
           
         
 
 
Datum 
21/09/2012 
  
PERSBERICHT  
                           
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van 
donderdag 20 september 2012 

  
  
 BIBLIOTHEEKWEEK VAN 20 TOT EN MET 28 OKTOBER 

 
Van 20 tot en met 28 oktober 2012 vindt de jaarlijkse Bibliotheekweek plaats. Dit jaar 
luidt de slogan: wie wordt de bibste van het land? Het thema draait rond de toekomst 
van de bibliotheek. Daarom organiseert de bib de verwendag in het teken van 
duurzaamheid ‘zorgen voor morgen’.  
Programma: 
Zaterdag 20 oktober (van 14.00 u. tot 17.00 u.):  
landelijke verwendag in samenwerking met: 

1. Wereldwinkel: demonstratie en proeven van wijn en andere lekkernijen 
2. Jambrouwerij: bereiden en proeven van jam 
3. KVLV: Fruit uit de achtertuin: gerechten bereiden met appels en peren 
4. Stebo: informatie over (energie)premies bij (ver)bouwen en technisch advies 

rond duurzaam (ver)bouwen. De bezoekers ontvangen een jampotje als 
attentie. 

 
Woensdag 24 oktober en zaterdag 27 oktober:  
2de handsboekenverkoop tijdens openingstijden. Vanaf maandag 29 oktober tot 7 
november: gratis boek met bon uit InfoPlus. 
 
Jan Peumans, bevoegd schepen – tel. 02 552 11 06 – jan.peumans@vlaamsparlement.be 
 

 JEUGDWERKINITIATIEVEN ONTVANGEN 3.500 EURO KAMPTOELAGE EN 
KAMPVERVOER 
 
Op basis van het gemeentelijk reglement voor betoelaging van jeugdkampen en 
kampvervoer, goedgekeurd door de gemeenteraad op 14/11/2005, hebben volgende 
verenigingen recht op een toelage van jeugdkamp en kampvervoer.  
Jeugdkamp 
Chiro Vlijtingen: 850,00 euro 
PJZB en KLJ Zichen: 925,00 euro 
KLJ Millen: 250,00 euro 
KLJ Membruggen: 115,00 euro 



Kampvervoer 
Chiro Vlijtingen: 340,00 euro 
PJZB en KLJ Zichen: 420,00 euro 
KLJ Millen: 320,00 euro 
KLJ Membruggen: 264,00 euro 
Totaal bedraagt de betoelaging aan de jeugdwerkinitiatieven 3.484,00 euro voor 
kamptoelage en -vervoer. 
 
Bert Cilissen bevoegd schepen – tel. 012 45 59 17   – gsm 0495 79 88 47 – bert.cilissen@riemst.be 

  
-Einde persbericht-  
 
Voor meer informatie: 
Marina Pauly, schepen van Communicatie - tel. 012 45 90 66 - gsm 0475 93 90 04-
marina.pauly@riemst.be 
Lieve Ketelslegers, diensthoofd Communicatie  - tel. 012 44 03 05 - gsm 0475 62 52 82 - 
lieve.ketelslegers@riemst.be 
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