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Voorwoord
Beste Riemstenaar

Het einde van 2019 nadert. We tellen stil-
aan af naar 2020. De eindejaarsperiode is 
voor velen van ons de mooiste periode van 
het jaar: we maken tijd vrij voor gezellig-
heid en lekker eten met vrienden en familie. 
Probeer in deze tijd ook wat aandacht te 
schenken aan eenzamen of mensen die 
het wat moeilijker hebben in onze samen-
leving. 

In deze editie van de 37zeventig geven we 
graag enkele tips mee om de feestdagen 
veilig te laten verlopen. Bij eindejaar hoort 
traditiegetrouw vuurwerk. Gebruik het 
voorzichtig en denk ook aan onze huisdie-
ren. Want een fijn eindejaar is een veilig 
eindejaar. 

In 2019 werd er hard gewerkt door de 
nieuwe beleidsploeg en alle gemeentelijke 
medewerkers. Zo werd het meerjarenplan 
voorbereid. Daarin worden investerings-
projecten en toekomstperspectieven van 
onze gemeente voorgesteld. Wat we de 
komende zes jaar zullen investeren in onze 
dorpen, lichten we toe in de volgende 
editie van het infoblad. In 2020 staan er 
o.a. weer herinrichtingsprojecten op de 
planning, zoals tussen de Elderenweg 
en Op den Drinkaert, waar de rioleringen 
zullen worden aangepakt. 

Wist je trouwens dat de flexcourt aan de 
sporthal Op ’t Reeck in een nieuw jasje 
steekt? Je leest er alles over op pagina 2. 
Op pagina 4 vind je de weetjes, waar je 
o.a. richtlijnen leest voor het geval je min-
der prettige zaken tegenkomt in Riemst.
Bovendien vind je daar een overzichtje 
van onze sluitingsdagen en informatie over 
enkele toffe acties. 

Graag wil ik wil jou en je gezin een gezel-
lige kerstperiode en fijn eindejaar toewen-
sen. Iedereen is welkom in onze dorps-
restaurants voor een heerlijk kerstmenu. 
Daarnaast wil ik iedereen alvast warm ma-
ken voor onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
in januari, waar we samen een glaasje 
zullen klinken. Laten we ook van 2020 een 
schitterend jaar maken.

Mark Vos
Burgemeester

MARK VOS - burgemeester - CD&V

 Mark.vos@riemst.be

tel. 012 44 03 02 - gsm 0476 47 72 68

Bevoegdheden: beleid - bestuur - planning en innovatie 
- communicatie - personeel - politie - brandweer - 
financiën - patrimonium - Ruimtelijke Ordening - wonen/
huisvesting/woonbeleid - groeven - nutsvoorzieningen

Spreekuur: maandagavond van 17.00 uur tot 18.00 uur in het 
gemeentehuis. Een afspraak maken kan via tel. 012 44 03 04 of sara.
coninx@riemst.be

SCHEPENEN

GEMEENTELIJKE SLUITINGS-
DAGEN
Onze gemeentelijke diensten zijn 
gesloten van dinsdag 24 decem-
ber in de namiddag tot en met 
woensdag 1 januari 2020. 
De dienst Bevolking is wel beperkt 
geopend tijdens deze periode: op 
vrijdag 27 december van 9:00 uur 
tot 13:00 uur en op maandag 30 
december van 9:00 uur tot 12:30 
uur. De bib is in diezelfde periode 
ook beperkt geopend, nl. op vrijdag 
27, zaterdag 28 en maandag 30 
december 2019.

SAMEN TEGEN  
DRUGSCRIMINALITEIT
Drugsproductie en het aantal dum-
pingen van het chemisch afval zijn 
het voorbije jaar sterk gestegen. De 
drugscriminaliteit brengt niet alleen 
de veiligheid van omwonenden in 
gevaar, maar de ruimingskosten 
van het afval zijn ook een enorm 
maatschappelijk kostenplaatje. Als 
burger kan je helpen de labo’s in 
een vroeg stadium te detecteren, 
waardoor dumpingen voorkomen 
kunnen worden. Je kan verdachte 
signalen van de criminele drugspro-
ductie melden aan het anonieme 
drugsmeldpunt via 0800-20877.
Tips om een drugslabo of drugsaf-
val te herkennen? Zie www.riemst.
be.
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LEES MEER ONLINE  
WWW.RIEMST.BE/KALENDER

Fijne 
feesten!

Vanaf 2020 zal het verboden zijn 
om drank te serveren in weg-
werpbekertjes, blikjes of pet-
flesjes. Dat geldt voor alle eve-
nementen, van schoolfeesten tot 
grote festivals. Als de organisa-
tor toch zulke wegwerpartikelen 
aanbiedt, is hij verplicht om voor 
95 procent de materialenstroom 
terug in te zamelen.

NO PLASTIC IS  
THE NEW FANTASTIC   

ZATERDAG 21/12 | 9U30 
– 13U00 WINTERSNOEI IN DE 
VRIENDENBOOMGAARD
Samen met een ervaren begeleider leren 
we meer over het snoeien en beheren 
van hoogstamfruitbomen (winter- en 
vormsnoei van jonge bomen)  in de 
vriendenboomgaard van Caestert.
Locatie: Parking Steenstraat, Steenstraat 
1, Kanne
Organisatie: Natuurpunt Riemst, met 
steun van de Koning Boudewijnstichting 
en de Nationale Loterij
Contact: vriendenboomgaard@gmail.com 
Inschrijven voor vrijdag 20 december! 
Praktische info volgt na de inschrijving
Prijs: 2 euro – gratis voor de ‘Vrienden van 
de boomgaard’ en leden van Natuurpunt 

ZATERDAG 21/12 | 18U00 – 
03U00 BIERDAG PJZB
Locatie: feestzaal PJZB, Kerkstraat 33, 
Zichen
Organisatie: PJZB
Contactpersoon: Stijn Coenegrachts – 
info@pjzb.be

ZATERDAG 21/12 | 19U30 – 
23U00 KERSTCONCERT
Een kerstconcert gebracht door drie 
muzikale organisaties, namelijk Viva, 
de Valse Merels en de K.H. de Kristene 
Gildebroeders. Aansluitend is er een 
kerstborrel.
Locatie: Sint Stefanuskerk, Bampstraat 2, 
Val-Meer
Organisatie: K.H. De Kristene 
Gildebroeders
Contactpersoon: Jean-Marie Stevens – 
0473 83 28 31 – jean-marie.stevens@
telenet.be
Prijs: voorverkoop: 7 euro – kassa: 8 euro

