ZATERDAG 19/05 EN MAANDAG 21/05 | 9U30 TORNOOI
JEUGDVOETBAL Locatie: Elderenweg
2, Millen
Vereniging: Voetbalopleiding Herderen
Contactpersoon: Jos janssen – janssen.
jos@telenet.be

ZONDAG 20/05 RECREATIEVE
WANDELING IN DIEST Afstand: 4, 7, 12,
16, 20, 30, 42 of 50 km. Vertrek: CVO De
Orangerie, Boudewijnvest 3, Diest
Info: Marc Luyck – tel. 012 45 57 67 –
marc.luyck1@gmail.com. Organisatie:
Wandelvrienden Tongeren-Riemst

MAANDAG 21/05 | 10U30
HERDENKING ROOSBURGRAMP
Samenkomst om 10.30 u. aan het Roosburgmonument in Zichen. Aansluitend
herdenkingsmis, opgeluisterd door de parochiale koren van Zussen en Zichen-Bolder, gevolgd door een bloemenhulde.
Voor mensen die de herdenking willen
bijwonen, maar niet goed te been zijn,
worden stoelen voorzien. Contactpersoon:
Dries Maziers, tel. 012 45 46 81.

DONDERDAG 25/05 | 20U00
TOT 23U00 BLOEMSCHIKKEN
Creatief werken met bloemen rond een
actueel thema. Locatie: PC Kloosterstraat,
Vlijtingen. Reservatie tot 15 mei via tel.
012 45 23 95. Organisatie: Gezinsbond

VRIJDAG 25/05, ZATERDAG
26/05 EN ZONDAG 27/05
ALLEWIJFEESTEN Op vrijdag is er minivoetbal om 19.00 u., zaterdag is er de fuif
vanaf 21.00 u. en zondag is er brunch om
10.00 u. Locatie: Voetbalveld Vlijtingen VV
Organisatie: Vlijtingen VV. Contactpersoon:
Benny Castro – benoit.castro@telenet.be

ZATERDAG 26/05 | 20U00

GALACONCERT 120-JARIG BESTAAN
HARMONIE SINT-JAN Locatie: SintJan-de-Doper kerk, Herderen. Gevarieerd
concert met muziek van toen en nu,
huldiging van de leden en receptie in de
harmoniezaal. Gratis toegang

ZONDAG 27/05 | 10U30 TOT
14U00 BRUNCH HARMONIE SINTJAN Locatie: Zaal Sint-Jan, Herderen
Prijs: 25 euro, voor kinderen jonger dan 12
is het 12 euro. Reservatie van 8 mei tot 20
mei: brunch@harmoniesintjan.be
Organisatie: Harmonie Sint-Jan

ZONDAG 27/05 | 14U00 TOT
22U30 KLEINE KERMIS MEMBRUGGEN Locatie: Kerkplein Membruggen

ZONDAG 27/05 | 13U00 TOT
18U00 SHAREFAIR & GEZINSDAG
Inzameling van producten voor het maken
van weggeefpakketten voor kansarmen,wandel- en fietstochten voor klein en
groot, pannenkoeken, ijs, wafels.
Locatie: ‘t Paenhuys. Organisatie: KVLV
‘Vrouwen met Vaart’ Riemst-Heukelom

ZONDAG 27/05 | 14U00
FIETSEN IN DE MAASVALLEI
Afstand: 30 km
Organisatie: Natuurpunt Riemst
Contact: natuurpuntriemst@gmail.com

MAANDAG 28/05 EERSTE HULP
BIJ GDPR VOOR LOKALEN
Locatie: De Boekerij
Organisatie: Heemkunde Vlaanderen
MAANDAG 28/05 | 19U00
TOT 22U00 LEREN REANIMEREN
MET BEHULP VAN EEN AED-TOESTEL
Organisatie: Rode Kruis Riemst
Locatie: Dienstencentrum De Linde
Reservatie: vorming@riemst.rodekruis.be
of gsm 0474 58 25 45

LEES MEER ONLINE: WWW.UITINRIEMST.BE

ACTIVITEITEN
DIENSTENCENTRUM
DE LINDE

Locatie: Dienstencentrum De Linde - Paenhuisstraat 11 – 3770 Riemst - Tel. 012 21
46 98 - dienstencentrum@riemst.be

DINSDAG 8/05 & DINSDAG
22/05 | 9U30 TOT 11U30
COMPUTERHULP Tweemaal per maand
kan u bij onze vrijwillige computerdeskundige terecht met al uw vragen rond het gebruik van uw PC, laptop of tablet bij u thuis.
Prijs: 5 euro per uur. Enkel op afspraak:
inschrijven via tel. 012 21 46 98 - dienstencentrum@riemst.be

WOENSDAG 9/05 & WOENSDAG 23/05 | 13U30 TOT
16U30 BREICAFÉ Breien en haken is
hip, en voor jong en oud. Je breit op eigen
tempo wat je wil, terwijl je geniet van een
gezellige babbel. Als je vastzit, is er altijd
iemand die je verder helpt. Deelname is
gratis. Koffie en frisdrank aan 1 euro
Op voorhand inschrijven is niet nodig

WOENSDAG 16/05, WOENSDAG 23/05 WOENSDAG
30/05 | 13U30 – 15U30
NIEUWE CURSUS FRANS Deelnameprijs: 20 euro. Inschrijven via tel. 012 21 46
98 - dienstencentrum@riemst.be

