
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 012 44 03 04
of sara.coninx@riemst.be.

SCHEPENEN

ALGEMEEN DIRECTEUR 

Guido Vrijens, algemeen directeur, Guido.Vrijens@riemst.be, tel. 012 44 03 01

GEMEENTERAADSLEDEN
(voorzitter: Davy Renkens)

CD&V Renkens Davy, voorzitter Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn, Davy.Renkens@riemst.be, gsm 0494 61 89 99 | Huls Anja, Anja.Huls@
riemst.be, gsm 0468 12 33 64 | Guy Kersten, Guy.Kersten@riemst.be , gsm 0476 
55 26 48 | Pauly Marina, Marina.Pauly@riemst.be, gsm 0475 93 90 04 | Mulleners 
Laura, Laura.Mulleners@riemst.be, gsm 0474 48 09 98 | Philippe Geelen 0471 64 
14 44 – Philippe.Geelen@riemst.be | Bert Cilissen, Bert.Cilissen@riemst.be,
gsm 0495 79 88 47 | Eycken Mathieu, Mathieu.Eycken@riemst.be, gsm 0479 44 22 86
N-VA Liesbeth Pauly, Liesbeth.Pauly@riemst.be, gsm 0478 82 63 58 | Chanson 
Yves, Yves.Chanson@riemst.be, gsm 0475 33 62 68 | Jacobs Dirk, Dirk.Jacobs@
riemst.be, gsm 0473 22 05 68 | Peumans Jan, Jan.Peumans@riemst.be,
gsm 0475 48 50 91 | Marc Konings, Marc.Konings@riemst.be, gsm 0472 86 73 54
OPEN VLD Coenegrachts Steven, Steven.Coenegrachts@riemst.be,
gsm 0477 36 81 11 | Janssen Patrick, Patrick.Janssen@riemst.be, tel. 012 45 29 29 
Noelmans Jan, Jan.Noelmans@riemst.be, gsm 0496 79 32 16 | Smets Marie-Elise, 
Marie-Elise.Smets@riemst.be, gsm 0470 02 31 04 | Stevens Ludwig,
Ludwig.Stevens@riemst.be, gsm 0473 34 64 55
Vlaams Belang Lemmens Danny, Danny.Lemmens@riemst.be, 
gsm 0473 47 20 79

LEDEN BIJZONDER COMITÉ SOCIALE DIENST
(voorzitter: Mieke Loyens)

CD&V Jackers Ann-Paule, annpaule.jackers@hotmail.com, gsm 0495 53 14 72
Goessens Sabrina, sabrina_g88@hotmail.com, gsm 0495 88 34 99 | Nicolaes Jean,  
jean.nicolaes@telenet.be, gsm 0497 06 01 39 | Hex Benoït, benoit@hex-dentandt.be
gsm 0495 91 16 54
OPEN VLD Durlet Anton, antondurlet@telenet.be, gsm 0472 62 82 06
Onclin Jos, jos.onclin@openvdl.be, gsm 0471 41 73 83
N-VA Haesen Peter, peter.haesen@gmail.com, gsm 0474 98 52 55 |
Louwagie Marc , marc.louwagie@n-va.be, gsm 0472 57 48 62

JOËL L’HOËST - vierde schepen - CD&V
Joel.Lhoest@riemst.be 
gsm 0498 91 86 56
Bevoegdheden: Openbare werken - begraafplaatsen - 
ruilverkavelingen - tewerkstelling - economie - middenstand 
- aankoop - dorpen -en plattelandsbeleid - burgerzaken 

MIEKE LOYENS - vijfde schepen - CD&V
Mieke.Loyens@riemst.be 
gsm 0471 63 13 21
Bevoegdheden: voorzitter bijzonder comité voor de 
sociale dienst – welzijn - senioren - sociale tewerkstelling 
- Dienstencentrum ‘De Linde’ en ‘Paenhuys’-site - 
gezondheid en preventie - personen met een handicap  

                   - toegankelijkheid  – gelijke kansen - ICT – kerkbesturen 

Haesen Peter, peter.haesen@gmail.com, gsm 0474 98 52 55 |
Louwagie Marc , marc.louwagie@n-va.be, gsm 0472 57 48 62

  

  

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

Maandelijks infoblad 
Jaargang 47 . JANUARI 2023
Verschijnt op 8.000 exemplaren 
P 004432 
Afgiftekantoor 3770 Riemst

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Anonieme Alcoholisten: 03/ 239 14 15
Antigif Centrum: 070/ 245 245
Awel (kinderen- en jongerentelefoon): 102
Brandwondencentra: 02/ 268 62 00
Card Stop: 078/ 170 170
Child Focus: 116000
De Druglijn: 078/ 15 10 20
Europees noodnummer
(Ambulance, brandweer, politie): 112
Holebifoon: 0800/ 99 533