ZATERDAG 21/12 | 20U00 
– 03U00 PRINSENBAL DE KEUJ 
HERDEREN
Jaarlijkse prinsenzitting
Locatie: zaal Sint-Jan, Sint-Jansstraat 16, 
Herderen
Organisatie: C.V. De Keuj
Contact: Nancy Moermans – andre.huls@
telenet.be

ZONDAG 22/12 | 10U00 – 
00U00 KERSTMARKT VLIJTINGEN
Een kerstmarkt georganiseerd door 
plaatselijke verenigingen, met diverse 
eet- en drinkkraampjes en typische 
kerstartikelen. In een grote tent snuiven we 
de kerstsfeer op.
Locatie: Mheerplaats, Kinstraat 6a, 
Vlijtingen

Organisatie: Verenigd Vlijtingen
Contactpersoon: Gani Rouflart – 0477 75 
53 56 – gani_rouflart@live.be
Prijs: gratis

ZONDAG 22/12 | 14U00 – 
18U00 KERSTKNUTSEL
De Kerstman komt op bezoek, de 
kinderen maken kerststukjes en krijgen 
elk een cadeautje, warme choco en iets 
lekkers.
Locatie: zaal C.O.C., Brugstraat z/n, 
Kanne
Organisatie: C.O.C.K. vzw Kanne
Contact: 0494 67 36 08
Prijs: 2,50 euro / kind – Inschrijven is 
verplicht, vóór zondag 15 december!

ZONDAG 22/12 | 16U00 – 
20U00 KERSTCONCERT
Gezellig kerstconcert met optreden van de 
drumband, fanfare, jongeren en het koor 
"Crescendo".
Locatie: Zaal Sint Cecilia, Bejats 14, 
Kanne
Organisatie: K.F. Sint Cecilia Kanne vzw

ZATERDAG 28/12 | AANVANG 
TUSSEN 15U00 EN 17U00
KERSTWANDELING MET WINTERBBQ
Je kan starten met wandelen tussen 
15U00 en 17U00, bij aankomst volgt 
aansluitend de winterbbq.
Locatie: Elsterweg 28, Elst
Organisatie: feestcomité Elst
Contactpersoon: Raf Bauduin 
– 0487/350771 of Alex Boosten – 
0472/770863 – alex.boosten@gmail.com 
- Inschrijven op voorhand is verplicht.

ZATERDAG 28/12 | 17U00 – 
21U30 DWAALLICHTJESTOCHT
Een tocht voor alle leeftijden van 4 km 
doorheen Kanne, waarbij je de kleine 
lichtjes volgt. Terwijl je wandelt, kom je 
eetstandjes en vurige acts tegen. Een 
gezellige, warme familiewandeling tijdens 
de donkere, koude dagen.
Locatie: Kerkplein, Sint-Hubertusstraat 13, 
Kanne
Contact: jeugd@riemst.be
Prijs: ≤ 5 jaar: gratis, > 5 jaar: 5 euro / 
persoon 

DINSDAG 31/12 22U00 – 
06U00 NYE 2019-2020 RIEMST
Feestnacht met een DJ line-up
Locatie: ’t Paenhuys, Paenhuysstraat 11, 
Riemst
Organisatie: A.C.C. Davy Lambrechts
Contactpersoon: Davy Lambrechts – info.
davylambrechts@gmail.com

GEEN DRUGS, MAAR WEL IETS 
ANDERS TE MELDEN? DAT DOE 
JE ZO 
Een opengebroken stoep, onge-
controleerd gemeentelijk groen 
of ongedierte in de buurt? Voor 
zulke zaken, evenals voor riolen 
en grachten, voet- en fietspaden, 
wegeninfrastructuur, milieuhinder of 
andere soorten hinder, kan je een 
melding doen bij onze gemeente. 
Dat kan op onze website via www.
riemst.be/nl/meldingen-en-klach-
ten, via WhatsApp op het nummer 
+32(0)479 79 37 79, telefonisch 
of persoonlijk. Je kan ook een 
meldingskaart halen bij het onthaal 
van het gemeentehuis, waarop je je 
melding kan invullen. Die meldings-
kaart bevindt zich ook in tweevoud 
in de gemeentelijke jaarkalender, 
die eind dit jaar opnieuw in de bus 
zal vallen. 

SCHRIJFCAMPAGNE AMNESTY 
INTERNATIONAL 2019 
Schrijven doet blijven, want brieven 
veranderen mensenlevens. Amnes-
ty International voert het hele jaar 
door actie voor mannen, vrouwen 
en kinderen van wie de mensen-

rechten geschonden worden. In de 
maand december organiseert de 
internationale organisatie opnieuw 
een schrijfactie waarbij ze de levens 
van slachtoffers wil veranderen. 
En wij kunnen hen daarbij helpen! 
De campagne van afgelopen jaar 
leverde meer dan 352.000 brieven, 
kaartjes en handtekeningen op in 
heel België. Dit jaar wil de organisa-
tie er nog meer! 
Schrijf mee! Want zo worden 
regeringen gewezen op hun on-
menselijke activiteiten en krijgen de 
slachtoffers een hart onder de riem 
gestoken. Meer info over de actie 
en de verhalen van de slachtoffers 
via www.amnesty-international.be/
schrijfmarathon.  

DE RIEMSTSE GROEVEN UITGE-
LEGD IN EEN ANIMATIEVIDEO 
Zijn het nu groeven of grotten? De 
juiste benaming is groeven, ook wel 
onjuist grotten genoemd. We horen 
er heel wat over, maar wat zijn 
ze nu juist en wat is hun belang? 
De gemeente Riemst heeft zelfs 
een dienst Groeven, met een heel 
interessant takenpakket. Alles over 
de dienst en de groeven zelf, vind je 
op onze website, via www.riemst.
be/groeven. Er is nu ook een ani-
matievideo beschikbaar onder het 
titeltje ‘Publicaties’, die je alles op 
een leuke en luchtige manier uitlegt. 
Kijken maar!