WOENSDAG 17/05 | 19U00
TOT 21U30 WORKSHOP ZELF JE
BELASTINGBRIEF INVULLEN, OOK
VIA TAKS-ON-WEB In deze workshop
vul je je eigen belastingbrief ter plaatse in.
De begeleider overloopt de belastingbrief
en verduidelijkt de rubrieken en codes. Je

krijgt een handleiding waarin je zelf tips kan
noteren zodat je de brief zelfstandig kan
invullen. Prijs: 5 euro. Inschrijven via
www.vormingplus-limburg.be of tel.
011 56 01 00

DINSDAG 22/05 | 19U00 TOT
21U30 WAT ALS THUIS WONEN NIET
MEER MOGELIJK IS? Omschakelen
van de vertrouwde naar een onbekende
omgeving brengt veel onzekerheden met
zich mee. Begeleidster: Myriam Dhulst,
seniorenconsulent ‘SeniorenTHUISadvies’
Gratis deelname. Inschrijven via tel. 012 21
46 98 - dienstencentrum@riemst.be

MAANDAG 28/05 | 14U00
TOT 16U30 CREATIEVE VERZORGINGSPRODUCTEN Workshop van VIEF
voor alle senioren. Prijs: leden VIEF 2 euro,
niet-leden 3 euro. Inclusief koffie en taart
Inschrijven: Guy Bruggen – tel. 012 45 26
58

MAANDAG 28/05, DINSDAG
29/05 EN WOENSDAG 6/06
DE BELASTINGBRIEF zelf invullen is niet
zo eenvoudig. Reden te meer om gebruik
te maken van de gratis hulp van 4 deskundige belastingambtenaren, tijdens de
zitdagen in het dienstencentrum, voor het
berekenen en invullen van uw belastingaangifte, via tax-on-web, voor het aanslagjaar
2018 (inkomsten van 2017). Als u verhinderd bent op deze datums, dan kan u nog
de hele maand juni terecht in het Financiecentrum in Tongeren – Verbindingsstraat 26
– telkens van 9.00 u tot 15.00 u
Gratis: afspraak maken via dienst Onthaal
van het gemeentehuis – tel. 012 44 03 00

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

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

GUY KERSTEN (CD&V)
1STE SCHEPEN
Plattelandsontwikkeling I Dorpsversterking |
Verkeersveiligheid I Mobiliteit I Openbaar Vervoer |
Landbouw I Middenstand en Economische Zaken
| Ruilverkavelingen | Inrichting Openbare Ruimte
012 23 22 06 of 0476 55 26 48,
guy.kersten@riemst.be

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

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

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

WEETJES
GEMEENTELIJKE SLUITINGSDAGEN
De gemeentelijke diensten zijn
gesloten op maandag 30 april
(brugdag), dinsdag 1 mei (Dag
van de Arbeid), donderdag 10 en
vrijdag 11 mei (O.L.H.-Hemelvaart
en brugdag) en op maandag 21
mei (pinkstermaandag).
MEI-HERDENKINGEN
Tijdens de herdenkingsplechtigheden in Vroenhoven en Kanne
staan we stil bij de 78ste verjaardag van het bombardement van
de brug over het Albertkanaal op
11 mei 1940 door vliegtuigen van
het 3de regiment van de militaire
luchtmacht. In Kanne vond de
herdenking reeds plaats op 15 april.
In Vroenhoven vindt de Mei-herdenking dit jaar plaats op vrijdag
11 mei. Het programma ziet er als
volgt uit:
• 10.00 u: Samenkomst op de
parking aan de parochiekerk van
Vroenhoven.
• 10.45 u: Opstelling van de optocht naar het monument aan de
bunker bij de brug van Vroenhoven.
• 11.30 u: Toespraken.
• 12.00 u: Receptie in de parochiezaal van Vroenhoven.
• Organisatie: herdenkingscomité
Zuid-Oost-Limburg en Les Vieilles Tiges.
• Contactpersoon: Rudi Meijers –
tel. 0479 32 91 92.

HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE
Zelf je belastingbrief invullen is niet
altijd even simpel. Daarom kan
je gebruik maken van de gratis
zitdagen in Dienstencentrum De
Linde, waar deskundigen jou verder
helpen. De zitdagen vinden plaats
op maandag 28 mei, dinsdag 29
mei en woensdag 6 juni van 9.00
u. tot 12.00 u. Op woensdag 6 juni
kan je er ook namiddag van 13.30
u. tot 16.00 u. terecht voor hulp.
Boek je afspraak tijdig via de dienst
Onthaal van het gemeentehuis, tel.
012 44 03 00.
WEEK VAN DE OPVOEDING
Van woensdag 16 tot en met
woensdag 23 mei vieren we de
Week van de Opvoeding. Tijdens
deze week zal de kinderopvang samen met de Opvoedingswinkel allerlei leuke activiteiten voorbereiden.
Er komen verschillende thema’s aan
bod waaronder een complimentendag. De kinderen spelen dan een
knotsgekke complimentenbingo.
Want zeg nu zelf, wie krijgt er niet
graag een complimentje?
MEI: MAAND VAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief
als je tot de leeftijdsgroep (25 tot
en met 64 jaar) behoort en het te
lang geleden is dat je een uitstrijkje
hebt laten nemen. Je maakt dan

