
De Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven (SOK) houdt 
zich al meer dan 40 jaar bezig met studies naar de ondergrondse 
mergelgroeven in België en Nederland, zo ook in Riemst. De unieke 
cultuurhistorische, geologische en biologische waarden van de 
ondergrondse mergelgroeven worden uitvoerig omschreven en 
gedocumenteerd in de SOK Mededelingen. Eind maart verscheen de 
jubileumeditie, nummer 75, met onder andere een groot artikel over 
verdwenen museums in de ondergrondse mergelgroeven van de Sint 
Pietersberg bij Kanne. 

RIEMST WERKT SAMEN MET 
STUDIEGROEP ONDERAARDSE 

KALKSTEENGROEVEN 

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
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telenet.be, gsm 0473 22 05 68 | Peumans Jan, janpeumans@gmail.com, gsm 0475 
48 50 91 | Marc Konings, marc.konings@n-va.be, gsm 0472 86 73 54
OPEN VLD Coenegrachts Steven, steven.coenegrachts@vlaamsparlement.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, mesmets@hotmail.com, gsm 0470 02 31 04 | Stevens Ludwig, ludwig.
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GUY KERSTEN - eerste schepen - CD&V
Guy.kersten@riemst.be
gsm 0476 55 26 48
Bevoegdheden: openbare werken - begraafplaatsen 
- ruilverkavelingen - tewerkstelling - economie - 
middenstand - aankoop - dorp- en plattelandsbeleid - 
burgerzaken

CHRISTIAN BAMPS - tweede schepen - CD&V
Christian.bamps@riemst.be
gsm 0495 46 46 53
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 - leefmilieu, 
klimaat & duurzame ontwikkeling - dierenwelzijn - erfgoed - 
heemkunde - monumenten en landschappen - archeologie 
- archief
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Mathieu.eycken@riemst.be
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Bevoegdheden: voorzitter Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst - welzijn - senioren - dienstencentrum 
De Linde en Paenhuys-site - gezondheid en preventie - 
personen met een handicap - toegankelijkheid - gelijke 
kansen - ICT - kerkbesturen
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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
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
ONLINE BETALEN VIA MIJN 
BIBLIOTHEEK
Vanaf nu is het mogelijk online te 
betalen bij de Bib. Telaatgeld, re-
serveringskosten, prints … Het kan 
allemaal. In Mijn Bibliotheek vind 
je een overzicht van openstaande 
bedragen en kun je deze direct 
voldoen. (Opnieuw) aanmelden als 
lid? Meld je aan bij de balie van de 
Bib en vervolgens kun je de bijbe-
horende betaling online uitvoeren.

HAKHOUTBEHEER  
GENOELSELDEREN  
UITGESTELD
Het hakhoutbeheer in Genoelsel-
deren werd verplaatst van maart 
naar na de zomervakantie. In de 
Millerstraat worden de taluds dan 
onder handen genomen.

VERBAZINGWEKKENDE 
BLOESEMS
In de hele regio valt er in het ont-
luikende voorjaar heel wat te bele-
ven. Van wandelingen tot speur-
tochten en bloesemterrassen. Alles 

in een wondermooi bloemendecor. 
Dankzij de open ruimte in onze 
streek leent zich 
dit perfect om veilig te genie-
ten van de bloesempracht. Het 
totaalaanbod staat gebundeld in 
een gloednieuw digitaal magazine 
‘Hartelijk Haspengouw’; een sa-
menwerking van 13 Haspengouw-
se gemeenten. Ontdek het maga-
zine op: www.visithaspengouw.be.

NIEUWE VERLICHTING 
GRAVELTERREINEN  
HERDEREN
De gemeente zet in op vernieu-
wing van sportterreinen om zo 
kwalitatieve sportinfrastructuur 
te bieden. Zo werden in maart de 
lichtmasten van de gravelterrei-
nen in Herderen, waar TC Riemst 
op speelt, vernieuwd. Naast de 
masten zelf werd de verlichting 
vervangen door LED-armaturen. 
Tennis is een coronaproof sport en 
dat leverde in het voorbije jaar 150 
nieuwe leden op voor TC Riemst. 
De gemeente is blij met het feit dat 
haar inwoners zo sportief aan de 
slag zijn gegaan en dat stimuleren 
we graag.

