012 44 03 02 of 0476 47 72 68, mark.vos@riemst.be
Spreekuren: elke dinsdag van 18.00 u. tot 19.00 u. in het
gemeentehuis of na afspraak

SCHEPENEN (ook zetelend in de gemeenteraad)
Spreekuren: na afspraak

DONDERDAG 16/03 | 13U30
TOT 15U30 THEATERVOORSTELLING LILITA Lilita is een interactieve
voorstelling met een mengelmoes van live
muziek, theater en leuke liedjes, gebracht
door professionele musici en een actrice
van de Academie Voeren-Riemst. Deelnameprijs: 4 euro. Inschrijven via dienstencentrum@riemst.be – tel. 012 21 46 98 of
in het Dienstencentrum.

VRIJDAG 17/03 | 20U11 TOT
3U00 ARTIESTENPARADE Organisatie: C.V. Albanus III en C.V. De Sjoemeleire
Locatie: tent voetbalplein, Allewijweg,
Vlijtingen. Carnavalsbal met optredens van
Limburgse artiesten en nummerafhaling
voor deelnemers lichtstoet Vlijtingen.

VRIJDAG 17/03 | 20U00 KAARTAVOND Voetbalkantine, Membruggen.
Deelnameprijs: 5 euro. Contactpersoon:
Jos Noelmans – gsm 0496834385.
ZATERDAG 18/03 | 9U00 TOT
12U00 OPRUIMACTIE ZWERFVUIL
SINT-PIETERSBERG Organisatie:
Natuurpunt Riemst. Samenkomst aan de
parking bij de speeltuin, Steenstraat, Kanne. Meebrengen: werkhandschoenen
Contactpersoon: Gabriël Erens – gsm
0473 97 48 50 – gabrielerens@hotmail.
com.

ZATERDAG 18/03 | 19U11
LICHTSTOET VLIJTINGEN Organisatie:
C.V. Albanus III en C.V. De Sjoemeleire
Locatie: parking Allewijweg, Vlijtingen.

ZONDAG 19/03 | 11U11
FRUHSHOPPEN, BRUNCH IN CARNAVALSSFEER Organisatie: C.V. Albanus
III en C.V. De Sjoemeleire. Locatie: tent
voetbalplein, Allewijweg, Vlijtingen.

ZONDAG 19/03 | 14U00 TOT
18U00 TRIATLON HERDEREN Organi-

soon: Franssen ML – tel. 012 21 66 15 of
Relinde Souren – gsm 0485 31 13 40.

MAANDAG 20/03 | 14U00
TOT 16U30 ZITDANS Initiatie met
dansbewegingen op muziek, zittend op
een stoel. Plezier staat voorop. Locatie:
Dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 11, Riemst. Geschikt voor alle
60-plussers, zowel mannen als vrouwen.
Deelnameprijs: 3 euro – VIEF-leden: 2 euro
(incl. koffie en taart). Inschrijven via Guy
Bruggen – tel. 012 45 26 58.

ZATERDAG 25/03 | 20U11
TOT 3U00 MACHTSOVERDRACHT
EN OPENING CARNAVAL C.V. De
Knapzèk Val-Meer. Organisatie: Koninklijke
Fanfare De Vrije Burgers Val-Meer vzw en
C.V. De Knapzèk. Locatie: de machtsoverdracht vindt plaats aan de gemeenteschool van Val-Meer, de openingsreceptie
van het carnavalsweekend met nummerafhaling vindt plaats in Zaal De Vrije Burgers,
Bergstraat 36 a, Val-Meer. Contactpersoon: Armand Dolhain – tel. 012 45 19 18
– info@vrijeburgers.be.

ZATERDAG 25/03, ZONDAG
26/03 EN ZATERDAG 1/04
KOMEDIE ‘VAN DE KANT IN HET
ZWEMBAD’ Organisatie: Toneelkring
Kunst & Vermaak uit Zussen. Zaterdag
25/03 en 1/04 om 20.00 u., zondag
26/3 om 15.00 u. Locatie: Zaal Vreugd
in Deugd, Misweg 96, Zussen. Tickets:
volwassenen: 8 euro – kinderen: 6 euro
Contactpersoon: Greet Coenegrachts –
gsm 0478 84 15 47 (iedere werkdag van
19.00 u. tot 21.00 u.).

ZONDAG 26/03 | 9U00 TOT
14U00 CARNAVALSONTBIJT
Locatie: Zaal de Gèèl, Val-Meer.
Organisatie: C.V. De Tooghangers.

Plattelandsontwikkeling I Dorpsversterking |
Verkeersveiligheid I Mobiliteit I Openbaar Vervoer |
Landbouw I Middenstand en Economische Zaken
| Ruilverkavelingen | Inrichting Openbare
012 23 22 06 of 0476 55 26 48,
guy.kersten@riemst.be

MARINA PAULY (CD&V)
Communicatie I Cultuur - Socio-Culturele
Verenigingen I Integrale Kwaliteitszorg Personen
met een handicap I Toegankelijkheid I Gelijke
Kansen | Gezin | Kinderopvang I Erfgoed I
Heemkunde
0475 93 90 04, marina.pauly@riemst.be

CHRISTIAN BAMPS (CD&V)
Sport I Bibliotheek I Ontwikkelingssamenwerking |
Kermissen en Feestelijkheden Toerisme
012 45 60 23 of 0495 46 46 53,
christian.bamps@riemst.be

BERT CILISSEN (CD&V)
Onderwijs/Volwasseneneducatie
Jeugd | Aankoopbeleid I Tewerkstelling
012 45 59 17 of 0495 79 88 47,
bert.cilissen@riemst.be

MATHIEU EYCKEN (CD&V)
Leefmilieu I Duurzame Ontwikkeling |
Gezondheid en Preventie I Dierenwelzijn
Archeologie | Monumenten & Landschappen I
Archief | ICT & informatisering
012 45 67 04 of 0479 44 22 86,
mathieu.eycken@riemst.be

KATJA ONCLIN (CD&V)
Voorzitter Sociaal Huis I Ruimtelijke
Ordening | Huisvesting-Woonbeleid |
Sociale Aangelegenheden | Senioren
0479 79 88 09, katja.onclin@riemst.be

Organisatie: Koninklijke Fanfare De Vrije
Burgers Val-Meer vzw en C.V. De Knapzèk
Locatie: Halfvastenstoet in Val-Meer, met
afsluitend carnavalsbal in Zaal De Vrije
Burgers, Bergstraat 36 a, Val-Meer
Contactpersoon: Armand Dolhain – tel.
012 45 19 18 – info@vrijeburgers.be.