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

zelf een afspraak met je huisarts of
gynaecoloog op een dag waarop
je niet ongesteld bent. Meer weten
over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor
Kankeropsporing op tel. 0800
60160 tussen 9.00 u. en 12.00
u. en 13.00 u. en 16.00 u. of surf
naar www.bevolkingsonderzoek.
be/baarmoederhalskanker. Heb je
vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met
je huisarts of gynaecoloog. (BRON:
Logo Limburg)
31 MEI IS WERELDDAG ZONDER
TABAK
Wil je stoppen met roken? Gewoon
doen! Voor je gezondheid én voor
je portemonnee. Vergroot je kans
om voor altijd te stoppen en pak
het goed aan. Stoppen met roken
kan het best met de hulp van een
tabakoloog. Het grootste deel van
die hulp wordt terugbetaald door je
ziekenfonds. Je kan ook bellen naar
Tabakstop. Het nummer staat op je
sigarettenpakje: tel. 0800 111 00.
Als je ernaar belt, krijg je gratis hulp
en advies van een tabakoloog. Lees
er alles over op www.tabakstop.be.
(BRON: Logo Limburg)
STEM VOOR JOUW FAVORIETE
FIETSGEMEENTE OF -STAD IN
VLAANDEREN!
Vind jij Riemst ook zo’n leuke plaats
om te fietsen? Nog tot 21 mei
kan je stemmen op jouw favoriete fietsgemeente of -stad. Met
deze Publieksprijs zetten de VSV
(Vlaamse Stichting Verkeerskunde)
en de Vlaamse overheid steden en
gemeenten met een sterk fietsbeleid in de bloemetjes. Stemmen kan
via www.fietsgemeente.be. Je hoeft
je niet te registreren, je kiest enkel
je stem samen met drie redenen
waarom Riemst de Publieksprijs
2018 verdient. Wat kan jij winnen?
Uit de stemmers worden er wekelijks enkele gelukkigen geloot die
een handige fietsknooppuntenkaart
of een bon van fietswinkel ‘Fiets!’
kunnen winnen.

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

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

CD&V Joël L’Hoëst 0498 91 86 56, joellhoest@hotmail.com I
Mieke Loyens 0474 72 42 57, Mieke.loyens@skynet.be I
Peter Neven 0474 52 52 81, peter_neven@hotmail.com I
Jean Nicolaes 012 45 51 42 of 0497 06 01 39, jean.nicolaes@
telenet.be I Rachelle Onclin 0499 56 68 98, rachelle.onclin@
gmail.com I Davy Renkens 0494 61 89 99, davyrenkens@
hotmail.com I Anja Slangen 0479 40 20 46, anja.slangen@
hotmail.com
N-VA Anita Beusen 0497 18 40 52, anita.beusen@pandora.be
I Agnes Coenegrachts 0497 81 44 09, coenegrachtsagnes@
gmail.com I Etienne Gielen 0495 64 71 72, etienne.gielen@
telenet.be I Dirk Jacobs 0473 22 05 68, dirk.jacobs83@
telenet.be I Marc Konings 0472 86 73 54, marckonings@
msn.com I Jan Peumans 02 552 11 06 of 02 552 11 07,
jan.peumans@vlaamsparlement.be I Jo Ruyters 0496 20 60 15,
jo.ruyters@telenet.be
OPEN VLD Steven Coenegrachts 0477 36 81 11, steven.
coenegrachts@openvld.be I Jan Noelmans 0496 79 32 16, jan@
mathiasdeclercq.be I Ludwig Stevens 012 45 76 66 of 0473 34
64 55, ludwig.stevens@sterimed.be
SP.A/GROEN Ivo Thys 0477 35 12 91, ivothys@telenet.be

Vanaf mei
geleide dorpswandelingen
Kanne

RIEMST IS PLEEGZORGGEMEENTE P 2
WEG MET SLUIKSTORTEN EN ZWERFVUIL P 2
GEMEENTELIJKE
SPORTDAG OP
DINSDAG 29 MEI P 3
OP ’T REECK BESTAAT
25 JAAR P 3

Voorwoord
FAMILIELEVEN FEBRUARI 2018
GEBOORTEN
05/02 Mona Celis, do. van Colin en
Valerie Hauben, Val-meer

GEMEENTERAADSLEDEN
(per partij in alfabetische volgorde)

BELGIE(N) - BELGIQUE

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

INTERNATIONALE DAG TEGEN
HOMOFOBIE EN TRANSFOBIE
Op 17 mei is het de Internationale
dag tegen homofobie en transfobie.
Kijk die dag zeker eens naar het
gemeentehuis, want ook wij hangen
onze kleurrijke regenboogvlag uit!
Hiermee tonen we dat ook gemeente Riemst begaan is met zijn
inwoners, ongeacht hun seksuele
oriëntatie of genderidentiteit. Heb je
vragen over homofobie, transfobie
of genderidentiteit? Informeer bij
de anonieme hulp- en informatielijn
www.holebifoon.be.

PB- PP

MARK VOS (CD&V)
BURGEMEESTER

bpost

PINKSTERFEESTEN KANNE Zaterdag
‘Emines’ vanaf 21.00 u, zondag is er
kindernamiddag met optredens vanaf
14.00 u en maandag is er een rommel en
antiekmarkt vanaf 5.00 u. Locatie: Kanne
Organisatie: C.O.C.K. Kanne. Contactpersoon: Robby Smeets – reja.smeets@
home.nl

ZATERDAG 26/05 SPORTIEVE EN
RECREATIEVE WANDELING IN TONGEREN Afstand: 5, 10, 15, 17, 25, 35, 47
km. Vertrek: V.I.I.O. Humaniora-College,
St. Truidersteenweg 17, Tongeren
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren-Riemst. Contactpersoon: Stassen
Roger – tel. 012 23 02 85 (na 19.00 u.)

