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Sociaal Huis Riemst
Tel. 012 45 41 72

Sociaalhuis@riemst.be
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Maastrichtersteenweg 200 bus 1, Vroenhoven

ARGENTA   S PA ARBANK   NV
Wilt u weten wat wij u nog meer te bieden hebben?

Maak een afspraak, wij maken graag tijd voor u.

Tongersesteenweg 32 10 | 3770 Riemst | tel. 012 44 00 30
riemst@argenta.be FS
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Jouw vakman, steeds dichtbij

www.exellent.be

Exellent Electro RIEMST
Bilzersteenweg 45 - 3770 Riemst

tel. 012 45 68 68 - riemst@exellent.be
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VOORWOORD

Beste lezer,

Voor u ligt de vernieuwde seniorengids, een verzameling 
van alles wat u dient te weten over het seniorenbeleid in 
onze gemeente. Gebruik het als een handige informatie-
gids en ontdek welke diensten er voor u klaar staan!

Ook nu weer werden de identiteitsgegevens van onze 
eerstelijnszorgverleners bijgespijkerd en werd de 
informatie geactualiseerd.

Zoals ook bij de vorige edities willen wij u bij middel van 
deze gids vertrouwd maken met alle diensten die actief 
zijn in onze lokale seniorenzorg.

Het is aan te bevelen om deze gids een vaste plek te 
geven op uw boekenplank zodat u hem steeds bij de 
hand heeft.

Wij wensen u alvast veel gebruiksgenot 

Namens het Sociaal Huis,

Claudia Swennen
Secretaris

Katja Onclin
Voorzitter
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Alain Biesmans

Schoolbenodigdheden 
Geschenken - Fotocopies 
Alle drukwerken
Ontwikkeling van foto’s
Rookartikelen en sterke dranken

Visésteenweg 161 • 3770 Riemst • T./F. 012 45 55 33

27 19

8 40

Smisstraat 4, 3770 Vlijtingen
tel. 012 45 15 67

Bampsstraat 2, 3770 Valmeer
tel. 012 22 71 99

Openingsuren
Vlijtingen: 

ma-vrij: 7u-12u30 en 13u45-18u
zat: 7u-17u30 • zondag 7u-12u30

Valmeer:
ma-vrij: 7u30-18u 

zat: 7u30-17u • zondag 7u30-12u30
Beide winkels woensdag gesloten

centrale verwarming ventilatie

sanitair koeling

Sven Neven  0473 81 98 12
Valmeerstraat 1 - 3770 Riemst - www.svenneven.be 

NIEUWBOUW & RENOVATIE

31 7

Frituur Geronimo

ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN
DIAMANTBORINGEN

0473  82 39 96

www.jornvossen.be

Driekruisenstraat 27 B0101
3700 Tongeren

AEW Vossen
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ALGEMEEN

Sociaal Huis Riemst

Voorzitter:  Katja Onclin
Secretaris:  Claudia Swennen
Ontvanger:  Jo Reekmans
Juriste:  Marie Slechten
Sociale dienst:   Emmy Bourguignon
 Tine Coenegrachts
 Dorien Milisen
 Daniëlle Nivelle
 Anita Tans
 Anja Theunissen
Dienstencentrum: Erik Coenegrachts
Financiële dienst: Françis Jadoulle
 Nathalie Baldewijns
Administratie: Veronique Coenegrachts
 Eve Dolhain

Paenhuisstraat, 15
3770 Riemst
Tel. 012 454172
Fax 012 458061
E-mail sociaalhuis@riemst.be
Website www.sociaalhuisriemst.be

Openingsuren sociale dienst:  
elke werkdag vanaf 09.00 u. tot 11.30 u. 
zonder afspraak
elke werkdag vanaf 13.30 u. tot 16.00 u. op afspraak

Openingsuren juridische dienst:  
elke donderdag vanaf 09.00 u. tot 11.30 u. 
zonder afspraak
elke donderdag vanaf 13.30 u. tot 16.00 u. en elke 
vrijdag vanaf 09.00 u. tot 11.30 u. en vanaf 13.30 u. 
tot 16.00 u. op afspraak

Spreekuren voorzitter, secretaris 
en ontvanger: enkel op afspraak. 

Gemeentebestuur Riemst

Maastrichtersteenweg, 2
3770 Riemst
Tel. 012 44 03 00
Fax 012 44 03 09
E-mail gemeentebestuur@riemst.be
Website www.riemst.be  

Openingstijden:
Maandag: 09.00 u. – 12.30 u.
 en 13.30 u. – 16.30 u.
Dinsdag: 09.00 u. – 12.30 u.
Woensdag: 09.00 u. – 12.30 u.
 en 13.30 u. – 16.30 u.
Donderdag: 09.00 u. – 12.30 u.
 en 13.30 u. – 19.30 u.
Vrijdag 09.00 u. – 13.00 u.

Raadsleden Sociaal Huis

Benedicte ROEX  – CD&V
Frank SCHEPERS – CD&V
Katja ONCLIN – CD&V
Miet DEBAY  – CD&V
Philippe GEELEN  – CD&V
Rachelle ONCLIN  – CD&V
Sabine GERARDS – CD&V
Marc LOUWAGIE – N-VA
Peter HAESEN – N-VA
Yves CHANSON – N-VA
Patrick JANSSEN – VLD
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Apotheek 
Charlotte Theunissen
Smisstraat 16, 3770 Vlijtingen
tel. 012 45 21 56
info@apotheekvlijtingen.be
www.apotheekvlijtingen.be

ma-vrij: -12u30 en 13u30-19u / zat. 9u-12u

Nieuw adres zomer 2018
Molenweg 72, Vlijtingen

Apotheek
Gunter Tans

Rechtstraat 39   3770 Val-Meer
tel. 012 45 19 90

BB Farma
Apotheek Tans
Maastrichtersteenweg 11A/b2
3770 RIEMST 
tel. 012/45 46 21  -  012/45 46 22

Apotheek Jans

Visésteenweg 211
Zichen-Zussen-Bolder
tel. 012 45 13 82
www.apotheekjans.be
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1Apotheek

HELENA PIERLET

Elderenweg 26 - Millen - tel. 012 23 80 22
ma-vrij 8u30-12u30 en 14u-19u / zat. 8u30-12u30

Wij blijven bereikbaar tijdens de werken

Apotheek Membruggen
Apr. Gudrun Dammekens

Rijckerstraat 13, Membruggen
tel. 012 23 72 86

open: ma-di-do-vrij: 9u-12u30 en 13u30-19u • woe en zat. 9u-12u30
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Claudia SWENNEN
Secretaris
E-mail: claudia.swennen@riemst.be 

Verantwoordelijkheden: algemene 
leiding, personeelsbeleid, archiefbeheer, 
notulenbeheer, systeemverantwoordelijke, 
communicatieverantwoordelijke, veilig-
heidsconsulent
Bereikbaarheid: Na telefonische afspraak

Emmy BOURGUIGNON 
Maatschappelijk assistente
E-mail: emmy.bourguignon@riemst.be

Verantwoordelijkheden: algemene socia-
le dienst,  overlegcoördinator thuisgezond-
heidszorg, coördinator Lokaal Cliëntover-
leg, poetsdienst.
Bereikbaarheid: elke werkdag (behalve 
woensdag) vanaf 09.00 u. tot 11.30 u. 
zonder afspraak en elke werkdag vanaf 
13.30 u. tot 16.00 u. op afspraak

Jo REEKMANS 
Financieel directeur
E-mail: jo.reekmans@riemst.be

Verantwoordelijkheden: betalen van de 
uitgaven en innen van de ontvangsten, 
opmaak van de budgetten
Bereikbaarheid: Na telefonische afspraak

Danielle NIVELLE  
Maatschappelijk assistente
E-mail: danielle.nivelle@riemst.be

Verantwoordelijkheden: algemene socia-
le dienst, coördinator Lokaal Cliëntoverleg, 
Minder-Validen
Bereikbaarheid: elke werkdag (behalve 
woensdag) vanaf 09.00 u. tot 11.30 u. 
zonder afspraak en elke werkdag vanaf 
13.30 u. tot 16.00 u. op afspraak

Marie SLECHTEN  
Juriste
E-mail: marie.slechten@riemst.be

Verantwoordelijkheden: Info, advies en 
bemiddeling inzake juridische problemen, 
schuldbemiddeling
Bereikbaarheid: Elke donderdag vanaf 
9.00 u. tot 11.30 u. zonder afspraak.
Elke donderdag vanaf 13.30 u. tot 16.00 u. 
en elke vrijdag vanaf 9.00 u. tot 11.30 u. en 
vanaf 13.30 u. tot 16.00 u. op afspraak

Anita TANS   
Maatschappelijk assistente
E-mail: anita.tans@riemst.be 

Verantwoordelijkheden:  schuldbemidde-
ling, trajectbegeleiding, secretariaat Raad 
voor personen met een beperking.
Bereikbaarheid: elke werkdag vanaf 
09.00 u. tot 11.30 u. zonder afspraak en 
elke werkdag vanaf 13.30 u. tot 16.00 u. 
op afspraak

Het personeel van het Sociaal Huis

ALGEMEEN
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tel. 0472 34 88 29

Misweg 32
3770 Zussen (Riemst)

Tel. 012 45 52 52
rouwcentrum.theunissen@gmail.com

Rouwcentrum Theunissen
Begrafenissen - Crematies

www.rouwcentrumtheunissen.be

Alle verpleegkundige 
zorgen 

Stomazorg 
Wondzorg 

Palliatieve zorgen 
...

Verbindingsweg 67
3770 Val-Meer

SOFIE FROIDMONT
0478 37 75 73

VERPLEEGSTER AAN HUIS

Marthe Daenen

Peperstraat 16
3770 Millen-Riemst 
tel. 012 23 94 12
gsm 0475 73 68 56

www.thuisverpleging-daenenmarthe.be

Familiehulp, jouw partner voor zorg, 
ondersteuning en huishoudelijke hulp

Bekijk ons aanbod op www.familiehulp.be

regio Genk
Welzijnscampus 23 bus 2 - 3600 Genk
089 62 91 40
genk@familiehulp.be

•   gezinszorg      
•   kraamzorg    
•   oppashulp  
•   poetsdienst
•   zorg bij psychisch zieken
•   huishoudelijke hulp
     met dienstencheques

Je kan bij ons terecht voor:
•   zorg voor personen met dementie
•   palliatieve zorg 
•   nachtzorg
•   zorg voor personen met 
     een handicap
•   dagverzorging (NOAH Lanaken)
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Nathalie BALDEWIJNS  
Boekhouder
E-mail: nathalie.baldewijns@riemst.be

Verantwoordelijkheden: Financiële 
dienst, boekingen financiële verrichtingen.
Bereikbaarheid: Na telefonische afspraak

Françis JADOULLE   
Administratief medewerker
E-mail: francis.jadoulle@riemst.be

Verantwoordelijkheden: Financiële 
dienst, logistiek, overheidsopdrachten.
Bereikbaarheid: Na telefonische afspraak

Veronique COENEGRACHTS    
Administratief assistente
E-mail: veronique.coenegrachts@riemst.be

Verantwoordelijkheden: Telefoniste en 
algemene administratie, verwarmingstoe-
lagen, budgetmeters, tijdsklok, archief, 
poetsdienst, mindermobielencentrale.
Bereikbaarheid: elke werkdag vanaf 
09.00 u. tot 11.30 u. zonder afspraak en 
elke werkdag vanaf 13.30 u. tot 16.00 u. 
op afspraak

Anja THEUNISSEN 
Maatschappelijk assistente
E-mail: anja.theunissen@riemst.be

Verantwoordelijkheden: schuldbemid-
deling, projecten (kansarmoede, groeps-
werking, samentuin), secretariaat lokale 
adviescommissie, socio-culturele premie, 
CREG.
Bereikbaarheid: elke werkdag op 
afspraak

Tine COENEGRACHTS  
Maatschappelijk assistente
E-mail: tine.coenegrachts@riemst.be

Verantwoordelijkheden: pensioendienst, 
Algemene sociale dienst, dorpsrestau-
rants, borgstelling rusthuizen. 
Bereikbaarheid: elke werkdag vanaf 
09.00 u. tot 11.30 u. zonder afspraak en 
elke werkdag vanaf 13.30 u. tot 16.00 u. 
op afspraak

Erik COENEGRACHTS   
Centrumleider
E-mail: erik.coenegrachts@riemst.be

Verantwoordelijkheden: Dienstencentrum 
De Linde, LOGO’s en Gezondheidsplatform, 
Mindermobielencentrale en Klusjesdienst.
Bereikbaarheid: Na telefonische afspraak 
tel. 012 21 46 98 – GSM 0468 12 96 35.