ONTDEK MEER OVER RIEMST:

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

www.riemst.be

ALGEMEEN DIRECTEUR 

Guido Vrijens, algemeen directeur 
tel. 012 44 03 89, guido.vrijens@riemst.be 

GEMEENTERAADSLEDEN 

CD&V Cilissen Bert, voorzitter Gemeenteraad en Raad voor Maat-
schappelijk Welzijn, bert.cilissen@riemst.be, gsm 0495 79 88 47 | 
Huls Anja, anja.huls@hotmail.com, gsm 0468 12 33 64 | L’Hoëst Joël, 
joellhoest@hotmail.com, gsm 0498 91 86 56 | Loyens Mieke, mieke.
loyens@skynet.be, gsm 0474 72 42 57 | Mulleners Laura, lm141194@
hotmail.com, gsm 0474 48 09 98 | Nicolaes Jean, jean.nicolaes@telenet.
be, gsm 0497 06 01 39 | Renkens Davy, davyrenkens@hotmail.com, gsm 
0494 61 89 99 | Slangen Anja, anja.slangen@telenet.be, gsm 0479 40 20 46

N-VA Beusen Anita, anita.beusen@pandora.be, gsm 0497 18 40 52 | 
Chanson Yves, yves.chanson@n-va.be, gsm 0475 33 62 68 | Jacobs 
Dirk, dirk.jacobs83@telenet.be, gsm 0473 22 05 68 | Peumans Jan, jan.
peumans@gmail.com, gsm 0475 48 50 91 | Stratermans Gerard, gerard.
stratermans@telenet.be, gsm 0475 81 74 13

OPEN VLD Coenegrachts Steven, steven.coenegrachts@openvld.be, 
gsm 0477 36 81 11 | Janssen Patrick, janssentandtechniek@hotmail.com, 
tel. 012 45 29 29 | Noelmans Jan, jan.noelmans@openvld.be, gsm 0496 
79 32 16 | Smets Marie-Elise, boekhouding@allfreez.be, gsm 0470 02 31 
04 | Stevens Ludwig, ludwig.stevens@sterimed.be, gsm 0473 34 64 55

VLAAMS BELANG Lemmens Danny, lemmens1danny@gmail.com, gsm 
0473 47 20 79

LEDEN BIJZONDER COMITÉ SOCIALE DIENST 
(voorzitter: Mathieu Eycken)

CD&V Debay Miet, miet1979@yahoo.com, gsm 0496 50 64 24 | Rachelle 
Onclin, rachelle.onclin@gmail.com, gsm 0499 56 68 98 | Geelen Philippe, 
geelenphilippe@gmail.com, gsm 0471 64 14 44 | Reynaerts Daniëlle, 
reynaerts.danielle@gmail.com, gsm 0496 62 22 86

OPEN VLD Festjens Hilde, hilde.festjens@telenet.be, gsm 0496 52 76 74 
| Mathieu Cleuren, mateocolores@gmail.com, gsm 0479 52 62 19

N-VA Liesens Karen, karen_liesens@hotmail.com, gsm 0473 69 49 51 | 
Konings Marc, marckonings@msn.com, gsm 0472 86 73 54

ACTIVITEITEN 
DIENSTENCENTRUM 
DE LINDE 
Locatie: Dienstencentrum De Linde - Paen- 
huisstraat 11 – 3770 Riemst - Tel. 012 26 
88 90 - dienstencentrum@riemst.be

DINSDAG 03/12 OF DINSDAG 
17/12 | 10U00 – 12U00
COMPUTERHULP VOOR SENIOREN
Problemen bij het gebruik van de PC, 
laptop of tablet? Vraag hulp aan vrijwilliger 
Edmond Vos. Je kan (maximum) een uur 
lang op een afgesproken dag bij hem te-
recht met alle computervragen en samen 
zoeken jullie naar een oplossing. Breng je 
eigen toestel mee. Enkel op afspraak.
Prijs: 5 euro / persoon

WOENSDAG 04/12 OF 
WOENSDAG 18/12 | 13U30 – 
16U30
BREICAFE
Breien en haken is hip, voor jong en oud. 
Ervaren breisters en beginnelingen kunnen 
elkaar om de 2 weken ontmoeten in het 

OKRA-Breicafé in Dienstencentrum De 
Linde. Je breit op eigen tempo wat je wil, 
terwijl je gezellig met elkaar keuvelt en 
geniet van een kopje koffie. Als je vastzit, 
is er altijd iemand die je verder helpt.
Prijs: gratis – koffie en frisdranken aan 1 
euro

DINSDAG 10/12 | 13U30 – 
15U00 
INFOSESSIE M.B.T. PREMIES VOOR 
WONINGAANPASSING, RENOVATIE EN 
ISOLATIE
Een infosessie met allerhande tips om je 
woning aan te passen, de premies die je 
daarvoor kan krijgen, bij wie je terecht kan 
voor meer informatie hierover en wie je 
kan helpen om deze aanpassingen goed 
uit te voeren. Ook de premies die je kan 
vragen wanneer je je dak gaat vernieuwen, 
of de muren wil laten isoleren, komen aan 
bod. Spreker: Heidi Castermans van vzw 
STEBO.
Prijs: gratis – Inschrijven op voorhand is 
verplicht.

GUY KERSTEN - eerste schepen - CD&V

Guy.kersten@riemst.be
gsm 0476 55 26 48
Bevoegdheden: openbare werken - begraafplaatsen - 
ruilverkavelingen - tewerkstelling - economie - mid-
denstand - aankoop - dorpen -en plattelandsbeleid 
- burgerzaken

CHRISTIAN BAMPS - tweede schepen - CD&V

Christian.bamps@riemst.be

tel. 012 45 60 23
Bevoegdheden: verkeersveiligheid/mobiliteit - openbaar 
vervoer - sport - toerisme - feesten, evenementen en 
kermissen - ontwikkelingssamenwerking - Europese 
aangelegenheden

MARINA PAULY - derde schepen - CD&V

Marina.pauly@riemst.be
gsm 0475 93 90 04
Bevoegdheden: onderwijs- volwasseneneducatie - 
muziekacademie - pentagoon - kinderopvang  - gezin 
- Huis van het kind - cultuur - vrijwilligerswerking - bib 
- ‘Culturodroom’ - IKZ