CAMPAGNE  
FIETSVEILIGHEID
Op 22 maart is een grote fiets-
veiligheidscampagne van start 
gegaan. Op toepasselijke plaat-
sen of kruispunten staat nu een 
geheugensteuntje dat ons kan 
helpen om het veilig te houden 
voor elkaar. De campagne vraagt 
op een positieve manier aandacht 
voor onder andere het opletten bij 
het afslaan door automobilisten, 
veilig inhalen en gebruik van licht 
in het donker.

RECYCLAGEPARK
Vanaf nu is het recyclagepark 
geopend volgens de zomertijden. 
Bovendien is er een verandering 
ten opzichte van vorig jaar: het 
park is op dinsdag in plaats van 
donderdag geopend tot 18 uur. De 
zomertijd loopt t.e.m. 30 oktober.

RECTIFICATIE
In de vorige editie schreven we 
dat Joke Moors verzorgende is in 
Huyse Elckerlyc in Millen. Dit klopt 
niet. Ze is hoofdverpleegkundige 
aldaar.

VOORWOORD

Beste Riemstenaar,

De lente is officieel begonnen en de paasva-
kantie staat voor de deur. Wil je er even op uit?
Onze streek heeft heel wat moois te bieden 
om onze vrije dagen te vullen. Ook voor de 
kinderen staan er leuke activiteiten op het 
programma. De Buitenspeeldag ziet er dit jaar 
omwille van corona anders uit en vindt plaats 
op elf speellocaties in onze gemeente. Je leest 
er meer over in de uit-agenda van deze editie 
van de 37Zeventig.

April betekent ook: Erfgoeddag. Dit jaar vindt 
Erfgoeddag plaats op 24 en 25 april. 24 april 
ben je van harte welkom op onze avondwan-
deling, gecombineerd met de Erfgoeddag. 
Tijdens deze speciale editie, met als thema  
‘De Nacht’ nemen we je mee langs een beto-
verende route. Uiteraard organiseren we de 
wandeling coronaproof.

Verder informeren we je over het bouwproject 
met sociale koop- en huurwoningen in Zussen 
en geven we nieuws mee vanuit onze basis-
scholen. Hou ook onze weetjes op pagina 6 in 
de gaten, je steekt er veel van op. 

Meer dan 10 procent van de 18-plussers in 
Vlaanderen kreeg intussen een eerste prik 
tegen het coronavirus. Bedankt aan alle 
medewerkers in het vaccinatiecentrum en aan 
iedereen die zich laat vaccineren.

Vergeet ondertussen niet te genieten van de 
lente en de paaseitjes. Alvast een vrolijk Pasen!

Guy Kersten
Schepen van Openbare Werken – begraaf-
plaatsen – ruilverkavelingen – tewerkstelling  
– economie – middenstand  – aankoop –  
dorpen- en plattelandsbeleid – burgerzaken

Het gemeentebestuur vindt het 
belangrijk om een positieve bijdra-
ge te leveren aan het onderzoek 
van de ondergrondse mergelgroe-
ven en steunt de SOK met kennis 
en middelen. Het publiceren van 
deze studies is belangrijk om ook 

Al twintig jaar maakt Erfgoeddag het rijke roerend en immaterieel erfgoed zichtbaar 
en zet die op een originele en aantrekkelijke manier in de kijker. Op 24 en 25 april is het 
weer Erfgoeddag.  Het thema is deze editie: “De Nacht”. Gemeente Riemst organiseert 
daarom op 24 april een gratis avondwandeling en een proevertjestocht, uiteraard 
geheel coronaproof. Deze editie zetten we een selectie roerend en immaterieel erfgoed 
van Riemst in de kijker. Aanmelden voor de tocht? toerisme@riemst.be

WAT TE ONDERNEMEN 
MET KINDEREN IN DE 
PAASVAKANTIE?
De paasvakantie begint bijna. De ideale 
gelegenheid om leuke coronaproof 
activiteiten te doen met je kinderen.  
Kijk in de uit-agenda verderop in deze  
editie om inspiratie op te doen.ERFGOEDDAG: DE NACHT