Dorien MILISEN   
Maatschappelijk assistente
E-mail: dorien.milisen@riemst.be

Verantwoordelijkheden: algemene sociale 
dienst, voorzitter lokale adviescommissie, 
verantwoordelijke voedselbank
Bereikbaarheid: elke werkdag vanaf 
09.00 u. tot 11.30 u. zonder afspraak en elke 
werkdag vanaf 13.30 u. tot 16.00 u. 
op afspraak

ALGEMEEN
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Kwalitatieve zorg met een hart voor onze patiënten

Dina Hessel

0474 95 64 72

Alexandra Huls

0495 94 66 24

Thuisverpleging Alexandra Huls & Dina Hessel

THUISVERPLEGING

Marleen Nivelle   0474 61 78 90
Eyckendael 1, Riemst

Nancy Loverix   0478 66 66 01
Waterstraat 52, Zussen

Linda Henrard   0478 21 93 55
Mennestraat 36, Bolder

Linda Baerten   0498 37 74 70
Gerestraat 25, ‘s Herenelderen

Praktijk Dennis Roovers

Dennis Roovers Osteopaat D.O.
Tessa Sutens Master in de kinesitherapie

Bijsstraat 22 | Vlijtingen-Riemst | tel. 012 21 76 12
www.praktijkdennisroovers.be
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Kinesitherapeutenpraktijk
Roel Jacobs & Greet Gonnissen

Masters in de Kinesitherapie

• Manuele therapie en sportkinesitherapie
• Bekkenbodemtherapie, perinatale kine, 
manuele lymfedrainage en relaxatietherapie

Praktijkadres:  Genendries 34 - 3770 Millen (Riemst)
 tel. 012 455 466

NEUROLOGISCHE REVALIDATIE
KINESITHERAPIE

ST.-ALBANUSSTRAAT 86 • VLIJTINGEN
TEL. 0477 53 97 70 • MYRTHE.LEVENSTOND@HOTMAIL.COM
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ALGEMEEN

Eve DOLHAIN    
Administratief assistente
E-mail: eve.dolhain@riemst.be

Verantwoordelijkheden: Telefoniste en 
algemene administratie, budgetmeters en 
exploitatie dorpsrestaurants, afspraken 
mindermobielencentrale.
Bereikbaarheid: elke werkdag vanaf 
09.00 u. tot 11.30 u. zonder afspraak en 
elke werkdag vanaf 13.30 u. tot 16.00 u. 
op afspraak

Gemeentelijke seniorenraad

Sedert 1984 is er in Riemst een gemeentelijke senioren-
raad actief. Deze raad onderzoekt en adviseert voor-
stellen met betrekking tot alle aangelegenheden voor 
senioren op gemeentelijk vlak.
Ze organiseren jaarlijks een ontspanningsnamiddag en 
een daguitstap voor alle Riemstse senioren.

Voorzitter: Mathieu PETERS
Secretaris: Danielle Nivelle
Penningmeester: Gilberte VRIJENS

Woonzorgcentra Riemst

1. Woonzorgcentrum ‘GERARDUSHOEVE’
Iers-Kruisstraat, 3770 RIEMST (Lafelt)
tel. 012 45 18 86
Verantwoordelijken: Armand en Vera Cilissen-Boelen

Dit eerste rustoord in de gemeente Riemst biedt plaats 
aan 30 alleenstaanden.
Het betreft hier een rusthuis met inwonende verantwoor-
delijken, met een eigen keuken. Het geheel situeert zich 
in een rustige en landelijke omgeving. 

Wie kan er terecht?

Iedereen vanaf 60 jaar, valide- en semi-validen, rolstoel-
patiënten en zorgbehoevende bejaarden.

2. Woonzorgcentrum ‘HUYSE ELCKERLYC’
Trinellestraat, 3770 RIEMST (Millen)
tel. 012 24 14 50
Website: www.huyseelckerlyc.be 
E-mail: rusthuis.millen@telenet.be
Verantwoordelijken: Pascal en Elke Dohrn-Gerits

Dit is een kleinschalig familiaal rusthuis met een 
maximale capaciteit van 74 bedden met:
- eigen keuken
- ruime kamers
- achterliggende tuin

Wie kan er terecht?

Iedereen vanaf 60 jaar, valide- en semi-validen, rolstoel-
patiënten en zorgbehoevende bejaarden.

3. Woonzorgcentrum ‘EYCKENDAEL’
Eyckendael 14, 3770 RIEMST
tel. 012 74 69 53 
vzw Bejaardenzorg GL, Demerstraat 80 te 3500 Hasselt
tel. 011  22 40 71 - info@begralim.be
Website: www.bejaardenzorg-ght.be

Campusdirecteur: Karel Dermont

Het betreft hier een woon- en zorgcentrum voor voorna-
melijk zorgbehoevende hoogbejaarde Riemstenaren met 
een capaciteit van 60 woongelegenheden en 3 verblijf-
plaatsen voor kortverblijf. In 2017 zijn de uitbreidings-
werken van het rusthuis gestart.
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THUISVERPLEGING
Ariane & Conny

Ariane Nijs   0473 53 26 25
Bukersmoult 8, Herderen

Conny Maquoi  0473 45 42 23
Kleinveldstraat 92, Vreren

www.thuisverplegingarianeenconny.be

Molenweg 8 bus 2
3770 Riemst
012 23 33 37

0498 37 77 57

Alle mutualiteiten
en verzekeringen

www.  thuisverplegingelspiron.be

hulpmiddelen  |  voedingsadvies  |  personenalarm  
gezinszorg  |  vroedvrouwen/lactatiekundigen   
voetverzorging

Wit-Gele Kruis Riemst & Voeren  
Eyckendael 10 | 3770 Riemst 
T. 012 45 53 60 (24u/24u)  
riemst@limburg.wgk.be 
www.witgelekruis.be

Thuisverpleging

20180306-advertentieRiemst-85x56.indd   1 6/03/18   10:21

3620 LANAKEN | WWW.KEULENBETON.BE

Kantoor 
Ina Schoofs Tongeren

Romeinse Kassei 35, 3700 Tongeren
Tel.: 012 231 888

save-finance@fintro.be
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Thuisverpleging
Hilde Festjens   0496 52 76 74

Alle verpleegkundige zorgen 
Wondzorg • Infusen
Port-à-cath • Inspuitingen • …

Werkt voor alle mutualiteiten en 
verzekeringen.

Rijckerstraat 14, 3770 Membruggen
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HULPVERLENING VAN HET SOCIAAL HUIS

De dienstverlening aan de Riemstse senior is sedert 
2007 geconcentreerd bij het Sociaal Huis.
De pensioenaanvragen, de tegemoetkomingen voor 
hulp aan bejaarden en alle andere voordelen voor hulp-
behoevende senioren dienen aangevraagd te worden bij 
het Sociaal Huis.

Het Sociaal Huis heeft daarnaast ook een uitgebreide 
sociale dienst waar senioren terecht kunnen met andere 
sociale en administratieve problemen of zorgvragen.
Een juriste zorgt daarenboven voor het verstrekken van 
gratis juridisch advies.
Al uw problemen worden in alle discretie besproken en 
indien de hulpverlener u niet zelf ten dienste kan zijn, 
helpen zij door op zoek te gaan naar een gespeciali-
seerde dienst.

Het Sociaal Huis heeft ook een eigen poetsdienst met 
een poetsploeg van 6 personen.
Elk jaar staan wij er borg voor dat senioren die daar 
nood aan hebben daadwerkelijk worden geholpen bij de 
uitvoering van een aantal huishoudelijke taken.

De sociale dienst

Je kan bij onze maatschappelijk assistenten terecht voor 
de hiernavolgende aangelegenheden.  
- Financiële hulpverlening:  
• Leefloon
• Voorschotten op pensioen, kinderbijslag, 
 werkloosheidsuitkeringen; 
• Tussenkomst in de plaatsingskosten (bejaardentehuis  
 of onthaaltehuis); 
• Tussenkomst in de kosten voor verwarming; 
• Huurwaarborg/huurtoelage  
• Tussenkomst in medicatie, hospitalisatie of 
 dokterskosten;

- Administratieve hulpverlening:
Het Sociaal Huis biedt eveneens ondersteuning op 
administratief vlak. Dit kan over zeer uiteenlopende 
onderwerpen gaan.

- Psycho-sociale problemen:  
Bij problemen omtrent eenzaamheid, overlijden, relatie, 
adoptie, ziekte,… kan je eveneens contact opnemen 
met één van onze maatschappelijk assistenten. In de 
meeste gevallen wordt de cliënt doorverwezen naar 
gespecialiseerde hulpverlening. 

- Schuldhulpverlening: 
Als je financiën/schulden een probleem worden en je er 
zelf geen uitweg meer in ziet, neem dan contact op met 
de dienst ‘schuldbemiddeling’ van het Sociaal Huis.
Het Sociaal Huis van Riemst is officieel erkend als 
‘dienst schuldbemiddeling’.  
Al naar gelang de financiële situatie biedt het Sociaal 
Huis de hiernavolgende financiële dienstverlening: 
•  Budgetbeheer
•  Collectieve schuldenregeling

De Pensioendienst

WERKNEMERSPENSIOEN en PENSIOEN VOOR ZELF-
STANDIGEN
Op welke leeftijd gaat u met pensioen? 
-  Op 65 (= gewone pensioenleeftijd)
 Hieraan zijn geen voorwaarden gekoppeld. Sedert   
 2009 moeten vrouwen ook 65 jaar zijn om een 
 pensioen te kunnen genieten. 
-  Vroeger dan 60 (= werkloosheid met bedrijfstoeslag,   
 SWT)
Dit ‘pensioen’ is in wezen geen pensioen, omdat het be-
staat uit een werkloosheidsuitkering en een bijdrage van 
de werkgever. Deze uitkering is dan ook aan te vragen 
via de werkgever. 
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0473 78 54 16
franssens_katrien@hotmail.com

THUISVERPLEGING

Renate Cuipers
0485 75 20 50

Nancy Vanderstraeten
0494 12 40 94

Yvette Stas   Pedicure

Bolderstraat 39
3770 Riemst (Z.Z.Bolder)
gsm 0476 53 98 16

Op afspraak
van maandag t.e.m. vrijdag

Handen tekort in het huishouden?

Wij helpen u graag! Bel ons gratis nummer 0800 55024

Wist je dat IN-Z, naast poetsen, jou ook kan helpen met het klaarmaken 
van een lekkere, gezonde maal�jd? 
En dat we meteen ook je stapel strijk wegwerken?

Bovendien biedt IN-Z extra begeleiding voor zowel haar medewerkers als 
haar klanten. Dit zorgt voor een betere en flexibelere samenwerking.