Noodnummers
(alfabetisch geordend)

Meldingen van (vermoeden van) geweld: 1712
Politie: 101
Rode Kruis Vlaanderen: 105
Tele-Onthaal: 106
Wachtdiensten apothekers: 
078/ 05 17 33 (apotheeklimburg.be)
Wachtdiensten huisartsen:
089/ 59 00 59 (hwp37.be)
Zelfmoordpreventie: 1813

WEETJES
VERGOK JE
SPORTPLEZIER NIET

Sportweddenschappen zijn 
de laatste jaren in populariteit 
toegenomen. Het kan leuk en 
spannend zijn, maar deelnemen 
aan sportweddenschappen is niet 
onschuldig. Gokken en daarbij ook 
het deelnemen aan sportwedden-
schappen kan problemen veroor-
zaken op verschillende vlakken. 
Voor hulp of bij vragen over 
sportweddenschappen kan je 
terecht bij de druglijn op 078 15 
10 20.

BLOKBAR

Nog tot en met 31 januari kan je 
als student dagelijks in de blokbar 
in Dienstencentrum De Linde 
terecht. En bij deze ook nog een 
hart onder de riem. Veel succes 
met de blok!

GEMEENTE RIEMST ZOEKT… 

In januari worden enkele leuke 
en uitdagende vacatures bij de 
gemeente Riemst opengesteld. 
We gaan op zoek naar een 
directiemedewerker, deskundige 
jeugd en een toeristisch product-
ontwikkelaar.
Voel jij je aangesproken?
www.riemst.be/vacatures 

PLANTENVERKOOP 
NATUURVERENIGING ORCHIS

Al voor het 37ste jaar op rij 
organiseert Orchis in het voorjaar 
een boomplantactie. Bestellingen 
kunnen tot 6 februari 2023 geplaatst 
bij Natuurvereniging Orchis vzw 
geplaatst worden. Bestellen kan 
via formulieren (afhalen in het 
gemeentehuis) of via de website 
van Orchis:  www.orchisvzw.be
Het afhalen gaat door op zaterdag 
11 maart (9.00 u. - 11.00 u.) in de 
loods van de Technische Dienst. 
De opbrengst van deze actie dient 
voor de bescherming van de 
natuur in Limburg en de gebieden 
van Orchis in Riemst.

ATELIER IN BEELD

Ben je beeldend kunstenaar en 
toon je graag je atelier aan de 
inwoners van Riemst en andere 
geïnteresseerden? Maak je dan vrij 
op 6 en 7 mei 2023 en schrijf je in 
voor Atelier in Beeld. Inschrijven 
is mogelijk van 9 januari tot 6 
februari. Alle informatie:
www.atelierinbeeld.be. 

JOBBONUS

Wie minder dan 2.500 euro bruto 
verdiend, kan een jobbonus 
krijgen. Je heeft hier in eerste 
instantie niets voor te doen, want 
wie in aanmerking komt voor 
de jobbonus ontvangt een brief. 
Vervolgens is het wel belangrijk 
om je rekeningnummer in te vullen 
op www.burgerprofiel.be. Als laatste 
stap ontvang je een tijd later jouw 
jobbonus.

WAT WIL JIJ NOG LEREN? 

In februari gaan er bij PCVO in 
Riemst weer nieuwe cursussen 
van start. Denk aan diverse 
computerlessen, fotografie, 
koken, talen en zelfs een cursus 
‘bierkenner’. Je bent van harte 
welkom op het infomoment op 
donderdag 26 januari van 18.00 
tot 21.00 uur. Wij kijken alvast 
ernaar uit je te ontmoeten. Kan 
je niet wachten?
Surf naar www.pcvolimburg.be. 

PROJECTSUBSIDIE 
ERFGOED HASPENGOUW

Ken jij de projectsubsidie 
van Erfgoed Haspengouw? 
Tot 1 februari 2023 kunnen 
verenigingen, buurtcomités en 
werkgroepen tot €1.500 aan 
subsidies aanvragen voor hun 
erfgoedactiviteit. Je vindt alle 
informatie en voorbeelden van 
erfgoedactiviteiten op
www.erfgoedhaspengouw.be. 

VUURWERK? 
TOESTEMMING NODIG!

We herinneren er graag nog 
eens aan: het afsteken van 
vuurwerk wordt tijdens de 
oudejaarsnacht in Riemst enkel 
toegelaten van 23.30 u. en 00.30 
u. en enkel mits toelating van 
de gemeente. Die toelating 
moest aangevraagd worden 
voor 16 december. De persoon 
die vuurwerk afsteekt, moet de 
toelating kunnen voorleggen bij 
een eventuele controle. 

  

       

VOORWOORD

Beste Riemstenaar

Een nieuw jaar. Een nieuwe bladzijde. Een nieuw 
begin. Namens het voltallige gemeentebestuur 
wens ik je een boeiend, gezond en gelukkig 2023 toe.

