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PERSBERICHT
GEMEENTE RIEMST WIL NIEUWE INWONER TOM DUMOULIN
HULDIGEN
Ook de gemeente Riemst is trots op de knappe prestatie van de Nederlandse
wielrenner Tom Dumoulin. Dumoulin behaalde gisteren een zilveren medaille in de
olympische tijdrit in Rio. De Maastrichtenaar woont sinds eind mei in Kanne, samen
met zijn vriendin.
Mark Vos, burgemeester: "Een nieuwe inwoner die meteen schittert op de Olympische
Spelen, dat hebben we nog niet vaak meegemaakt. We willen Tom Dumoulin dan ook van
harte proficiat wensen met het veroveren van deze zilveren medaille."
De gemeente Riemst bekijkt op dit moment op welke manier ze de kersverse inwoner gepast
in de bloemetjes kunnen zetten.
Mark Vos, burgmeester: “Veel hangt natuurlijk af van de agenda van Tom Dumoulin. Maar
als gemeentebestuur zouden we hem graag officieel ontvangen op het gemeentehuis om
hem niet alleen te feliciteren met zijn olympisch zilver, maar ook met zijn knappe prestatie in
de afgelopen Tour de France. Een publieke huldiging komt er sowieso bij de start van de
Eneco Tour, op zaterdag 24 september aan de brug in Vroenhoven.”
Dumoulin zal niet de enige medaillewinnaar zijn die zijn opwachting maakt in Riemst.
Christian Bamps, schepen van Sport: “We hebben vandaag ook de bevestiging gekregen dat
olympisch kampioen Greg van Avermaet en wereldkampioen Peter Sagan starten in de
Eneco Tour. Ook hen willen we in het zonnetje zetten bij de start van de rit in Riemst, zo’n
kampioenen krijg je nu eenmaal niet elke dag over de vloer. Voor het publiek ook een unieke
kans om hen eens van dichtbij aan het werk te zien.”
Na Pierre Nassen en Yvo Molenaers, is Dumoulin de derde grote renner met thuisbasis
Riemst. De 82-jarige Yvo Molenaers behaalde in zijn wielercarrière tussen 1956 en 1967, 25
zeges. Pierre (Pieter) Nassen, die vandaag 72 is, behaalde 19 zeges tussen 1966 en 1975.