ZONDAG 19/03 | 8U00 WAN-

VRIJDAG 31/3 | 19U30
QUIZ KWB-VLIJTINGEN Quiz over
Vlijtingen en de wereld, voor teams van 4
à 5 personen. Deelnameprijs: 20 euro per
team. Inschrijven vóór 17 maart. Contactpersoon: Mathieu Cleuren – gsm 0479 52
62 19 – mathewcolours@hotmail.com.

ZONDAG 19/03 | 9U00 TOT
13U00 EETDAG AMATEURVERENIGING HET SMOKKELTHEATER
Locatie: Parochiezaal, Vroenhoven. T.v.v.
Amateurvereniging het Smokkeltheater.
Deelnameprijs: 10 euro p.p. Contactper-

LEES MEER ONLINE
WWW.RIEMST.BE/KALENDER

INTENTIEVERKLARING ONROERENDERFGOEDRICHTPLAN MERGELGROEVEN
ZICHEN-BOLDER. De gemeente
Riemst heeft in samenwerking met
het agentschap Onroerend Erfgoed
een onroerenderfgoedrichtplan voor
de mergelgroeven in Zichen-Bolder
opgesteld. Doel van dit plan is een
betaalbare, gedragen en uitvoerbare visie ontwikkelen voor de
mergelgroeves, met optimaal behoud van het aanwezig boven- en
ondergrondse erfgoed en rekening
houdend met de veiligheid. Onlangs werden de eerste informele
afspraken en intenties vastgelegd
in een intentieverklaring, een eerste
formele stap van een positieve
samenwerking.
WIL JIJ ONTHAALOUDER
WORDEN? OF ZOEK JE ZELF
OPVANG VOOR JE KIND?
Vzw Landelijke Kinderopvang heeft
al jaren onthaalouders in Riemst
en deelgemeenten. Zij vangen
baby’s, peuters en/of schoolgaande
kinderen op in hun eigen woning, in
een huiselijke sfeer. Ze bezorgen de
kinderen een leuke tijd en leren hen
nieuwe dingen in de opvang. Elk

GEMEENTESECRETARIS
Guido VRIJENS 012 44 03 01, secretaris@riemst.be

CD&V Joël L’Hoëst 0498 91 86 56, joellhoest@hotmail.com I
Mieke Loyens 0474 72 42 57, Mieke.loyens@skynet.be I
Peter Neven 0474 52 52 81, peter_neven@hotmail.com I
Jean Nicolaes 012 45 51 42 of 0497 06 01 3, jean.nicolaes@
telenet.be I Jessica Nijs 0485 82 93 08, jessica.nijs@skynet.be I
Davy Renkens 0494 61 89 99, davyrenkens@hotmail.com I
Anja Slangen 0479 40 20 46, anja.slangen@hotmail.com
N-VA Anita Beusen 0497 18 40 52, anita.beusen@pandora.be
I Agnes Coenegrachts 0497 81 44 09, coenegrachtsagnes@
gmail.com I Etienne Gielen 0495 64 71 72, etienne.gielen@
telenet.be I Dirk Jacobs 0473 22 05 68, dirk.jacobs83@
telenet.be I Marc Konings 0472 86 73 54, marckonings@
msn.com I Jan Peumans 02 552 11 06 of 02 552 11 07,
jan.peumans@vlaamsparlement.be I Jo Ruyters 0496 20 60 15,
jo.ruyters@telenet.be

GASTGEZINNEN GEZOCHT!
Elk jaar zorgt Euro-Children via
gastgezinnen voor een leuke
vakantie voor kinderen uit probleemgebieden in Europa. Dit jaar
verwachten ze 20 jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar, die voor het
eerst naar Vlaanderen komen. Voel
jij je geroepen om één van hen een
deugddoende vakantie te geven?
Neem dan contact op via tel. 0495
67 82 37 - info@eurochildren.be www.eurochildren.be.
VOLG EENS EEN WORKSHOP
VAN ‘LAAT JE STRIKKEN VOOR
DE WERELD’.Tijdens een workshop van ‘Laat je strikken voor
de wereld’ steek je al proevend,
kijkend, spelend en lachend heel
wat op over andere culturen en
boeiende thema’s zoals duurzaamheid, eerlijke handel, mensenrechten, ongelijkheid in het Zuiden of de
klimaatproblematiek. Je kan
kiezen uit activiteiten zoals
een (h)eerlijke chocolade- of wijnproeverij,
een kookworkshop
met Limburgse

VIEF, DE NIEUWE NAAM VAN
LBG EN MIVAL RIEMST Seniorenvereniging LBG en Gehandicaptenvereniging Mival Riemst heten
voortaan Vief Riemst!
GENIET VAN EEN MAALTIJD IN
HET DORPSRESTAURANT. In
de dorpsrestaurants van Vlijtingen,
Kanne en Riemst kan je genieten
van lekkere maaltijden. Kom op
dinsdag langs in het parochiaal
centrum in Vlijtingen, op woensdag
in het C.O.C.K.-lokaal in Kanne en
op donderdag in Dienstencentrum
De Linde, telkens vanaf 12.00 u.
Een maaltijdbon kost 5 euro voor
een volwassene en 2,5 euro voor
een kind tot 12 jaar. Water is gratis,
frisdrank, bier en koffie is verkrijgbaar vanaf 1 euro. Ontdek het
volledige menu via www.riemst.be/
inwonersinfo/dorpsrestaurants.