Toch blik ik graag nog even terug op 2022. Ik wil bij 
deze iedereen bedanken die een warm hart toonde 
en een cadeauwens uit de Feeënboom plukte of iets 
inzamelde voor de voedselbank. 

Een nieuw jaar begint vaak met goede voornemens 
op vlak van beweging en gezondheid. Onze gemeente 
organiseert gedurende het hele jaar activiteiten om 
jong en oud aan het sporten te krijgen. Zo staan de 
seizoensjoggings weer op het programma en starten 
we met een lessenreeks ‘Start 2 Run’.

Heb je vragen over je smartphone, tablet, computer 
of laptop? Of wil je wandelen en fietsen met je 
smartphone als gps? Tijdens het spreekuur van de 
Digidokter kan je in de bib terecht voor je online 
problemen.

We starten het jaar met vier nieuwe mandatarissen. 
In deze 37Zeventig lees je wie er zal zetelen in onze 
bestuursorganen.

Ik wens je veel leesplezier in het eerste nummer 
van ons maandelijks informatieblad van dit jaar. In 
deze editie van de 37Zeventig zit een extra bijlage: 
Riemst in woord en beeld. In het kort kijken we 
terug op realisaties uit 2022 en doen we enkele 
toekomstplannen voor 2023 uit de doeken. Het 
gemeentebestuur investeert in 2023 zo’n 8,4 miljoen 
euro. 

Op zondag 15 januari vindt na twee jaar coronapauze 
onze nieuwjaarsborrel plaats. Du� el je warm in en 
hef samen met ons het glas op het nieuwe jaar. We 
zien je graag tussen 15.00 uur en 18.00 uur op het 
Paenhuysplein.

Mark Vos 
burgemeester

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

ENERGIEPLAN

De gemeente ondersteunt in 2023 een project 
waarbij zowel particulieren als bedrijven 
energiescans kunnen laten uitvoeren. 
Vervolgens kunnen gerichte aanpassingen de 
huizen of bedrijven energiezuiniger maken. 
Wanneer we meer concreet nieuws hebben 
over deze scans, verneem je dat via de gekende 
kanalen. Ook worden de energiesubsidies voor 
de infrastructuur van verenigingen tijdelijk 
verdubbeld van maximum 12.500 euro naar 
25.000 euro.

Ook de gemeente zelf gaat werken uitvoeren in 
het kader van de energiecrisis. Het patrimonium 
in de dorpen en onze gemeentelijke gebouwen 
worden opgewaardeerd. Voormalig Jeugdhuis 
De Plekker, nu Muziekacademie, wordt 
bijvoorbeeld aangepakt en op korte termijn 
worden kleine energetische ingrepen 
doorgevoerd aan de gemeentelijke gebouwen. 
Denk bijvoorbeeld aan LED-verlichting en extra 
isolatie. De dieselvoertuigen van de Technische 
Dienst worden stelselmatig vervangen 
door elektrische voertuigen of andere 
milieuvriendelijke voertuigen.

SCHOOLOMGEVINGEN

Veiligheid in de schoolomgevingen is één van 
onze prioriteiten. In 2022 kregen Vroenhoven 
en Membruggen al schoolstraten. Het project 
wordt na de kerstvakantie geëvalueerd met 
ouders en buurtbewoners. In 2023 zullen 
alle schoolomgevingen van Riemst kleine 
ingrepen ondergaan die de veiligheid van de 

schoolkinderen verhogen. Denk aan kleurrijke 
elementen die de aandacht trekken en de 
snelheid verlagen of extra oversteekplaatsen. 

In het centrum van Riemst zullen in 2023 
uitbreidingswerken starten aan GBS De 
Klinker. Hier wordt in 2023 en 2024 samen een 
totaal van 1,5 miljoen euro voor uitgetrokken, 
bijkomend wordt er nog 650.000 euro voorzien 
voor energetische renovatie van het oude 
gebouw van deze school. 

VRIJE TIJD

Riemst draagt al jaren het label van 
kindvriendelijke gemeente. In 2023 komt 
er een nieuwe speel- en ontmoetingsplek 
in Lafelt. Dat zal de 19e speel- en 
ontmoetingsplek van de gemeente zijn. 
Ook zal de speelpleinwerking tijdens de 
zomervakantie uitbreiden: van 3 dagen per 
week naar 4 dagen per week. Je leest er meer 
over in deze 37Zeventig. 
De sporthal van Herderen krijgt een 
totaalrenovatie. Ingrijpende verbouwingen 
gaan de sporthal moderniseren en ook betere 
energetische punten opleveren. Bijkomend 
worden ook twee indoor padelterreinen 
ondergebracht op de site. Deze komen in 
een gesloten hal die aansluit op de sporthal. 
Daardoor zal er geen geluidshinder naar buiten 
toe zijn. De investering voor de realisatie van de 
renovatie en uitbreiding is 2,8 miljoen euro.