PETER NEVEN - vierde schepen - CD&V

Peter.neven@riemst.be
gsm 0474 52 52 81
Bevoegdheden: landbouw en tuinbouw - jeugd - leef-
milieu, klimaat & duurzame ontwikkeling - dierenwelzijn 
- erfgoed - heemkunde - monumenten en landschap-
pen - archeologie - archief

MATHIEU EYCKEN - vijfde schepen - CD&V
Mathieu.eycken@riemst.be
gsm 0479 44 22 86
Bevoegdheden: voorzitter Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst - welzijn - senioren - dienstencentrum 
De Linde en Paenhuys-site - gezondheid en preven-
tie - personen met een handicap - toegankelijkheid 
- gelijke kansen - ICT - kerkbesturen

Nieuwe Europese richtlijn
Het Europees Parlement heeft een 
nieuwe richtlijn ingevoerd omtrent 
eenmalige plastics met als be-
doeling het zwerfvuil in de zee te 
beperken. De Europese richtlijn 
viseert daarbij de top tien weg-
werpplastics die het vaakst op 
stranden of in de zee aangetroffen 
worden.

Daardoor is het volgend jaar niet 
meer toegelaten om drank te ser-
veren in wegwerpbekertjes, blik-
jes of petflesjes. Er wordt echter 
er een onderscheid gemaakt tus-
sen ‘voor’ en ‘achter’ de toog. 
Zo zou uit jarenlange ervaring en 
projecten blijken dat frontstage 
sorteerbakken niet helpen. Dran-
ken kunnen wel nog aangekocht 
worden in petflessen, glazen weg-
werpflessen of eventueel blik, 
maar de drank zelf moet in her-
bruikbare bekers aan de consu-
ment geserveerd worden.

Achter de toog, of backstage, 
geldt een sorteerverplichting voor 
wegwerpartikelen. Aan de hand 
van een retoursysteem kunnen 
bijvoorbeeld plastic bekers terug 
ingezameld worden, waardoor het 
vervolgens backstage kan worden 
gesorteerd. 

De Groene Vent 
helpt jou
De Groene Vent is 
een ervaren gids van 
de OVAM die organi-
satoren van festivals, 
fuiven, markten, pro-
cessies, sportma-

nifestaties en stoeten helpt om 
hun event duurzamer te maken. 
Hij geeft je de nodige info over 
wetgeving, subsidies, tools, tips 
& tricks. Je vindt hem online via 
www.ovam.be/degroenevent. 

Ontdek hoe groen jij al 
bent in je event!
Dat kan aan de hand van de Groen- 
eventscan. Dat is een test aange-
boden door Groene Vent, waarbij 
je vink na vink je event groener en 
groener ziet worden. 

Is jouw event groen genoeg? 
Dan maak je misschien wel kans 
op een ‘Groenevent Award’ van 
OVAM. Niet alleen word je dan be-
kroond met een mooie titel, maar 
er hangt ook een mooie geldprijs 
aan vast. 

GEEF JIJ 
OM HET MILIEU? 
DRAAG VANUIT 
THUIS JOUW 
BOOMPJE BIJ!
Klimaatboom zoekt tuin 
Bomen dragen bij aan een gezonde en 
aangename woon-, werk- en leefomge-
ving. Het is belangrijk om vandaag de 
juiste boom te planten voor de toekom-
stige veranderingen. Een klimaatboom 
is daarbij de ideale boom vanwege zijn 
goede weerstand tegen de veranderin-
gen in het weer en het klimaat. Help dus 
mee het klimaat verbeteren door een kli-
maatboom in je tuin te planten. 

In het kader van het project ‘Ruimte voor 
Bomen’ ondersteunen Centrum Duur-
zaam Groen en Limburg.net jaarlijks de 
Limburgse gemeenten bij de aanplant 
van meer dan 1.500 klimaatbomen. 

Haal nu je kortingsbon van 20 
euro voor een klimaatboom!
Op maandag 2 december is er een  
infoavond omtrent klimaatbomen en 
het cruciale nut ervan. De inwoners van 
Bilzen, Hoeselt en Riemst zijn uitgeno-
digd en ontvangen een bon ter waarde 
van 20 euro voor de aankoop van een 
klimaatboom bij een deelnemende han-
delaar in jouw buurt.

Bovendien maak je zelfs kans op een 
ecologisch tuinontwerp als je een kli-
maatboom in jouw tuin plant!

Locatie: CC De Kimpel, Kleine Zaal, Ei-
kenlaan, 3740 Bilzen 
Tijd: 19.30 – 22.00 uur 
Prijs: gratis – inschrijven via: www.cen-
trumduurzaamgroen.be/vormingamber 
Meer info over de actie: www.limburg.
net/klimaatboomzoekttuin

Ambulance: 112
Anonieme Alcoholisten: 03/ 239 14 15
Antigif Centrum: 070/ 245 245
Awel (kinderen- en jongerentelefoon): 102
Brandwondencentra: 02/ 268 62 00
Card Stop: 070/ 344 344
Child Focus: 116000
De Druglijn: 078/ 15 10 20

Holebifoon: 0800/ 99 533
Meldingen van (vermoeden van) geweld: 1712
Politie: 101
Rode Kruis Vlaanderen: 105
Tele-Onthaal: 106
Wachtdiensten apothekers: 0903/ 99 000
Zelfmoordpreventie: 1813

NOODNUMMERS
(alfabetisch geordend) 

WAAR JE WONING AAN 
MOET VOLDOEN IN 
2020  P. 2

KEN JIJ DE PARC APP 
AL?  P. 2

BEN JIJ ALS RIEMSTSE 
ONDERNEMING KLAAR 
OM AF TE RONDEN?  P. 2

ONTDEK HOE GROEN 
JIJ AL BENT IN JE 
EVENT  P. 4

Net als een startschot aan het begin van een wedstrijd, is vuurwerk de knallende 
start voor het nieuwe jaar. Een waar spektakel, voor groot en klein. Maar jammer 
genoeg is vuurwerk niet voor alles en iedereen even aangenaam, denk bijvoor- 
beeld aan onze huisdieren. Daarnaast kan vuurwerk beschadigend zijn voor het 
milieu en een enorme afvalberg achterlaten. Lees hieronder enkele tips hoe je 
toch nog kan genieten van een vuurwerkspektakel zonder je omgeving in gevaar 
te brengen. 

