
Gemeentehuis bezoeken? Maak eerst een afspraak! 

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 | L’Hoëst Joël, Joel.Lhoest@riemst.be, gsm 0498 
91 86 56 | 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 Ann Paule Jackers 0495 53 14 72 – annpaule.jackers@hotmail.com | 
Rachelle Onclin, rachelle.onclin@gmail.com, gsm 0499 56 68 98 | Jean Nicolaes 
0497 06 01 39 - jean.nicolaes@telenet.be  | Frans Nijs 0486 87 72 83 – frans.nijs@
skynet.be
OPEN VLD Durlet Anton, antondurlet@telenet.be , gsm 0472 62 82 06
Jos Onclin, jos.onclin@openvdl.be, gsm 0471 41 73 83
N-VA Etienne Gielen 0495 64 71 72 – etienne.gielen@telenet.be | Marc Louwagie, 
marc.louwagie@n-va.be, 0472 57 48 62

VOLGENDE GEMEENTERAAD
maandag 11 april om 20.00 u in Zaal 't Paenhuys

GUY KERSTEN - eerste schepen - CD&V
Guy.Kersten@riemst.be
gsm 0476 55 26 48
Bevoegdheden: Openbare werken - begraafplaatsen - 
ruilverkavelingen - tewerkstelling - economie - middenstand 
- aankoop - dorpen -en plattelandsbeleid - burgerzaken 

CHRISTIAN BAMPS - tweede 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 - vierde 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 - derde 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

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 

  

  

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 Riemst
tel. 012 44 03 00 • gemeentebestuur@riemst.be  
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Verschijnt op 8.000 exemplaren 
P 004432 
Afgiftekantoor 3770 Riemst

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

bpost

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
BEGELEIDERSPAS PROVINCIE 
LIMBURG 

Als je een beperking hebt, kun 
je bij de provincie Limburg een 
begeleiderspas aanvragen. Wanneer 
je met die pas deelneemt aan 
bepaalde activiteiten in onze 
provincie, mag jouw begeleider 
gratis mee. Alle informatie over 
de begeleiderspas en de lijst met 
deelnemende organisaties vind je op 
www.limburg.be/begeleiderspas.

CARD STOP

Het telefoonnummer van Card Stop 
is veranderd naar 078 17 01 70. Bel 
het nummer onmiddellijk wanneer 
je een bankkaart verliest. Het 
nummer is dagelijks 24 uur per dag 
te bereiken. Voor een oproep betaal 
je het lokaal tarief. 

WEEK VAN DE FAIR TRADE

Heb jij een origineel idee voor 
een fairtradeactiviteit? Nog tot en 
met 19 april kan je jouw school, 
jeugdbeweging of vereniging 
inschrijven voor de projectwedstrijd 
Week van de Fair Trade 2022. De 
hoofdprijs is maar liefst 4.000 euro. 
Alle informatie via riem.st/fairtrade.

LENTEJOGGING

Sportievelingen noteren best 
zondag 22 mei alvast in hun agenda. 
Dan is Val-Meer het decor van de 
Lentejogging van de gemeentelijke 
Sportdienst. Zowel joggers als 
wandelaars kunnen zich er uitleven op 
parcours van 5, 7,5 of 10 kilometer. De 
inschrijvingsgegevens volgen snel via 
de gemeentelijke kanalen. 

VISIT RIEMST

Wist je dat de Toeristische Dienst van 
Riemst voortaan ook terug te vinden 
is op Instagram onder de naam                        
@visitriemst? Ga zeker eens een kijkje 
nemen!

LEZING DIABETES

Het aantal mensen met diabetes      
type 2 neemt toe. Wat kunnen we doen 
aan dit verschijnsel en kunnen we het 
voorkomen? Alfons Kelchtermans 
verduidelijkt dit op woensdag 13 
april in een boeiende en begrijpbare 
uiteenzetting. 
Deelname is gratis, maar inschrijving 
via info@diabetesmaol.be is wel 
verplicht. De lezing gaat door om 19.00 
uur in Dienstencentrum De Linde. 