Maandelijks infoblad
Jaargang 42. Mei 2018
Verschijnt op 7.170 exemplaren
P 004432 . Afgiftekantoor 3770 Riemst

ZATERDAG 19/05, ZONDAG
20/05 EN MAANDAG 21/05

06/02 Emil Coenegrachts, zn.
van Steven en An-Katrien Jacobi,
Lafelt
09/02 Millo Duchateau, zn. van
Josiane, Herderen

21/02 Arthur Cleuren en Juliana
Jackers, Riemst
23/02 Mathieu Janssen en Maria
Jackers, Herderen

DIAMANT
12/02 Josephus Husquet en
Cornelia Lieben, Vlijtingen

21/02 Fien Meers, do. van Marc en
Caroline Hex, Herderen

14/02 Hector Comhair en Idalie
Hensen, Vlijtingen

22/02 Nelis Frijns, zn. van Kim en
Judith Sluijsmans, Val-Meer

OVERLIJDENS

26/02 Matteo Lemmens, zn. van
Bart en Cathérine Vanderstraeten,
Kanne
27/02 Kay Steegen, zn. van Eric en
Natascha Meuwissen, Riemst

HUWELIJKEN

24/02 Adelin Biesmans
(°21/10/1939), echtg. van Maria
Loyens, Riemst
25/02 Marcellus Castro
(°07/08/1948), echtg. van Lisinna
Piette, Zichen

02/02 Christina Meurmans
(°08/11/1943), Lafelt
02/02 Agnes Willems
(°25/07/1944), echtg. van Joseph
Robroeks, Vroenhoven

27/02 Arnold Schols (°03/11/1942),
echtg. van Catharina Lenaerts,
Zichen

02/02 Leonard Cleuren
(°17/09/1932), Genoelselderen

28/02 Arnold Willems
(°10/07/1922), wed. van Maria
Schepers, Kanne

06/02 William Muermans
(°01/04/1948), wed. van Paula
Schepers, Vlijtingen

HUWELIJKSJUBILEA

06/02 Maria Haekens
(°28/08/1919), wed. van Vincentius
Merken, Bolder

09/02 René Toppets en Elly Thys,
Riemst

22/02 Alda Crauwels
(°14/04/1947), echtg. van Jules
Jetten, Vroenhoven

26/02 Roger Roebben
(°18/12/1962), echtg. van Jenilyn
Amarga, Zussen

03/02 Johan Castro en Mariana
CubillanVasquez, Zussen

GOUD

13/02 Adaline Muermans
(°14/01/1949), echtg. van Remy
Thijs, Zichen

10/02 Joseph Thys (°03/07/1934),
Membruggen

28/02 Elisabeth Bruninx
(°03/09/1927), wed. van Sylvester
Meurmans, Herderen
28/02 Maria Duchateau
(°30/12/1933), echtg. van Jean
Verbiest, Herderen

Samen kijken we uit naar de warme zomerdagen en daar horen prachtige wandelingen bij. Laat Riemst nu de ideale gemeente
zijn om te genieten van adembenemende
panorama’s. Vanaf mei starten we met
geleide dorpswandelingen in Kanne. Je
ontdekt tijdens een ontspannende wandeling de mooiste plekjes en belangrijkste
bezienswaardigheden van ons mergeldorp.
Mis de gratis tegoedbon in deze 37Zeventig niet!
Wist je dat onze gemeente pleegzorggemeente is? Hiermee engageren we ons
samen met Pleegzorg Vlaanderen om
kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen een thuis te bieden wanneer dit niet
vanzelfsprekend is. Ook in Riemst zijn er
heel wat warme gezinnen!
Sluikstort is een doorn in het oog van veel
Riemstenaren. Via verschillende initiatieven willen we de strijd tegen sluikstort en
zwerfvuil dan ook aanpakken.
Wil je jouw gezondheid verbeteren? Doe
dan mee aan de 10.000-stappenclash. Het
helpt je om fit te blijven. Misschien is onze
gemeentelijke sportdag op dinsdag 29 mei
een goed begin?
Ik wens je veel succes!

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

Marina Pauly
Schepen van Communicatie

Copyright Andreas Gijbels – www.reclamos.be

IN DE KIJKER

TE VOET OP ONTDEKKING
IN ONZE GEMEENTE
Of je nu wil wegdromen van adembenemende vergezichten, wil genieten van de
natuur of bijzondere bezienswaardigheden wil ontdekken: in Riemst ben je aan het
juiste adres. Verken onze gemeente te voet en je leert al snel dat Riemst wel degelijk
heerlijk én veelzijdig is.

Vanaf mei: geleide
dorpswandelingen in Kanne
Om een extra beleving te creëren voor individuele wandelaars en bezoekers hebben we
iets in petto. Vanaf mei starten we met geleide dorpswandelingen in Kanne, de ideale
gelegenheid om de mooiste plekjes van dit
mergeldorp te ontdekken! Onder begeleiding
wandel je een tocht van 4 km langs de meest
bijzondere bezienswaardigheden van Kanne.
Je krijgt bovendien een demonstratie van de
graanmolen in de Smokkelmolen. En er is
meer: in deze 37Zeventig kan je een tegoedbon uitknippen. Zo kan je gratis genieten van
je eerste geleide dorpswandeling. De bon kan
éénmalig gebruikt worden op een datum naar
keuze.
Tip: Registreer je stappen via
www.10000stappen.be en doe mee
aan de 10.000-stappenclash!