Plezier voor jou en je dier 
Zowel voor huisdieren als wilde dieren kan 
het lawaai van vuurwerk tot paniekreac-
ties leiden. Ten gevolge zouden ze op de 
vlucht kunnen slaan of zelfs bezwijken aan 
hartfalen. Dieren die op een weide staan, 
zet je dus best in de stal. Daarnaast kun 
je ook voor je binnenhuisdier(en) enkele 
acties ondernemen: sluit bijvoorbeeld de 
rolluiken om de lichtflitsen af te zwakken 
en zet de radio of tv aan om het geluid te 
dempen.

De oplossing: geluidsarm vuur-
werk
Voor het welzijn van de dieren, kiezen we 
beter voor geluidsarm vuurwerk. Zulk vuur-
werk produceert evenzeer een prachtige 
lichtshow, maar minder decibels. Op die 
manier kan iedereen er meer van genieten. 
Vraag ernaar bij je vuurwerkhandelaar.

Vergeet je afval niet
Vuurwerk afschieten brengt hoe dan ook 
heel wat afval met zich mee. Het is belang-
rijk dat de op de grond gevallen gloeiende 
resten onmiddellijk gedoofd worden. Ver-
volgens dient de afsteekzone opgeruimd 

te worden en mag er niets worden achter-
gelaten. Dat is de minste inspanning die 
we kunnen doen voor onze leefomgeving. 
Zo blijft het vuurwerk een feestelijkheid 
voor iedereen.

Safety first
Minstens even belangrijk is uiteraard je eigen 
veiligheid. De brandweerzone Oost-Lim-
burg raadt onderstaande preventietips aan:

• Koop enkel wettelijke en veilige producten 
bij een bekend en betrouwbaar specialist. 
Bij elk goedgekeurd product zit verplicht 
een gebruiksaanwijzing in het Nederlands. 
Let er ook op dat er een CE-markering op 
staat.

• Heb je vuurwerk gekocht, steek dit voor-
al niet in je broekzak, maar vraag aan de 
verkoper een gepaste verpakking. Eenmaal 
thuis, bewaar je dit op een koele en droge 
plaats, buiten het bereik van kinderen.

• Bereid het afsteken van vuurwerk goed 
voor. Laat dit nooit uitvoeren door kinderen, 
lees aandachtig de gebruiksaanwijzing en 
bewaar de champagne voor na het vuur-
werk. Vuurwerk steek je bovendien af op 
een open en droge plek. Bewaar dus een 
veilige afstand tot toeschouwers, woningen 

IN DE KIJKER 
EEN FIJN EN VEILIG EINDEJAAR, 
ZONDER GEVAAR

en voertuigen. Wil je niet dat het vuurwerk 
de verkeerde kant uit gaat, zorg dan voor 
stabiliteit en zet pijlen altijd in een emmer, 
half gevuld met zand. Blijf voldoende ver 
achter de vuurpijlen staan en steek ze en-
kel aan met gestrekte armen.

• Steek vuurwerk op de juiste manier af. Ge-
bruik hiervoor geen sigaret en steek slechts 
één pijl per keer af. Lont aangestoken? Ver-
laat dan zo snel mogelijk de lanceerplaats. 
Steek een vuurpijl nooit opnieuw aan als 
deze niet ontploft is.

• Voorzie de nodige blusmiddelen. Voorzie 
voldoende water, een brandblusapparaat 
en een blusdeken voor moest het fout lo-
pen. Brandwonden? Laat dan gedurende 
minstens 15 minuten zuiver en lauw water 
over de verbrande plekken lopen. Smeer 
geen zalf of een ander product op de won-
den. Bel indien nodig de hulpdiensten op 
het nummer 100 of 112.

Vuurwerkbeleid gemeente Riemst
Het politiereglement bepaalt dat feestvuur-
werk, knalbussen, voetzoekers en rook-
bussen enkel afgestoken mogen worden 
op nieuwjaarsnacht tussen 23.30 en 01.00 
uur. Op andere dagen moet hier steeds 
een vergunning voor aangevraagd worden.



 

25/10 VRIJWILLIGERS SOCIAAL HUIS 
GETRAKTEERD OP UITSTAP NAAR BRUSSEL

26/10 VERWENDAG IN DE BIB

WAT TE DOEN IN DECEMBER

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

www.uitdatabank.be! De volgende kalender (editie januari) verschijnt op donderdag 

26 december, evenementen dienen vóór maandag 2 december ingevoerd te zijn 

in de UiTdatabank. Meer info op www.riemst.be.  
  

 11/11 CARNAVALESK IN 'T PAENHUYS

1/11 ALLERHEILIGEN IN VAL-MEER

ZONDAG 1/12 | 07U00 – 
15U00 WINTERWANDELTOCHT
Wandelen door het agrarische mergelland 
naar en door een van de mooiste dorpen 
van Vlaanderen en België: Kanne. 
Mogelijkheid tot grottenbezoek in Kanne 
op de 20 km, in Zichen op 4-8-12 km. 
Locatie: Zaal De Gèèl, Grote straat 74, 
Val-Meer
Organisatie: K.H. de Kristene 
Gildebroeders
Contactpersoon: Jean Stevens – 0473 83 
28 31 – jean-marie.stevens@telenet.be
Prijs: leden: 1,10 euro – basistarief: 1,50 
euro

ZONDAG 1/12 | 14U00 – 
20U00 SINTERKLAASFEEST
Om 15U00 verwelkomen we Sinterklaas 
en zijn Pieten onder de Brug van het 
Albertkanaal in Kanne. Nadien is er in Zaal 
Sint Cecilia Kanne een gezellige namiddag 
met zang, gedichtjes en snoepgoed. 
Locatie: Zaal Sint Cecilia, Bejats 14, 
Kanne
Organisatie: K.F. Sint Cecilia Kanne vzw

ZATERDAG 7/12 | 16U00 – 
20U00 DE WARMSTE WANDELING 
VAN LIMBURG
In samenwerking met ‘De Warmste Week’ 
een familiewandeling van 4 km of een 
sportieve wandeling van 9 km. Starten kan  
tussen 16U00 en 17U00. Ten voordele 
van woonzorgcentrum Sint Oda
Locatie: vertrek en aankomst: feestzaal 
PJZB, Kerkstraat 33, Zichen
Contact: marcelonclin@hotmail.com
Prijs: < 12 jaar: 2 euro – basistarief: 5 euro