HUISMUSSENTELWEEKEND

Omdat het aantal huismussen 
achteruit gaat, organiseert 
Vogelbescherming Vlaanderen 
voor het 20ste jaar op rij een 
huismussentelweekend. Zo kan 
wetenschappelijk onderbouwd 
het (afnemend) aantal huismussen 
in kaart gebracht worden. Het 
huismussentelweekend gaat door 
op 9 en 10 april. Noteer hoeveel 
huismussen je tegelijk hoort en 
geef je telling door via het formulier 
op www.mussenwerkgroep.be. 
Hier vind je ook meer informatie 
en tips.

BUITENSPEELDAG 2022

Op woensdag 20 april trappen 
we het buitenspeeljaar op 
gang met een knaller van 
formaat: de Buitenspeeldag! 
Alle televisiezenders gaan van 
13.00 u. tot 17.00 u. op zwart. Het 
ideale moment dus om collectief 
te gaan ravotten. In Riemst kan 
dat bij Sporthal Op ’t Reeck. 
De Jeugddienst en Sportdienst 
zorgen voor tal van activiteiten 
en speeltuigen. Inschrijven is niet 
nodig.

  

VOORWOORD

Beste Riemstenaar

Het mooiste seizoen van het jaar is gestart. De 

dagen worden langer, de natuur ontluikt en het 

wordt warmer. Het is lente!

Kom je op zondag 24 april naar Erfgoeddag? 

We fietsen gedurende 17 kilometer langs onze 

vier dorpsscholen in Genoelselderen, Herderen, 

Millen en Val-Meer.

Intussen zijn de werkzaamheden in Membruggen 

en Genoelselderen afgerond. Hiermee werkten 

we verder aan het stoepen- en pleinenplan om 

onze dorpskernen veilig en leefbaar te houden. 

Sinds de opmaak van het stoepenplan in 2005 

legden we al 30 kilometer voetpad aan.

Op 29 april vieren we de tiende verjaardag 

van de Wereldvredesvlam in Vroenhoven. 

Met dit waardevol monument willen we de 

vredesboodschap uitdragen die nu meer dan 

ooit belangrijk is. Want de oorlog in Oekraïne 

laat niemand onberoerd. Als bestuur zijn we 

dankbaar voor de grote solidariteitsgolf die 

op gang kwam om Oekraïners op de vlucht 

te helpen en om deze mensen een veilige en 

huiselijke opvangplaats te bieden.

Alle kinderen verwelkomen we graag op de 

Buitenspeeldag op woensdag 20 april bij 

Sporthal Op ’t Reeck. Het beloo�  een leuke 

namiddag vol animatie te worden.

Verder wens ik jullie een zalig Pasen en een fijne 

paasvakantie!

Peter Neven

Schepen van Landbouw –en tuinbouw – 

jeugd - ‘Culturodroom’ - leefmilieu, klimaat & 

duurzame ontwikkeling - dierenwelzijn - erfgoed 

- heemkunde - monumenten en landschappen - 

archeologie - archief

Erfgoeddag: met de fiets naar school. 
Onder die noemer doet Riemst op zondag 
24 april mee met de nationale erfgoeddag. 
Een fietstocht van 17 kilometer brengt 
je naar 4 dorpsscholen in Riemst: in 
Genoelselderen, Herderen, Millen en Val-
Meer. 

Wat moet je doen tijdens de fietstocht? Op 
de 4 locaties ga je op zoek naar letters. De 
lettercombinatie gee�  nadien recht op een 

leuke Riemstse attentie. Bij aanvang van de 
fietstocht krijg je meer informatie.
Op voorhand inschrijven is verplicht en 
kan via cultuur@riemst.be. Dat kan vanaf 
vrijdag 1 april 2022 tot uiterlijk woensdag 
20 april 2022. Je kan de fietstocht starten bij 
een school naar keuze tussen 13.30 uur en 
15.00 uur. Vermeld bij inschrijving zeker aan 
welke school je wil starten. Zoals steeds is 
deelname aan de Erfgoeddag volledig gratis. 

