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MUZIKAALSTE GEMEENTE VAN VLAANDEREN STELT CD VOOR 

Riemst kreeg op 1 mei 1987 officieel de titel ‘Muzikaalste gemeente van Vlaanderen’. 
En dat gebeurde niet zomaar, want Riemst telt maar liefst 13 actieve 
muziekverenigingen, goed voor ruim 1.000 muzikanten. Om die titel in de verf te 
zetten, brengen de 13 muziekverenigingen nu een CD uit. 

Riemst staat bekend om haar muziekverenigingen, waarvan de jongste vereniging 91 jaar 
oud is en de oudste al 168 jaar bestaat.  
 
Mark Vos, burgemeester: "Je kan dus gerust spreken van een muzikaal erfgoed in onze 
gemeente. Regelmatig bewijzen onze muzikanten en verenigingen dat ze van topniveau zijn 
door de vele nationale en internationale prijzen die zij behalen op muziekwedstrijden. Wij zijn 
dan ook als gemeentebestuur erg trots op dit werk van onze muziekverenigingen, het 
onderstreept nog maar eens onze titel Muzikaalste gemeente van Vlaanderen." 
 
Het idee voor een CD ontstond tijdens het driedaags muzikaal evenement ‘Riemst Klinkt’, in 
oktober 2011. 
 
Marina Pauly, schepen van Cultuur: “Voor die gelegenheid is er toen op vraag van het 
gemeentebestuur een volkslied van Riemst gecomponeerd als eerbetoon aan al onze 
muzikale verenigingen. The Sound of Unity was het resultaat. Het muziekstuk werd 
gecomponeerd door Kevin Houben en Jan Wouters heeft de tekst geschreven. Toen 
speelden we al met het idee om een CD uit te brengen waarop al onze muziekverenigingen 
vertegenwoordigd zouden zijn, en vandaag is het zover.” 
 
De opnames voor de CD gebeurden eind januari in zaal ’t Paenhuys. 
 
Davy Renkens, voorzitter Vlamo Riemst: “Eind januari hebben we alle muziekverenigingen 
tijdens een weekend samengebracht in het Paenhuys. Onder de deskundige leiding van 
Patrick Renier uit Tongeren heeft elke vereniging een muziekstuk opgenomen. De CD wordt 
uiteraard afgesloten met het volkslied van Riemst. Het resultaat is een prachtige opname 
geworden die het vakmanschap van onze muziekverenigingen onderstreept, maar vooral 
ook de liefde voor muziek.” 
 



Op zondag 24 april, Erfgoeddag, zal de CD officieel voorgesteld worden aan het grote 
publiek. 
 
Michel Willé, voorzitter Muziekraad Riemst: “De Erfgoeddag is voor ons de ideale 
gelegenheid om onze rijke muziekgeschiedenis in de schijnwerpers te plaatsen. We 
organiseren die dag vanaf 10 uur een tentoonstelling in zaal ’t Paenhuys waarbij we het rijke 
muziekarchief openstellen, goed voor meer dan 150 jaar muziekgeschiedenis. We sluiten de 
dag om half 6 af met de voorstelling van dit bijzonder muzikaal werk. Iedereen is uiteraard 
van harte welkom!” 
 
De CD zal straks te koop worden aangeboden via de muziekverenigingen van Riemst en 
Toerisme Riemst. 
 
Ter info, de 13 muziekverenigingen van Riemst: 
 
Koninklijke Fanfare Alliance Kanne  
Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Kanne  
Koninklijke Fanfare De Vrije Burgers Val-Meer  
Koninklijke Harmonie De Kristene Gildebroeders Val-Meer  
Koninklijke Harmonie Sint-Jan Herderen  
Koninklijke Parochiale Harmonie Sint-Cecilia Millen  
Koninklijke Harmonie Sint-Martinus Riemst  
Koninklijke Harmonie Broederband Zussen  
Koninklijke Harmonie Vreugd in Deugd Zussen  
Harmonieorkest De Volksgalm Zichen-Zussen-Bolder  
Koninklijke Fanfare De Werkmanszonen Zichen-Zussen-Bolder  
Koninklijke Fanfare Kunst Veredelt Vroenhoven  
Koninklijke Harmonie Concordia Vlijtingen 

-Einde persbericht - 

             
Voor meer informatie: 

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

Miranda Gijsen, diensthoofd Communicatie -  gsm 0476 498 466 -  miranda.gijsen@riemst.be  
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