WAT TE DOEN IN APRIL

BUITENSPEELDAG 21/04| 13:00 – 16:30
Op woensdag 21 april organiseert het gemeentebestuur de jaarlijkse buitenspeeldag. 
Wegens covid-19 zal deze een beetje anders dan anders verlopen. Op deze plekken kan 
je komen spelen:

1. Riemst: speel- en ontmoetingsplek Krinkelsgracht
2. Genoelselderen: aan zaal Sint-Maartenshof
3. Herderen: sport- en speelplein Herderen
4. Kanne: speelterrein Kanne
5. Membruggen: speelboomgaard Membruggen
6. Millen: ontmoetingsplek aan de achterzijde van Hoeve Henrotte
7. Val-Meer: speelterrein Val-Meer
8. Vlijtingen: speelterrein Deken Gelaesplein
9. Vroenhoven: speelterrein bij De Kommik
10. Zussen: speelterrein De Moult Zussen
11. Zichen-Bolder: speelterrein Bolder

Er wordt gewerkt in bubbels van 10 kinderen. Per dag zijn er 3 tijdssloten per locatie 
beschikbaar. Reserveren kan via www.riemst.be.

Organisatie?  Gemeentebestuur Riemst – DIENST JEUGD
Contact? DIENST JEUGD: 0479/10.88.62 – jeugd@riemst.be
Kostprijs?  Gratis

WORKSHOP ROLLETJE ROL 24/04 | 10:00 – 12:00
Muzische ontdekkingstocht met de jongste kleuters. De kleuters tasten, stapelen, rijgen, 
tekenen, fantaseren… Door te benoemen wat ze denken, zien en doen worden de 
kleuters spelenderwijs in hun taalontwikkeling gestimuleerd. Geschikt voor 2j – 4 j.

Locatie?   ’t Paenhuys, Paenhuysstraat 11, Riemst
Organisatie?  Gemeentebestuur Riemst – DIENST JEUGD
Contact?  DIENST JEUGD: 0479/10.88.62 – jeugd@riemst.be
Kostprijs?  Basistarief: € 5.00 – Sociaal tarief: € 2.50

ERFGOEDDAG: “DE NACHT” – AVONDWANDELING EN 
PROEVERTJESTOCHT 24/04 | 20:00 – 22:00
Op 24 april organiseert de gemeente in het kader van Erfgoeddag een avondwandeling 
en proevertjestocht. Tijdens een wandeling van ca. 5 kilometer geniet je van de magie 
van de nacht en krijg je via QR-codes en filmpjes uitleg over de vleermuis en het werk 
van de bakker, beiden nachtbrakers! Tussendoor proef je heerlijke streekgerechten op 
posten langs de route.

Geschikt voor alle leeftijden.

Locatie? Start aan de grotten aan het Avergat, Kanne
Organisatie?  Gemeentebestuur Riemst – Dienst toerisme
Contact? DIENST TOERISME: 012 44 03 70 – toerisme@riemst.be
Kostprijs? Gratis

onze inwoners op de hoogte te 
houden van ons unieke erfgoed 
en draagvlak te creëren voor het 
behoud en bescherming. De ge-
meente Riemst werkt samen met 
verschillende Agentschappen en 
organisaties aan de opmaak van 

een onroerenderfgoedrichtplan 
van de mergelgroeven waarbij een 
langetermijnvisie wordt opgesteld. 
Daarbij is de kennis en het onder-
zoek van de SOK van groot belang. 
Met deze visie en het plan wordt de 
veiligheid gewaarborgd met opti-
maal behoud van het erfgoed en de 
vleermuizen.

Editie 74 digitaal lezen? 
https://riem.st/sokmededelingen74

Via www.sok.nl kun je voor € 8,50 
per editie een abonnement nemen.
De publicatie valt dan twee keer 
per jaar in je brievenbus.

Door de klimaatverandering veranderen de weerspatronen. Meer neerslag in 
de winter en meer hitte en droogte in de zomer, afgewisseld met zeer hevige 
regenbuien. Om de effecten van deze extremere weersomstandigheden mee 
te helpen milderen, slaat de gemeente Riemst de handen in elkaar met de pro-
vincie Limburg. 