ERFGOEDDAG

We kunnen ons als Riemstenaar moeilijk 
inbeelden hoe het aanvoelt om een 
oorlogssituatie mee te maken of op de vlucht 
te moeten gaan. Toen begin maart een bus 
met oorlogsvluchtelingen aankwam in Val-
Meer, ontstond een hartverwarmende golf 
van solidariteit. We willen iedereen bedanken 
die op welke manier dan ook een steentje 
heeft bijgedragen. 

Inzameling hulpgoederen

Nog voor de eerste Oekraïners in Riemst 
aankwamen, werd een inzameling van 
hulpgoederen op poten gezet. Dit in 
samenwerking met Haspenvoud International. 
In oktober 2019 trok onze Jeugddienst 
samen met de Jeugddiensten van Borgloon 
en Hoeselt en Haspenvoud International op 
inleefreis naar Oekraïne. Tijdens de eerste 
inzamelrondes lag de focus op goederen die 
per container via het Oekraïens consulaat in 
Borgloon naar Oekraïne zouden vertrekken. 
Later werd concreet opgeroepen om 
veldbedden en matrassen binnen te brengen 
om noodopvang in Zaal De Bond in Val-Meer te 
voorzien. Oekraïense vluchtelingen die nood 
hadden aan bijvoorbeeld kleren en hygiënisch 
materiaal konden ook in de loods van de 
Technische Dienst terecht om het nodige af te 
halen.

Collectieve huisvesting

Op dinsdag 8 maart wees Fedasil een 
bus met Oekraïense vluchtelingen toe 
aan Riemst. In sneltempo werd Zaal De 
Bond in Val-Meer voorbereid om hen te 
ontvangen: 50 opgemaakte matrassen, 
verzorgingspakketten, een hoek met 
speelgoed, sanitaire voorzieningen en 
catering. Een dag later al werden de 
Oekraïense gezinnen die in Riemst wilden 
blijven, toegewezen aan een gastgezin.

Gastgezinnen

Na de lancering van de huisvestingsactie 
#PlekVrij boden 35 Riemstse gezinnen zich 
spontaan aan om vluchtelingen uit Oekraïne 
op te vangen. Na een eerste nacht in zaal De 
Bond in Val-Meer werden 44 vluchtelingen 
ondergebracht bij 14 verschillende 
gastgezinnen in Riemst. Op de foto staan 
gastvrouw Veronique Neven met Maryna, 
Vadym, Tom, Albano, Larysa en Evgenia. Zij 
vluchtten met een deel van de familie uit de 
havenstad Odessa.

Elke familie bracht een ander verhaal mee naar 
Riemst. In Kanne verblijven Ali en Yana samen 
met hun kat bij een gastgezin. Voor Ali is het 
niet de eerste keer dat hij moest vluchten. In 
2006 verliet hij Irak voor de Oekraïense stad 
Charkov. Zestien jaar later moet hij opnieuw 
noodgedwongen op de vlucht. 

Tijdens de Paasvakantie organiseren 
de Sportdienst en de Jeugddienst het 
oriëntatiespel ‘Expeditie 3770’. In het 
oriëntatiespel wordt Jeugdmascotte Riki 
het slachto� er van een vreselijk misdrijf. 
Wat er precies aan de hand is, moet tot 
op het bot uitgespit worden. Het is aan 
de jeugdige detectives uit Riemst om op 
onderzoek te gaan. 

Wie is de dader? 
Waarom pleegde hij/zij het misdrijf? 
En waar gebeurde alles?

Voor de verschillende lee� ijdscategorieën (6 
tot 9 jaar, 10 tot 12 jaar en 13 jaar of ouder) 
zijn er aangepaste versies van het spel. Alle 
uitleg, kaarten en antwoordformulieren 
zijn te downloaden via de website van de 
gemeente of af te halen bij Villa Neven 
en Sportka� ee Op ’t Reeck. Steek je 
formulier met oplossingen voor 20 april 
in de antwoordenbus bij Villa Neven of 
Sportka� ee Op ’t Reeck en maak kans op een 
mooi spelpakket ter waarde van 75 euro.