Praktisch
• Data: De wandelingen vinden telkens
plaats op de eerste zondag van de maand,
vanaf mei tot en met oktober: 6 mei, 3 juni,
1 juli, 5 augustus, 2 september en 7 oktober.
• Startlocatie: Statieplein, Kanne.
• Startuur: 14.00 u.
• Deelnameprijs: 2,5 euro.

www.riemst.be

We helpen je graag op weg. Verken de groene vallei van de grillige Jeker, doorkruis akkers
en velden die je tot in het hart van het platteland brengen en beklim de steile hellingen van
het mergelplateau. Je beloning? Prachtige
panorama’s en een hoge dosis gezelligheid.
Sla de landmarks niet over, ze maken jouw
wandelverkenning nog aantrekkelijker. Wist je
dat je in Riemst ook kan geocachen? Geocaching is een wereldwijd spel waarbij je gebruik
maakt van een GPS-ontvanger om ergens ter
wereld een zogenaamde schat of ‘cache’ te
gaan zoeken. Een aanrader voor de avonturiers!
Bekijk het volledige wandelaanbod via
www.riemst.be/nl/bezoeken/actief/wandelen.

✁

GRATIS TEGOEDBON
Geleide dorpswandeling Kanne
Geldig voor 1 persoon op een datum naar keuze:
6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september
of 7 oktober.
Knip deze bon uit en geef hem aan de gids
bij vertrek van de wandeling.

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

Nieuwsgierig naar het volledige
aanbod?

RIEMST IS
PLEEGZORGGEMEENTE!
Wist je dat er in Riemst 8 pleeggezinnen zijn? Zij zorgen voor een kind, wanneer
dat voor de ouders even niet lukt. 8 keer een bijzonder waardevol en onmisbaar
engagement. Daarom besloot het gemeentebestuur in mei 2017 om pleegzorggemeente te worden. Samen met Pleegzorg gaan we op zoek naar nieuwe pleeggezinnen en hebben we extra aandacht voor de noden van de bestaande pleeggezinnen uit onze gemeente.
Heleen en Theo uit Vlijtingen zijn één van
deze 8 warme gezinnen uit onze gemeente.
Met twee volwassen pleegkinderen die inmiddels uit huis zijn, en één pleegzoon van 11
jaar die sinds 2016 bij hen woont, hebben ze
al heel wat ervaring. Eigen kinderen wilden ze
niet per se – “we hebben niets met baby’s” maar ze wilden wel graag een verschil maken
in het leven van een kind. Via een collega van
Theo kwamen ze in aanraking met pleegzorg
en al snel werd duidelijk dat dit bij hen past.
Tijdens ons gesprek loopt hun pleegzoon
in en uit, om te vragen of hij nog wat langer
op de PlayStation mag of om pup Mira, die
pas enkele dagen bij hen is, even buiten te
laten. Het is een vrolijke jongen die heel open
vertelt over zijn kennismaking met het pleeggezin: “Het eerste moment dat ik Heleen en
Theo zag was leuk, maar toen ik eenmaal hier
woonde, moest ik toch erg wennen. Ik moest
ook naar een nieuwe school en dat was
spannend. Soms miste ik de leefgroep wel”.
Ook Heleen en Theo geven aan dat het die
eerste tijd wat zoeken was. “Je moet elkaar
nog leren kennen. Er is uiteraard een kennismakingsperiode, maar toch blijven we
vreemde mensen en kan je het hechten niet
afdwingen. Het is toch wel wat voor zo’n kind.
Daar moet je de tijd voor nemen.” Ondertussen loopt alles goed. “Hij brengt leven in de
brouwerij. En je krijgt er veel voor terug. Het

vertrouwen dat het kind je schenkt, is heel bijzonder. Als je ziet dat een kind zichzelf durft
te zijn en zich veilig voelt, betekent dat heel
veel.”
“Daar moet je wel voor werken”, geven ze
ook aan. “Pleegzorg moet een weloverwogen keuze zijn. Je gezin moet stabiel zijn en
je moet ook bereid zijn om samen te werken met de ouders.” Langs de andere kant
sta je er ook nooit alleen voor, zo beamen ze
beiden. “Onze begeleidster Stanytza is onze
buffer. Zo blijft ons contact met de ouders
steeds positief en moeten wij nooit slecht
nieuws brengen.”

MILIEU

WEG MET SLUIKSTORT
EN ZWERFVUIL!
In 2017 heeft onze technische dienst maar liefst 123 ton zwerfvuil opgeruimd. Zo’n
60 ton daarvan is afkomstig van sluikstorters. Dat aantal willen we naar beneden
halen, door overtreders sneller te vatten en te beboeten.

Sluikstortcamera’s
De gemeente sloot zich daarom aan bij het
project van s-Lim, dat de mogelijkheden onderzoekt om camerasystemen aan te kopen
op provinciaal niveau. In tussentijd huurt de
gemeente het systeem met camera om gedurende een aantal maanden ervaring op te
doen en actief de strijd aan te binden tegen
het sluikstorten.
De gemeente heeft één persoon in dienst die
fulltime zwerfvuil en sluikstort opruimt. Daarnaast maakt deze medewerker alle vuilnisbakken op openbaar domein leeg en ruimt
het afval dat zich in de omgeving bevindt, op.

Onlangs werden 48 nieuwe vuilnisbakken
aangekocht om de oude, beschadigde afvalbakken te vervangen. Via acties zoals De
Mooimakers of de Zwerfvuilactie ‘Straat.net’
trachten we te sensibiliseren en onze inwoners aan te moedigen om de omgeving proper te houden. De vrijwilligers die deelnemen
aan deze acties verdienen een dikke dankjewel!

Wil je zelf ook pleeggezin worden? Kom dan
eens langs op een vrijblijvende infoavond. Meer
informatie vind je op www.pleegzorglimburg.be,
via tel. 089 84 07 60 of via info@pleegzorglimburg.be.