POETS- EN HUISHOUDHULP MET DIENSTENCHEQUES  •  PERSOONLIJKE ASSISTENTIE •  SENIORENOPPAS  

www.in-z.be

info@in-z.be

46438 IN-Z Houthalen.qxp  12/04/17  12:25  Pagina 1

Gentle bedankt de 

adverteerders die deze 

gids mogelijk maakten.

info@gentle.be
011 45 87 00
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-  Vervroegd pensioen: Voor pensioenen die ingaan   
 vóór 1 januari 2013 is een loopbaan van 35 jaar 
 vereist om het recht op vervroegd pensioen te 
 openen. 
 Sinds 2013 worden de leeftijds- en loopbaanvoor  
 waarden geleidelijk verhoogd volgens het 
 onderstaande schema:

JAAR MINIMUMLEEFTIJD LOOPBAANVOORWAARDE UITZONDERINGEN LANGE LOOPBANEN

2015 61 jaar en 6 maanden 40 loopbaanjaren 60 jaar, bij loopbaan van 41 jaar

2016 62 jaar 40 loopbaanjaren 60 jaar, bij loopbaan van 42 jaar
   61 jaar, bij loopbaan van 41 jaar

2017 62 jaar en 6 maanden 41 loopbaanjaren 60 jaar, bij loopbaan van 43 jaar
   61 jaar, bij loopbaan van 42 jaar

2018 63 jaar 41 loopbaanjaren 60 jaar, bij loopbaan van 43 jaar
   61 jaar, bij loopbaan van 42 jaar

2019 63 jaar 42 loopbaanjaren 60 jaar, bij loopbaan van 44 jaar
   61 jaar, bij loopbaan van 43 jaar

Wanneer aanvragen? 
Ten vroegste 1 jaar op voorhand. Wilt u uw pensioen 
laten ingaan op uw gewone pensioenleeftijd dan hoeft 
u niets meer te regelen via de gemeentelijke pensioen-
dienst. In de maanden die voorafgaan aan uw verjaar-
dag zal de Rijksdienst voor Pensioenen zelf schriftelijk 
contact met u opnemen. 
Indien u voldoende jaren hebt bewezen om op ver-
vroegd pensioen te gaan, kan dit op elk ogenblik tussen 
uw 60ste en 65ste. U moet dan wel een aanvraag doen 
via de gemeentelijke pensioendienst. 

Op welke datum gaat het pensioen in? 
De eerste dag van de maand die volgt op de maand 
waarin u de vereiste pensioenleeftijd bereikt hebt. Indien 
u een vervroegd pensioen aangevraagd hebt, op de 
eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin 
u uw aanvraag gedaan hebt. 

OVERHEIDSPENSIOENEN
Ambtenaren vragen hun pensioen aan bij de administra-
tie waar zij werken. Deze stelt het dossier samen. 

HULPVERLENING VAN HET SOCIAAL HUIS
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TONGERSESTEENWEG 11, 3770 RIEMST - tel. 012 39 25 26
Ivo.Reggers@pandora.be

www.ivoreggers.be

FSMA 45212A - FSMA 2217
Onde. nr. 0.468.879.885 

VERZEKERINGS- & KREDIETMAKELAAR
HYPOTHEEK EN CONSUMENTENKREDIET

AANKOOP OUD IJZER EN ALLE 
METALEN AFBRAAKWERKEN

Reeckervelt 14 | 3770 Riemst | tel. 012 45 37 75

info@metaalrecyclage-nys.be

nieuwbouw  - renovatie

Bouwbedrijf
Cuipers Jochen

Molenweg 88 - 3770 Vlijtingen (Riemst)
jochen.cuipers@telenet.be

Tel. 0478 79 36 13       

www.bouwbedrijfjochencuipers.be

 INGE 0485/51.03.15 
 JOOSTEN Boekhouder - Fiscalist

BI
BF

 30
33

90
71

Krukstraat 31 • Riemst • inge@ingejoosten.be • www.ingejoosten.be

NEVEN & MOERMANS
ALGEMENE DAK-, TIMMER- EN ZINKWERKEN

PLATFORMS MET EPDM

Sammy Neven  0479 44 37 44
Nico Moermans  0495 77 55 02

moermansnico@hotmail.com
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INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN (I.G.O.)
Dit is een uitkering die tot doel heeft financiële hulp te 
bieden aan bejaarde personen die niet over voldoende 
financiële middelen beschikken. Als u een pensioenaan-
vraag hebt ingediend, geldt die als IGO-aanvraag. Als 
u dat (nog) niet deed, kan u deze aanvraag doen bij de 
gemeentelijke pensioendienst of bij de Federale Pensi-
oendienst (Ridder Portmansstraat 16, 3500 Hasselt).
Voor wie al een pensioen van werknemer of zelfstan-
dige, een tegemoetkoming aan gehandicapten of het 
bestaansminimum ontvangt, wordt het recht op de IGO 
van ambtswege onderzocht zodra u de vereiste leeftijd 
bereikt. Dit is 65 jaar zowel voor mannen als voor vrou-
wen. 

GEWAARBORGD INKOMEN VOOR OUDEREN
Vanaf 1 juni 2001 kwam de inkomensgarantie voor 
ouderen in de plaats van het gewaarborgd inkomen. Het 
bedrag van het gewaarborgd inkomen, op 1 juni 2001 
betaald, werd vergeleken met het bedrag dat kon toege-
kend worden in IGO. Indien bleek dat IGO voordeliger 
was, dan werd dit van ambtswege toegekend en kwam 
de betrokkene in het nieuw stelsel terecht. Ontvangt u 
nog het gewaarborgd inkomen maar doen er zich wijzi-
gingen voor in uw situatie (gezinssamenstelling veran-
dert, grond of woonst wordt verkocht of de verkoop is nu 
al meer dan 10 jaar geleden gebeurd) dan meldt u dit 
best bij de Rijksdienst voor Pensioenen. 

TOEGELATEN ARBEID ALS GEPENSIONEERDE
Gepensioneerden die jonger dan 65 jaar zijn en minder 
dan 45 loopbaanjaren hebben, mogen een toegela-
ten beroepsactiviteit uitoefenen binnen de toegelaten 
inkomstengrenzen. Gepensioneerden met een minimum 
loopbaan van minstens 45 loopbaanjaren of 65 jaar zijn, 
mogen onbeperkt een beroepsactiviteit uitoefenen. 

GRATIS RAMING VAN HET PENSIOEN
Bent u reeds 55 jaar en vraagt u zich af hoeveel uw 
pensioen zal bedragen, dan kan u een officiële raming 
van uw pensioenrechten aanvragen bij de Infodienst 
Pensioenen, Postbus 175 te 1060 Brussel. 

VRAGEN, PROBLEMEN, BIJKOMENDE INLICHTINGEN
Voor meer informatie omtrent pensioenen, kan u steeds 
terecht op de gemeentelijke pensioendienst, Sociaal 
Huis Riemst, Paenhuisstraat 15 van maandag tot vrijdag, 
van 09.00 uur tot 11.30 uur en namiddag op afspraak 
via Tel. 012/45 41 72 of op het gewestelijk bureau van 
de Federale Pensioendienst, Ridder Portmansstraat 16 
te Hasselt via Tel. 011/30 12 70.
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 
Zelfstandigen organiseert elke derde dinsdag van de 
maand van 09.00 u. tot 10.00 u. een zitdag voor zelf-
standigen op het Sociaal Huis van Riemst, Paenhuis-
straat 15. 

PENSIOENSPAREN 
Wie aan pensioensparen wil doen, heeft daarvoor twee 
mogelijkheden. U kan intekenen op een pensioenfonds 
van een bank of je kan een pensioenverzekering afslui-
ten bij een verzekeraar. Het belangrijkste verschil tussen 
beide is het rendement. 
Indien u kiest voor een pensioenverzekering dan kent u 
met zekerheid het minimale jaarlijks rendement en het 
gewaarborgd eindkapitaal. Bovenop het gegarandeerd 
minimum krijg je mogelijk ook nog een winstbonus uit-
betaald. Kiest u voor een pensioenverzekering, vergelijk 
dan de aanbiedingen van verschillende verzekeraars. 
De pensioenspaarfondsen van de bankiers en de beurs-
vennootschappen garanderen minimumrendement. 
Zowel winsten van 20 procent of meer als negatieve 
rendementen zijn mogelijk. 
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Visésteenweg 153
3770 Riemst
Tel. (012) 45 14 00

Openingsuren: Ma. gesloten
Di.-Zat. 9u30 tot 12u en 13u30 tot 17u30
Zondag 10u tot 12u

Boys 3 | 3770 Kanne | T 012 45 14 11 | www.smets-kanne.be
   Patisserie Smets Kanne

Grote straat 91 • Val-Meer
Tel. 012 21 07 54

GSM 0479 24 06 56

Retouches/herstelling van kleding. 
Ook wol en leder.

www.retouches-sava.be

D A K W E R K E N  •  N I E U W B O U W  •  R E N O V A T I E

Sven Dewalque  0497 32 61 29
dakwerken.devo@telenet.be - wwwdevodak.be

Visésteenweg 132 •  3770 Riemst

VERWARMING  |  SANITAIR  |  ELEKTRICITEIT  
VENTILATIE  |  BADKAMERS  |  ONDERHOUD              

Rosmeerweg 4   3620 Veldwezelt   0496 98 98 68
dirk.vossen@telenet.be

WIJ RENOVEREN 

UW BADKAMER 

NAAR UW WENS 

EN BEHOEFTE

VLIJTINGEN

RUIME PARKING

Molenweg 71B - Vlijtingen - tel. 012 45 14 52
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Aanvraag tegemoetkomingen/sociale voordelen

ZORGBUDGET VOOR ZWAAR ZORGBEHOEVENDEN 
(ZORGVERZEKERING)
Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is een 
maandelijkse tegemoetkoming voor niet-medische kos-
ten van zeer ernstig zorgbehoevenden (bv. mantelzorg, 
thuiszorgdiensten, producten, rusthuis,…).
Iedere Vlaming, die zijn jaarlijkse bijdrage betaalt en 
zorgafhankelijk is, komt in aanmerking voor de Vlaam-
se Zorgverzekering. De zorgafhankelijkheid moet men 
kunnen aantonen aan de hand van attesten. 
Je kan je aansluiten en een aanvraag tot tegemoetko-
ming indienen bij je ziekenfonds, bij privé-verzekerings-
instellingen. 
Voor meer informatie kan je ook terecht bij één van de 
erkende zorgkassen, bij de Vlaamse infolijn op het num-
mer 1700.

ZORGBUDGET VOOR OUDEREN MET EEN 
ZORGNOOD (THAB)
Als u ouder bent dan 65 jaar en u hebt een verminder-
de zelfredzaamheid, dan kunt u een zorgbudget voor 
ouderen met een zorgnood aanvragen. Het bedrag 
van de tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen, 
eigendommen, verkoop/schenkingen van eigendommen 
en de graad van afhankelijkheid. 

VERHOOGDE TEGEMOETKOMING IN TERUGBETA-
LING GENEESKUNDIGE KOSTEN
De verhoogde tegemoetkoming in terugbetaling van 
geneeskundige kosten of het OMNIO-statuut geeft recht 
op verhoogde financiële tussenkomst van het Zieken-
fonds bij bijvoorbeeld doktersconsultatie, hospitalisatie, 
medicatie,…
Deze tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen en 
moet u aanvragen bij uw mutualiteit. 

ALGEMENE SOCIALE VOORDELEN
Speciale parkeerkaart, sociaal tarief gas en elektriciteit, 
vermindering onroerende voorheffing, sociaal tarief 
telefoon. 

BEGELEIDERSPAS
Met een begeleiderspas mag uw begeleider gratis mee 
naar diverse vrijetijdsactiviteiten in de provincie Lim-
burg.

Voorwaarden: 
-  U moet in Limburg wonen
-  De begeleiderspas is op naam van de aanvrager
-  U moet volgende attesten hebben: 
Een attest verhoogde kinderbijslag of een algemeen 
attest van FOD Sociale Zekerheid met vermelding dat u 
tenminste 9 punten op de schaal van zelfredzaamheid 
scoort of dat uw verdienvermogen verminderd is tot één 
derde of minder.
 