EEN GREEP UIT
DE ANDERE PROJECTEN: 

Het kruispunt tussen de Burgemeester 
Marresbaan en Maastrichtersteenweg wordt 
aangepakt. Aandeel voor de gemeente: 150.000 
euro. 

In Vroenhoven wordt een hondenspeel-
boomgaard ontwikkeld.

Er komt budget zodat iedere inwoner van 
Riemst tegen 2030 een boom kan planten.

Voor het Masterplan Kanne wordt in 2023 en 
2024 samen 1,4 milljoen euro uitgetrokken. De 
bedoeling van dit plan is de openbare ruimte in 
Kanne optimaal in te richten voor enerzijds de 
inwoners en anderzijds de toeristen die Fietsen 
Onder De Grond bezoeken.

In Heukelom gaan werken van start die 
wateroverlast moeten tegengaan.
(114.000 euro)

In Millen staat het project ‘Millerbeek’ in de 
startblokken. Een investering van 1,25 miljoen 
euro in 2023. In het centrum van Millen krijgen 
4 straten nieuwe riolering, nieuwe stoepen en 
een nieuw wegdek. Voetgangers krijgen dankzij 
deze werken extra ruimte.

De uitbreiding van de KMO-zone Op ’t Reeck zal 
opstarten in 2023, dit is goed voor 5 hectaren 
extra bedrijventerrein in Riemst. Ook de 
wegen en riolering (460.000 euro waarvan de 
helft gesubsidieerd door Vlaanderen) van het 
oudste deel van de bedrijvenzone krijgen een 
opknapbeurt.

Zit je met vragen over je laptop, tablet of 
smartphone? Of heb je hulp nodig bij het 
installeren van apps, het lenen van e-boeken, 
of online afspraken maken?  Kom dan naar de 
Digidokter in onze bibliotheek. Breng je toestel 
mee en samen zoeken we naar een oplossing 
voor je digitale problemen.

Iedere vierde zaterdag van de maand van 14.00 u. tot 
16.00 u. kun je in De Boekerij terecht bij de Digidokter. 
Iedereen is welkom, een afspraak is niet nodig. Heb 
je een specifiek probleem en wil je zeker zijn dat de 
Digidokter je kan helpen? Dan kan je op voorhand 
je vraag bezorgen aan de bibliotheek. Neem contact 
op via bib@riemst.be of 012 44 03 50.

Goed om te weten:
• Een consultatie duurt ongeveer een halfuur en is gratis.
• Vergeet zeker niet je eigen toestel (laptop, smartphone, tablet) mee te nemen.
• Breng je nodige wachtwoorden en inloggegevens mee.
• Dit is geen Repair Café. Er worden dus geen toestellen hersteld.
• De eerstvolgende spreekuren zijn zaterdag 28 januari, zaterdag 25 februari en zaterdag 25 maart.

DIGIDOKTER

GBS De Driesprong in Millen is de eerste ‘Zingende School’ van Riemst. Dat past natuurlijk 
helemaal bij de Muzikaalste Gemeente van Vlaanderen die we zijn. Maar wat houdt zo’n 
‘Zingende School’ precies in? 

In heel Limburg zijn er slechts vijf scholen die het label ‘Zingende School’ dragen. Dat label is een 
initiatief van Koor & Stem om scholen in heel Vlaanderen en Brussel meer aandacht te laten besteden 
aan zingen. Als Zingende School engageer je je om bewust bezig te zijn met zingen op school.

Het toeval wil dat er heel wat muzikaal talent schuilt onder het lerarenkorps van GBS De Driesprong. 
Enkele voorbeelden: Juf Ghilaine en juf Nele zingen samen bij een popkoor, meester Michel is organist 
en juf Josiane schreef zelf het Driespronglied. Om de bosklassen van dit schooljaar te bekostigen 
organiseerde GBS De Driesprong een concert in de Sint-Stefanuskerk van Millen. Daarop werd door Koor 
& Stem prompt het label ‘Zingende School’ uitgereikt aan GBS De Driesprong uit Millen. 

VOLGENDE GEMEENTERAAD:
De gemeenteraad van februari gaat door op maandag 13 februari om 
20.00 u. in de raadzaal van het gemeentehuis.

Goed nieuws voor de Riemstse kinderen en gezinnen: 
in de zomer van 2023 wordt speelpleinwerking De 
Speeldoos uitgebreid. Vanaf komend jaar zal er ook op 
maandagen speelpleinwerking zijn. 

Een zotte vakantiejob? Word monitor!