BELGIE(N) - BELGIQUE

Wij kennen
graag jouw
mening!

TENTOONSTELLING
‘BOTER BIJ DE VIS’ P2
WEEK VAN DE
VRIJWILLIGER P2
OPRUIMACTIE
ZWERFVUIL P3

START2RUN!

JEUGDBOEKENMAAND P3
ACTIEMAAND
TEGEN KANKER P3
WEETJES P4

Voorwoord
FAMILIELEVEN
DECEMBER 2016
2/12 Kyana Stassen, do. van Jan
en Jacoba Spruit, Val-Meer
8/12 Olivia Grammen, do. van Philippe en Leen Daerden, Millen

GEMEENTERAADSLEDEN
(per partij in alfabetische volgorde)

TIJD VOOR CARNAVAL!
Riemst kent een bruisend carnavalsleven. Vind jij dit ook de leukste tijd
van het jaar? Ontdek alle activiteiten
en stoeten in UiT in Riemst!

PB- PP

START2RUN! Vanaf dinsdag 28
maart starten de lessen Start2Run.
In 10 weken tijd leer jij lopen van
0 naar 5 km. De lessen vinden
telkens plaats op dinsdag om 19.00
u. aan de Finse Piste bij sporthal
Op ‘t Reeck in Riemst. Voor 10
weken betaal je 12,5 euro. Meer
info? Dienst Sport – tel. 012 44 03
46 – sport@riemst.be.

GEBOORTEN

ZONDAG 26/03 | 14U30 TOT
3U00 CARNAVAL VAL-MEER

satie: Jeugd Triatlon Team Limburg vzw
Locatie: Sporthal Hirtheren, Sint-Jansstraat, Herderen. Zwemmen (zwembad
Bilzen), fietsen en lopen in competitieverband. Om 14.00 u. start de recreatieve
wedstrijd, om 16.00 u. de topcompetitie
Contactpersoon: Mario Appermans – gsm
0497 70 27 12 – mario@jttl.be.

DELING O.L.V. WAVER (ANTWERPEN)
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren-Riemst. Keuze uit verschillende afstanden. Met bezoek aan Mechelen.
Vertrekplaats: de bus vertrekt op de
parking aan de Carrefour, Luikersteenweg,
Tongeren. Contactpersoon: Vicky Smits –
tel. 012 23 02 85.

GUY KERSTEN (CD&V)
1STE SCHEPEN

WEETJES

streekproducten en een spannend
GPS-stadsspel. De workshops
worden begeleid door een enthousiaste vrijwilliger. Nodig vrienden of
collega’s uit voor een activiteit bij je
thuis of in de vereniging en kies zelf
datum, locatie en tijdstip. Je betaalt
slechts 40 euro voor de hele groep!
Meer info via www.laatjestrikkenvoordewereld.be.

bpost

WAT TE DOEN IN MAART

Bestuur I Beleid, planning en innovatie | Personeel
| Financiën I Politie I Burgerzaken I Groeven
| Openbare Werken | Nutsvoorzieningen |
Patrimonium | Begraafplaatsen

kindje kan rekenen op persoonlijke
aandacht en verzorging. Heb je
interesse om onthaalouder te worden? Of ben je zelf op zoek naar
opvang? Je kan met al je vragen
terecht bij tel. 070 24 60 41 (iedere
werkdag van 9.00 u. tot 14.00 u.)
of limburg@landelijkekinderopvang.
be.
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Jaargang 41. Maart 2017
Verschijnt op 7.170 exemplaren
P 004432 . Afgiftekantoor 3770 Riemst

MARK VOS (CD&V)
BURGEMEESTER

8/12 Elisa Arnould, do. van Frédéric
en Cinzia Bonadonna, Bolder
14/12 Martin Smits, zn. van Jurrian
en Aini Nurul Nur, Vroenhoven
15/12 Stef Sauwens, zn. van
Christophe en Marie Lenaerts,
Zussen
16/12 Rodayna El Hasnaoui, do.
van Moulay en Radia Jaadouni,
Vroenhoven
16/12 Noreen El Hasnaoui, do. van
Moulay
en
Radia
Jaadouni,
Vroenhoven
18/12 Sienna Zeevaert, do. van
Sacha en Manuela De Tollis, Zichen

OPEN VLD Steven Coenegrachts 0477 36 81 11, steven.
coenegrachts@openvld.be I Jan Noelmans 0496 79 32 16, jan@
mathiasdeclercq.be I Ludwig Stevens 012 45 76 66 of 0473 34
64 55, ludwig.stevens@sterimed.be
SP.A/GROEN Ivo Thys 0477 35 12 91, ivothys@scarlet.be

19/12 Mohamed Belziane, zn. van
Khelil en Najat Goumri, Vroenhoven
20/12 Kobe Mercken, zn. van
Erwin en Jolien Daenen, Lafelt
22/12 Fréderique van den Eijnden,
do. van Mark en Regine Cholly,
Kanne
25/12 Emy Konings, do. van Jos
en Cindy Liebens, Val-Meer
28/12 Elie Geris, zn. van Amgad
en Engy Khairy Boshra Ghobrial,
Vlijtingen

Midden februari kregen jullie een bijzondere postkaart in de brievenbus,
waarmee jullie via een unieke inlogcode
uitgenodigd werden om deel te nemen
aan onze online omgevingsanalyse. Heb

JUBILEA
GOUD
29/12 Jean Reggers en Ernestine
Vanekan, Zichen

je dit nog niet gedaan? Dan spoor ik je
graag aan om de enquête alsnog in te
vullen. Je krijgt immers de kans om jouw
mening te delen, zodat wij kunnen verder
bouwen aan een modern Riemst waar
iedereen zich thuis en welkom voelt!