Wil jij ook een Mooimaker worden? Claim
jouw favoriete plekje via www.mooimakers.
be/actiekaart. Het nodige materiaal ontvang
je via de gemeente.

Boete voor overtreders

Merk jij zwerfvuil of afval op? Dan kan je dit
melden bij de Technische Dienst via td@
riemst.be of tel. 012 44 03 70 of via het online
meldingsformulier: https://www.riemst.be/nl/
meldingen-en-klachten. Ben je getuige van
een sluikstort? Aarzel niet om dit bij de politie
te melden. Via je smartphone kan je gemakkelijk een foto maken als bewijs, een nieuwe
vorm van een bemand camerasysteem.

NIEUWS VAN DE
PROVINCIE LIMBURG

Hoe werkt het?
Stel: je wil je huis grondig
renoveren, d.w.z. isoleren, nieuwe ramen zetten,
de verwarming vernieuwen, zonnepanelen plaatsen, …
Dan reserveer je éérst een bezoek van de
Huisdokter. Deze bouwspecialist komt gratis bij jou aan huis en geeft je advies om je
woning comfortabeler en energiezuiniger te
maken.
Je krijgt een prioriteitenlijst en info over subsidies, premies en de Duwolim(plus)lening.

Vraag je Renovatierapport!
Na aﬂ oop van een Huisdoktersbezoek kun je
jouw Renovatierapport aanvragen. Dit rapport
bevat uitgebreide informatie over de geplande werken en helpt je om de juiste offertes
aan te vragen en om goed geïnformeerd de
gesprekken met architecten en aannemers te
beginnen. Een must als je je woning grondig
gaat renoveren!

uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 25 mei,
evenementen dienen vóór vrijdag 4 mei ingevoerd te zijn in de UiTdatabank. Meer info op www.riemst.be.

ME-OVER’ DOOR WANNES BROUX
(CAD) Locatie: De Boekerij. Reservatie:
welzijn@riemst.be – tel. 012 44 03 70

SPORT

GEMEENTELIJKE SPORTDAG
OP DINSDAG 29 MEI

VRIJDAG 4/05 | 17U00 TOT
21U00 BEHEERSWERKEN PASTORIETUIN Organisatie: Velt Zuid-Oost Haspengouw. Aanmelden via Wim Cornelis
– wim.cornelis1964@gmail.com

Op dinsdag 29 mei vindt onze jaarlijkse Sportdag plaats op sportzone Hirtheren in
Herderen. Je kan deelnemen aan tal van activiteiten zoals volksspelen, dans, een
petanquetornooi, boogschieten, blaaspijpschieten, tennis, bowls,… Misschien ontdek jij wel een nieuwe sport? Voor de wandelaars is er een tocht van 8 km of 16 km,
of je kan deelnemen aan de 10.000 stappenroute. Vertoef je liever op de fiets? Wij
stippelden een tocht van 30 km of van 75 km uit!
We starten om 9.30 u. en eindigen om 15.30
u. Deelname is gratis en bovendien ontvang
je na al dat sporten een lekker stukje taart!

Zet jij elke dag 10.000 stappen?
Dan ben je goed bezig! Voor 65-plussers zijn
8.000 stappen al voldoende om in topvorm
te blijven. Van 1 tot 31 mei neemt onze gemeente deel aan de 10.000-stappenclash.
Hierin nemen Vlaamse steden en gemeenten
het tegen elkaar op. Maar winnen is voor ons
niet het belangrijkste, wij willen zoveel mogelijk mensen aan het stappen krijgen!

Hoe doe je mee?
Surf naar www.10000stappen.be, registreer
je en maak je lid van de groep ‘Riemst’. Vul
regelmatig je stappen in, die je kan registreren
via een stappenteller of app.
Meer info of informatiefolder ontvangen?
Contacteer de dienst Sport – sport@riemst.be
– tel. 012 44 03 46.

ZATERDAG 5/05 | 06U30
TOCHT RIEMST-BANNEUX
Afstand: 47 km. Organisatie: Wandelvrienden Tongeren-Riemst. Inschrijven en
contactpersoon: Pierre Meers tel. 012 23
90 42

ZATERDAG 5/05 | 15U00 EN
19U00 MUSICAL ‘MISERIE OP HET
12/03 SCHOOLVOORSTELLING KLEUTERS IN DE TOL

Tip: Deel je sportieve ervaringen op sociale
media via #sportersbelevenmeer #Riemst.

OP ’T REECK BESTAAT
25 JAAR

LIMBURGCHEQUE”
Toerisme Limburg vzw lanceert de
“Altijd Limburgcheque”. Wil je iemand komen laten proeven van de
Limburgse gastvrijheid? Doe dan
een Altijd Limburgcheque cadeau.
Een origineel geschenk – een “pakske Limburgs plezier”– om de Limburgse logies en restaurants te ontdekken.

Hoe werkt het?
Je kiest zelf een bedrag
tussen 30 en 500 euro.
De cheque is 18 maanden geldig. Het bedrag
hoeft niet in één keer
opgebruikt te worden
en kan voor een of meer
overnachtingen en/of diners gebruikt worden bij
de meer dan 1 000 toeristische ondernemers die je op www. toerismelimburg.
be vindt. Je koopt de cheque online en
je ontvangt deze meteen in je mailbox.
Liever een cadeauverpakking erbij? Dat
kan ook, je ontvangt per post een Limburg Vakantiegids, een omslag voor de
cadeaucheque en een doosje om alles te
verpakken, zo is je ”pakske Limburgs plezier” nog specialer!
www.altijdlimburgcheque.be.