Om de nodige begeleiding te voorzien, is de dienst Jeugd net 
zoals de voorgaande jaren op zoek naar een leger monitoren. 
Jongeren die in aanmerking komen, kregen hier alvast een 
brief over in de bus. Opgelet: solliciteren kan nog tot en met 
12 februari 2023. 

Wat heb je te winnen? 

- Dagen vol pret 
- Een dagelijkse portie blije kindergezichtjes
- Een vrijwilligers- of arbeidsovereenkomst,
     afhankelijk van je lee� ijd
- Professionele begeleiding
- Een verzekering

Interesse? Neem contact op met jeugd@riemst.be. 

VAN 3 NAAR 4 DAGEN
SPEELPLEINWERKING

ZINGENDE SCHOOL

RIEMST IN 2023

Gemeentehuis bezoeken? Plan je afspraak in op www.riem.st/afspraak en vermijd lange wachttijden.

De energiecrisis blijft tijdens de wintermaanden brandend actueel. Daarom komt het gemeentebestuur met enkele concrete acties voor de 
inwoners, verenigingen en bedrijven. De andere speerpunten voor 2023 zijn veilige schoolomgevingen en het uitbouwen van het vrijetijdsaanbod. 
In totaal zal de gemeente Riemst in 2023 zo’n 8,4 miljoen euro investeren.

OPROEP: WORD JIJ OOK DIGIDOKTER? 

We zoeken geen experts maar vrijwilligers die graag hun digitale ervaringen 
willen delen met anderen. Op die manier draag je bij aan het verkleinen van 
de digitale kloof. Heb je interesse of wil je meer informatie?
Contacteer de bibliotheek.

Vanaf februari 2023 kan je in Membruggen elke eerste vrijdag van de maand genieten van een 
menu aan democratische prijzen. Er wordt vooral gemikt op inwoners van Membruggen en 
Genoelselderen.

Het dorpsrestaurant van Membruggen gaat elke eerste vrijdag van de maand om 12.00 uur ‘s middags 
door in PC De Momerkinne in de Nolkenstraat in Membruggen. Inschrijven is verplicht. Dit doe je door 
uiterlijk twee dagen op voorhand te bellen naar Dienstencentrum De Linde op 012 26 88 90 of te mailen 
naar dienstencentrum@riemst.be. De eerste editie, met varkensfilet als hoofdgerecht, is op vrijdag 3 
februari. De tweede editie gaat door op vrijdag 3 maart. Dan eten we vogelnestjes.

Resultaat van buurtanalyse

Membruggen en Genoelselderen zijn twee van de buurten waar buurtanalyses werden uitgevoerd. 
Uit die buurtanalyses bleek dat er nood is aan een extra ontmoetingsgelegenheid in de dorpen. Het 
dorpsrestaurant vult een deel van die wens in. Naast het eten van een klassieker staat ook elkaar 
ontmoeten centraal in de dorpsrestaurants.

DORPSRESTAURANT OOK
IN MEMBRUGGEN

CHRISTIAN BAMPS - eerste schepen - CD&V
Christian.Bamps@riemst.be
gsm 0495 46 46 53
Bevoegdheden: Verkeersveiligheid/mobiliteit – openbaar 
vervoer - sport - feesten, evenementen en kermissen 
-  ontwikkelingssamenwerking - toerisme - Europese 
aangelegenheden

ANJA SLANGEN - derde schepen - CD&V
Anja.Slangen@riemst.be
gsm 0479 40 20 46
Bevoegdheden: Onderwijs- volwasseneneducatie – 
deeltijds kunstonderwijs - kinderopvang - gezin – Huis 
van het kind - cultuur – vrijwilligerswerking – bibliotheek 
-  organisatiebeheersing

PETER NEVEN - tweede schepen - CD&V
Peter.Neven@riemst.be
gsm 0474 52 52 81
Bevoegdheden: Land –en tuinbouw – jeugd -
‘Culturodroom’ - leefmilieu, klimaat & duurzame ontwikkeling 
- dierenwelzijn - erfgoed - heemkunde - monumenten en 
landschappen - archeologie - archief

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Een dorpsrestaurant wordt gefaciliteerd door de gemeente Riemst, maar ook sterk 
ondersteund door de inzet van vrijwilligers. Sterker nog: zonder vrijwilligers zou het 
succes van de dorpsrestaurants niet zo groot geweest zijn. Wil jij je inzetten voor het 
dorpsrestaurant in Membruggen? Stuur een mailtje naar dienstencentrum@riemst.be en 
we contacteren je om verder kennis te maken en af te spreken. 

15 JANUARI 2023
15.00-18.00 UUR

WINTERSE NIEUWJAARSRECEPTIE 
VOOR ALLE INWONERS

PAENHUYSPLEIN



GEFLITST

 Gezinsdag 
 Tijdens de gezinsdag haalden we de schade van enkele coronajaren 

in. Voor de kinderen uit 2019 en 2020 was er een dag boordevol leuke 
activiteiten.  