GEMEENTE RIEMST EN 
PROVINCIE LIMBURG PLANTEN 

SAMEN BOMEN VOOR 
HET KLIMAAT

Via een aantal projecten wordt ingezet 
op het aanplanten van extra bomen. 
Deze aanplant zorgt voor een verho-
ging van de opname van CO² en fijn-
stof. Deze ‘klimaatbomen’ zorgen bo-
vendien voor meer schaduw en koelte 
en houden de verdroging van de bo-
dem tegen.
De gemeente Riemst voorziet jaarlijks 
€ 10.000 voor de aanplant van kli-

Geplante bomen aan het wachtbekken in Vlijtingen.

Erfgoeddag is een initiatief van FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel 
erfgoed vzw, in samenwerking met de erfgoedgemeenschappen in 
Vlaanderen en Brussel | v.u. Olga Van Oost, p/a FARO. Vlaams steunpunt 
voor cultureel erfgoed vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel.

Download de 
ErfgoedApp

Het wijnkasteel Genoels-Elderen is de 
bakermat van de Belgische wijnen.

De watertoren van Heukelom is 
beeldbepalend.

In Riemst zit muziek in de genen.

In de mergelgrotten rijpen champignons 
op een bijzondere manier.

maatbomen. Riemst sloot nu voor dit 
bedrag een overeenkomst met de pro-
vincie Limburg voor de gezamenlijke 
aanplant van 79 hoogstambomen en 
1500 struiken in de provinciale wacht-
bekkens. De werken worden uitge-
voerd door het landschapsteam van 
Natuurpunt en zijn op 12 maart van 
start gegaan.

Het officiële campagnebeeld van “DE NACHT”.



HELP, WAAR ZIJN DE PAASEITJES NAAR TOE?  
03/04/21 – 17/04/21| 13:00 – 17:00
Volg de 3km lange speurtocht met opdrachten in Vroenhoven en help de paashaas het 
mysterie van de verloren paaseieren op te lossen.   

Locatie?  Het Hofje Vroenhoven Montenaekenweg 3770 Vroenhoven, (Riemst)
Organisatie?  Ouderraad Lafelt - Vroenhoven
Contact?  https://ouderraadvroenhovenlafelt.be
Kostprijs?  Aankoop van speurkaart kan via klas of online en kost 5 euro per gezin.

MUSICALKAMP (VAKANTIEKAMP PAASVAKANTIE)  
5 T.E.M. 9/04 | 09:30 – 15:30
Onder deskundige begeleiding van Christophe Coenegrachts (Kuifje, Best of Musical, 
Wittekerke,...), afkomstig uit Riemst en andere docenten word je een week lang onderge-
dompeld in het leven van een echte musicalartiest! Geschikt voor 6j – 12 j.

Locatie? ’t Paenhuys, Paenhuysstraat 11, Riemst
Organisatie?  The Music Cave
Contact? http://www.themusiccave.be
Kostprijs? € 150 voor de 1ste inschrijving -  2de, 3de,... inschrijving binnen hetzelfde 

gezin: € 140. Leden The Music Cave: € 120: incl. verzekering en tussen-
doortjes; excl. middagmaal

KOOKWORKSHOP 1: GEHAKTBROOD MET PUREE EN 
BLOEMKOOL 06/04/21 | 17:00 – 18:30
Koken samen met de Dienst Jeugd. Geschikt voor jongeren geboren tussen 2005 en 2009. 
Inschrijven verplicht.
Locatie? Vanuit je eigen keuken – ONLINE
Organisatie?  Dienst Jeugd
Contact? jeugd@riemst.be of +32 479 10 88 62 (WhatsApp)
Kostprijs? Gratis

KIDS-INSTUIF DAG TC RIEMST 8/04 | 13:00 – 16:00
Locatie? St.-Jansstraat 8, 3770 Riemst
Organisatie?  TennisClub riemst - www.tcriemst.be
Contact? Laura Van Grevenstein - 0031 6 41 029 500
Kostprijs? Gratis

KOOKWORKSHOP 2: STOOFVLEES MET APPELMOES 
EN FRIETJES 14/04/21 | 17:00 – 18:30
Koken samen met de Dienst Jeugd. Geschikt voor jongeren geboren tussen 2005 en 2009. 
Inschrijven verplicht.
Locatie? Vanuit je eigen keuken – ONLINE
Organisatie?  Dienst Jeugd
Contact? jeugd@riemst.be of +32 479 10 88 62 (WhatsApp)
Kostprijs? Gratis