ZATERDAG 7/12 | 17U00 
– 14U00 & ZONDAG 8/12 | 
15U00 – 23U00
KERSTHAPPENING HERDEREN
Overdekte kersthappening in 
samenwerking met verschillende 
verenigingen. De Kerstman komt op 
bezoek, er is kinderanimatie, een live 
optreden, eet- en drinkstanden en er 
worden bloemetjes verkocht.
Locatie: sporthal Hirtheren, Sint-Jansstraat 
8c, Herderen
Contactpersoon: Bertho Rouflart – 0477 
70 92 50

ZATERDAG 7/12 | 18U30
EETFESTIJN T.V.V. CYRIL GENOT WK 
MOTORCROSSER
Een eetdag ten voordele van Cyril Genot. 
Hij zal in 2020 deelnemen aan het 
Wereldkampioenschap MX2 motorcross. 
Locatie: zaal De Bond, Bampstraat 8, 
Val-Meer
Organisatie: Mx Unlimited
Contactpersoon: Josée Monard – 0473 
55 28 55 – joseemonard@hotmail.com
Prijs: afhankelijk van het gekozen gerecht, 
betaal je een andere prijs. Reserveren vóór 
woensdag 4 december!

ZATERDAG 7/12 | 19U00 – 
02U00 FC DE KAMPIOENENQUIZ
Dit jaar vindt de tweede editie plaats, 
ten voordele van het goede doel, meer 
specifiek To Walk Again vzw en SPEL vzw.
Locatie: zaal ’t Paenhuys, Paenhuisstraat 
11, Riemst
Organisatie: OSM Spielreich
Contactpersoon: Kristof Thijs – 0476/ 69 
04 52 – kristof_thijs666@hotmail.com

ZATERDAG 7/12 | 22U00 – 
03U00 VOETBALFUIF VLIJTINGEN
Locatie: zaal Concordia, Mheerstraat, 
Vlijtingen
Organisatie: K. Vlijtingen V.V.
Contactpersoon: Sander Simons – 0479 
02 63 74 – sander98simons@hotmail.com

WOENSDAG 11/12 | 14U30 – 
15U00 VOORLEESHALFUURTJE
Locatie: De Boekerij, Paenhuisstraat 13, 
Riemst
Organisatie: Jeugddienst Riemst, 
Culturodroom for kids
Contact: jeugd@riemst.be
Prijs: gratis 

DONDERDAG 12/12 | 13U30
NEOS KERSTFEEST DELICIA MET 
OPTREDEN ‘4 GOOD’
De dag start met koffie en gebak, waarna 
het optreden volgt van de a capella groep 
‘4 GOOD’. Vervolgens wordt info  
gegeven over de meerdaagse reis naar 
Menton (Côte d’ Azur) in mei 2020. 
De dag wordt afgesloten met een 
kerstdinertje.
Locatie: Gasthof Delicia, Zichen Zussen-
Bolder, Visésteenweg 226
Organisatie: Neos Riemst
Contactpersoon: Yvan Vos – 012 45 28 
00 – 0474 64 82 12 – yvan.vos@skynet.be 

VRIJDAG 13/12 | 18U00 – 
22U00, ZATERDAG 14/12 | 
15U00 – 22U00 & ZONDAG 
15/12 | 10U00 – 17U00
PROVINCIALE NEERHOFDIEREN 
TENTOONSTELLING
Locatie: PCC, Tikkelsteeg 7, Millen
Organisatie: Koninklijke Neerhofdieren 
Vereniging De Parel
Contact: Mathieu Theunissen – 0472 42 
39 59 – theunissenmat@gmail.com 

VRIJDAG 13/12 | 20U00 – 
23U59 KAARTAVOND
Locatie: Voetbalkantine, 
Maastrichtersteenweg 78b, Vroenhoven
Organisatie: Vroenhoven V.V.
Contactpersoon: Bertie Renkens – 0487 
34 40 23
Prijs: 5 euro / persoon

ZATERDAG 14/12 | 15U00 – 
18U00 KERSTMARKT
Organisatie en locatie: WZC Huyse 
Elckerlyc, Trinellestraat 23, Millen
Contactpersoon: Lore Henno – 
012 24 14 50
Prijs: gratis

ZATERDAG 14/12 | 21U00 – 
03U00 APRÈS-SKI PARTY
Locatie: voetbalkantine, Op Den Bonthof, 
Membruggen
Organisatie: Membruggen V&V
Contactpersoon: Jos Rouffa – 0497 78 
75 37
Prijs: voorverkoop: 7 euro – kassa: 8 euro

ZONDAG 15/12 | 14U00 – 
20U00 KERSTHAPPENING 
Kersthappening met verschillende 
standjes.
Locatie: zaal Alliance, Steenstraat 12, 
Kanne
Organisatie: K.F. Alliance Kanne
Contact: Philippe Beckers – 0473 96 11 
62 – jpbeckers@telenet.be

DINSDAG 17/12 | 13U30 – 
17U30 JAARLIJKSE KERSTVIERING
Kerstviering met heerlijk diner volledig 
in kerstsfeer. Viering van de 80-, 85-, 
90- en 95-jarigen en de 50- en 60-jaar 
getrouwden. Tombola met mooie prijzen.
Locatie: zaal C.O.C., Brugstraat z/n, 
Kanne
Contact: Jacobs Marlou – 012 45 49 55 – 
jacobs.marlou@hotmail.be
Geschikt voor 55- tot 100-jarigen. 
Inschrijven kan tot zaterdag 7 december!

Om de kwaliteit van woningen en huurwoningen te verbeteren, voert de Vlaamse 
regering strengere kwaliteitseisen in. Zo worden er tegen 2020 strikte normen 
vastgelegd voor dakisolatie, dubbele beglazing en rookmelders.

Dakisolatie en dubbele beglazing
Tegen 2020 moeten alle daken van zowel wo-
ningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 
2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, 
geïsoleerd zijn en minstens dubbel glas hebben. 

De dubbelglasverplichting geldt enkel voor de 
leefruimtes, keukens, slaapkamers en badka-
mers van een woning. Traphallen, inkomhal-
len en gangen hoeven dus geen dubbel glas 
te hebben.