1

3

2

4

Een leuke foto gemaakt in Riemst? Laat het ons weten door @gemeenteriemst 
of @visitriemst te taggen op Instagram. Of gebruik de hashtags #riemstliefde of 
#visitriemst. Foto’s kunnen ook ingestuurd worden naar communicatie@riemst.be. 
Hou de 37Zeventig in het oog om te weten of we jouw foto selecteerden… 

Let op: wanneer er veel evenementen zijn, kunnen ze soms niet allemaal worden 
opgenomen in deze katern. Online zijn steeds alle evenementen in Riemst te raadplegen.

Jouw evenement hier ook zien verschijnen? Geef je activiteit tijdig in via www.uitdatabank.
be. Evenementen die plaatsvinden in februari dienen vóór 6 januari te zijn ingevoerd in de 
UiTdatabank.

CHECK JE RĲ BEWĲ S

 HONDENSPEELBOOMGAARD

De rijbewijzen in bankkaartformaat vieren hun tiende verjaardag. Dat wil ook zeggen dat 
heel wat landgenoten komend jaar hun rijbewijs zullen moeten vervangen. De geldigheid 
van zo’n rijbewijs is namelijk 10 jaar.

Een tip van onze dienst Bevolking: duik in je portefeuille en check de geldigheid van je rijbewijs. 
De gemeente of een andere overheidsdienst stuurt geen herinnering wanneer de geldigheid 
van je rijbewijs vervalt. Is je rijbewijs aan vervanging toe? Maak dan tijdig een afspraak met de 
dienst Bevolking. Dit kan online via www.riemst.be/afspraak-maken of telefonisch op 012 44 03 
00. Wie met een ongeldig rijbewijs rijdt riskeert geldboetes, een rijverbod of in uitzonderlijke 
gevallen zelfs een gevangenisstraf.

Ook voor je identiteitskaart is het trouwens geen slecht idee om de vervaldatum te checken. 
Voor het vernieuwen van dit document ontvang je wel een herinnering van de gemeente.

Op vakantie?

Vergeet dan zeker geen kidsID. Zo’n identiteitskaart voor kinderen is niet verplicht in België, 
maar wel wanneer je naar het buitenland gaat met je kind.  

Nog een bonustip voor de reizigers onder onze inwoners… Controleer ook je reispas. Dit 
document is nodig in landen waar de  Belgische identiteitskaart of de KidsID niet volstaat. De 
leveringstermijn van een nieuwe reispas is minstens vijf werkdagen en in drukke periodes kan 
de wachttijd oplopen. Tijdig checken is dus de boodschap. Zo voorkom je stress en de mogelijke 
extra kosten van een spoedprocedure.

Volgend jaar opent in Vroenhoven de eerste hondenlosloopweide van onze gemeente. 
Er worden verschillende functies gecombineerd, waardoor er gesproken zal worden van 
een hondenspeelboomgaard. Het wordt een klimaatvriendelijke, natuurvriendelijke en 
duurzame inrichting waar ook de buurtbewoners baat bij hebben.

De zone komt in de Bloesemstraat in Vroenhoven. Vlakbij de dorpskern en de parking van 
de Brug van Vroenhoven. De hondenspeelboomgaard wordt omzoomd met hagen en een 
groenbuffer zodat er een duidelijke afscheiding is met de Burgemeester Scheperslaan. In de 
hondenspeelboomgaard worden diverse hondenspeeltuigen geïnstalleerd. 

Fruitplukweide

Ook hoogstamfruitbomen krijgen hun plaats op de speelboomgaard. Dit zorgt voor een typisch 
Haspengouws karakter, maar ook voor buurtbewoners en bezoekers zorgt dit voor voordelen. 
Zo geven de bomen op warme dagen schaduw voor mens en dier. Voor buurtbewoners zal het 
ook een fruitplukweide zijn. De hele zone leent zich perfect voor workshops of infosessies. Het 
ontwerp werd zo opgesteld dat indien er in de toekomst woningen worden gebouwd, deze 
alsnog gebouwd kunnen worden zonder dat er bomen gekapt moeten worden.

JANUARI

NIEUWJAARSCONCERT | 08/01 | 15:00 – 20:00

In 2023 viert de K.F. Sint Cecilia Kanne haar 175-jarig jubileum.

We starten dit feestjaar met een Nieuwjaarsconcert. Muzikale gast: Stéphanie Onclin. 

Locatie:  Zaal Sint Cecilia Kanne, Bejats 14, Kanne (Riemst)

Contact:  www.kfc-kanne.be

Kostprijs:  Vrije gi� 

EVENEMENT COMBINATIECURSUS EERSTE HULP & HELPER |
09/01 – 22/02 | 19:00 – 21:00
Deze cursus is gratis, alleen het handboek moet je betalen als je dat wilt aanscha� en.