ORIËNTATIESPEL: EXPEDITIE 3770ORIËNTATIESPEL: EXPEDITIE 3770

SOLIDAIR MET OEKRAÏNE

Op donderdag 24 maart ging de Sociale 
Kruidenier van start in Membruggen. De 
Sociale Kruidenier is een maandelijkse 
pop-up winkel waar financieel kwetsbare 
inwoners inkopen kunnen doen aan zeer 
scherpe prijzen. Het is een pilootproject 
in samenwerking met VZW DEPOT Margo, 
mogelijk wordt het later verder uitgebreid 
in Riemst. 

Het is niet enkel een puur praktisch project 
om betaalbare producten aan te bieden. 
Het moment wordt ook aangegrepen om in 
gesprek te gaan met kwetsbare inwoners en 
te polsen naar eventuele ondersteuning die 
ze kunnen gebruiken. 

De doelgroep die er terecht kan, zijn 
mensen die recht hebben op verhoogde 
tegemoetkoming van de mutualiteiten, 
leefloongerechtigd zijn, aanvullende 
steun genieten vanuit het Sociaal Huis, in 
budgetbegeleiding/budgetbeheer zijn bij het 
Sociaal Huis of het CAW of een collectieve 
schuldenregeling hebben. Een toegangspas 
tot de winkel moet aangevraagd worden bij 
het Sociaal Huis van Riemst.

Sociaal Huis
Paenhuisstraat 15
3770 Riemst
012 44 09 10
sociaalhuis@riemst.be 

Ken jij de oorsprong van de ‘Mgr. Simenonlaan’ in 
Vlijtingen? 

Monseigneur Simenon is wellicht de bekendste telg van 
Vlijtingen. Hij werd er geboren op 12 augustus 1871. 
Guillaume Simenon werd priester gewijd in 1895 en 
mocht onmiddellijk aan de slag als leraar geschiedenis 
en aardrijkskunde aan het klein seminarie in Sint-
Truiden. Gelijktijdig was hij ook kapelaan in Sint-Truiden. 
Hij hee�  ook heel wat boeken geschreven, onder andere 
over de abdij van Sint-Truiden, over het bisdom Luik 
en over zijn geboortedorp Vlijtingen. In 1906 werd hij 
benoemd tot hoogleraar kerkelijke geschiedenis en 
kerkelijk recht aan het groot seminarie van Luik. In 1924 
werd de toenmalige kanunnik Simenon door Mgr. Rutten 
benoemd tot secretaris van het bisdom Luik. Later werd 
hij Vicaris-Generaal van het bisdom. E.H. Guillaume 
Simenon overleed in Beverst op 8 augustus 1951, net 
voor zijn 80e verjaardag.

We zijn op zoek naar enkele trouwe Riki-Rangers. 
Als Riki-Ranger help je de gemeente met het 
onderhouden van jouw favoriete speelplein. 

Wat moet je doen als Riki-Ranger?
Geef door aan de Jeugddienst wanneer…
- De vuilnisbak vol is of er te veel vuil ligt.
- Er iets kapot is aan een speeltoestel
- Je super leuke ideeën hebt om
     je speelplein te pimpen. 

Iedereen tussen 6 en 12 jaar kan Riki-Ranger worden. 
Wil jij graag een Riki-Ranger zijn? Laat vliegensvlug 
weten aan de Jeugddienst waarom jij een goede Riki-
Ranger zou zijn en voor welk speelplein je kiest. Hoe? 
Stuur een mail, een brief, een tekening of zelfs een cool 
filmpje naar de Jeugddienst. Wees creatief! 

Jeugddienst Riemst
Tongersesteenweg 8
3770 Riemst
jeugd@riemst.be 
012 44 03 72

DE STRAAT
EN ZIJN VERHAAL

WORD JIJ
RIKI-RANGER?

