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PERSBERICHT
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van
donderdag 6 oktober 2011

UITGAVE BOEK 'RIEMST KLINKT'
In het kader van het project 'Riemst Klinkt' besliste het college eerder al om de heer
Jozef Jackers en de heer Vital Medaerts een boek te laten maken over de Riemstse
muziekverenigingen en zangkoren met de titel 'Riemst Klinkt'. Het is een
collectorsitem geworden waarin de lezer zich kan te goed doen aan mooie en soms
ook straffe anecdotes. Bovendien is het boek doorspekt met veel fotomateriaal van
vroeger en nu. Het boek zal worden uitgegeven als 7de deel in de reeks ‘Riemster
Monumenten en Landschappen’. Voor de eerste druk is een oplage van 700
exemplaren voorzien. De kostprijs bedraagt 6.500 euro incl. BTW. Op basis van de
kostprijs wordt de verkoopprijs bepaald op 9,5 euro.
Marina Pauly, bevoegd schepen – tel. 012 45 90 66 – gsm 0475 93 90 04 – marina.pauly@riemst.be

KINDEREN OPENEN JEKERBRUG OFFICIEELOP VRIJDAG 28 OKTOBER
De nieuwe brug aan de Brugstraat over de Jeker in Kanne is inmiddels alweer in
gebruik, maar wacht nog op een officiële opening. Die eer valt de kinderen van de
vrije basisschool ‘Jekerdal’ te beurt op vrijdag 28 oktober. Voor deze gelegenheid
stellen ze ook hun muurschildering voor. Het kunstproject is tvv leeftijdsgenootjes
van Nicaragua. Het hele programma start om 14.00 u. en eindigt omstreeks 14.45 u.
met een receptie op de speelplaats van de lagere school.
Gerard Stratermans, bevoegd schepen – tel. 012 45 61 28 – gsm 0475 81 74 13 –
gerard.stratermans@riemst.be

RIEMSTER JEUGDVERENIGINGEN EN JEUGDHUIS DE PLEKKER STRIJDEN
VOOR 3DE KEER OM DIKKE BERTHA
Tijdens het schepencollege van 14/10/2010 werd het voorstel om een sportieve
competitie te organiseren tussen de jeugdverenigingen en jeugdhuis De Plekker
goedgekeurd. Ondertussen staat de wisselbeker, genaamd "de Dikke Bertha", nog
steeds in het lokaal van KSJ Riemst. Zij had het sterkste volleybal- en bowlingteam.

De diensten Sport en Jeugd organiseren op zaterdag 22 oktober van 20.30 tot 23.30
u. een 3de confrontatie op het kartingcircuit van Action Kart in Hasselt. Inschrijven
kan tot 19 oktober 2011. Deelname is gratis.
Bert Cilissen, bevoegd schepen – tel. 012 45 59 17 - gsm 0495 79 88 47 – bert.cilissen@riemst.be
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