Indien bij een conformiteitsattest van de wo-
ning wordt vastgesteld dat de woning niet 
voldoet aan de isolatienorm, kent de woning-
controleur strafpunten toe. Een dergelijk wo-
ningonderzoek gebeurt meestal op aanvraag 
van een huurder.

Tussen 2015 en 2020 krijgt de woning die 
niet voldoet aan de isolatienorm een beperkt 
aantal strafpunten en krijgt de eigenaar de tijd 
om het dak te isoleren. Vanaf 1 januari 2020 
zijn dit 15 strafpunten en kan de woning on-
geschikt verklaard worden door de burge-
meester. 

Wordt er bij een woningonderzoek vastge-
steld dat er geen dubbel glas in de woning 
staat, worden ook hier strafpunten toege-
kend. Vanaf 1 januari 2020 zijn dit 3 straf-
punten voor één raam met enkele beglazing 
en 9 strafpunten voor meerdere ramen met 
enkele beglazing. Vanaf 1 januari 2023 zal het 
ontbreken van dubbele beglazing in meerdere 
ramen op zich volstaan voor een ongeschikt-
verklaring van de woning.

Wekelijks smullen in het  
dorpsrestaurant
Heb jij onze dorpsrestaurants al eens be-
zocht? Je kan er wekelijks terecht voor een 
gezonde maaltijd én goed gezelschap. Elke 
dinsdag om 12.00 uur in het Parochiaal Cen-
trum in Vlijtingen, elke woensdag om 12.00 
uur in het C.O.C.K.-lokaal in Kanne en elke 
donderdag om 12.00 uur in Dienstencentrum 
De Linde.

Om deel te nemen aan het dorpsrestaurant 
van Kanne, dien je vooraf een maaltijdbon aan 
te kopen bij de lokale drankenhandel in Kan-
ne, telefonisch te reserveren via het Sociaal 
Huis (Paenhuisstraat 15, tel. 012 44 09 10) 
of in het dorpsrestaurant zelf. Ook voor het 
dorpsrestaurant in Vlijtingen kan je reserveren 
via het Sociaal Huis of in het dorpsrestaurant 

KERSTMIS IN DE 
DORPSRESTAURANTS
Het hele jaar door geniet je in de dorpsrestaurants van lekkere, betaalbare maal-
tijden. Tijdens de kerstperiode doen we daar een schepje bovenop en verwennen 
de vrijwilligers je graag met een uitgebreid kerstmenu. Gezelligheid verzekerd!

zelf. Voor het dorpsrestaurant in Riemst kan 
dit via Dienstencentrum De Linde (Paenhuis-
straat 11 – tel. 012 26 88 90).

Vier je mee Kerstmis? 
Op 17, 18 en 19 december steken de vrijwilli-
gers een extra handje uit de mouwen, om jullie 
te verwennen met een uitgebreid kerstmenu. 
Je mag je verwachten aan een voorgerecht, 
soep, hoofdgerecht en kerstdessert. En dat  
alles voor de betaalbare prijs van 5 euro!
Opgelet: wees op tijd met je inschrijving. Er 
kunnen maximaal 200 deelnemers toegela-
ten worden, zodat iedereen voldoende plaats 
heeft en de vrijwilligers alle maaltijden kunnen 
verwerken. Ook kunnen er geen inschrijvin-
gen van verenigingen meer geaccepteerd 
worden, individueel of per koppel reserveren 
kan wel.

EENZAAMHEID IN 
DE EINDEJAARSPERIODE? 
De feestdagen staan voor gezelligheid met vrienden en familie. Maar wat als je 
net deze dagen door eenzaamheid getroffen wordt? Ken jij iemand die nood heeft 
aan een knuffel of iemand mist? Sta er even bij stil en bedenk hoe je ook deze 
persoon een gezellige tijd kan laten beleven. Het is de ideale periode om met z’n 
allen een steentje bij te dragen tot meer verbondenheid. 

Hier lees je enkele tips: 

Een kleine moeite
o Nodig je buurman/-vrouw af en toe uit voor 

een kopje koffie.
o Maak een praatje op de oprit, het terras of 

in de tuin.
o Stuur een kaartje, een brief of een mailtje.
o Ga samen met iemand winkelen.
o Bied iemand vervoer aan voor bijvoorbeeld 

een bezoek aan familie of het ziekenhuis.
o Vraag iemand mee voor een wandelingetje. 

Mensen praten vaak makkelijker als ze in 
beweging zijn.

o Bied eens een bosje bloemen of takken 
aan uit de eigen tuin. 

o Wees je ervan bewust dat mensen buiten 
een groep kunnen vallen. Betrek hen.

o Probeer in je contact aan te sluiten op 
het tempo van de ander. Voor ouderen en 
mensen met beperkte energie gaan dingen 
vaak te vlug. 

Bied praktische hulp aan
o Help bij een klein klusje in huis en maak 

daarbij tijd voor een praatje.
o Gebruik extreme weersomstandigheden 

als excuus om aan te bellen en te vragen 
hoe het gaat en hulp te bieden.

o Bied hulp aan als je weet dat iemand ziek 
is.

o Zet de vuilniszak of -container buiten voor 
je buurman/-vrouw.

Voor mensen met meer ambitie
o Organiseer een open huis en nodig daar-

voor enkele mensen uit. Probeer een eet-
clubje, spelletjesclub of knutselclub mee 
op te zetten.

o Organiseer een straatfeest, nodig de een-
zame buurman/-vrouw ook uit en breng 
hen in contact met mensen met dezelfde 
interesses.

Wederkerigheid 
Iemand die eenzaam is, voelt zich waardevol 
wanneer hij/zij iets kan doen voor een ander.
o Vraag die persoon om tips voor de eigen 

tuin.
o Vraag die persoon om planten water te ge-

ven of de postbus leeg te maken als je weg 
bent. En geef nadien een klein cadeautje.

Bron: Logo Limburg vzw

Rookmelder
Vanaf 1 januari 2020 moet iedere woning over 
de nodige rookmelders beschikken. Als dit 
niet het geval is, dan voldoet de woning niet 
aan de minimale veiligheids-, gezondheids- 
en woningkwaliteitsvereisten die de Vlaamse 
overheid vanaf 2020 oplegt.