OPENING WINKEL OP WIELEN



Gratis onderzoek voor mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar. 
Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker geeft mannen en vrouwen van 50 tot en met 
74 jaar de kans om elke twee jaar een stoelgangstaal te laten onderzoeken. Het bevolkings-
onderzoek maakt het mogelijk om dikkedarmkanker te voorkomen of al in een vroeg stadium 
op te sporen. Voor meer informatie kun je terecht op het gratis nummer 0800 60 160.

Ontdek hoe ook jij 
kan deelnemen op 
www.bevolkingsonderzoek.be

TIJDIG 
OPSPOREN IS 
BELANGRIJK

WIJ DOEN HET. 
EN WAT DOE 

JIJ?

MUSICALSTAGE I.S.M. PLANKTOM | MAANDAG 04/04 – VRIJDAG 07/04
10:00 – 16:00
Locatie:  ‘t Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst
Kostprijs:  €150 
Inschrijven: https://www.flexmail.eu/f-65cc07999cfde� b

DUIZEND BOMMEN EN GRANATEN! DE AANGIFTE EN
DE VERGOEDING VAN OORLOGSSCHADE IN DE DORPEN VAN RIEMST
NA DE TWEEDE WERELDOORLOG | 06/04 | 19:30 – 22:00
Locatie:  Bibliotheek De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst
Kostprijs:  Basistarief €2.00 – Abonnees van GOGRI gratis 
Inschrijven: 012 21 70 95 (Marcel Daerden)

WORKSHOP MUZIEK – THEATER – BEELD | 11/04 – 12/04 | 09:00 – 17:00
Locatie:  Kunstacademie Voeren-Riemst Zichen, School
  of onderwijscentrum, Kerkstraat 28, Riemst
Kostprijs:  €15 per workshop 
Inschrijven: info@academievoerenriemst.be

VOORLEESHALFUURTJE| 13/04 | 14:30 – 15:00
Locatie:  Bibliotheek De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst
Kostprijs:  Gratis
Contact: bib@riemst.be

WANDELDAG (5 EN 13 KILOMETER) | 18/04 | 12:00 – 19:00
Het Steuncomité Koninklijke Fanfare Sint Cecilia Kanne organiseert voor jullie een 
WANDELDAG, vertrek vanaf 12.00 uur. Wandelingen van 5 en 13 km. Extra vanaf 13.30 uur 
begeleide wandeling ca. 5 km "Onderwijs in Kanne" o.l.v. Guido Thijs.

Locatie:  Zaal Sint Cecilia, Bejats 14, Kanne
Contact: www.kfc-kanne.be

BUITENSPEELDAG | 20/04 | 13:00 – 17:00
Locatie:  Sporthal Op ’t Reeck, Reeckervelt 3, Riemst
Kostprijs:  gratis
Contact: jeugd@riemst.be

WORKSHOP PAMPERKLANKEN | 23/04 | 10:00 – 11:00 – 11:15 – 12:15
Locatie:  Zaal De Bond, Bampstraat 8c, Val-Meer 
Kostprijs:  Sociaal Tarief €2,5 – Basis Tarief €5  
Inschrijven: info@academievoerenriemst.be

ERFGOEDDAG: MET DE FIETS NAAR SCHOOL | 24/04 | 13:30 – 17:00
Een fietstocht van ongeveer 17 km brengt je langs vier unieke Riemstse scholen: Val-Meer, 
Millen, Genoelselderen en Herderen. Vertrekken kan vanop één van deze vier locaties. 
In de scholen leer je via verschillende activiteiten het heden en verleden van de scholen 
kennen. Als je alle opdrachten correct uitvoert, ontvang je misschien wel een beloning. 
Trappen maar!

