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Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van 
donderdag 14 juli 2011 
 

 RIEMST KLINKT 
Eerder al besliste het college van burgemeester en schepenen om het evenement 
‘Riemst klinkt’ te organiseren. Blikvanger van het project is de creatie van een 
muziekstuk in samenwerking met alle Riemster muziekverenigingen en zangkoren. 
De bedoeling hiervan is meervoudig: 
- via het thema ‘muziek’ een betrokkenheid bij de inwoners ontwikkelen; 
- de titel ‘Muzikaalste gemeente van Vlaanderen’ tot uiting laten komen, zowel binnen 
als buiten de gemeente; 
- de muziekverenigingen en koren een hoogwaardig stuk ter beschikking te stellen. 
De heer Kevin Houben werd aangesteld als componist. Ondertussen heeft hij de 
compositie van het muziekstuk voltooid. Het gaat om een stuk voor een 
harmonieorkest, met een fanfarebewerking en koorreductie en van een niveau 
‘uitmuntendheid’. Jan Wouters werd aangesteld als tekstschrijver van het 
muziekstuk. 
Op zondag 2 en 9 oktober worden 2 play-ins gehouden waarop de 
muziekverenigingen en koren het muziekstuk zullen instuderen. 
De heren Vital Medaerts en Jozef Jackers, oud-onderwijzers, stellen momenteel een 
boek samen over de geschiedenis van de Riemster muziekverenigignen en koren.  
Het muziekstuk wordt uiteindelijk gelanceerd op het evenement ‘Riemst klinkt’ dat 
plaatsvindt in het weekend van 14 – 16 oktober. 
Het programma ziet er uit als volgt: 
Vrijdag 14 oktober:  
 orgelconcert vanaf 18.00 u. samen met kinderkoor Heyamano, 
houtblazersensemble Concertino en sopraan Renilde Peumans in de kerk van Millen 
 officiële voorstelling van het boek over de Riemster muziekverenigingen en 
koren. 
 Na de voorstelling receptie in par. cult. centrum Millen – tot 24.00 u. – voor alle 
deelnemers. 
Zaterdag 15 oktober: 
 van 15.00 u. – 18.00 u.: open zangstonde op het plein aan het Paenhuys (bij 
slecht weer in de kerk van Riemst), verzorgd door de Muziekacademie Voeren-
Riemst + optreden Tevonaband (Oostheuvel – Lafelt). 
 ‘s avonds: optredens van lokale bands in jeugdhuis De Plekker. 
Zondag 16 oktober: lancering van het muziekstuk met: 



 op verschillende plaatsen op de site van zaal ‘t Paenhuys muzikale optredens 
door de Riemster muziekverenigingen en zangkoren. 
 Theatergroep Ozzy verzorgt de animatie en aankleding. Een gedeelte van de 
aankleding kan blijvend als kunstwerk tentoongesteld worden.  
 tentoonstelling over het thema muziek van lokale kunstenaars in rust- en 
verzorgingstehuis Eyckendael; deze tentoonstelling is heel de maand oktober te 
bezichtigen en is tegelijk aanleiding om het rust- en verzorgingstehuis permanent te 
betrekken bij het project ‘Kunst in de Gang’ 
 afsluiter met een taptoe op het plein aan zaal ‘t Paenhuys. 
 apotheose is de voorstelling van het muziekstuk waarvoor een 
gelegenheidsharmonie is samengesteld bestaande uit de Riemster 
muziekverenigingen en zangkoren. 
We bieden ook busvervoer aan. Daarom voorzien we parkeermogelijkheden op de 
bedrijventerreinen gelegen Op ’t Reeck en Vavantas. De site rond zaal ‘t Paenhuys 
houden we verkeersvrij. Meer details volgen in een later stadium. 
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Voor meer informatie: 
Marina Pauly, schepen van Communicatie - tel. 012 45 90 66 - gsm 0475 93 90 04-
marina.pauly@riemst.be 
Thomas Beusen, cultuurambtenaar - tel. 012 44 03 73 – thomas.beusen@riemst.be 
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