LEADERPROJECT
‘DORP AAN ZET’
De Provincie Limburg zet samen met 6 Haspengouwse gemeenten, Stebo en het
Innovatiesteunpunt een traject op waarbij bewoners de noden voor hun eigen dorp
benoemen en toekomstideeën ontwikkelen die inspelen op de leefbaarheid en het
voorzieningenniveau op het platteland.
De inwoners van 8 Haspengouwse dorpen
gaan tijdens het project de leefbaarheid na
in hun dorp. Tijdens een viertal sessies werken ze de toekomstvisie van hun dorp uit. Na
toetsing aan de visie van het lokale bestuur
gaan ze zelf over tot een effectieve realisatie.
Binnenkort zijn de inwoners van Kanne aan
de beurt, in 2019 volgt ook Genoelselderen.

Zin om mee na te denken over de
toekomst van Kanne?
Dorp aan zet strijkt neer in Kanne voor een
eerste kennismaking met de inwoners. Heb
jij creatieve ideeën over hoe het anders kan?
Wil jij graag zelf het heft in handen nemen in
Kanne?

Doorheen de jaren maakte de zone een evolutie door. Zo werd de bedrijvenzone in 2015,
in samenwerking met privépartner R-Park,
verder uitgebreid. Enerzijds om zonevreemde

LEERLINGEN VAN HET 1STE TOT 4DE LEERJAAR UIT
MEMBRUGGEN PLANTEN KLIMAATBOMEN

Locatie: Mergelstraat, Reggerstraat,
Waterstraat en Trudoplein in Zussen.
Organisatie: K.H. Broederband. Contactpersoon: Danny Wolfs – gsm 0474 57 45
37 – wolfsdanny@yahoo.com

ZONDAG 6/05 | 14U00
GELEIDE DORPSWANDELING KANNE
Eerste zondag van de maand van mei tot
oktober kan je genieten van een geleide
dorpswandelingen in Kanne. Vertrek:
Statieplein, Kanne. Afstand: 4 km
Deelnameprijs: 2,5 euro. Organisatie:
dienst Toerisme – toerisme@riemst.be –
tel. 012 44 03 75

bedrijven te herlokaliseren en anderzijds om
zuurstof te geven aan onze ondernemers om
te blijven groeien. Ondertussen zijn alle bedrijfshallen verkocht, er zijn wel nog enkele
KMO-gronden ter beschikking.
Het meest recente bedrijf Op ’t Reeck is gevelwerkenbedrijf Alain Rubens: “Door ons te
vestigen in de bedrijvenzone hebben we geïnvesteerd in de toekomst. Het biedt mogelijkheden om uit te breiden, die ruimte hadden
we niet in een woonzone.”

ZONDAG 6/05 | 10U00

15/03 WEEK VAN DE ZORG IN KINDEROPVANG BOLDER

LAMMETJESDAG Wandelen tussen de
schapen, schapen scheren, lammetjes
knuffelen, met infostandjes en drankjes en
hapjes. Locatie: St.Pietersberg Kanne
Organisatie: Natuurpunt Afdeling Riemst
Contactpersoon: Gabriel Erens – gsm
0473 97 48 50 – gabrielerens@hotmail.
com

WOENSDAG 9/05, DONDERDAG 10/05, VRIJDAG 11/05
EN ZATERDAG 12/05 INTERNA-

Kom dan op 2 mei tussen 16.00 u. en
19.00 u. naar de speelplaats van VBS Jekerdal (Sint-Hubertusstraat 9) voor een gesprek
en een drankje. Het Innovatiesteunpunt en
Stebo staan jullie graag te woord en luisteren
graag naar jullie ideeën.
Meer info? Surf naar www.dorpaanzet.be of
volg de Facebook-pagina www.facebook.
com/dorpaanzet
Heb je nog vragen? Contacteer ons via info@
dorpaanzet.be.

Maak een afspraak op 011 39 75 75 of www.
eerstehulpbijduurzaambouwen.be.

24/03 ONTHAAL NIEUWE INWONERS
limburg.be

BRUGGEN EN GENOELSELDEREN
Deelnemende huizen herkenbaar via ballonnen. Organisatie: Mummerke Feest
Contactpersoon: Luc Liebens – gsm 0476
94 38 17 – harrywolters@telfort.nl

ZONDAG 6/05 | 8U00 TOT
16U00 ROMMELMARKT ZUSSEN

Gelegen langs de N79 en in het hart van Riemst is KMO-zone Op ’t Reeck een
uitstekende uitvalsbasis voor bedrijven die in de ruime regio rond Riemst actief
zijn. Dit jaar blaast de ambachtelijke zone 25 kaarsjes uit!
Autoschadebedrijf Fastré was het allereerste
bedrijf op de site. Jonathan Fastré vertelt:
“Ons bedrijf is een echt familiebedrijf en is
sinds 1993 gevestigd Op ’t Reeck. Die ligging
is uitstekend, want er is veel passage, zeker
na de komst van het recyclagepark. Dat geeft
een extra boost aan het bedrijf.”

EILAND’ Een groots spektakel met live
muziek, toneel, zang en dans! Voorstellingen om 15.00 u. en 19.00 u. Kaartenverkoop: infoacademievoerenriemst.be
Locatie: ’t Paenhuys. Organisatie: Academie Voeren-Riemst

ZATERDAG 5/05 | 8U00 TOT
16U00 GARAGEVERKOOP MEM-

LOKALE ECONOMIE

NIEUW - “ALTIJD

Een initiatief van de
provincie Limburg
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, BE

DONDERDAG 3/05 | 19U30
TOT 21U30 INFOAVOND ‘GA-

GEFLITST

WWW.LIMBURG.BE WWW.FACEBOOK.COM/LIMBURGBE TWITTER.COM/LIMBURGBE

Wil je je woning grondig renoveren en
ben je op zoek naar goede raad?
De Huisdokter van Dubolimburg geeft
objectief renovatieadvies op maat en
bekijkt hoe je winst kunt maken, zowel
op ﬁnancieel vlak als wat betreft leefen wooncomfort.