Locatie:  Er worden 4 verschillende schoolgebouwen aangedaan.
  Er kan gestart worden tussen 13.30 u. - 15.00 u.
  • VBS 'De Amber': Grote Straat 64 - Val-Meer 
  • GBS 'De Driesprong': Kattestraat 7 - Millen 
  •GBS 'De Driesprong' : St. Maartenstraat 52 a - Genoelselderen 
  •GBS 'De Tol': St.-Jansstraat 8A - Herderen
Kostprijs:  gratis
Reservering: inschrijven verplicht via cultuur@riemst.be

K-TOUR | 30/04 | 08:00 – 16:00
Locatie:  K-Kanne, Statiestraat 43, Kanne 
Kostprijs:  €5 t.v.v. Kom op tegen Kanker 
Contact: www.bilzenrun.be

LOKALE HELDEN | 30/04 | 18:30 – 23:00
Locatie:  Sint-Severinuskapel, Bergstraat 1, Val-Meer 
Kostprijs:  Sociaal Tarief €2,5 – Basis Tarief €5   
Inschrijven: jeugd@riemst.be 

GEFLITST

1. De kinderen die in het 2e, 4e en 6e leerjaar zitten kregen een tijdje 
geleden hun tweejaarlijkse fitheidstest. 

2. Tijdens de krokusvakantie kwam niemand minder dan Showbizz 
Bart voorlezen in De Boekerij. 

3. De Technische Dienst plaatste een omheining rond het 
speeltuintje van Vroenhoven.

4. Huisarcheologe Gabriella gaf naar aanleiding van de 275e 
verjaardag lesjes over de Slag van Lafelt. 

1
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Een leuke foto gemaakt in Riemst? Tag ons (@gemeenteriemst) in je Instagram-post 
of gebruik de hashtag #riemstliefde. Foto’s kunnen ook ingegestuurd worden naar 
communicatie@riemst.be.  Wie weet verschijnt jouw foto wel in de volgende 3770…

De afgelopen weken werden enkele werkzaamheden in 
Membruggen en Genoelselderen afgerond. 

Membruggen

In Membruggen kregen de Nolkensstraat, Wijnstraat en 
deel van de Koekoekstraat een gescheiden riolering. De 
straten kregen daardoor ook nieuwe stoepen en een nieuwe 
asfaltlaag. Op vrijdag 25 maart werden deze werken afgerond. 
Ook de schoolomgeving van Membruggen onderging een 
faceli�  met als grootste doel meer verkeersveiligheid.

Genoelselderen

In Genoelselderen werden de werken aan het plein 
voor ontmoetingscentrum Sint-Maartenhof afgerond. 
Naast het groene plein ligt ook een nieuwe parking met 
waterdoorlatende ondergrond die plaats biedt aan zo’n 
60 wagens. Weldra verschijnt er ook een nieuwe woonwijk 
achter het nieuwe dorpsplein.

Een brandend actueel thema: 
wereldvrede. De wereldvredesvlam 
die aan de Brug van Vroenhoven staat, 
viert net dit jaar de 10de verjaardag. 
De vlam werd ingehuldigd op 29 april 
2012. De inhuldiging lokte toen zo’n 
500 toeschouwers naar Vroenhoven. 
Onder hen ook een afvaardiging van het 
Koninklijk Paleis. 

Wat is dat, een Wereldvredesvlam?

Het is een internationaal vredesmonument. 

De brandende vlam vraagt aandacht voor 
wereldvrede in de breedste zin van het woord. 
De eeuwigdurende vlam (ondertussen in de 
vorm van een LED-lamp) fonkelt in een glazen 
monument van 2 meter hoog. Het is een uniek 
symbool van vrede op deze historische plek. 
Want hier aan deze brug begon voor België op 
10 mei 1940 de Tweede Wereldoorlog.

Recent nam de gemeente de Wereld-
vredesvlam over van vzw Wereldvredesvlam 
Riemst. Een organisatie van Jef Spee en 
Nicole Vanherle uit Val-Meer. 

Jouw evenement hier ook zien verschijnen? Geef je activiteit tijdig in via www.uitdatabank.be! 
Evenementen die plaatsvinden in mei dienen vóór 9 april ngevoerd te zijn in de UiTdatabank.

PREMIE ASBESTVERWIJDERING
IN COMBINATIE MET

ZONNEPANELEN 2022

10 JAAR WERELDVREDESVLAM

UPDATE DIVERSE WERKEN 

Om de twee jaar worden in maart en april alle 
inwoners tussen de 50 en de 74 jaar uitgenodigd 
om deel te nemen aan het Bevolkingsonderzoek 
Dikke darmkanker. In Riemst is de responsgraad 
54,9 procent. Dat betekent dat 46,1 procent niet 
deelneemt aan dit bevolkingsonderzoek.

