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Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van 
donderdag 25 april 2013 

  
 VAN 16 TOT 23 MEI: WEEK VAN DE OPVOEDING - THEMA "OPVOEDEN 

NATUURLIJK" 
Het thema van de week van de opvoeding is " Opvoeden natuurlijk ! ".  Dit onderwerp 
wil benadrukken dat opvoeden iets heel 'natuurlijks' is en het verwijst ook naar het 
respect voor de natuur. 
 
In het kader van deze week organiseert de dienst Welzijn i.s.m. de opvoedingswinkel 
Zuid-Limburg 4 activiteiten. Op iedere locatie wordt de rode loper uitgelegd voor de 
ouders en wordt de werking en de locatie van het opvoedingsloket bekend gemaakt. 
 
1. Kind en Preventie: via het project Babbelschatten worden er opvoedingstips 
uitgedeeld in schatkistjes en de aanwezigen ontvangen een slabbetje van de 
gemeente met de tekst "Smossen voor meer bossen". 
2. Kinderopvang: op bladwijzers geven kinderen een compliment voor hun ouders. 
3. Loket van de opvoedingswinkel: kennismaking voor de ouders met het loket . De 
ouders ontvangen een glaasje fruitsap van de wereldwinkel 
4. Bibliotheek: informatiestandje van de opvoedingswinkel en kleurwedstrijd - lezing 
"Positief Opvoeden" door Christel Daenen op 21 mei in zaal het Paenhuys 
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       20.000 EURO SUBSIDIE VOOR INFRASTRUCTUURWERKEN AAN HET P.C. 

MOMERKINNE MEMBRUGGEN EN ZAAL CONCORDIA VLIJTINGEN 
 
De vzw  Parochiaal Centrum Momerkinne wenst herstellingswerken aan PC 
Momerkinne uit te voeren. De totale kostprijs van de voorgestelde werken bedraagt 
bijna 10.000 euro. Het college van burgemeester en schepenen beslist, op basis van 
artikel 14 van het gemeenteraadsbesluit van 14/05/2012, om op basis van de 
ingediende facturen, een uitbetaling te doen en koppelt hieraan de voorwaarde dat 
de betalingsbewijzen afgeleverd moeten worden ten laatste 25 juni 2013.  De toelage 
die hiermee overeenstemt is 7.757 euro.  
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Ook de vereniging Koninklijke Harmonie Concordia wenst verbouwingswerken uit te 
voeren aan zaal "Concordia" in Vljitingen. De totale kostprijs van de gefactureerde 
onderhoudswerken aan de infrastructuur van deze vereniging bedraagt 23.047,64 
euro. De toelage die hiermee overeenstemt is 18.547,23 euro. Maar, aangezien de 
onderhoudstoelage maximum 12.500 euro bedraagt heeft de Koninklijke Harmonie 
Concordia Vlijtingen enkel op dit bedrag recht.   
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       6DE GEMEENTELIJKE SPORTELDAG OP 28 MEI 
 
De gemeentelijke dienst Sport organiseert op dinsdag 28 mei voor de 6de keer de 
gemeentelijke sporteldag. Deze vindt plaats en rond de sporthal “Op 't Reeck” in 
Riemst. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
09.00 u. – 09.30 u.   ontvangst en inschrijving 
09.30 u. – 12.00 u.   keuzeactiviteit voormiddag 
12.00 u. – 13.00 u.   middagpauze 
13.00 u. – 15.30 u.   keuzeactiviteit namiddag 
 
De keuzeactiviteiten zijn curve bowling, fietsen, petanque, volkssporten, wandelen, 
dans, flexi bar/Xco en boogschieten.  
 
Deelname aan deze (50+) sportdag is gratis. De gemeente biedt een flesje water aan 
de deelnemers aan.  
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       SPORTELTOUR VERSCHUIFT NAAR 7 JULI 2013 
 
De sporteltour wordt verplaatst van zondag 30 juni naar zondag 7 juli.  
Dit n.a.v. de opening van de Waterburcht in Millen op 30 juni, waardoor deze locatie niet 
bruikbaar is als start/stopplaats..  
 
De Sporteltour vindt voor de 2de maal plaats. Het is een fietstocht (+/- 40 km) rond de 
mooiste plekjes in Riemst waar men op enkele stopplaatsen kan genieten van onze lekkere 
streekprodukten. Start- en aankomstplaats is op de 4 locaties.  
 
Het programma:  
Inschrijven fietstocht tussen 10.00 u. - 14.00 u., deelnameprijs: 5 euro voor volwassenen / 3 
euro voor kinderen (vanaf 6 jaar). In de prijs zit verzekering en streekproducten op de 
verschillende stopplaatsen. Start-/stopplaatsen: Grotten Zichen (grottenbier + grottenkaas), 
brug Vroenhoven (grotchampignonsoep), cafetaria sporthal Hirtheren (toastje met jam) en 
waterburcht Milllen (Millerse Mop).  
 
Elke deelnemer krijgt bij de start ook een stempelkaart mee. Deelnemers krijgen ook punten 
voor de E-portemonnee.  
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       EERSTE KEER SPORTKAMP VOOR 13+  IN ZOMERVAKANTIE  
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De Dienst Sport organiseert voor het eerst een sportkamp voor 13-plussers. Op 
maandag 8, dinsdag 9 en woensdag 10 juli worden er activiteiten ingepland voor 
deze doelgroep. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
8/07: bootcamp + spinning in de sportoase in Tongeren (voormiddag), bowling + 
lasergame in de Activ in Tongeren (namiddag). Kostprijs: 10 euro. 
9/07 juli: outdoordag in Eben-Emael georganiseerd door Survive-All. Kostprijs: 15 
euro. 
10/07: minigolf (voormiddag) + zwemmen in Hengelhoef (namiddag). Kostprijs: 5 
euro. 
 
Op 8 en 9 juli gebeurt de verplaatsing per fiets, op 10 juli is er gemeentelijk 
busvervoer.  
 
Ook voor de andere leeftijdsgroepen plant de dienst Sport een aantal uitstappen, als 
afsluiter van de sportkampen. Het programma:  
 
29 juli:  Voor de 5 – 6 jarigen (geboortejaar 2007 -2008): Speelparadijs Molenheide in 
Houthalen-Helchteren van 10.00 u. tot 15.00 u.. Kostprijs: 5 euro. 
 
31 juli: Voor de 7 – 9 jarigen (geboortejaar 2004 – 2005 – 2006): Sportbos in 
Kiewit/Hasselt van 10.00 u. tot 16.00 u..  Kostprijs: 5  euro. 
 
5 aug.: Voor de 10 – 12 jarigen (geboortejaar 2001 - 2002 - 2003): Speelparadijs 
Molenheide (minigolf + zwemmen) in Houthalen-Helchteren van 09.00 u. tot 15.30 u. 
Kostprijs: 5 euro.   
 
Voor deze 3 activiteiten zorgt de gemeente voor busvervoer.   
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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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