OVERLIJDENS

Van 4 tot 12 maart geven we extra

8/12 Francis Jeurissen
(°20/03/1966), echtg. van Dominica
Colla, Riemst

telkens weer belangeloos inzetten voor

aandacht aan onze vrijwilligers, die zich
anderen of binnen een vereniging. Zij

11/12 Wilhelmus Bruninx
(°06/05/1935), echtg. van Aldegonde Willems, Val-Meer

verdienen dan ook een welgemeende

30/12 Vik Stans, zn. van Sebastiaan en Stefanie Hansen, Bolder

13/12 Henriette Dolhain
(°12/08/1936), wed. van Paul
Moermans, Val-Meer

drage te leveren? Dat kan op verschillen-

HUWELIJKEN

13/12 Maria Keulen (°06/06/1921),
wed. van Joannes Reyners, Zichen

28/12 Oscar Libens, zn. van Olivier
en Julie Bosch, Millen

16/12 Koen Lenaerts en Tamara
Van Dael, Genoelselderen
16/12 Benjamino Emons en Gerarda Jackers, Riemst
24/12 Rudi Konings en Jolanda
Paumen, Vroenhoven
27/12 Ronald Oset en Sonja Hansen, Bolder
31/12 Joris Gijbels en Kelly Herelitska, Riemst

15/12 Josephina Clerdy
(°23/03/1923), echtg. van Jean
Willé, Zussen
17/12 Louis Reynders
(°26/06/1926), wed. van Jacoline
Meers, Herderen
17/12 Maria Withofs (°25/09/1931),
wed. van Jacobus Vossen, Kanne

dankjewel voor hun inzet! Voel jij je ook
geroepen om op vrijwillige basis een bijde manieren. Neem op 17, 18 of 19 maart
bijvoorbeeld deel aan de zwerfvuilactie
Straat.net van Limburg.net. Zo zorgen we
samen voor een propere buurt!
Maart is ook de actiemaand tegen dikkedarmkanker. Ben jij tussen 56 en 74 jaar?
Doe dan mee aan het bevolkingsonderzoek, je leest er meer over in dit informatieblad.
Ten slotte stellen we graag de tentoon-

29/12 Maria Gulix (°24/10/1935),
echtg. van Pierre Jackers, Riemst

stelling ‘Boter bij de Vis’ aan jullie voor,

31/12 Joannes Duchateau
(°05/06/1929), wed. van Cornelia
Simons, Herderen

er hoe men tijdens de oorlog omging met

die vanaf april van start gaat. Je ontdekt
voedsel en krijgt hierbij lokale informatie en rondleidingen, aangeboden door
G.O.G.R.I. Een aanrader!

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE
Vriendelijke groeten,

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 Riemst • tel. 012 44 03 00 • gemeentebestuur@riemst.be

www.riemst.be
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Marina Pauly

GEEF ONS JOUW STUKJE VAN DE PUZZEL:

DOE MEE MET DE
OMGEVINGSANALYSE!

Heb je de afgelopen weken al eens in jouw brievenbus gekeken? Dan heb je vast
en zeker onze postkaart opgemerkt. Via de postkaart die je op naam ontving,
kan je deelnemen aan de omgevingsanalyse en ons jouw stukje van de puzzel
bezorgen!
Ben je 18 jaar of ouder dan roepen we je
graag op om een kwartiertje tijd te maken en
samen met ons na te denken over de toekomst van Riemst. Dankzij jouw bijdrage kan
het gemeentebestuur verder bouwen aan een
modern Riemst, waar iedereen zich thuis en
welkom voelt.

Eerste bevraging in 2014
Het gemeentebestuur hecht belang aan wat
er leeft bij onze inwoners. Daarom is er begin 2014 een bevraging onder de bevolking
uitgevoerd, waar je misschien aan deelgenomen hebt. De resultaten hebben ons geleerd
dat onze inwoners vooral aandacht vragen
voor een veilig Riemst, waar het aangenaam
is om te wonen, waar er voldoende voorzieningen voor jongeren en ouderen zijn en verkeersveilige fiets- en voetpaden en dat verdere ondersteuning van senioren, vrijwilligers en
verenigingen belangrijk is.
Dit jaar vragen we opnieuw jullie mening. Zo
kunnen we de situatie in de verschillende
deelgemeenten in kaart brengen en onze verbeterpunten blootleggen.

Waarom is deelname belangrijk?

vendien de ruimte om suggesties te geven,
zodat we op een betrokken manier verder
aan de slag kunnen om van Riemst een thuis
te maken voor iedereen.

Praktisch: hoe doe ik mee?
Elke Riemstenaar van 18 jaar en ouder ontving een postkaart op naam, met daarop een
unieke inlogcode. Surf naar www.riemst.be/
bevraging en gebruik je unieke inlogcode. Je
kunt meteen starten met invullen, dit duurt
ongeveer 15 minuten.

Jouw mening telt! De resultaten van de omgevingsanalyse vormen voor het gemeentebestuur de leidraad voor de verdere opmaak
en verfijning van het Actieplan 2020. Een plan
dat vertrekt vanuit de visie over hoe onze gemeente er in 2020 moet uitzien. Het is een
ambitieus, maar financieel verantwoord plan,
waarin we onze inwoners centraal zetten. Dat
is de filosofie. Wij kijken alvast uit naar jouw
bijdrage!

Deelname is anoniem

Welke thema’s komen aan bod?

Vragen?