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

JEUGDBOEKENMAAND IN DE BOEKERIJ

Sluikstorten is afval achterlaten waar het niet
mag, op momenten waarop het niet is toegelaten en/of in de verkeerde bakken. Wie betrapt wordt op sluikstorten, mag zich bovendien aan een fikse boete verwachten. Samen
met de politie treden we kordaat op. Sinds
begin 2017 werden er reeds 14 boetes uitgeschreven van om en bij de 500 euro, goed
voor een totaalbedrag van 6.500 euro. Een
teken dat de controles lonen!

Heleen & Theo uit Vlijtingen

DE HUISDOKTER GEEFT
RENOVATIEADVIES OP
JOUW MAAT!

WAT TE DOEN IN MEI

DONDERDAG 10/05 | 8U00
BUSREIS NAAR GOE-LA GILEPPE
Wandelingen met keuze van verschillende
afstanden. Vertrek: parking Carrefour, Luikersteenweg Tongeren. Reservatie en info:
Vicky Smits – tel. 012 23 02 85. Organisatie: Wandelvrienden Tongeren-Riemst

DONDERDAG 10/05 | 14U30
BEDEVAART NAAR ZUTENDAAL
Om 14.30 u. is er H.Mis in de kerk van Zutendaal-centrum. Daarna gebedsmoment
aan de grot van Wiemesmeer. Afsluiting
in het Mheercafé te Vlijtingen met gratis
wafels. Organisatie: KWB Vlijtingen
Contactpersoon: Mathieu Cleuren –
gsm 0479 52 62 19 – mateocolores@
gmail.com

DONDERDAG 10/05, ZATERDAG 12/05 EN ZONDAG
13/05 | 13U00 TOT 20U00
KUNSTTENTOONSTELLING
Kunsttentoonstelling met deelname van
talrijke kunstenaars met verzorgd buffet.
Inkom is gratis. Locatie: Zaal Sint Cecilia,
Bejats 14 in Kanne. Organisatie: Koninklijke Fanfare Sint Cecilia Kanne vzw.
Contactpersoon: Wil Van Golde – w.van.
golde1@kpnplanet.nl

VRIJDAG 11/05 | 10U00
MEI-HERDENKING VROENHOVEN
Organisatie: herdenkingscomité ZuidOost-Limburg en Les Vieilles Tiges
Contactpersoon: Rudi Meijers – tel. 0479
32 91 92

ZONDAG 13/05 MOEDERDAGONTBIJT Een leuke attentie voor
alle mama’s en echtgenotes. een heerlijk
uitgebreid ontbijt aan huis. Reserveren
voor 2 mei via 0496 46 51 01
Organisatie: Gezinsbond Vlijtingen
ZONDAG 13/05 | 12U45
RONDLEIDING GROEVE LACROIXBERG Rondleiding (van ongeveer 1,5 uur)
in de groeve met achteraf een borrel
Locatie: ingang tussen Visésteenweg 283
en 285. Inschrijven en meer informatie bij
dienst Toerisme via toerisme@riemst.be –
tel. 012 44 03 75. Inschrijven voor 6 mei.
Je ontvangt een bevestiging wanneer de
inschrijving officieel goedgekeurd is.
Organisatie: Dienst Groeven
Meer info: www.riemst.be

MAANDAG 14/05 | 19U45
GEMEENTERAAD Locatie: Raadszaal
gemeentehuis (1ste verdieping). Vanaf 19.45 u. kun je deelnemen aan het
traditionele vragenkwartier. De agenda
inkijken? Dat kan door op www.riemst.be
achtereenvolgens te klikken op ‘bestuur’
en ‘agenda’.

TIONALE VOETBALHAPPENING
Organisatie: Krom & Stijf Veteranen Millen
Recreatieve voetbalwedstrijden met aansluitend BBQ en party in feesttent
Woensdag start om 18.00 u, donderdag
om 13.00 u., vrijdag om 15.00 u. en
zaterdag om 13.00 u. Contactpersoon:
Willy Hauben – gsm 0494 31 73 42 –
w.hauben@pandora.be

VRIJDAG 18/05 | 19U00

WOENSDAG 9/05 | 20U00

ZATERDAG 19/05 | 9U30

INFOAVOND VZW-WETGEVING
Locatie: Dienstencentrum De Linde
Organisatie: Vormingplus vzw
Reservatie: info@vormingpluslimburg.be –
tel. 011 56 01 00

PELGRIMSWANDELING DEKENAAT
VLIJTINGEN Vertrek: 19.00 u. aan de
kerk van Vlijtingen. Afstand: 6 km, toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens
Aankomst: PC Vlijtingen. Organisatie:
Dekenaat Vlijtingen. Contactpersoon:
Deken Jef Lemmens – lemmens.deken@
telenet.be
CARWASH JEUGDHARMONIE
Locatie: Paenhuisstraat 11, Riemst
Organisatie: Koninklijke Harmonie
Sint-Martinus Riemst. Contactpersoon:
Stijn Coenegrachts – gsm 0479 74 24 36
– stijncoenegrachts@hotmail.com