Wie vandaag een woning zonder rookmel-
ders verhuurt, krijgt geen conformiteitsattest. 
Het verhuren van een woning zonder de no-
dige rookmelders is strafbaar.

Meer info
Heb je vragen over deze normen? Wil je we-
ten wat de gevolgen zijn voor de woning die je 
verhuurt? Of zit je nog met andere technische 
vragen? Maak gebruik van de gratis dienst en 
aarzel niet om de architect van Stebo te con-
tacteren via de volgende contactgegevens. 
Ook dit jaar zijn er nog premies voor o.a.  
dakisolatie en super isolerende beglazing. 

Kom voor meer informatie zeker eens langs 
op het wekelijks woonloket van Stebo: iedere 
donderdag tussen 15.00 uur en 17.00 uur in 
het gemeentehuis. 

Technisch adviseur
Frouwke Bormans
0473 42 01 88
frouwke.bormans@stebo.be  

Sociaal adviseur  
Heidi Castermans 0471 33 98 30
heidi.castermans@stebo.be

WAAR JE WONING AAN MOET  
VOLDOEN VANAF 1 JANUARI 2020

GEFLITST

Het is de bedoeling om het aantal munten 
van 1 en 2 cent dat in ons land in omloop is, 
sneller te doen afnemen. Dit vergemakkelijkt 
het leven van consumenten en ondernemers 
en vermindert de kosten voor de overheid. 

Meer informatie via www.goedafgerond.bel-
gium.be of bij de FOD Economie op het gratis 
nummer 0800 120 33.

BEN JIJ ALS 
RIEMSTSE ONDERNEMING 
KLAAR OM AF TE RONDEN? 
Op 1 december 2019 wordt het verplicht om het totaalbedrag dat een consument 
aan een onderneming in cash betaalt, af te ronden. Dit geldt ook als de consument 
slechts een deel van het totaalbedrag in cash betaalt. 

Concreet betekent dit dat bij cashbetalingen 
totaalbedragen telkens naar boven of bene-
den moeten worden afgerond, al naar gelang 
het bedrag het dichtst bij 0 of 5 cent ligt. 

De voorwaarden zijn dat de betaling gebeurt 
in het bijzijn van de consument en de verko-
per en dat het te betalen bedrag meer dan 5 
cent bedraagt.

 

RIOLERINGSWERKEN 
TONGERSESTEENWEG
Vanaf volgend jaar starten de herinrichtings-
werken langs de Tongersesteenweg, onder 
meer tussen de Elderenweg en Op den Drin-
kaert. Er wordt nieuwe gescheiden riolering 
aangelegd en de bestaande riolering wordt 
gebruikt voor regenwater. Daarnaast wordt 
er een  groot wachtbekken geplaatst om wa-
teroverlast op de Tongersesteenweg en en-
kele omliggende straten in Herderen tegen te 
gaan. Achteraf wordt ook de nodige aandacht 
besteed aan de opbraak en het herstel van de 
inritten en voortuinen. 

Deze worden met zorg aangepakt en hersteld 
door Fluvius.

Meer informatie?
Bewoners worden steeds geïnformeerd over 
de volgende fases van de werken via een 
inwonersbrief bedeeld in de projectzone. Je 
kan ook steeds terecht op www.wegenen-
verkeer.be/riemst voor alle info. Op die web-
site kan je je ook inschrijven voor de digita-
le nieuwsbrief en alle info rechtstreeks in je  
mailbox ontvangen. 

Wat is de PARC app?
De PARC app is een Parent Community App 
voor enerzijds ouders en anderzijds lokale 
handelaars. Het is een sociaal netwerk waarin 
ouders kindvriendelijke adresjes kunnen op-
sporen en lokale handelaars zichzelf als een 
kindvriendelijk adresje kunnen registreren.

Voor ouders
Je kent het gevoel: je wil iets leuk doen met je 
kinderen, maar je weet niet wat of waar. Hier-
bij kan de PARC app jou helpen! De applicatie 
toont je meer dan 2.000 leuke en kindvrien-
delijke adresjes in jouw buurt, of op locatie. 
Je kan er reviews over lezen door andere ou-
ders of er zelf eentje schrijven en zo anderen 
inspireren.

En dat is nog niet alles! Je kan ook gemakke-
lijk praktische zaken organiseren, zoals car-
poolen, afspraken maken, je agenda inplan-
nen en nog veel meer.

EEN KINDVRIENDELIJK 
ADRESJE? DOWNLOAD DE 
PARC APP!

Voor lokale handelaars
Ben jij een kindvriendelijk adresje? Bijvoor-
beeld een kinderboerderij, kindvriendelijke 
horecazaak of camping, een kinderwinkel…? 
Schrijf je dan nu in als adresje bij de PARC 
app. Zo word je bij de gebruikers van de app 
voorgesteld als bezoekwaardige plek, wat 
zorgt voor meer zichtbaarheid en bekend-
heid. De aanmelding is bovendien volledig 
gratis. 

Meer info? Neem een kijkje op de website 
www.parcapp.be.

GEZOND RIEMST
OOG VOOR LEKKERS 
De gemeente- en vrije scholen van Riemst 
nemen ook dit schooljaar weer deel aan het 
Oog voor Lekkersproject. Tijdens dat project 
worden elke week kleuters en leerlingen 
een stuk fruit aangeboden. Enerzijds wordt 
dit gefinancierd door Europese en Vlaamse 
subsidies, anderzijds draagt de gemeente 
Riemst zijn steentje bij in de onkosten. Met 
dit initiatief willen de scholen van Riemst 
gezonde voedingsgewoonten promoten bij 
kleuters en leerlingen van het lager onder-
wijs.

FLEXCOURT SPORTZONE OP ’T REECK 
IN EEN NIEUW JASJE 
De multicourt, grenzend aan de sporthal  
Op ’t Reeck in Riemst, kreeg een nieuw,  
kleurrijk sportjasje. Om het spelelement  
van de multicourt te verhogen en te veraange-
namen, werden op het terrein twee verschil-
lende velden ingekleurd: een basketbalveld en 
een voetbalveld. De aangelegde vloertegels 
zijn ergonomisch, veilig en onderhoudsvriende-
lijk. De bespeelbaarheid van het multisportveld 
is maximaal. Spelvreugde verzekerd!