De omgevingsanalyse is opgebouwd uit verschillende thema’s die jou wellicht aanbelangen. Ben je actief in een vereniging? Hoe kan
het aanbod uitgebreid worden? Wat zijn de
noden van vrijwilligers? Maar ook het onderwijs komt aan bod. Ben jij tevreden over de
kwaliteit en het aanbod aan onderwijs? Hoe
zit het met de ouderbetrokkenheid of de begeleiding op school? We vragen ook naar
eventuele zorgbehoeftes, naar jullie veiligheidsgevoel in onze gemeente en de sociale
samenhang in je dorpskern. We geven je bo-

Heb je vragen of ontvang je de vragenlijst
toch liever op papier? Neem dan contact op
met de dienst Communicatie via communicatie@riemst.be of tel. 012 44 03 06.

Je kunt er op rekenen dat je antwoorden
strikt vertrouwelijk behandeld worden. We
gebruiken de unieke inlogcode enkel om te
voorkomen dat dezelfde vragenlijst meer dan
één keer ingevuld wordt. Bij de verwerking
van de resultaten worden de codes losgekoppeld van de antwoorden. Je antwoorden
zijn dus volledig anoniem.

Schepen van Communicatie

15/02/17 11:39

MILIEU STRAAT.NET 2017

OPRUIMACTIE ZWERFVUIL
OP 17, 18 EN 19/03

NIEUWE STOEPEN GOED VOOR
INVESTERING VAN 430.000 EURO
Als voetganger ben je kwetsbaar in het verkeer. Om de dorpskernen veilig en leefbaar
te houden investeert het gemeentebestuur
jaarlijks 180.000 euro in de aanleg van nieuwe stoepen, waarbij elk dorp aan de beurt
komt. Sinds de opmaak van het stoepenplan
in 2005 is er op die manier al 64 kilometer
voetpad aangelegd. Uiteraard heeft het gemeentebestuur ook een prioriteitenlijst opgesteld waarbij we het project onder meer
aftoetsen aan volgende vragen: Is het project
opgenomen in het mobiliteitsplan? Past het in
de verfraaiing van de dorpskern? Is het een
straat met veel verkeer en veel voetgangers?
Op basis van die prioriteitenlijst en geplande
rioleringswerken wordt de aanleg van nieuwe
stoepen ingepland.

In 2017 investeert het gemeentebestuur
430.000 euro in nieuwe voetpaden. Dit jaar
komen de volgende locaties aan de beurt:
Schepen Salsstraat, Bloemenstraat, Op ’t
Broeck, Kwartelstraat (tot aan De Moult),
Kalderstraat (tot aan De Moult), A. Meulemansstraat, Sint-Servaasstraat, Pannestraat,
Bodemstraat, Kasteelstraat, Heukelom-Dorp,
Klein Lafeltstraat en Tramstraat (vanaf de
Maastrichtersteenweg tot aan de Klein Lafeltstraat). De aannemer werkt dit jaar ook nog
enkele projecten uit 2016 af. Op dit moment
wordt in de Iers-Kruisstraat in Lafelt over een
afstand van 900 meter een nieuw voetpad
aangelegd. Daarnaast zijn ook de voorbereidende werken in de Kruisherenstraat in Herderen en de Jehennestraat in Bolder gestart.
Tot slot zal in de Zagerijstraat in Membruggen
na de rioleringswerken ook een nieuw voetpad aangelegd worden.

Bij het aanleggen van nieuwe voetpaden
houden we rekening met de toegankelijkheid, door waar het kan een doorgang van

1,5 meter te realiseren. Soms betekent dit
dat er bomen of goten worden opgeofferd,
omdat we op die manier de verkeersveiligheid
van alle weggebruikers willen verhogen. Maar
wees niet ongerust, elke boom wordt later
wel opnieuw aangeplant op een manier die
ervoor zorgt dat er voldoende doorgang voor
de voetganger blijft.
Toch plaatsen we ook graag een kanttekening. Wie vaak te voet op pad is door onze
gemeente, kan het zelf vaststellen: de nagelnieuwe voetpaden veranderen dikwijls in
extra parkeergelegenheid. Volgens het verkeersreglement mag je niet op de stoep parkeren, wie toch op de stoep staat, is dus in
overtreding. Wees dus galant, en maak het
ook voor de voetgangers in onze gemeente
aangenamer en vooral veiliger!

Genoeg van al dat zwerfvuil langs de
straten? Ook in 2017 trekken we weer
massaal samen de straat op om onze
gemeentelijke wegen en pleinen te bevrijden van al dat zwervend vuil.

Jouw evenement hier ook zien verschijnen? Geef je activiteit tijdig in via

Vorig jaar namen 16 groepen deel aan de
zwerfvuilactie, waarvan 9 verenigingen en 7
scholen. 528 enthousiaste deelnemers hebben zich toen ingezet om de actie te doen
slagen. Maar liefst 293 km werd opgeruimd.
In 2017 willen we dit nog beter doen, door
nog meer scholen en verenigingen warm te
maken om de handen uit de mouwen te steken voor een propere buurt.

bij jouw gemeentebestuur via het mailadres
annemie.reggers@riemst.be.

Help jij mee?

Wat na de inschrijving?

Wil jij samen met jouw klas, jeugdbeweging,
wandelclub, sportclub, seniorenvereniging,
… van jouw buurt een betere en aangenamere omgeving maken? En er nog wat aan
verdienen ook? Neem dan deel aan de grote Straat.net zwerfvuilactie 2017! Op 17,18
of 19 maart 2017 pakken we samen het
zwerfvuil aan! Inschrijven kan tot 28 februari

Na je inschrijving krijg je bepaalde straten
toegewezen. Op de opruimdag zelf kan je
beschikken over het nodige opruimmateriaal
zoals vuilzakken en handschoenen. Limburg.
net beloont je bovendien ook voor je hulp, per
opgeruimde kilometer subsidiëren ze 15 euro.
Volg de actie op de voet via www.limburg.
net en de Facebookpagina van Limburg.net.

www.uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 31 maart,
15/01 ONTHAAL NIEUWE INWONERS

WEEK VAN
DE VRIJWILLIGER

Foto: GBS De Driesprong, Millen

JEUGDBOEKENMAAND
THEMA: M/V/X

Je bent wie je bent. Over gender, rolpatronen en stereotypering.

