 2 euro,
abonnees van GORGI gratis. Contactpersoon: Ludo Melard – tel. 012 23 20 80

WOENSDAG 14/02 | 20U11
HARING HAPPEN Locatie: Tent Kerkplein
Vroenhoven. Organisatie: CV De Smokkeleire. Contactpersoon: Bart Geurts –
b.geurts@hotmail.com

DONDERDAG 15/02 BLOEMSCHIKKEN Creatief werken met bloemen
rond een actueel thema. Locatie: Parochiaal Centrum, Kloosterstraat, Vlijtingen
Organisatie: Gezinsbond. Reservatie via
tel. 012 45 23 95

