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PERSBERICHT
GESCHIEDKUNDIGE PRIJS VOOR “RIEMST KLINKT” EN “30 JAAR PJZB OP
KAMP”
Zowel het boek “Riemst Klinkt" van Vital Medaerts en Jozef Jackers als het
boek "30 jaar PJZB op kamp" van wijlen Pierre Vos, hebben afgelopen vrijdag
de Geschiedkundige prijs 2013 van de gemeente Riemst in de wacht gesleept.
De gemeentelijke dienst Cultuur reikte de prijs uit op de nieuwjaarsreceptie van
GOGRI (Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Riemst).
Het was een vierkoppige jury die zich boog over de 2 ingestuurde boekwerken. Veel
meer dan om het geldbedrag die aan de prijs verbonden is, gaat het om de eer.
“Riemst Klinkt”, is een wetenschappelijke bijdrage over de geschiedenis van het
muzikaal heden en verleden van Riemst. Het boek is geschreven door Vital Medaerts
(ereburger) en Jozef Jackers. De auteurs ontvingen een geldprijs van 175 euro.
Het tweede boek, “30 jaar PJZB op kamp” van wijlen Pierre Vos, werd bekroond
omdat het een grote bijdrage levert tot de kennis van de volksgeschiedenis van
Zichen-Bolder. Het bedrag van 111 euro werd in ontvangst genomen door
kleinkinderen Zoë en Jorre en wordt door de familie geschonken aan de
jeugdverenigingen PJ en KLJ Zichen-Bolder die het boek indienden als eerbetoon
aan hun bezieler Meester Pierre.
Marina Pauly, schepen van Cultuur: “We hebben de intentie om deze prijs elk jaar
toe te kennen aan personen die met hun werkstuk (boek of verhandeling) bijdragen
tot de kennis over 1 of meer deelgemeenten van Riemst, of Riemst zelf. Het kan
daarbij gaan om zowel wetenschappelijke als volkse beschrijvingen. In beide
gevallen slagen we erin om een stukje van de Riemster cultuur vast te leggen voor
het nageslacht…en dat is uiteindelijk onze bedoeling!”
Wie in aanmerking wil komen voor de Geschiedkundige prijs 2014, moet 3 getypte
exemplaren van zijn of haar werkstuk indienen bij cultuurcoördinator Thomas
Beusen, en dit voor 15 november.
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