De begeleiderspas is gratis en  maximum 5 jaar geldig 
voor organisaties die deze pas aanvaarden; de lijst van 
organisaties vindt u op www.limburg.be/begeleiderspas.
De begeleiderspas kan enkel schriftelijk worden aan-
gevraagd  bij het Provinciebestuur van Limburg, Uni-
versiteitslaan 1 3550 HASSELT  - BEGELEIDERSPAS 
LIMBURG
Bij te voegen documenten:
-  Attest van de verhoogde kinderbijslag of attest FOD  
 Sociale Zekerheid met vermelding van 9 punten   
 verminderde zelfredzaamheid of één derde of minder
 vermindering van het verdienvermogen.
- Een kopie van uw identiteitskaart (voor- en 
 achterzijde)
- Een recente pasfoto van uzelf

HULPVERLENING VAN HET SOCIAAL HUIS
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AQUA, DIER- EN VIJVERSHOP LIMBURG
zwembad • vijver • tuin • aquarium

dierenbenodigdheden

Bilzersteenweg 47  |  3770 Riemst  |  tel. 0478 26 46 93
OPEN: van maandag t/m vrijdag van 10u-18u / zaterdag van 10u-16u

     Vijverbenodigdheden       Aquariums en vissen
               Zwembadbenodigdheden       Vijveraanleg
                     Hond- en kattenbenodigdheden
     Zwembad- en zwemvijveraanleg
             
     Tuinontwerp in 3D
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GOEDKOPER MET DE TREIN
•  W.I.G.W.-reductiekaart
•  Voorkeurtarief voor personen vanaf 65 jaar. 
http://www.b-rail.be

KAART KOSTELOZE BEGELEIDER
U hebt recht op een kaart ‘Kosteloze Begeleider’ indien 
u niet alleen kan reizen om één van de volgende rede-
nen:
• Een vermindering van de zelfredzaamheid met
 tenminste 12 punten of een integratietegemoetkoming
 categorie III of IV
• Een blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid   
 van minstens 80%
• Een blijvende invaliditeit van minstens 50%, toe te   
 schrijven aan de onderste ledematen
• Een volledige verlamming of amputatie van de 
 bovenste ledematen.
Deze regeling is van kracht voor de NMBS, DE LIJN en 
TEC.
Een persoon die GRATIS reist kan weliswaar GEEN 
GRATIS BEGELEIDER meenemen.

Voor aanvragen en bijkomende informatie kan je terecht 
bij:  
NMBS – Reizigers Nationaal
Bureau B-RN 051 sectie 13/5
Hallepoortlaan 40
1060 Brussel of op het hiernavolgend webadres: 
http://www.b-rail.be/nat/N/practical/limitedmobility/
tarifs/guide/request/index.php

LIMTAX – Provinciaal vervoersysteem voor personen met 
een ernstige motorische handicap.

HULPVERLENING VAN HET SOCIAAL HUIS

•  U krijgt een taxichequeboekje om uw ritten met de taxi  
 te betalen
• De jaarlijkse tussenkomst bedraagt tussen de €300   
 en €450
• Aanvragen kunnen worden ingediend bij Provincie-
 bestuur Limburg – Sectie Handicap – t.a.v. Inge 
 Kreemers – Universiteitslaan, 1 – 3500 Hasselt of   
 telefonisch op het nummer tel. 011 23 72 04.
• Meer informatie kan u bekomen bij de sociale dienst   
 van het Sociaal Huis – tel. 012 45 41 72.

De juridische dienst

De juridische dienst is een tiental jaren geleden ontstaan 
vanuit een nood aan een degelijke rechtsondersteuning. 
Heel wat inwoners hebben immers vragen van burger-
rechtelijke aard, die op zijn minst een zekere speciali-
satie vereisen. De juriste geeft dan ook gratis juridisch 
advies aan elke inwoner van de gemeente. Let wel, onze 
juriste is geen pleitbezorger. Het gaat hier louter om 
het formuleren van een advies of over kleine interven-
ties (het schrijven van brieven,…). De hoofdmoot van 
de vragen handelen over familiale aangelegenheden, 
zoals dringende en voorlopige maatregelen, echtschei-
dingen,… Daarnaast blijkt ook dat de huurwetgeving 
dikwijls aan bod komt. De laatste jaren is de schuldbe-
middeling méér op de voorgrond gekomen. Er is hierbij 
ook een optimale samenwerking tussen de schuldbe-
middelaar en de juriste.
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R I E M S T

Hendrikx Inge      zonder afspraak
Tongersesteenweg 108A, Riemst   012 23 80 43

kreatos riemst

Kanne

Café Equador
bij Patrick & Cindy

Maandag gesloten
di-vrij vanaf 14u / zat vanaf 13u

zondag vanaf 8u30

café equador kanne

Grenadiersweg 7, 3770 Kanne
tel. 0472 06 05 94

Grillroom - Pizzeria  Mamma Mia
AFHAAL EN BEZORGLIJN
Riemst / Kanne / Vroenhoven

012 370 195
Maastricht  06 879 578 29
open: zo t/m do 15u30-23u

vrij & zat 15u30-00u

STATIESTRAAT 7, KANNE

Joselyn’s
Beauty Salon and Health Care

GELAATSVERZORGING | MANICURE | PEDICURE
PERMANENTE MAKE-UP | PERMANENTE ONTHARINGEN   
WIMPERLIFTING | LICHAAMSVERZORGING

Krukstraat 34   3770 Val-Meer   0472 99 46 98   beautysalonjoselyn.be   
      Joselyn’s Beauty Salon and Health Care

huisgeschept 
ijs in de tuin

Maastrichterstraat 391 | 3740 Mopertingen
tel. 089 51 51 84 | www.ijsdeschepping.be
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De poetsdienst

Wie krijgt poetshulp?
• U bent 65 jaar of u hebt een invaliditeit van 66%.
• U kan zelf niet meer instaan voor het wekelijks 
 onderhoud van de woning wegens ziekte, invaliditeit   
 of ouderdom.
• U hebt geen kinderen of kleinkinderen die werkloos   
 zijn of ze nu al dan niet bij u inwonen.
• Als u inwoont bij kinderen krijgt u hulp indien u een   
 aparte woonruimte hebt of indien u inwoont bij een 
 kind dat 66% invalide is.
• U hebt een beperkt inkomen.
• DE MEEST HULPBEHOEVENDEN KRIJGEN 
 VOORRANG!  We houden hierbij rekening met het  
 inkomen, de zelfredzaamheid, de mate waarin u   
 beroep kunt doen op kinderen of kleinkinderen om u
 te helpen in het huishouden.

Hoe vraagt u poetshulp aan?
• U komt naar het Sociaal Huis of u maakt een afspraak  
 voor een huisbezoek.
 Een telefoontje naar het Sociaal Huis volstaat:
 Elke werkdag tussen 09.00 u. en 11.30 u. en van   
 13.00 u. tot 16.30 u.
 tel. 012 45 41 72
• We onderzoeken of u voldoet aan alle voorwaarden.
• We doen een inkomstenonderzoek om uw bijdrage   
 per uur te bepalen.
• De poetshulp kan opgestart worden na goedkeuring   
 door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Indien
 we niet onmiddellijk ruimte hebben om de hulp op te
 starten, komt u op een wachtlijst te staan.

Wat doet de poetsvrouw?
De poetsvrouw komt 4 uur per week of 4 uur elke 2 
weken.
Zij staat in voor het wekelijks onderhoud van de 
woning:
• Bedden verschonen en opmaken
• De afwas doen
• Stof afnemen
• Sanitair en keuken onderhouden
• Vloeren dweilen en schrobben
• Ramen en raamgordijnen wassen
Wat doet de poetsvrouw NIET:
• Boodschappen doen
• Koken
• Wassen en strijken
• De grote schoonmaak (plafonds afwassen, meubels
 verschuiven, parket boenen, koper poetsen, …)
• Binnenkoeren, stallingen, dierenhokken en garages
 onderhouden

Hoeveel betaalt u voor de poetshulp?
De prijs die u per uur betaalt, is afhankelijk van de 
inkomsten en de eigendommen van u en van de 
personen waarmee u samenwoont:
• Het loon (van een werknemer), netto-belastbaar 
 inkomen (van een zelfstandige).
• Sociale uitkeringen: pensioen, ziekte-uitkering, 
 tegemoetkomingen voor mindervaliden of hulp aan
 bejaarden, alle vervangingsinkomens,…
• Andere inkomsten: ongevallenvergoeding, 
 alimentatiegelden,…
• Roerende eigendommen: intrest van belegde 
 kapitalen, aandelen, obligaties, …
• Onroerende eigendommen: verhuur van een woning,
 KI van onbebouwde goederen,…
• Verkoop of schenking van eigendommen
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De klusjesdienst

Als het voor u te moeilijk wordt om zelf klusjes op 
te knappen kan u beroep doen op onze KLUSJES-
DIENST. 

Voor Wie?

• De klusjesdienst is bedoeld voor personen die,   
 omwille van hun fysische, psychische en/of sociale
 en financiële toestand, niet of onvoldoende zelf 
 kunnen instaan voor het opknappen van klusjes.
• Meer bepaald is de klusjesdienst bedoeld voor de   
 onderstaande personen:
 - Voor +65 jarigen, die aan één of meerdere van de
 hoger vermelde voorwaarden voldoen, met uitsluiting
 van personen die beschikken over een tweede 
 eigendom
 - Voor personen met een beperkt inkomen, die recht 
 hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de 
 mutualiteit (WIGW) of het Omnio-statuut
 - Voor personen met een invaliditeit (erkenning FOD 
 Sociale Zaken van min. 9 punten) of een arbeids-
 ongeschiktheid van min. 66%
 - In bepaalde situaties kan de verantwoordelijke van 
 de klusjesdienst afwijken van bovenvermelde voor-
 waarden om een klusaanvraag al dan niet 
 ontvankelijk te verklaren.

Welke Klussen?

• Tuin- en buitenwerken: uit te voeren door de 
 vrijwilligers van het Sociaal Huis
 - Beperkt tuinonderhoud, zoals gras maaien (beperkt 
 tot max. 1 maaibeurt om de 2 weken), wieden, spitten 
 (max. 20m²), haag scheren (max. 50m), planten van 
 loemen, klein snoeiwerk;

 - Tuin winterklaar maken of lenteonderhoud 
 (max ½ dag werk)
 - Afvoeren van snoeihout en groenafval in opberg-
 zakken naar het containerpark, samen met de aan-
 vrager of met zijn identiteitskaart  (indien het volume 
 vervoerbaar is in de wagen van de klusjesman)
 - Schilderen of oliën van tuinhout, ramen en deuren   
 (max. 4 u. werktijd)

• Andere klussen: uit te voeren door Trabajo VZW of 
 plaatselijke aannemers
 - Kleine verhuistaken, hulp bij het in-en uitpakken,   
 verplaatsen van meubilair, vervoer met bestelwagen
 - Verf- en behangwerken, zoals herstelling pleister-
 werk, verven van ramen en deuren, …
 - Klussen in huis, zoals kleine sanitair- en elektrici-
 teitswerken,  het vervangen van lampen, het 
 ophangen van kaders,  het opruimen van kelders en  
 zolders,…
 - Aanpassingen in het kader van valpreventie zoals 
 het plaatsen van extra leuningen, deurklinken, 
 trappen strips, terug vastleggen van tegels,…

• De hiernavolgende taken kunnen niet worden 
 uitgevoerd door de klusjesdienst:
 - Buitenschilderwerken en herstellingen aan 
 huurwoningen die ten laste zijn van de eigenaar
 - Werken op hoogte van meer dan 2 meter met een 
 valrisico
 - Gevaarlijke werken of werken waarvoor de 
 klusjesman niet uitgerust of opgeleid is
 - Herleggen van dakpannen
 - Herstellingen aan boilers, kachels
 - Isolatiewerken
 - Metselwerken
 - Klusjes in en rond onbewoonde woningen
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 - Indien de klusjesman vaststelt dat het opgedragen 
 werk een onvoorzien veiligheidsrisico inhoudt

Gereedschap?