Op het einde van de cursus is een examen voorzien. Leg je het examen succesvol af,

dan ontvang je een brevet Eerste Hulp & Helper.

Locatie:  Dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 11, Riemst

Contact:  0474 58 25 45 – vorming@riemst.rodekruis.be 

Kostprijs:  Gratis

VALLERS VUUR | 14/01 | 18:30
Ontdek een bijzonder winterverhaal tijdens een leuke wandeltocht voor jong en oud.

Tussen 18.30 u. en 20.00 u. kan je op tocht vertrekken aan Kampplaats 't Stupke

(Stroekestraat 10 - Valmeer). Om 20.00 u. is er Kidsdisco met Benny en Lenny

in de verwarmde feesttent. Om 21.00 u. volgt het slotspektakel.

Locatie:  Stroekestraat 10, Val-Meer

Contact:  0472 24 27 78 

Kostprijs:  Gratis toegang

NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTE RIEMST  | 15/01 | 15:00 – 18:00
Locatie:  ’t Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst

Contact:  gemeentebestuur@riemst.be  

Kostprijs:  Gratis toegang

INFOMOMENT PCVO LIMBURG | 26/01 | 18:00 – 21:00
Locatie:  Dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 11, Riemst

Contact:  dienstencentrum@riemst.be 

Kostprijs:  Gratis toegang  

'20 JAAR GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP RIEMST !'
DOOR MARCEL DAERDEN | 27/01 | 19:00 – 23:30
Na deze lezing volgen de uitreiking van de Geschiedkundige Prijs van de gemeente Riemst

en de nieuwjaarsreceptie.

Locatie:  De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst

Contact:  www.gogri.be 

Kostprijs:  Basistarief: €2 – Leden GOGRI: gratis

RECREATIEVE WANDELING KANNE - THEMA ‘WATER’ | 28/01 | 13:30 
Wandeling van 10,5 kilometer. Verzamelen om 13.15 uur.

De wandeling is heuvelachtig en gaat onverharde wegen.

Locatie:  Jekerstraat 2, Kanne

Contact: simon.pasar@proximus.be – 0495 485102  

Kostprijs:  Basistarief: €1,5 – Leden: Gratis

PRINSENBAL CV DE KNAPZÈK | 28/01 | 19:30 – 21:30
Locatie:  Zaal De Vrije Burgers, Bergstraat 36a, Val-Meer

Contact: www.knapzek.be 

Kostprijs:  Gratis 

DUURZAME HELD: MEYERS SOFTFRUIT

Het hoe�  niet te verbazen: een fruitbedrijf met serres 
hee�  energie nodig. Maar net daarom is het belangrijk 
om te investeren in zo duurzaam mogelijke oplossingen. 
We zijn op bezoek bij één van de Duurzame Helden van 
Riemst: Meyers So� fruit. Zoals aangekondigd in de vorige 
37Zeventig eindigde Meyers So� fruit vijfde in de verkiezing 
van de Duurzaamste Helden van Riemst.

Wim Meyers, zaakvoerder sinds 2003, neemt ons op sleeptouw 
tussen rijen aardbeien en toont ons de duurzame toepassingen 
waar zijn bedrijf gebruik van maakt. De duurzame aspecten 
binnen het bedrijf kan je onder 3 pijlers plaatsen: water, 
biologie en energie.

Water

Wim Meyers: “Al het regenwater dat op de daken van ons bedrijf 
valt, wordt gebu� erd. In totaal kunnen we zo tot 7,5 miljoen 
liter water bu� eren. Vervolgens transporteren we het naar de 
juiste locatie binnen de site. Vanzelfsprekend gebruiken we het 
om water te geven in onze serres, maar in de zomer kan het 
bijvoorbeeld ook voor een extra koeling zorgen.” 

Biologie

“Zo’n 20 jaar geleden begon mijn vader met testen om 
zonder pesticide of insecticide te werken. We werken met een 
natuurlijke bestrijding van insecten. De schadelijkste beestjes, 
trips, bestrijden wij met roofmijten die we uitzetten. Dit is 
duurder dan insecticide gebruiken, maar uiteraard wel beter 
voor het milieu. Het bestuiven van onze plantjes gebeurt met 
hommels en bij goed weer ook met bijen.”

Energie

“De belangrijkste toepassing zijn de energieschermen in de 
serres. Die houden de warmte binnen, dus we proberen ze zo 
optimaal mogelijk te benutten. Dat kan bijvoorbeeld door de 
schermen te sluiten waar schaduw staat, maar open te laten 
waar de zon schijnt. Dan gaat er minder warmte verloren en 
warmt de serre dankzij de zon nog steeds op.”

Er komt duidelijk meer en meer denkwerk kijken bij het leven 
van een fruitboer. De energieprijzen zijn ook in de landbouw 
gespreksonderwerp nummer één. 

