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PERSBERICHT
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van
donderdag 10 april 2014

ORGANISATIE GEZONDHEIDSWANDELINGEN ISM WZC EYKENDAEL
In het kader van het sport-voor-allen start de gemeentelijke dienst Sport een
samenwerking op met het Woon- en Zorgcentrum Eykendael. Bedoeling is om de
bewoners aan het bewegen te zetten. Na overleg met de ergotherapeute is besloten
gezondheidswandelingen aan te bieden. De bestaande wandelingen die al een tijdje
georganiseerd worden zijn immers vooral gericht naar personen in een rolstoel. Met
dit initiatief worden ook de meer mobiele bewoners (al dan niet met een rollator of
wandelstok) aangesproken.
De gezondheidswandeling houdt in dat de deelnemers telkens 15 min. heen en weer
15 minuten terug wandelen, op hun eigen tempo. Deze lessen zijn uiteraard
vrijblijvend en gratis. Een zelfde voorstel wordt uitgewerkt voor de andere rusthuizen
en Tevona.
Het bewegingsmoment zal plaatsvinden op maandag van 15.30 u. tot 16.30 u.
Christian Bamps, bevoegd schepen - tel. 012 45 60 23 - gsm 0495 46 46 53 christian.bamps@riemst.be

WEEK VAN DE OPVOEDING VAN 16 TOT 23 MEI: “OPVOEDEN IN BEWEGING"
‘Opvoeden in beweging’ is het thema van de Week van de Opvoeding, die plaats
vindt van 16 tot 23 mei. Daarmee gaat het voornamelijk over opvoeden met een
gezonde levensstijl. Bewegen is daarbij een belangrijk onderdeel. Veel ouders,
kinderen en jongeren gaan samen op zoek naar hoe ze gezondheid kunnen
inpassen binnen hun gezin.
In het kader van deze week worden er verschillende activiteiten georganiseerd door
het gemeentebestuur i.s.m. de opvoedingswinkel Zuid-Limburg. Hieronder een greep
uit de activiteiten:
- Naschoolse opvang: in elke naschoolse opvang wordt de rode loper uitgelegd en
komt er een wensboom. Ouders kunnen deze boom laten bewegen en groeien door
er blaadjes bij te plakken. Op deze blaadjes kunnen ouders leuke anekdotes,

uitspraken, situaties of tips schrijven. De boom symboliseert de opvoeding als
"groeiproces" tussen ouders en kinderen.
- Ukke Puk: spelletjes onder leiding van Turbokids. (jeugdraad Ukke Puk, 4de tot 6de
leerjaar)
- Workshop familiedans: op zaterdag 24 mei organiseert de opvoedingswinkel een
workshop familiedans voor alle 5-jarigen met hun ouders in Ukke Puk. Voor
eventuele broertjes en zusjes die meekomen wordt er opvang voorzien en kan er
geknutseld worden rond 'groeien en beweging'. Na de familiedans kunnen de ouders
en kinderen uitblazen bij een tasje koffie of een glaasje fruitsap.
Marina Pauly, bevoegd schepen – gsm 0475 93 90 04 – marina.pauly@riemst.be

27 MEI INFOAVOND OPEN UNIVERSITEIT
Open Universiteit geeft iedereen vanaf 18 jaar de kans om als student een bachelorof masterdiploma te behalen. Er worden immers geen eisen gesteld betreffende een
vooropleiding. Elke cursist aan de Open Universiteit wordt op afstand begeleid en
studeert zelfstandig het studiemateriaal. Hij/zij kan kiezen uit meer dan 300 erkende
cursussen binnen 7 universitaire studierichtingen: cultuurwetenschappen,
informatica, managementwetenschappen, milieu- en natuurwetenschappen,
Nederlands recht, onderwijswetenschappen en psychologie. Hij/zij kan studeren voor
een diploma of kan beslissen om een losse cursus te studeren om bijvoorbeeld bij te
blijven in een bepaald onderwerp. Momenteel zijn in het studiecentrum van de Open
Universiteit aan de UHasselt zo’n 300 studenten ingeschreven. 80 % daarvan is
tussen de 18 en 48 jaar oud.
Op 27 mei om 20.00 u. vindt er een infoavond van de Open Universiteit plaats in de
Boekerij. Deze infoavond wordt gratis aangeboden door de Open Universiteit.
Geïnteresseerden
dienen
zich
op
voorhand
in
te
schrijven
via
volwasseneneducatie@riemst.be of via tel. 012 44 03 70.
Bert Cilissen, bevoegd schepen – tel. 012 45 59 17 - gsm 0495 79 88 47 – bert.cilissen@riemst.be

ORGANISATIE GRABBELACTIVITEITEN TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE 2014
De dienst Jeugd organiseert volgende workshops en uitstappen in de zomervakantie:
- Workshop Kriebelbeesten op woensdag 2 juli van 9.00 u. tot 11.00 u. voor
kinderen van 6 tot 9 jaar. Max. 20 deelnemers in de exporuimte van De Boekerij.
Deelnameprijs: 7,5 euro.
- Workshop Kinderapotheek op woensdag 2 juli van 12.00 u. tot 14.00 u. voor
kinderen van 10 tot 12 jaar. Min. 20 deelnemers in de exporuimte van De Boekerij..
De deelnameprijs: 8,5 euro.
- Bezoek aan de brandweer van Bilzen op woensdag 9 juli en 23 juli van 10.00 u. tot
11.00 u. voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Gratis. Vervoer naar Bilzen wordt door de
gemeente georganiseerd. Deelnameprijs: 4 euro.
- Bezoek aan de geitenmelkerij in Membruggen op woensdag 16 juli van 14.00 u.
tot 15.00 u. voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Deelnameprijs: 2,5 euro. Max. 35
kinderen.

- Bezoek Doe-mee-boerderij 't Groenhof in Pulle op woensdag 30 juli en 20
augustus van 9.00 u. tot 16.00 u. voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Max. 45 deelnemers. Deelnameprijs bedraagt 15 euro.
- Rockworkshop Welcome to the Jungle op woensdag 6 augustus van 13.30 u. tot
16.30 u. voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Max. 25 kinderen. Deelnameprijs bedraagt
10 euro. Deze workshop zal doorgaan in de instuifruimte van Jeugdhuis De Plekker.
- Sprookjestocht op woensdag 13 augustus van 14.00 u. tot 16.00 u. voor kinderen
van 6 tot 9 jaar.Max. 20 kinderen. Deelnameprijs bedraagt 8 euro.
Deze workshop zal doorgaan op de speelweide in Val-Meer.
- Grabbelactiviteit georganiseerd in samenwerking met de KLJ van Membruggen op
woensdag 27 augustus. De invulling, het juiste tijdstip en de doelgroep worden
bepaald in overleg met de leiding van de KLJ.
Bert Cilissen, bevoegd schepen – tel. 012 45 59 17 - gsm 0495 79 88 47 – bert.cilissen@riemst.be
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