• Tuinonderhoud
 - Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van uw 
 gereedschap
 - Indien u niet beschikt over het nodige gereedschap, 
 zal de klusjesman gereedschap van de klusjesdienst 
 of van de technische dienst gebruiken. Hiervoor 
 worden geen extra kosten aangerekend.
 - De klusjesmannen zullen gekleed zijn in herkenbare 
 arbeidskledij, en zij zullen beschikken over de nodige 
 beschermingsmiddelen (o.a. veiligheidshandschoe-
 nen en veiligheidsschoenen)

• Andere klussen
 - Trabajo of de plaatselijke aannemers beschikken 
 over de basisgereedschappen voor de uitvoering van 
 de opdrachten. Het gebruik van deze gereedschap-
 pen wordt niet aangerekend. Indien er speciale of 
 zware gereedschappen nodig zijn, of indien een 
 bestelwagen ingezet moet worden, wordt de huurprijs 
 hiervan doorgerekend..

Hoeveel kost het?

• Tuinonderhoud: 10,00€/u (+ 0,35 €/km) 
 - Rechtstreeks te betalen aan de vrijwilliger
• Andere klussen: 
 Het Sociaal Huis stuurt u een rekening op basis van 
 de geleverde prestaties: 
 - Het standaardtarief is 16,96€/u (+ 0,64€/km, 
 + kosten gereedschap, indien nodig)
 - Als u recht heeft op verhoogde tegemoetkoming 
 is het tarief voor werken die uitgevoerd worden door 

 Trabajo 12,79€/u (+ de andere kosten). 
 NB: deze regeling geldt niet voor werken uitgevoerd 
 door plaatselijke aannemers.

Hoe vraagt u de klusjesdienst aan?
• Telefoneer naar of komlangs bij Dienstencentrum De 
 Linde, tel. 012 21 46 98 (ma-do, 09.00 u. -12.00 u.)
• We bespreken samen wat er moet gebeuren.
• Vervolgens zullen onze vrijwilligers of Trabajo of de 
 plaatselijke aannemers u contacteren om een datum 
 voor de klus af te spreken.

De minder mobielen centrale

Als u problemen heeft met vervoer, of als u rolstoel-
vervoer nodig heeft, dan kan u beroep doen op de 
Minder Mobielen Centrale. 

Onze Vrijwilligers-Chauffeurs brengen u, 7 dagen op 
7, waar u moet zijn: bij de dokter, naar het zieken-
huis, naar familie, de bank, de kapster, de winkel, het 
dorpsrestaurant, …

Na een simpel telefoontje naar tel. 012 45 41 72 (liefst 2 
dagen op voorhand) wordt u op het gewenste moment 
thuis opgehaald en teruggebracht door een vrijwilli-
ger-chauffeur, met zijn eigen wagen of met de aange-
paste bus, met een rolstoellift, van het Sociaal Huis.

Voor Wie?
• Voor mensen die omwille van leeftijd, ziekte of 
 handicap het moeilijk hebben om zich te verplaatsen, 
 of die hierdoor geen gebruik kunnen maken van het 
 openbaar vervoer
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• Voor mensen met een beperkt inkomen (minder dan 
 2 keer het leefloon= 21 424,8€/jaar)
• Voor rolstoelgebruikers (vervoer in de aangepaste 
 wagen van het Sociaal Huis)

Hoeveel kost het?
• €0,33 per kilometer (vanaf thuisadres van de 
 chauffeur tot de terugkomst daar)
• Voor ritten onder de 10 km is het minimumbedrag   
 €3,30
• Indien de chauffeur langer dan een uur moet blijven 
 wachten, heeft hij recht op €2,50 koffievergoeding   
 per uur
• Na de rit betaalt u aan de chauffeur

NB Indien u vervoer nodig heeft voor een chemo/ra-
dio-behandeling, kan u een tussenkomst in de km-kos-
ten vragen aan uw mutualiteit.

Hoe kan U lid worden?
• Telefoneer naar of kom langs bij Dienstencentrum De  
 Linde, tel. 012 21 46 98 (ma-do 09.00 u. -12.00 u.)
• We onderzoeken of u voldoet aan de voorwaarden.
• U wordt lid door een bijdrage te betalen van €10,00   
 per jaar (of €15,00 per koppel) voor de verzekering   
 BA.

Hoe een rit aanvragen?
• U belt liefst 2 dagen op voorhand naar 
 tel. 012 45 41 72
• U geeft de datum, het vertrekuur en de bestemming   
 door. Wij zoeken een chauffeur die beschikbaar is.

Het dorpsrestaurant

Het dorpsrestaurant van Vlijtingen opende zijn deuren 
in maart 2008 terwijl in Kanne de pollepel ter hand werd 
genomen in oktober 2008. De jongste telg in Riemst zag 
in 2012 het levenslicht.
Dankzij de daadkracht van heel wat vrijwilligers uit het 
verenigingsleven (Ziekenzorg, OKRA, KWB, KAV, KVLV)  
van de verschillende dorpsgemeenschappen konden 
wij deze initiatieven uitbouwen.

Het restaurant is een plek waar een aantal mensen op 
een vaste dag in de week samenkomen om Gezond, 
Gezellig, Goedkoop en Gezamenlijk te eten. 

Het beantwoordt aan een actuele nood. Veel mensen 
hebben moeite om elke dag opnieuw te zorgen voor 
een warme maaltijd. Anderen hebben graag wat meer 
contact met dorpsgenoten. Weer anderen vinden het 
belangrijk om gezond te blijven eten. Sommigen haten 
afwas of houden ervan om eens opgediend te wor-
den en dit alles zonder dat het veel kost. Welnu, in een 
dorpsrestaurant probeert men deze mensen goed te 
bedienen. Bovendien is het de bedoeling om enkele 
vrijwilligers als medewerker te bereiken. 

Iedereen is er welkom. U kan gerust een partner mee-
brengen, kinderen, een buur, maar ook gewoon alleen 
komen. U bent en blijft nooit alleen!

Wat kost een maaltijd?

Bij de opmaak van de seniorengids is de kostprijs van 
een maaltijd vastgesteld op €5 voor een volwassene,  
op €2,50 voor een kind (6j.-14j.) en op €1,00 voor een 
kleuter (-6j.).
Voor relatief weinig geld krijgt u een lekkere menu op 
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uw bord gebracht door de vrijwilligers: soep, hoofd-
schotel met vlees of vis, groenten en aardappelen, rijst 
en dessert. Bovendien is er gratis water voorzien. Voor 
frisdrank, bier of een koffie betaalt u €1,00. Voor een 
glas wijn €1,50, en voor speciale bieren €2,00.

Hoe en wanneer?

De dorpsrestaurants gaan wekelijks door op de hierna-
volgende locaties:

in VLIJTINGEN op DINSDAG, om 12.00 u. in de bar van 
het parochiaal centrum.
in KANNE op WOENSDAG, om 12.00 u. in het zaaltje 
onder de kerk.
in RIEMST op DONDERDAG, om 12.00 u. in het 
Dienstencentrum De Linde.

Om deel te nemen aan de dorpsrestaurants van 
Vlijtingen en Kanne moet u vooraf een maaltijdbon 
aanschaffen. Deze bon kan u kopen bij de locaties waar 
de maaltijden geserveerd worden, telefonisch via tel. 
012 44 09 10 of op de hiernavolgende verkooppunten: 
- In Kanne bij drankenhandel EPDING

Om deel te nemen aan het dorpsrestaurant van Riemst 
kan u op voorhand reserveren, tot uiterlijk woensdag-
middag:
- Ofwel telefonisch via tel. 012 21 46 98 of via e-mail:  
 dienstencentrum@riemst.be
- Ofwel in het Dienstencentrum zelf: ma-do, tussen 
 9.00 u. en 12.00 u.

Ook mensen van buiten deze dorpen, zijn van harte 
welkom in het dorpsrestaurant.

Dienstencentrum DE LINDE

In het kader van het seniorenbeleidsplan van de ge-
meente Riemst, is op 1 maart 2012 Dienstencentrum 
DE LINDE opgestart, vlak naast de Gemeentelijke 
Bibliotheek.

Wat is een dienstencentrum?

Het lokale dienstencentrum is een centraal ontmoe-
tings- en vormingscentrum voor alle senioren van de 
gemeente Riemst.

Wat is de missie van het dienstencentrum?

• Het Dienstencentrum heeft tot doel de levens-
 kwaliteit en zelfredzaamheid van senioren langer te  
 behouden en zelfs te verbeteren.
• Het Dienstencentrum wil een plaats zijn waar 
 senioren terecht kunnen voor informatie over, en 
 doorverwijzing naar, openbare diensten en 
 zorginstanties.
• Het Dienstencentrum wil senioren de mogelijkheid 
 bieden om verder bij te leren en om zinvolle 
 activiteiten te ontdekken.
• Het Dienstencentrum wil senioren de kans geven om 
 nieuwe sociale contacten te verkrijgen.

Wat vind je in het Dienstencentrum?

In het Dienstencentrum kan u, zoals hoger vermeld, 
terecht voor verschillende dienstverleningen:
• De minder mobielen centrale
• De Klusjesdienst
• Het Steunpunt Mantelzorg 
• Het Dorpsrestaurant 
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In het Dienstencentrum kan u cursussen en vormingen 
volgen
• Kortlopende basiscursussen voor senioren:
 - Vb: Frans, Engels, Fotobewerking, 
  Computerinitiatie, Excel…
 - Gegeven door vrijwillige lesgevers
 - Duur: 5 weken
 - Prijs: €20 per cursus van 5 weken

• Onderwijs voor volwassenen 
 - Vb: Spaans, Italiaans, Frans, Photoshop, 
  Nieuwe Media, iPad, Androïd tablet
 - In samenwerking met het Provinciaal Centrum 
  voor Volwassenenonderwijs Voeren
 - Duur: 60 lesuren (3u per week)
 - Prijs: €90 per cursus

• Persoonlijkheidsvormingen 
 - Vb: slaaptraining, geheugentraining, 
  stressbeheersing,…
 - In samenwerking met o.a. Vorming Plus
 - Duur: afhankelijk van de vorming (sessies van 3u)
 - Prijs: €5 per sessie

• Recreatieve workshops 
 - Vb: Naaien, breien, haken, juwelen maken, 
  bloemstukken, koken, bakken
 - In samenwerking met o.a. Okra Crea en/of 
  vrijwillige lesgevers
 - Duur: afhankelijk van het aanbod
 - Prijs: afhankelijk van het aanbod

Het Dienstencentrum organiseert ook regelmatig 
informatiesessies of voordrachten
• Infosessies: o.a. 
 - Berekening van je energiefactuur
 - Invullen van je belastingaangifte

 - Verken je rechten
 - …

• Voordrachten en gespreksgroepen: o.a.
 - Autisme
 - Hooggevoeligheid
 - Fibromyalgie
 - …

Het programma van alle geplande activiteiten in het 
Dienstencentrum kan u maandelijks terugvinden in 
het informatieblad en op de website van de gemeente.

Adres en contactgegevens:

• Adres: Dienstencentrum De Linde – 
 Paenhuisstraat 11 – 3770 Riemst
• Centrumleider: Erik Coenegrachts
• tel. 012 21 46 98 (elke werkdag van 09.00 u. 
 tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.30 u.)
• E-mail: dienstencentrum@riemst.be

NIEUW: STEUNPUNT MANTELZORG

Wie is Mantelzorger?

Als u voor uw partner, kind, ouder, familielid, buur, 
goede vriend of vriendin zorgt, omdat deze zorgbe-
hoevend is door ouderdom, een chronische ziekte, een 
handicap,… en omdat u elkaar goed kent, dan bent 
u een mantelzorger. Deze zorg is onbetaald en geen 
vrijwilligerswerk.

