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PERSBERICHT
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van
donderdag 6 februari 2013
BUITENSPEELDAG OP 2 APRIL 2014
Op woendag 2 april vindt de Vlaamse Buitenspeeldag plaats. De Buitenspeeldag zal
zoals altijd plaatsvinden op het sport- en speelplein in Herderen van 13.00 u. tot
17.00 u. en is bestemd voor alle kinderen van het lager onderwijs.
Het voetbalveld en de straat worden gebruikt om een aantal sportieve standjes op te
stellen waaronder onze eigen powerplaysoccer, het springkasteel van de gemeente,
een grimeerstand, een "spider toren", ballon fietsen en een luchtkasteel "Jungle
paradijs"". De speeltuin is die namiddag uiteraard ook gebruiksklaar en we zullen het
bouwpakket, strandspullen en het junior sportset uitstallen. Om deze organisatie in
goede banen te leiden hebben we een 15-tal vrijwilligers nodig.
Bert Cilissen, bevoegd schepen – tel. 012 45 59 17 - gsm 0495 79 88 47 – bert.cilissen@riemst.be

KUNST IN DE GANG IN NOVEMBER IN HET TEKEN VAN WOI
Naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog organiseert het
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Riemst (G.O.G.R.I), i.s.m. het
gemeentebestuur en alle Riemster heemkundige kringen, diverse activiteiten in het
brugcomplex van Vroenhoven. Deze zullen vooral plaatsvinden in de maand
november.
Één van deze activiteiten is een kunsttentoonstelling over het thema 'Wereldoorlog
1914 – 1918'. Deze kunsttentoonstelling kadert in het concept van het (bestaande )
project Kunst in de Gang, waarbij lokale kunstenaars hun werken gratis kunnen
exposeren en een jury 1 werk als winnaar aanduidt. Dat werk wordt vervolgens
aangekocht door het gemeentebestuur voor een maximum bedrag van 1500 euro. .
Marina Pauly, bevoegd schepen – gsm 0475 93 90 04 – marina.pauly@riemst.be
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