De bedoeling van deze stoelgangtest is het vroegtijdig 
opsporen van dikke darmkanker. Bij mannen gee�  
6,6 procent van de stoelgangtesten een afwijkend 
resultaat. Bij vrouwen is dat 4,9 procent. Vroegtijdige 
opsporing kan heel wat leed voorkomen. Iedere dag 
verliezen 10 Belgische families een dierbare aan een 
vorm van darmkanker. Daarom is het belangrijk om 
elke twee jaar de stoelgangtest te doen. Wie tot de 
doelgroep behoort, ontvangt een uitnodigingsbrief 
van het Centrum voor Kankeropsporing. Voor meer 
inlichtingen over de aandoening en het onderzoek 
kan je terecht op het gratis nummer 0800 60 160.

Lezing Dr. Colemont

Zet ook alvast de lezing van Dr. Colemont op 
donderdag 21 april om 19.30 uur in ’t Paenhuys 
in Riemst in je agenda. Dr. Colemont was bijna 
drie decennia actief als maagdarmspecialist en is 
sinds 2016 voltijds tewerkgesteld bij de vzw Stop 
Darmkanker om zich volledig toe te leggen op 
voorlichting rond darmkanker.

Deelnemen aan deze lezing is gratis,
maar inschrijven is wel verplicht.

Dit kan via
preventievegezondheid@elz-zuidoostlimburg.be 
voor 15 april 2022.

DOE DE STOELGANGTEST

Ken jij Fundels? Fundels zijn educatieve digitale 
kinderboeken die je kan bekijken op smartphone, 
tablet of pc. Fundels kan je eenvoudig lezen via je Mijn 
Bibliotheek-profiel. Tijdens elke schoolvakantie staan er 
extra Fundels klaar om te lenen. Ideaal om te ontdekken 
tijdens de paasvakantie.

Vanaf nu begint de Fundelspret in de bib! Kom jij de 
nieuwe Fundels-hoek in onze bibliotheek ontdekken? 
Speciaal voor jou staat een tablet klaar met meer dan 120 
Fundels. Voor kleuters zijn er de Fundels prentenboeken. 
De prentenboekjes worden voorgelezen en daarna verwerk 
je de inhoud met leuke spelletjes. Voor beginnende lezers 
zijn er Fundels AVI-boeken. Je oefent zo spelenderwijs op 
algemene leesvaardigheden, technisch lezen en begrijpend 
lezen.

Meer info op riemst.bibliotheek.be
of vraag het in de bib! 

DIGITALE LEESKRIEBELS

copyright : Evenbeeld

Wie investeert in het verwijderen van 
asbest in combinatie met het leggen van 
zonnepanelen op het dak van een niet-
verwarmd niet-residentieel gebouw, 
kan hiervoor een tijdelijke en eenmalige 
premie krijgen. Wie voor 31 december 
2022 initiatief neemt om zijn asbestdak 
te saneren en om te vormen tot een 
zonnedak, kan rekenen op een premie 
van 12 euro/m2 als hij of zij aan de 
voorwaarden voldoet. Eigenaars krijgen 
hiermee de kans om van een probleemdak 
een dak vol milieuwinst te maken.   

Dit geldt uitsluitend voor eigenaars die 
hun dak in 2022 asbestvrij maken en voor 
eind 2024 zonnepanelen leggen. De nieuwe 
zonnepanelen moeten minstens 10 procent 
van het gesaneerde dak bedekken. De 
premieaanvraag kan bij Fluvius ingediend 
worden vanaf 1 april 2022 tot uiterlijk 31 maart 
2023. Een o� erte voor de asbestverwijdering 
en de asbestafvoer en een betalingsbewijs 
van het voorschot, die allebei in 2022 
gedateerd zijn, volstaan daarvoor.