Het gaat niet alleen over de verzorging van de ander. 
Het betreft evenzeer de huishoudelijke taken, het over-
nemen van de administratie, het vervoer naar de dokter, 
de emotionele steun…
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Het ‘Steunpunt Mantelzorg’ wil Mantelzorgers hierin 
bijstaan:
Als u zich herkent in bovenstaande omschrijving, regis-
treer u dan, vrijblijvend, bij het ‘Steunpunt Mantelzorg’, 
zodat we u enkele keren per jaar kunnen uitnodigen op 
contactdagen of infosessies rond een thuiszorgthema, 
om u te ondersteunen in uw vaak belastende taak. 

Dan kan u ook kennismaken met lotgenoten en hebt u 
de mogelijkheid om eventuele vragen voor te  leggen 
aan een maatschappelijk assistente. 

Inschrijven of meer info?

Dienstencentrum DE LINDE, via tel. 012 21 46 98 of 
dienstencentrum@riemst.be.

Projecten

Het Sociaal Huis is gestart met een aantal nieuwe 
projecten:
- Een groepswerking rond kansarmoede: 
 maatschappelijk kwetsbare personen kunnen 
 deelnemen aan deze bijeenkomsten.  De deelnemers 
 kunnen hun ervaringen delen, hun mening uiten en 
 adviezen geven ten aanzien van het beleid. We 
 bieden ook vorming aan om nieuwe vaardigheden   
 aan te leren en de zelfredzaamheid te vergroten.
- De samentuin “Warmoes”: een ecologisch, sociaal 
 park gelegen achter het Sociaal Huis, met individuele 
 moestuintjes rond een centrale ontmoetingsplaats.   
 De samentuin staat open voor iedereen. Iedereen kan  
 op zijn manier een steentje bijdragen. U kan er actief  
 tuinieren of genieten van een mooie groene 
 omgeving en een babbel met tuiniers, bezoekers. 
 

 De samentuin is toegankelijk voor mensen met een   
 lichamelijke beperking, rolstoelgebruikers. 
 We voorzien aangepaste paden, verhoogde 
 tuinbakken,…

Indien u interesse hebt voor een project kan u contact 
opnemen met de projectverantwoordelijke (mevr. Anja 
THEUNISSEN):
• Telefonisch: 012 45 41 72
 Elke werkdag op afspraak
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De huisvestingspremie

Sinds 01/01/2002 wordt er een huisvestingspremie 
uitgekeerd aan bejaarden (+ 65 jaar) en personen met 
een handicap (minstens 80%) die op het grondgebied 
van de gemeente Riemst een woning bouwen of verbe-
teren, op voorwaarde dat zij hiervoor een premie 
bekomen die toegekend wordt door het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap.

Premie

Het bedrag van de huisvestingspremie wordt vastge-
steld op 20% (twintig procent) van de totale premie van 
de Vlaamse Gemeenschap, evenwel beperkt tot € 500  
(vijfhonderd euro). 

Voorwaarden

De premie is betaalbaar nadat de betrokkene aan het 
Sociaal Huis het bewijs heeft voorgelegd van betaling 
van de premie van de Vlaamse Gemeenschap. 
Indien de premie van de Vlaamse Gemeenschap ten 
onrecht werd uitbetaald en teruggevorderd wordt, zal 
ook de huisvestingspremie aan het Sociaal Huis moeten 
terugbetaald worden. 

STEBO

U wilt verbouwen of renoveren en had graag wat tech-
nisch advies? U hebt hulp nodig bij de voorbereiding 
van uw eenvoudig bouwdossier? U wilt advies rond 
renovatiepremies, premies voor woningaanpassing, 
sociale leningen, huursubsidie? U hebt moeite met het 
invullen van de aanvraagformulieren voor premies en 
subsidies? Neem dan gerust contact op met het Info-
centrum Wonen van Stebo. U kunt hier terecht met al uw 
vragen over bouwen en verbouwen! Architect Frouwke 

Bormans en sociaal adviseur Heidi Castermans staan 
voor u klaar met hun advies. Dit advies is GRATIS.
www.stebo.be of www.infocentrumwonen.be
Gemeentehuis: spreekuur iedere donderdag van 15.00 
u. tot 17.00 u. Indien dit moment niet past, kan je een 
afspraak maken voor een huisbezoek. 
Heidi Castermans: Sociale adviseur - heidi.castermans@
stebo.be, gsm +32 473 42 01 88
Frouwke Bormans: Technische adviseur - frouwke.bor-
mans@stebo.be

Toelage voor voetverzorging

Het Sociaal Huis hecht heel veel belang aan de gezond-
heid van onze senioren.  
Gezonde voeten zijn zonder enige twijfel een essentieel 
onderdeel van ons menselijk lichaam.
Wij willen de voetverzorging daarom ook promoten en 
voorzien hiervoor een financiële tegemoetkoming.
 
Hoeveel komen wij tussen? 
De tussenkomst van het Sociaal Huis bedraagt € 2,5 per 
behandelingsbeurt, per persoon, met een maximum van 
€ 25 per persoon, per jaar.
 
Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 
-  Minstens 60 jaar oud zijn
-  Over een bruto-jaarinkomen beschikken dat niet 
 hoger is dan de begrenzing die gebruikt wordt voor   
 de vaststelling van het WIGW-tarief.
Deze toelage dient u aan te vragen bij mevrouw 
Daniëlle NIVELLE.
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De huurtoelage
 
1. Bij de inkomsten van de cliënt neemt men het 
 persoonlijk inkomen bestaande uit bv. werkloosheids-  
 of ziektevergoedingen, leefloon, loon, onderhouds-  
 geld ten persoonlijke titel + de helft van de kinderbij-
 slag en als er een onderhoudsgeld is voor de 
 kinderen dit volledig.

2. Het plafond = overeenstemmende categorie leefloon  
 + huishuur + uitgaven voor medicatie (dit laatste   
 wordt niet meegeteld indien er reeds een 
 medicatiekaart werd toegekend door het OCMW)

3. Het verschil tussen de inkomsten en het plafond geeft  
 ofwel een teveel of te weinig aan.

Bij een te weinig wordt hiervan 1/3de genomen en dit 
wordt toegekend als huurtoelage.
De maximum tussenkomst bedraagt € 150, bij een tekort 
van minder dan € 10 wordt er geen huurtoelage toege-
kend.

De aanvrager dient aan de volgende voorwaarden te 
beantwoorden:
• Gedurende minstens 3 jaren woonachtig zijn in de   
 gemeente Riemst
• Een bewijs van inschrijving voorleggen voor het 
 bekomen van een sociale woning of een appartement 
 ij de sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo.
• Beschikken over een conformiteitsattest van de 
 woning/appartement. 
• De huurtoelage wordt per gezin maximaal voor 
 3 jaar toegekend. Indien de huurprijs hoger ligt dan 
 de maximumhuurprijs wordt de huurtoelage voor   
 maximaal 1 jaar toegekend.

4. De toelage wordt toegekend ingaand de maand 
 volgend op deze van de aanvraag

5. De bedragen zijn onderhevig aan de index
 

De verwarmingstoelage 

De verwarmingstoelage loopt van 1 januari tot en met 
31 december.
 
Om recht te hebben op een toelage dient u huisbrand-
olie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas 
te gebruiken.
De mensen die gebruik maken van aardgas, propaan-
gas en butaangas in gasflessen kunnen geen aanspraak 
maken op een toelage;
 
Bovendien moet u behoren tot één van de volgende 
categorieën:
 
Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde 
tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverze-
kering: 
- WIGW of: weduwe of weduwnaar, invalide, 
 gepensioneerde, wees;
- Kind met een handicap met een verhoogde 
 kinderbijslag;
- Langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder 
 dan 50 jaar;
- Gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen   
 (IGO of GIB);
- Gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering 
 voor personen met een handicap;
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- Gerechtigde op een leefloon;
- Gerechtigde op het OMNIO-statuut;

En het inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan 
de voor de categorie 2 vastgestelde bedragen.
 
Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen 
Aangezien de bedragen index-gebonden zijn, raad-
pleegt u hiervoor best Het Sociaal Verwarmingsfonds of 
het Sociaal Huis.

Categorie 3: de personen met een schuldenoverlast 
U geniet: een collectieve schuldenregeling of een 
schuldbemiddeling en bovendien heeft het OCMW vast-
gesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen 
(bewijs hiervan meebrengen).
 
Wat krijgt u? 
Voor het ganse jaar wordt er een verwarmingstoelage 
gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof (= € 210)
Het bedrag van de toelage hangt af van de prijs per liter. 
Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen 
schommelt de toelage tussen 14 en 20 cent per liter.
Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte 
huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er 
een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210.
 
Wat moet u meebrengen? 
• Uw paspoort (identiteitskaart) 
• Een kopie van de leveringsfactuur  
• Indien u in een appartementsgebouw woont, dient u   
 een attest te bezorgen van de eigenaar of de 
 beheerder met de vermelding van het aantal apparte-  
 menten waarop de leveringsfactuur betrekking heeft. 
• Het nummer van uw bankrekening
 

Waar en wanneer aanvragen? 
U kan hiervoor terecht in het Sociaal Huis, 
Paenhuisstraat, 15 te 3770 Riemst – tel. 012 45 41 72.  
Wij zijn elke werkdag bereikbaar tussen 9.00 u. en 
11.30 u.
U moet wel een aanvraag indienen binnen de 60 dagen 
na de levering.
 
 
 Gratis huisvuilzakken

Personen met een verhoogd gebruik van vuilniszakken 
wegens medische redenen (incontinentie en stoma) 
kunnen gratis huisvuilzakken afhalen indien ze een attest 
van erkenning van het ziekenfonds kunnen voorleggen. 
Men heeft recht op 1 grote+1 kleine rol per kwartaal 
vanaf datum attest. Er dient jaarlijks een nieuw attest 
binnengebracht te worden. 
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Naast het Sociaal Huis zijn er nog heel wat andere 
diensten actief die betrokken zijn bij het welzijn van onze 
burgers. Wij zetten ze even op een rijtje:

GEZINS- en BEJAARDENHULP / POETSDIENST

SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN 
Koningin Astridlaan 32 te 3500 HASSELT   
tel. 011/29.10.40 of tel. 070/23.30.28
www.solidariteit.be 
Verantwoordelijke: Van Tol Desiree
(Ook acute thuiszorg mogelijk gedurende max. 2 weken)
Huishoudhulp via dienstencheques: tel. 011/29.90.00
Contactpersoon: Sofie Geelen

FAMILIEHULP
Welzijnscampus 23/2  te 3600 Genk    
tel. 089/62.91.40
Verantwoordelijke: Dorien Delsaer
(Ook acute thuiszorg gedurende max 2 weken)

LANDELIJKE THUISZORG/ONS
Wedersoet 3 te 3740 BILZEN   
tel. 089/32.80.60
Verantwoordelijke: Sandra Hex
Voor nieuwe aanvragen: tel. 0800/11 205

PIT
tel. 078/15.00.45
(dienstencheques)
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PUUUR huishoudhulp
(voorheen landelijk dienstencoöperatief)
(dienstencheques)
Hemelingenstraat 42 te 3700 Tongeren
tel. 012/24.21.00
Verantwoordelijke: Sofie Verjans

VLAAMSE GEZINSHULP
Nieuwstraat 35 te 3600 GENK  
tel. 089/35 44.55
Verantwoordelijke: Marèse van Glabeek

INZET
(dienstencheques)
Sint-Truidensteenweg 85 te 3700 TONGEREN
tel. 012/74.27.41
Verantwoordelijke: Pinar Kösedag
Email: regio.zuidlimburg@in-z.be

Klein-Lafeltstraat 8 te 3770 Riemst   
tel. 078/150.550 - tel. 0472/116.491
fax: 012/26.29.08
E-mail: w-h.riemst@skynet.be
www.wath.be

THUISZORG
Kamiel Huysmansplein te 3740 BILZEN   
tel. 089/50.41.94
Verantwoordelijke: Josiane Caproens
(ook dienstencheques)
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RANDSTAD DIENSTENCHEQUES   
Demerstraat 94 te 3500 Hasselt
tel. 011/23.04.21
Mevr. Véronique PEETERS

DIENSTEN AAN HUIS
E. Coppéelaan 91 te 3600 GENK   
tel. 089/56.98.72
Verantwoordelijke: Eric Devisscher

PLUS HOME SERVICES
dienstencheques
Koningin Astridlaan 8 b1 3500 Hasselt 
tel. 011/77.14.70
Email: hasselt@phservices.be

Gezinszorg Wit Gele Kruis
Gezinszorg ‘Beter Thuis’
Welzijnscampus 25 te 3600 Genk
tel. 089/30.08.92
www.witgelekruis.be

POETSDIENST SOCIAAL HUIS-RIEMST
Paenhuisstraat 15 te 3770 RIEMST  
tel. 012/45.41.72
Verantwoordelijke: Emmy Bourguignon

Manuela Paulussen Paquaylaan 4/46 Tongeren  
tel. 0477/21 91 12 (na telefonische afspraak)
Gerda Meers, Keiberg 42 te Riksingen    
tel. 0499/60 84 53 (na telefonische afspraak)

STRIJKPUNT PUUUR

POETSDIENSTEN RIEMST
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Wijkwerking Riemst
Verantwoordelijke: Armin Box
Zitdag op het gemeentehuis: iedere donderdagvoormiddag tussen 9.00-12.30 uur.