Van 4 tot en met 12 maart vieren we de vrijwilligers. Stuk voor stuk mensen
die zich onbezoldigd en uit vrije wil inzetten voor een goed doel, of bijspringen bij een vereniging of organisatie.

Foto uit de collectie van Marcel Bastiaens.

CULTUUR

TENTOONSTELLING
‘BOTER BIJ DE VIS’
De problematische voedselsituatie en de creativiteit van de Belgische bevolking
staan centraal in de expo ‘Boter bij de Vis. Landbouw, Voeding en Eerste Wereldoorlog’. Deze tentoonstelling reist in 2017 door Haspengouw en houdt naast
Borgloon en Gingelom ook halt in Riemst!
Wat schaft de pot? Deze vraag liet de Belgische bevolking gedurende de hele oorlog
niet los. Voedsel was schaars en duur, bijna
het hele gezinsbudget werd eraan gespendeerd. Tijdens de oorlog was er grote nood
aan goede boter en door de schaarste aan
vlees was vis het alternatief bij uitstek. Tijdens
de tentoonstelling ‘Boter bij de Vis’ ontdek
je hoe men tijdens de oorlog omging met de
problematische voedselsituatie.
De expo wordt aangevuld met lokale informatie over voeding en landbouw tijdens de
Eerste Wereldoorlog. Hiervoor kreeg Erfgoed Haspengouw de welgekomen hulp van
G.O.G.R.I. (Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Riemst).

Tentoonstelling bezoeken?
Van 3 april tot 29 mei is de tentoonstelling gratis te bezichtigen in De Boekerij,
Paenhuisstraat 13, Riemst. Open:
maandag, donderdag en vrijdag: 14.00 u.
- 19.00 u. Woensdag: 10.00 u. - 12.00 u.
en 14.00 u. – 19.00 u. Zaterdag: 14.00 u. –
17.00 u.
Van 3 juni tot 25 juni is de tentoonstelling gratis te bezichtigen in De Smokkelmolen, Kleine Molenstraat 9, Kanne. Open:
zaterdag en zondag: 10.00 u. – 17.00 u.
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Rondleiding
Geïnteresseerden kunnen zich door vrijwilligers van G.O.G.R.I. gratis laten rondleiden
doorheen de expo. De rondleidingen zijn
gratis en vinden plaats in De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst. Rondleidingen zijn mogelijk van 3 april tot 29 mei, voor groepen en
scholen kan dit tijdens de openingsuren. Reserveren kan via info@erfgoedhaspengouw.
be of tel. 011 70 18 30. Geef bij reservatie je
contactgegevens, de grootte van de groep
en de datum van voorkeur door.
Rondleidingen voor individuele bezoekers vinden plaats op zaterdag, telkens
om 14.00 u. en 16.00 u.

Lezing Vleesch zonder Vleesch
Hoe verging het een grensgemeente als
Riemst tijdens de Eerste Wereldoorlog?
Was er ook hongersnood in deze erg
vruchtbare streek en welke evolutie zien we
daar? Welke rol speelden de Noodcommissies? Hoe gingen de bewoners om met de
elektrische draad in hun dorpen? Het zijn
vragen waarop Paul Vrijens een antwoord
probeert te formuleren tijdens zijn lezing. Je
bent op woensdag 5 april, om 20.00 u. van
harte welkom in het Muzieklokaal van Dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 11,
Riemst. De toegangsprijs voor de lezing bedraagt 3 euro.

Riemst heeft een uitgebreid verenigingsleven. Iedereen kent wel iemand die lid is
van een carnavalsgroep, een muziekvereniging, een sportclub, een jeugdbeweging of socio-culturele vereniging. Deze
verenigingen kunnen elk jaar opnieuw rekenen op de inzet van vrijwilligers, bij hun
dagdagelijkse werking of bij grote evenementen.
Maar ook buiten de verenigingen zijn vele
vrijwilligers actief in Riemst: in het dorpsrestaurant of bij de Minder-Mobielen-Centrale bijvoorbeeld, of bij het opruimen van
zwerfvuil. Meestal doen ze dit met veel
plezier en voldoening, maar toch mag
die inzet niet vanzelfsprekend genomen
worden. Daarom roepen wij op om van 4
tot en met 12 maart alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Een welgemeende
dankjewel aan iedereen die zich vrijwillig
inzet voor onze gemeenschap!

Ondersteuning via workshops
Om aan te tonen dat we jullie inspanningen
waarderen en jullie in de toekomst willen
blijven ondersteu-

Herken jij je in bovenstaande beschrijving?
Registreer je dan, vrijblijvend, bij het Steunpunt Mantelzorg. Zo kunnen zij je uitnodigen op contactdagen of infosessies rond
een thuiszorgthema, om je te ondersteunen
in je vaak belastende taak. Je kan op die
manier ook kennis maken met lotgenoten
en je kan je vragen kwijt bij een maatschappelijk assistente.
Voor meer informatie of om in te schrijven
kan je terecht bij Dienstencentrum De Linde,
tel. 012 21 46 98 of dienstencentrum@
riemst.be.

WOENSDAG 1/03 | 20U11
TOT 3U00 HARINGEN HAPPEN
Organisatie: C.V. De Smokkeleire vzw.
Locatie: Kerkplein Vroenhoven. Contactpersoon: Bart Geurts – gsm 0498 46 51
73 – b.geurts@hotmail.com.

