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COLLEGE CREËERT NIEUWE BEVOEGDHEID ‘TEWERKSTELLING’  
 
N.a.v. het Ford-drama, heeft het schepencollege gisteravond één van z’n leden een 
extra bevoegdheid toegekend. Schepen Bert Cilissen, ook al bevoegd voor 
Onderwijs, Volwasseneneducatie, Jeugd en Aankoopbeleid, krijgt er vanaf nu de 
bevoegdheid ‘Tewerkstelling’ bij.  Onder deze noemer worden alle 
tewerkstellingsinitiatieven, zoals werkwinkel, dienstencheques, PWA .... 
gegroepeerd. Het beleid wil zich op deze manier degelijk voorbereiden op de 
economische crisis die Limburg zal treffen, nu (o.a.) Ford en z’n toeleveranciers de 
deuren sluiten. 
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 D'N OPREGTE LEUGENEER BEZOEKT RIEMST OP DINSDAG 5 FEBRUARI 
 
Het gezelschap van ‘D'n Opregte Leugeneer’ strijkt op dinsdag 5 februari, omstreeks 
14.30 u. neer in het bruggebouw van Vroenhoven.  
 
"D’n Opregte Leugeneer" is een carnavaleske eretitel die elk jaar op de dinsdag voor 
carnaval wordt toegekend aan iemand die opvalt door een bepaalde belofte of 
uitspraak. Ooit begonnen als carnavalskrant van Dagblad De Limburger is dit 
inmiddels  uitgegroeid tot een interprovinciaal cultureel uitwisselingsproject met een 
carnavaleske ondertoon, waarbij het verstevigen van de beide Limburgen door 
middel van carnaval de achterliggende gedachte is. Elk jaar gaat een select 
gezelschap op zoektocht naar ‘d’n Opregte Leugeneer’, waarbij beide Limburgen 
worden aangedaan. In het verleden mochten o.a. Gerd Leers, Sef Vergoosen, Martin 
Eurlings, Beppie Kraft, Jan Hoen, burgemeester Alex Vangronsveld en burgemeester 
Jos Som deze titel opeisen.  
 
De tocht begint ’s morgens in het provinciehuis van Hasselt met een ontvangsontbijt, 
en eindigt ’s avonds in het Nederlands Limburgse Vaalsbroek. Tussenstops zijn er in 
de brouwerij van Alken en dus ook in Vroenhoven. 
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 VOORTAAN GRABBELPASACTIVITEITEN ISM JEUGDVERENIGINGEN 

 
Het is een doelstelling in het jeugdbeleidsplan 2011-2013 om grabbelactiviteiten te 
organiseren in samenwerking met jeugdverenigingen. Zo kunnen jeugdverenigingen 
"meegenieten" van de populariteit van de grabbelpas. Bovendien kunnen ze hun 
werking promoten door:   
- een toffe activiteit aan te bieden voor kinderen uit alle deelgemeenten 
- te begeleiden in uniform/kledij van de jeugdbeweging  
- de activiteit te organiseren in of rond hun jeugdlokaal 
- na de activiteit flyertjes uit te delen en mogelijkheid bieden om in te schrijven bij de 
jeugdbeweging. 
 
Concreet komt de samenwerking erop neer dat de jeugdvereniging de activiteit 
uitwerkt en zorgt voor voldoende begeleiding. Zij bepalen ook het max. en het min. 
aantal deelnemers, de leeftijdscategorie van de deelnemers en het tijdstip van de 
grabbelactiviteit.  
 
De dienst Jeugd zorgt voor promotie van de activiteit en betaalt de onkosten van de 
organisatie. Ook de inschrijvingen worden de gemeentelijke dienst Jeugd verzameld.   
 
Chiro Val-Meer heeft zich intussen als eerste geïnteresseerde jeugdbeweging 
gemeld. Ze plant een lasertag-spel in Zaal De Bond in de Paasvakantie (3 of 10 
april).  
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-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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