
           
         
 
 
Datum 
15/11/2013 
  
PERSBERICHT  
                           
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van 
donderdag 14 november 2013 

  
 SINTERKLAASTOCHT PJZB OP 6 DECEMBER 

 
De Parochiale Jeugd Zichen Bolder organiseert op vrijdag 6 december om 17.00 u. 
een Sinterklaastocht doorheen de straten van Zichen-Bolder. 

 
 KINDEREN EN BEJAARDEN VINDEN MEKAAR  

 
De vrije basisschool van Membruggen startte in het schooljaar 2011-2012 een 
samenwerking met het Woon- en Zorgcentrum Eyckendael in Riemst. De 
samenwerking had als doel de verschillende generaties dichter bij elkaar te brengen 
en te laten "leren, ontdekken en genieten" van elkaar. Voor ouderen is immers 
bewezen dat jonge kinderen een positieve invloed hebben op hun gemoed en hun 
gezondheid. Voor de kinderen van de school is het een extraatje om hun sociale 
vaardigheden in de praktijk om te zetten en te zien wat "oud maar niet out" betekent. 
In het voorbije schooljaar vond deze samenwerking niet plaats, maar op vraag van 
het Woon- en Zorgcentrum wordt de samenwerking heropgestart in het schooljaar 
2013-2014. Het gemeentebestuur voorziet in het busvervoer op volgende data: 
19/11, 17/12, 25/02, 1/04, 20/05 en 24/06. 
 
Bert Cilissen, bevoegd schepen – tel. 012 45 59 17 - gsm 0495 79 88 47 – bert.cilissen@riemst.be 
 

 RIEMSTER OUD-STRIJDERS HERDACHT IN BOEK 
 
In 2014 zal het 100 jaar geleden zijn dat WO I begon. In Riemst zijn de verschillende 
heemkundige verenigingen volop bezig met het verzamelen van informatie over alle 
Riemstse oudstrijders. Op basis van deze inventarissen zal er in de loop van 2014 
een boek verschijnen met daarin alle Riemstse oud-strijders en verhalen over 
het oorlogsleven in Riemst. 
De gemeente bekostigt de druk van 500 van de 700 exemplaren. Het Geschied- en 
Ouheidkundig Genootschap Riemst (G.O.G.R.I) ontvangt 2.000 euro subsidies van 
Erfgoedcel Haspengouw voor het drukken van de overige 200 exemplaren. 
Bovendien zal de gemeentelijke dienst Communicatie de lay-out van het boek 
verzorgen. Het boek zal worden verkocht tegen 10 euro per stuk. 
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Nog zal er n.a.v. de 100ste verjaardag van WOI in november 2014 een 
tentoonstelling met randanimatie georganiseerd worden aan de site van de brug 
van Vroenhoven: 
 
• Er wordt een kunstexpositie georganiseerd aan de site van de brug van 

Vroenhoven.  
• De kinderen van de 2de graad van de Riemstse scholen zullen een bezoek 

brengen aan de tentoonstelling. 
• Riemstenaar Bert Vossen werkt een muziekstuk uit over het thema dat zal 

gebracht worden tijdens de tentoonstelling.  
• De dienst Cultuur organiseert er de theatervoorstelling (monoloog) 'De Gekke 

Soldaat' door Tom Lathouwers, voor kinderen vanaf 13 jaar.  
 
Marina Pauly, bevoegd schepen – gsm 0475 93 90 04 – marina.pauly@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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