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PERSBERICHT  
                           
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van 
donderdag 21 augustus 2014 
 
NASCHOOLSE OPVANG IN ZAAL DEN DRIES IN BOLDER 

 

Vanaf 1 september zal er ook in zaal Den Dries in Bolder naschoolse kinderopvang 
georganiseerd worden. Daarmee wil de gemeente tegemoet komen aan de stijgende vraag. 
Om alle ouders de mogelijkheid te geven om kennis te maken met de nieuwe locatie en het 
opvangteam, wordt er op zaterdag 30 augustus een kennismakingsmoment georganiseerd 
van 11.00u tot 15.00u. 
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TOELAGE VOOR JEUGDKAMPEN EN KAMPVERVOER 
 
Zes verenigingen krijgen een toelage voor de organisatie van een jeugdkamp en het 
kampvervoer. Het gaat om Judo Riemst, Jeugdharmonie Sint-Martinus Riemst, KF 
Broedersband Zussen, KF De Vrije Burgers Val-Meer, KF Vreugd in Deugd Zussen en BMX 
Vlijtingen. In totaal krijgen de verenigingen 1290,25 euro als toelage om het kamp te 
organiseren en een tussenkomst van 2.976 euro in het kampvervoer. 
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THEATERMONOLOOG "DE GEKKE SOLDAAT" 

 

Ook in Riemst worden er naar aanleiding van 100 jaar Wereldoorlog I verschillende 
activiteiten georganiseerd. Op zondag 9 november kan je om 16.00u gaan kijken naar de 
theatermonoloog "De Gekke soldaat" door Tom Lathouwers, en dit onder de brug van 
Vroenhoven. "De Gekke soldaat" vertelt het verhaal van een jonge Duitse soldaat in een 
gekmakende oorlog. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, is vooraf inschrijven nodig. 
Kaarten worden verkocht aan het onthaal in Villa Neven en kosten 3 euro.  
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Voor meer informatie: 

Marina Pauly, schepen van Communicatie - gsm 0475 93 90 04-marina.pauly@riemst.be 

Miranda Gijsen, diensthoofd Communicatie  - tel. 012 44 03 05 - gsm 0476 49 84 66 - 

miranda.gijsen@riemst.be 
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