WOENSDAG 1, 15 EN 29/03 |
13U30 TOT 16U30 BREICAFÉ

19/01 TAALUITWISSELING GBS DE DRIESPRONG
MILLEN EN ÉCOLE FONDAMENTALE AUTONOME
EBEN-EMAEL

GEFLITST

20/01 WINNAARS GESCHIEDKUNDIGE PRIJS:
ERIC VOSSEN EN CARINA SIMONS POSTUUM

M/V/X gaat over: wat kinderboeken zeggen,
met en zonder woorden. Is de held echt altijd
een jongen? Hoeveel prentenboekendieren
heten ‘zij’? Wie past er op de kleintjes? Wie
is de baas? Wie knikt en luistert? En wie niet?

M/V/X gaat over: jongens en meisjes. Het
wil hen niet lijnrecht tegenover elkaar zetten,
maar doen bewegen. Kriskras en door elkaar.
Wie huppelt straks rond in glitterjurken en legerbottines?

Van 20 tot 31 maart 2017 organiseren we
uiteenlopende activiteiten in De Boekerij.
Daarom nodigen we de leerlingen van de 2de
kleuterklas en het 2de en 4de leerjaar uit om
naar De Boekerij te komen. In de bibliotheek
vind je voor elk wat wils: boeken, strips en
poëzie, informatief en verhalend, meisjesachtig en met kwajongenskuren, of net omgekeerd? Spring gewoon eens binnen en neem
een kijkje in de bib! Meer info en boekentips
vind je op www.jeugdboekenmaand.be.

DONDERDAG 2, 9, 16, 23 EN
30/03 | 19U30 TOT 21U00
TAICHI Taichi is een complementaire
bewegingskunst, waarbij de geestelijke en
fysieke levenshouding wordt ontwikkeld en
in harmonie wordt gebracht door zachte,
uitgebalanceerde bewegingen. Contactpersoon: Josette Thomassen – gsm 0476
29 06 51 of Sylvia Van Burgh – gsm 0495
64 83 10.

DE KNAPZÈK Organisatie: Koninklijke
Fanfare De Vrije Burgers Val-Meer vzw en
C.V. De Knapzèk. Locatie: Zaal De Vrije
Burgers, Bergstraat 36 a, Val-Meer
Contactpersoon: Armand Dolhain – tel.
012 45 19 18 – info@vrijeburgers.be.

27/01 BIBKLASSEN IN DE BOEKERIJ

ZATERDAG 4/03 CLUBFEEST
WANDELVRIENDEN TONGERENRIEMST Locatie: Parochiezaal, Kerkstraat
12, Tongeren. Deelnameprijs: 25 euro voor
leden, 12 euro voor kinderen, 35 euro voor
niet-leden. Reservatie en meer info via
Vicky Smits – tel. 012 23 02 85.
ZONDAG 5/03 RECREATIEVE
WANDELINGEN IN DIEPENBEEK Organisatie: Wandelvrienden Tongeren-Riemst
Afstanden: 9-12-16-21-31-43 km, eigen
vervoer. Contactpersoon: Marc Luyck –
tel. 012 45 57 67 – marc.luyck1@gmail.
com.

WELZIJN

ACTIEMAAND TEGEN
DIKKEDARMKANKER

WOENSDAG 8/03 | 19U30
LEZING GOGRI: RIEMSTER VETERANEN VAN NAPOLEON IN 1815 Gebracht
door rijksarchivaris Rombout Nijssen.
Locatie: Polyvalente zaal De Boekerij,
Paenhuisstraat 13, Riemst. Deelnameprijs:
2 euro, gratis voor abonnees van GOGRI.
Contactpersoon: Ludo Melard – tel. 012
23 20 80 – www.gogri.be.

ZATERDAG 11/03 | 8U00
SPORTIEVE WANDELTOCHT BOMBAYE Organisatie: Wandelvrienden Tongeren-Riemst. Afstand: 20 km. Carpooling
vanop parking Carrefour, Luikersteenweg,
Tongeren. Contactpersoon: Roger Stassen – tel. 012 23 02 85.

ZONDAG 12/03 | VAN 12U00
TOT 14U00 EN VAN 17U00
TOT 19U00 SPAGHETTIDAG Organisatie: Koninklijke Fanfare Sint Cecilia Kanne vzw. Locatie: Zaal Sint Cecilia, Bejats
14, Kanne. Graag inschrijven en 10 euro
p.p. betalen vóór 5 maart bij Vincent Bovens, Roland Meerten of Theo Lemmens
Contactpersoon: Liliane Vrijens – gsm
0498 42 18 14 – kfckannevoorzitter@
gmail.com.

MAANDAG 13/03 GEMEENTERAAD Locatie: Raadszaal gemeentehuis
(1ste verdieping). Vanaf 19.45 u. kun je
deelnemen aan het traditionele vragenkwartier. De agenda inkijken? Dat kan
door op www.riemst.be achtereenvolgens
te klikken op ‘bestuur’ en ‘agenda’ of door
je te abonneren op de papieren versie
tegen de verzendprijs (neem contact op
met het secretariaat – tel. 012 44 03 17 of
secretariaat@riemst.be).
DINSDAG 14, 21 EN 28/03
EN 4 EN 11/04 | 9U30 TOT
11U30 WINDOWS 10 EN INTERNET

STEAKDAG VOETBAL K. VROENHOVEN V.V. Locatie: Parochiezaal, Vroenhoven. Contactpersoon: Bertie Renkens
– gsm 0478 34 40 23.