KLUSJESDIENSTEN RIEMST

OPPASDIENSTEN

KLUSJESDIENST
Dienstencentrum ‘De Linde’
Paenhuisstraat 11 te 3770 RIEMST    
tel. 012/21.46.98 - Gsm. 0468/12.96.35
Verantwoordelijke: Erik Coenegrachts 

ZIEKENZORG (Christelijke Mutualiteit)
tel. 011/28.02.63
Inge ‘t Kint 

WIT-GELE KRUIS
tel. 089/30.08.92

GEZINSBOND
Mevr. Boffin Nathalie      
gsm. 0494/60.68.03 of tel. 012/39.41.95

LANDELIJKE THUISZORG KLUSJESDIENST
Hospitaalstraat 15 bus 2 te 3740 BILZEN   
tel. 089/32.80.60
Verantwoordelijke: Sandra Hex

KARWEIDIENST FAMILIEHULP     
tel. 089/62.91.40
€ 16/uur  (€ 11/ uur voor leefloontrekkers)
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MAALTIJDEN

PERSONENALARMSYSTEEM

INZET
dienstencheques
Sint-Truidensteenweg 85 te 3700 TONGEREN
tel. 012/39.33.14
Verantwoordelijke: Kitty Houbrechts

ZORGENDE HANDEN, Bejaardengezelschapsdienst  
tel. 011/29.90.09
Koningin Astridlaan 34 te 3500 Hasselt  
Verantwoordelijke: Elke Kuppens/Cécile Peters  
e-mail: Elke.Kuppens@svhg.be

TRIXXO  (dienstencheques)    
tel. 012/74.22.24
Klein Lafeltstraat 8 te 3770 Riemst

Gasthof Delicia 
Fam. Loverix
Visésteenweg 226 te 3770 Riemst (Zichen)
tel. 012/45 16 55
Brengen warme maaltijden aan huis / niet op zondag

WIT-GELE Kruis   
tel. 012/45.53.60

DE VOORZORG
Dienst Thuisverpleging
tel. 011/22 44 22

&

Gasthof

D e l i c i a
Restaurant   Feestzalen

CHRISTELIJKE MUTUALITEIT  
tel. 011/28.02.41

LIBERALE MUTUALITEIT      
tel. 011/22 79 02
Caw
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MINDER MOBIELEN CENTRALE TAXISTOP
Dienstencentrum De Linde
Paenhuisstraat 11 te 3770 RIEMST    
tel. 012/21.46.98
Gsm 0468/12.96.35
Verantwoordelijke:  Erik Coenegrachts 

CADO (Collectieve Autunome DagOpvang)
Familiehulp
Paniswijerstraat 98 te 3600 GENK
tel. 089/62.91.40
Genk@Familiehulp.be
 
DE KOGGE
Eikenlaan 20 te 3740 BILZEN
tel. 089/30.91.16
dekogge@ocmwbilzen.be

DE SCHAKEL
Wijngaardstraat 16 te 3700 TONGEREN    
tel. 012/39.49.33    
info@begralim.be

INZET
Sint-Truidensteenweg 85 te 3700 TONGEREN  
tel. 012/39.33.14
Verantwoordelijke: Peeters Marianne
(Ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 
en beschikken over een persoonlijk-assistentiebudget (PAB)

VERVOER

PERSOONLIJKE ASSISTENTEN in het kader van PAB

DAGOPVANG
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Huisartsen

ARAS Philippe
Maastrichtersteenweg, 190
VROENHOVEN - tel. 012/45.23.01

BEUSEN Benny
Kerkstraat, 27
ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER - tel. 012/45.27.64

BLOEMEN Nele
Sieberg, 10
HERDEREN - tel. 0475/45.27.54

CLEUREN Stefanie
Eyckendael 10a
RIEMST - tel. 012/77.00.77

COENJAARTS Roland
Oude Weg 27
KANNE - tel. 012/23.36.43

CUYPERS Karel
Valmeerstraat, 136
VAL-MEER - tel. 012/45.23.61

GILISSEN Jan
Smisstraat, 22
VLIJTINGEN - tel. 012/45.28.90

GILISSEN Thomas
Demerstraat 54
MEMBRUGGEN - tel. 012/21.80.45

HARDY Luc
Eyckendael 10a
RIEMST - tel. 012/77.00.77

JANSEN Herwig
Sieberg, 10
HERDEREN - tel. 0475/45.27.54

MEIJER Ewald
Maastrichtersteenweg, 154a
VROENHOVEN - tel. 0497/40.30.12

SIMONS Guido
Abrahamstraat, 7
ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER - tel. 012/45.21.89

SIMONS Sven
Eyckendael 10a
RIEMST - tel. 012/77.00.77

SMEETS Johan
Mgr. Simenonlaan, 34
VLIJTINGEN - tel. 012/44.10.89

TIMMERMANS Ditte
Eyckendael 10a
RIEMST - tel. 012/77.00.77

VRIJENS An
Eyckendael 10a
RIEMST - tel. 012/77.00.77

Wit-Gele Kruis

Het Wit-Gele Kruis Limburg biedt thuisgezondheids-
zorg op maat aan elke patiënt én zijn familie. De vaste 
verpleegkundige betrekt waar nodig gespecialiseerde 
collega’s uit verschillende verpleegdomeinen: 
• stoma en incontinentiezorg
• mobiliteit en zelfredzaamheid
• psychogeriatrie (o.a. dementie)
• psychiatrie
• diabetes
• wondzorg
• palliatie
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Voor een goede totaalzorg zijn vaak bijkomende dien-
sten nodig. Naast thuisverpleging biedt het Wit-Gele 
Kruis Limburg volgende complementaire zorgdiensten 
aan:
• voedings- en dieetadvies
• gespecialiseerde voetverzorging
• personenalarmering
• uitleen van hulpmiddelen
• vroedvrouwen/lactatiekundigen
• gezinszorg “Beter Thuis”

U kan het Wit-Gele Kruis Limburg 24u op 24u en 
7 dagen op 7 telefonisch bereiken. De verpleegkundi-
gen die de telefoonpermanentie bemannen, kunnen elke 
oproep vakkundig opvolgen. Het continuïteitsteam wordt 
ingeschakeld voor leveringen of terughalingen van grote 
of dringende hulpmiddelen, de plaatsing of terugha-
ling van alarmtoestellen en voor dringende zorgen of 
niet-geplande zorgen na 21u.

Openingsuren
Alle weekdagen van 8.00 u. – 12.30 u. en van 
13.30 u. tot 17.00 u.
Telefonisch 24u/24u, 7 dagen op 7, ook tijdens het 
weekend en op feestdagen

Informatie
Wit-Gele Kruis Riemst
Gwenda Meens- Hoofdverpleegkundige
Eyckendael 10, 3770 Riemst
tel. 012 45 53 60
www.wit-gelekruislimburg.be

Solidariteit voor het gezin

Contactpersoon: Dominique Uten: tel. 011/291082 of 
Dominique.uten@svhg.be

Voor alle (aan)vragen rond thuisverpleging, gezinszorg, 
poetshulp, oppashulp, kraamhulp, thuisoppas zieke 
kinderen, gezelschapsdienst, huishoudhulp met 
dienstencheques, ….
tel. 070/233028 
24u op 24u en 7 dagen op 7
www.solidariteit.be

PLAATSELIJK OVERLEGPLATFORM (POP)

Contactadres: Sociaal Huis
Paenhuisstraat 15, 3770  Riemst
tel. 012/45.41.72
Verantwoordelijke: Mevrouw Emmy Bourguignon 
overlegcoördinator thuisgezondheidszorg
Te bereiken: elke werkdag tussen 9.00 en 11.30 u.

Doelstelling:
Chronisch zieken en hulpbehoevende bejaarden zolang 
mogelijk binnen hun thuismilieu verzorgen. 
Het streven naar een betere levenskwaliteit van de 
hulpbehoevende patiënt en zijn omgeving is een eerste 
vereiste. Om dit te bereiken wil men vanuit het POP de 
samenwerking tussen de bestaande diensten voor thuis-
verzorging onderling coördineren. Met deze diensten 
bedoelt men verpleegkundigen, bejaardenhelpsters, 
kinesisten, huisartsen, ergotherapeuten, logopedisten, 
diëtisten, maatschappelijk werkers,... Tegelijkertijd wil 
men een open dialoog (team-overleg) aangaan tussen 
deze thuisverzorgers en de familieleden, kennissen en 
vrienden van de patiënt.
Het overleg wordt gecoördineerd door Mevr. 
Bourguignon.
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ZIEKENHUIZEN

AZ VESALIUS
• Hazelereik 51, 3700 Tongeren
• Tel 012 39 61 11
• Fax 012 26 22 63
• e-mail: info@azvesalius.be
• www.azvesalius.be 
Spoedgevallen Tongeren: tel. 012 39 68 22  

Medisch Centrum AZ Vesalius Bilzen
• Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen
• Tel 089 41 01 11
• Fax 089 41 01 25
• e-mail: info@azvesalius.be
• www.azvesalius.be 
Eerste Hulp Bilzen: tel. 089 41 01 52

Beste lezer,

Hopelijk kon u in deze gids alle informatie terugvinden 
waar u naar op zoek was. Wij hopen alvast dat deze 
gids voor u een interessante en vooral nuttige bijdrage 
is. Indien u toch nog met vragen zit, aarzel dan niet om 
contact op te nemen. Wij geven u graag meer informatie 
en begeleiden u ongetwijfeld naar de juiste diensten. 

Tot slot willen we iedereen die deze gids mee mogelijk 
gemaakt heeft, van harte bedanken. Mede dankzij u zijn 
we er in geslaagd om alle informatie omtrent de lokale 
seniorenzorg te bundelen in een overzichtelijke gids. 
Bedankt daarvoor!