Fruitboer wordt energieboer

“De laatste jaren hee�  onze sector een enorme verandering 
gekend. Soms voel ik me naast fruitboer ook energieboer. 
Uiteraard wekken we zelf stroom op met zonnepanelen. Wat we 
met die energie doen, moeten we steeds afwegen. Die kan naar 
het net gaan, of we verbruiken stroom zelf. Maar ook wanneer 
we de stroom zelf nodig hebben, moeten we keuzes maken. 
Gebruiken we de energie meteen om onze lampen te laten 
branden? Dan kunnen we de temperatuur in de serres meteen 
laten stijgen. Of kiezen we voor een iets trager proces en laten 
we water opwarmen om op een later tijdstip de warmte te 
gebruiken?”

“Het belangrijkste blij�  natuurlijk de kwaliteit van het fruit. 
De uitdaging is om steeds de meest optimale keuze te maken. 
Een scherm dat we openen of een lamp die we aanzetten hee�  
namelijk invloed op de smaak van onze aardbeien die twee 
weken later geoogst worden. Een concreet voorbeeld: wanneer 
ik besluit mijn schermen te sluiten, neemt de luchtvochtigheid 
toe in de serre. Ik verbruik dan misschien minder energie, maar 
als de lucht te vochtig wordt, kan de kwaliteit van de aardbeien 
dalen waardoor ze ook aan waarde verliezen.”

Schepencollege

Na 17 jaar en 11 maanden neemt Guy Kersten wegens pensionering afscheid van het schepenambt. Hij 
blij�  wel actief als gemeenteraadslid. Hij wordt vanaf 1 januari 2023 vervangen door Joël L’Hoëst. 

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Vanaf 1 januari 2023 nemen we in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst afscheid van Rachelle 
Onclin, Etienne Gielen en Frans Nijs. Zij worden respectievelijk vervangen door Sabrina Goessens, Peter 
Haesen en Benoît Hex. 

 NIEUWE MANDATARISSEN

GOEDE VOORNEMENS?

Loopschoenen onder de kerstboom? Dan kan je voorbereiding voor enkele topprestaties 
beginnen! Naar goede gewoonte knutselt de Sportdienst elke seizoen een wandel- en 
loopevenement in elkaar in een deelgemeente van Riemst. Ook dit jaar staan er weer vier 
seizoensjoggings op het programma. 

• Winterjogging  zondag 5 februari – Zussen – Zaal De Broederband (Mergelstraat 11)
• Lentejogging zondag 28 mei – Membruggen – Voetbalterrein Membruggen
• Zomerjogging zondag 30 juli – Locatie volgt
• Herfstjogging zondag 5 november – Locatie volgt

Alle praktische informatie en een link om in te schrijven communiceren we ongeveer een 
maand op voorhand via onze website, sociale media en de 37Zeventig. Starten kan steeds 
tussen 8.00 uur en 11.00 uur. Deelname is volledig gratis, maar om praktische redenen 
vragen we wel om je komst te registreren. Zo kunnen we voldoende watertjes, stukken fruit 
of ontbijtkoeken voorzien.

Beginner? Start 2 Run!

Misschien heb je een extra voorzet nodig om te starten met joggen. Ook dan staat de 
Sportdienst klaar voor jou. Op dinsdag 28 maart start een lessenreeks ‘Start 2 Run’. De lessen 
gaan steeds door op dinsdag- en donderdagavond om 19.00 uur bij Sporthal Op ‘t Reeck. 
Samen gaan we voor het gemeenschappelijk doel om één van de seizoensjoggings te lopen. 
Inschrijven doe je via sport@riemst.be. Deelname kost 12,5 euro voor 10 lessen. 

BEDANKT VOOR
JULLIE WARMTE

Op minder dan 6 uur tijd werden op woensdag 30 november alle cadeauwensen van 71 
Riemstse kinderen uit de Feeënboom geplukt. Zo krijgen ook kinderen die in financieel 
moeilijke omstandigheden leven een kerstcadeautje. Begin december werd in de Riemstse 
scholen ook een inzameling voor de voedselbank op poten gezet. Half december konden 
alle Riemstenaren goederen verzamelen bij het Sociaal Huis. Het resultaat: afgeladen volle 
rekken in onze voedselbank en heel wat Riemstse gezinnen die hulp krijgen tijdens de 
wintermaanden. 

Aan alle Riemstenaren die hun warm hart
hebben laten zien: duizendmaal dank! 

BEDANKT!
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Meyers So� fruit vierde in 2022 de 30ste 
verjaardag. Er worden aardbeien, braambessen, 
frambozen en rode bessen geteeld. De aardbeiteelt 
is goed voor ongeveer 65% van de omzet. Binnen 
zijn soort is het bedrijf één van de grootste spelers 
van Limburg. 