DINSDAG 7/03 EN WOENSDAG 8/03 WORKSHOP VOOR

WOENSDAG 15/03 | 13U30
TOT 16U30 OKRA-CREA WORK-

VERENIGINGEN: UITDATABANK EN
EVENEMENTENLOKET In deze workshop leer je hoe je jouw activiteiten kan
ingeven in de UiTdatabank, zodat ze ook
gepubliceerd worden in het gemeentelijk
informatieblad. Ook leer je hoe je jouw
evenement kan aanvragen via het Evenementenloket. Op dinsdag 7/03 vindt de
workshop plaats van 19.00 u. tot 20.00
u., op woensdag 8/03 van 13.30 u. tot
14.30 u.

opnieuw een afnameset. Dit loopt zo verder
tot en met het jaar waarin je 74 bent.
In 2015 heeft 65,4% van de Riemstenaren in
deze leeftijdsgroep zich preventief laten onderzoeken. Dat is al een mooi cijfer, maar het
betekent tegelijk dat 34,6% van de mannen
en vrouwen in de doelgroep zich in 2015 niet
preventief heeft laten testen. Nochtans is deelname aan dit bevolkingsonderzoek een kleine
stap en uitermate belangrijk om de ziekte tijdig
op te sporen en te behandelen. Meer informatie
vind je op www.bevolkingsonderzoek.be

Locatie: computerlokaal Dienstencentrum
De Linde, Paenhuisstraat 11, Riemst
Inschrijven vóór 3 maart via communicatie@riemst.be met vermelding van naam
en datum van de workshop.

Basiscursus over het gebruik van Windows 10 en het internet: hoe documenten,
afbeeldingen en muziek bewaren? Hoe
paswoorden beheren? Welk e-mailprogramma gebruik ik best? Je krijgt een
antwoord op al je computervragen
Locatie: Dienstencentrum De Linde,
Paenhuisstraat 11, Riemst. Deelnameprijs:
20 euro. Lesgever: Edmond Vos – max. 8
deelnemers.

ZONDAG 5/03 | 11U30 TOT
13U30 EN 17U30 TOT 19U30

Eén op de zeven kankers die in Vlaanderen wordt vastgesteld is dikkedarmkanker.
Jaarlijks krijgen meer dan 5.000 mensen de diagnose, ongeveer 1.750 mensen
sterven per jaar aan deze ziekte. De preventie en gevolgen van dikkedarmkanker
worden in maart overal in de kijker gezet.
Dikkedarmkanker ontwikkelt zich langzaam,
het duurt gemiddeld 10 jaar vooraleer een
poliep (een uitstulping in de wand van de dikke
darm) zich ontwikkelt tot een kwaadaardig gezwel. Hierdoor kan dikkedarmkanker in veel
gevallen vroegtijdig of zelfs voor het om kanker
gaat, opgespoord worden.
Alle mannen en vrouwen van 56 tot en met 74
jaar krijgen om de twee jaar een uitnodiging om
aan het bevolkingsonderzoek deel te nemen. Zij
krijgen met de post een gratis afnameset om
thuis een staal van hun stoelgang te nemen
en op te sturen naar het lab. Daar wordt de
hoeveelheid bloed in de stoelgang gemeten.
Binnen de twee weken ontvangen de deelnemer en zijn (huis)arts het resultaat. Als alles in
orde is, ontvangt de deelnemer na twee jaar

Locatie: OKRA-Breicafé in Dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 11, Riemst
Breien en haken is hip, brei op eigen
tempo en geniet van een leuke babbel.
Deelname is gratis, koffie en frisdrank aan
1 euro. Vooraf inschrijven niet nodig.

ZATERDAG 4/03 | 20U11
TOT 3U00 PRINSESSENBAL C.V.

Kom langs in De Boekerij!

En de mantelzorgers?

Steunpunt Mantelzorg

WOENSDAG 1/03 HIERING BIETE
KANNE Organisatie: C.V. De Witters.

M/V/X gaat over: Tiny en Jommeke en andere boeken van weleer. Maar het gaat ook
over Matilda en Pippi Langkous en andere
weerbarstige types. Het wil weten wat lezen
doet terwijl je groeit en uitzoekt hoe de wereld
(inclusief jezelf) in elkaar in zit.

nen, bieden we in de komende maanden
verschillende workshops aan voor onze vrijwilligers. In maart staan er workshops over
de nieuwe UiTdatabank en het Evenementenloket op het programma. Later dit jaar
volgen er workshops rond de werving van
nieuwe leden of nieuwe bestuursleden. Hou
UiT in Riemst zeker in de gaten!

Ook mantelzorgers verdienen de nodige
aandacht. Als je voor je partner, kind, ouder,
familielid, buur of goede vriend of vriendin
zorgt, omdat deze zorgbehoevend is door
ouderdom, een chronische ziekte, een handicap,.. en omdat je elkaar goed kent, dan
ben je een mantelzorger. Het gaat bovendien niet alleen over de verzorging van de
ander. Ook huishoudelijke taken, het overnemen van de administratie, het vervoer
naar de dokter of de emotionele steun komen hierbij kijken. In ons beleid streven we
ernaar om mensen zo lang mogelijk thuis te
laten wonen. Als gemeentebestuur hebben
we daarin een belangrijke rol te spelen. Zo
zullen we dit jaar 50.000 euro vrijmaken om
mantelzorgers niet alleen een premie toe te
kennen, maar hen ook moreel te steunen
door hen regelmatig in contact te brengen
met andere mantelzorgers en hen te informeren over hun rechten.

evenementen dienen vóór vrijdag 3 maart ingevoerd te zijn in de
UiTdatabank. Meer info op www.riemst.be.

DE BOEKERIJ VAN 20 TOT 31/03
WELZIJN

WAT TE DOEN IN MAART

SHOP: KUSSEN HAKEN Locatie: Dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 11,
Riemst. Deelnameprijs: 8 euro – OKRA-leden: 6 euro. Inschrijven via OKRA-CREA
Limburg – tel. 011 26 59 38 - crea@
okralimburg.be.

DORPSRESTAURANTS
6/02 CURSISTEN SPAANS, ÉÉN VAN DE OPLEIDINGEN IN
DIENSTENCENTRUM DE LINDE I.S.M. PCVO VOEREN

ELKE DINSDAG, WOENSDAG EN DONDERDAG VINDT ER EEN DORPSRESTAURANT PLAATS IN VLIJTINGEN, KANNE EN RIEMST, TELKENS VANAF 12 U.
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