Namens het Sociaal Huis

Pastoor Ballingstraat 41 - 3550 Heusden-Zolder    
Tel. 011 45 87 00 - info@gentle.be

Nadruk geheel of gedeeltelijk verboden. Hoewel aan 
de opmaak van dit gemeenteplan de grootst mogelijke 
zorg is besteed, is de uitgever niet verantwoordelijk voor 
eventuele zetfouten.

u i t g e v e r i j  -  r e c l a m e  -  c a r t o g r a f i e
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AANNEMERS: 
VERBOUWING/RENOVATIE

 De Klussenier Ruud Lahaye 
 tel. 0479 04 33 30 2

AFSLUITINGEN EN POORTEN
 Hendriks Tuinhout 
 tel. 0495 28 50 05 kaft

APOTHEEK
 Apotheek Gunter Tans 
 tel. 012 45 19 90 4
 Apotheek Helena Pierlet 
 tel. 012 23 80 22 4 
 Apotheek Jans 
 tel. 012 45 13 82 4 
 Apotheek Membruggen 
 tel. 012 23 72 86 4 
 Apotheek Tans 
 tel. 012 45 46 21 4
 Apotheek Vlijtingen 
 tel. 012 45 21 56 4

AUTO-DETAILING
 Empire Care & Detailing 
 tel. 0470 98 33 71 20

AQUARIUMS EN TOEBEHOREN
 ‘t Steegske 
 tel. 0476 26 46 93 18

BADKAMERS
 De Klussenier Ruud Lahaye 
 tel. 0479 04 33 30 2

BADKAMERRENOVATIE
 Divo Technics 
 tel. 0496 98 98 68 16

BANK
 Argenta Riemst 
 tel. 012 44 00 30 kaft

BEGRAFENISONDERNEMING
 Rouwcentrum Theunissen 
 tel. 012 45 52 52 6

BETONCENTRALE
 H. Keulen Beton 
 tel. 089 72 18 70 10

BOEKHOUDING/FISCALITEIT
 Inge Joosten 
 tel. 0485 51 03 15 14

BOUWBEDRIJF
 Cuipers Jochen 
 tel. 0478 79 36 13 14

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ
 Bakkerij Bollen 
 tel. 012 45 15 67 / 012 22 71 99
 bollenstefan1@gmail.com 2
 Smets - tel. 012 45 14 11 16

CAFÉ
 Café Equador 
 tel. 0472 06 05 94 20

CENTRALE VERWARMING
 Divo Technics 
 tel. 0496 98 98 68 16
 Heedfeld nv 
 tel. 012 45 13 65 kaft
 Sven Neven 
 tel. 0473 81 98 12 2

COMPUTERS 
VERKOOP/HERSTELLINGEN

 Exellent Electro Riemst 
 tel. 012 45 68 68 kaft

DAGBLADEN
 ‘t Krantenhoekske 
 tel. 012 45 55 33 2

DAK-, ZINK- EN TORENWERKEN
 Dakwerken Devo 

 tel. 0497 32 61 29 16
 Neven-Moermans 
 tel. 0495 77 55 02 14

DIENSTENCHEQUES
 IN-Z - tel. 089 32 28 10 12

DIERENSPECIAALZAAK
 ‘t Steegske 
 tel. 0476 26 46 93 18

ELEKTRICITEITSWERKEN
 Jorn Vossen 
tel. 0473  82 39 96 2

ELEKTRO
 Exellent Electro Riemst 
 tel. 012 45 68 68 kaft

FRITUUR
 Geronimo 
 tel. 0494 32 01 52 2

GEZINSZORG / 
HUISHOUDELIJKE HULP

 Familiehulp vzw 
 tel. 089 62 91 40 6

GRILLROOM
Mamma Mia 
tel. 012 370 195 20

IJSSALON
 Pimpernelleke 
 tel. 012 24 18 18 kaft

JUWELEN
 Mercken R. 
 tel. 012 45 14 00 16

KAPSALON 
DAMES/HEREN/KINDEREN

 Kreatos Riemst 
 tel. 012 23 80 43 20

KINESITHERAPIE
 Jane Alexnat 
 tel. 0472 81 80 95 8
 Myrthe Levenstond 
 tel. 0477 53 97 70 8
 Roel Jacobs & Greet Gonnissen 
 tel. 012 45 54 66 8

 Tessa Sutens 
 tel. 012 21 76 12 8

KOOKGEREI
Exellent Electro Riemst 
 tel. 012 45 68 68 kaft

MAKELAAR IN HYPOTHEKEN / 
CONSUMENTENKREDIET

 Ivo Reggers 
 tel. 012 39 25 26 14

OPTIEK
 Mercken R. - tel. 012 45 14 00 16

OSTEOPATHIE
 Praktijk Dennis Roovers 
 tel. 012 21 76 12 8

OUDE METALEN
 Nys Metaalrecyclage 
 tel. 012 45 37 75 14

PEDICURE
 Yvette Stas - tel. 0476 53 98 16 12

RAMEN & DEUREN
 Hoessels 
 tel. 012 45 15 22 kaft

RECLAME EN ADVIESBUREAU
	Profiel	Reclamebureau 
 tel. 089 51 52 54 kaft

RETOUCHES/
HERSTELLING KLEDING

 S.A.V.A. - tel. 012 21 07 54 16
SANITAIR

 Heedfeld nv - tel. 012 45 13 65 kaft
SANITAIRE ARTIKELEN

 Divo Technics 
 tel. 0496 98 98 68 16
 Sven Neven 
 tel. 0473 81 98 12 2

SCHOONHEIDSINSTITUUT
 Joselyn’s Beauty Salon and 
 Health Care 
 tel. 0472 99 46 98 20

SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE 
INSTELLINGEN

 HuisvandeMens 
 tel. 089 30 95 60 6

SUPERMARKT/GROOTWARENHUIS
 AD Delhaize Vlijtingen 
 tel. 012 45 14 52 kaft

TAVERNE/BISTRO/BRASSERIE
 Pimpernelleke 
 tel. 012 24 18 18 kaft

THUISVERPLEGING/
THUISVERZORGING

 Els Piron 
 tel. 0498 37 77 57
 tel. 012 23 33 37 10
 Dina Hessel 
 tel. 0474 95 64 72 8

 

 Alexandra Huls
 tel. 0495 94 66 24 8

 IN-Z 
 tel. 089 32 28 10 12
 Festjens 
 tel. 0496 52 76 74 10 
 Katrien Franssens 
 tel. 0473 78 54 16 12 
	Sofie	Froidmont 
 tel. 0478 37 75 73 6
 Vanrusselt Wesley 
 tel. 0472 34 88 29 6
 Wit-Gele Kruis Riemst 
 tel. 012 45 53 60 10 
 Marleen Nivelle 
 tel. 0474 61 78 90 8 
 Marthe Daenen 
 tel. 0475 736 856 6 
 Nancy Loverix 
 tel. 0478 66 66 01 8
 Linda Henrard 
 tel. 0478 21 93 55 8
 Linda Baerten 
 tel. 0498 37 74 70 8
 Ariane Nijs 
 tel. 0473 53 26 25 10 
 Conny Maquoi

 tel. 0473 45 42 23 10 
 Renate Cuipers 

 tel. 0485 75 20 50 12
 Nancy Vanderstraeten 
 tel. 0494 12 40 94 12

TUINHOUT
 Hendriks Tuinhout 
 tel. 0495 28 50 05 kaft

UURWERKEN
 Mercken R. - tel. 012 45 14 00 16

VELUX DAKVENSTERS
 De Klussenier Ruud Lahaye 
 tel. 0479 04 33 30 2

VERZEKERINGEN
 Argenta Riemst 
 tel. 012 44 00 30 kaft
 Ivo Reggers 
 tel. 012 39 25 26 14
 Kantoor Ina Schoofs Tongeren 
 tel. 012 231 888 10

VIJVERAANLEG 
EN TOEBEHOREN

 ‘t Steegske 
 tel. 0476 26 46 93 18

ZWEMBADAANLEG 
EN TOEBEHOREN

 ‘t Steegske 
 tel. 0476 26 46 93 18

ADVERTEERDERSLIJST



VLIJTINGEN

RUIME PARKING

Molenweg 71B - Vlijtingen - tel. 012 45 14 52

Valmeer
GSM 0495 28 50 05

info@hendrikstuinhout.be

Heedfeld n.v.
VERWARMING -  SANITA IR  -  VENT ILAT IE

Uw 
specialist

voor energie-
besparende
technieken

DB47/393437B3

Visésteenweg 166 • 3770 Riemst (Zichen-Zussen-Bolder)

Tel. 012 45 13 65
info@heedfeldnv.be

WWW.HEEDFELDNV.BE

Visésteenweg 166 • 3770 Riemst (Zichen-Zussen-Bolder)

Tel. 012 45 13 65
info@heedfeldnv.be

• installaties voor nieuwbouw en renovatie
• verwarmingsketels aardgas/stookolie (condenserend)
• herstellingen en onderhoud
• warmtepompen en warmtepompboilers
• zonneboilers met thermische zonnepanelen
• vloerverwarming/wandverwarming
• ventilatiesystemen
• sanitaire installaties
• waterbehandeling (waterverzachters)
• Daikin airconditioning
• erkend keurder van stookolietanks
• Cerga professionele aardgasinstallateur

WWW.HEEDFELDNV.BE

Heedfeldn.v.
V E R W A R M I N G  -  S A N I T A I R  -  V E N T I L A T I E

Groene
energie voor
nieuwbouw 
en renovatie

DB752726B5
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Visésteenweg 166 • 3770 Riemst (Zichen-Zussen-Bolder)

Tel. 012 45 13 65
info@heedfeldnv.be

• installaties voor nieuwbouw en renovatie
• verwarmingsketels aardgas/stookolie (condenserend)
• herstellingen en onderhoud
• warmtepompen en warmtepompboilers
• zonneboilers met thermische zonnepanelen
• vloerverwarming/wandverwarming
• ventilatiesystemen
• sanitaire installaties
• waterbehandeling (waterverzachters)
• Daikin airconditioning
• erkend keurder van stookolietanks
• Cerga professionele aardgasinstallateur

WWW.HEEDFELDNV.BE

Heedfeldn.v.
V E R W A R M I N G  -  S A N I T A I R  -  V E N T I L A T I E

Groene
energie voor
nieuwbouw 
en renovatie

DB752726B5

752726B5 - A09 Ed : 71/SKT CMYK 19-02-15 16u18 EDP 1e versch: 26-02-2015 VTW:INGE LEHAEN

• installaties voor nieuwbouw en renovatie
• condenserende verwarmingsketels aardgas/stookolie
• herstellingen en onderhoud
• warmtepompen en warmtepompboilers
• zonneboilers met thermische zonnepanelen
• vloerverwarming/wandverwarming (ook voor renovaties)
• ventilatiesystemen
• sanitaire installaties
• waterbehandeling (waterverzachters)
• Daikin airconditioning
• erkend keurder van stookolietanks
• Cerga professionele aardgasinstallateur

Groene 
energie voor 
nieuwbouw 
en renovatie

Uw
specialist

voor energie-
besparende
technieken



• Reynaers partner voor ramen uit aluminium
• Rehau voor ramen uit PVC en glasvezel
• Vrijblijvende offertes en technisch advies
• Renovaties, nieuwbouw, projecten, doe-het-zelf 
• Fabricage in onze eigen fabriek
• Luchtdicht bouwen
• Drievoudig glas met Ug=0,6 W/m2K
• Plaatsing en afwerking door eigen personeel

Tel. 012 45.15.22  •  info@hoesselsnv.be  •  www.hoesselsnv.be

Toonzaal, fabriek: Boostveld 1 | 3770 Riemst

Voor uw communicatie 
helpen wij u de weg vinden!

RIEMSTERWEG 182, 3742 MARTENSLINDE •  +32 89 51 52 54 •  INFO@PROFIEL.BE •  WWW.PROFIEL.BE

Als full service reclamebureau staan we in voor concept, 
ontwerp en uitvoering van al uw communicatiedoel-
stellingen. 

Door onze jarenlange ervaring en know-how geven we 
u steeds het beste advies en begeleiding betreffende 
uw communicatie.

Steeds met een creatieve draai brengen we uw 
boodschap over via het beste kanaal naar de juiste 
doelgroep. Bij ons verdwaalt u niet in een labyrinth 
van communicatiemogelijkheden want we navigeren u 
altijd in de juiste richting! 