WORKSHOP MUZIEK 15/04 | 09:30 – 11:30
Locatie?  Kerkstraat 35, Zichen 
Organisatie?  Kunstacademie Voeren - Riemst
Contact?  www.academievoerenriemst.be
Kostprijs?  € 15

WORKSHOP MUZIEK 15/04 | 13:30 – 15:30
Locatie?  Kloosterstraat 19, Voeren 
Organisatie?  Kunstacademie Voeren - Riemst
Contact?  www.academievoerenriemst.be
Kostprijs?  € 15

WORKSHOP SMARTPHONEFOTOGRAFIE 21/04/21 + 
VERVOLG OP 28/04/21 | 19:00
Hoe maak je mooie foto’s met je GSM? Waar let je op? Dit alles ontdek je tijdens deze 
online workshop. Max. 8 deelnemers. Inschrijven verplicht.
Locatie? Vanuit je eigen keuken – ONLINE
Organisatie?  Dienst Jeugd
Contact? jeugd@riemst.be of +32 479 10 88 62 (WhatsApp)
Kostprijs? Gratis

KOOKWORKSHOP 3: LASAGNE (VEGETARISCH /  
BOLOGNAISE) 22/04/21 | 17:00 – 18:30
Koken samen met de Dienst Jeugd. Geschikt voor jongeren geboren tussen 2005 en 2009. 
Inschrijven verplicht.
Locatie? Vanuit je eigen keuken – ONLINE
Organisatie?  Dienst Jeugd
Contact? jeugd@riemst.be of +32 479 10 88 62 (WhatsApp)
Kostprijs? Gratis

WAT TE DOEN IN APRIL
Let op: wijzigende corona-voorschriften kunnen invloed hebben op de hier 
vermelde evenementen en data.

De Gewestelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij Woonzo plant in samenwerking met de 
Gemeente Riemst de bouw van 41 hedendaagse sociale woningen binnen het project “De 
Moult II” te Zussen. Het gaat over 24 sociale koopwoningen met 3 slaapkamers en 17 sociale 
huurwoningen met 2 tot 3 slaapkamers. 2 huurwoningen worden voorzien voor personen met 
een handicap. Alle woningen zullen ook voorzien worden van een carport en aansluitende 
tuinberging. Zo komen we tegemoet aan de vraag naar goedkopere, maar degelijke koop- en 
huurwoningen in onze gemeente.

Het gemeentebestuur van Riemst besliste 
op 8 maart om Jaap van Rennes postuum 
te benoemen tot ereburger van Riemst. 
Die eer valt de in 2019 overleden van 
Rennes ten deel omwille van het feit dat 
hij zich op een uiterst bijzondere manier 
verdienstelijk heeft gemaakt om Riemst 
verder op de kaart te zetten. 

Van Rennes deed dit door het Wijnkasteel 
Genoels-Elderen en de bijbehorende wijn-
gaarden te stichten. Hij baande het pad 
voor andere wijnbouwers in België en zette 
België met zijn Pinot Noir en Chardonnay 
op de kaart als wijnland. De goedlachse van 

GEFLITST

1. Het Huis van het Kind Riemst stelde rugzakjes samen om kinderen met een verhoogde tegemoetkoming te 
ondersteunen in hun vrijetijdsbesteding. 

2. Riki Rangers spannen zich in om de buurt op te ruimen.
3. Medewerkers van de Technische Dienst krijgen les in het veilig werken met de kettingzaag. 
4. Tijdens snoeiwerkzaamheden wordt een luchtschacht van de groeve Muizenberg in Kanne zichtbaar.

1 2

3

SOCIALE WONINGBOUW ZUSSEN RIEMST GEZONDE GEMEENTE

4
ONDERSTEUNING KINDEREN  
MET VRIJETIJDSMATERIALEN

In het kader van extra corona-subsidies 
heeft Huis van het Kind Riemst een project 
opgestart om kinderen met een verhoogde 
tegemoetkoming te ondersteunen in 
hun vrijetijdsbesteding. Er zijn rugzakjes 
samengesteld met spelmaterialen, een 
waardebon om te kunnen deelnemen 
aan een lokaal vrijetijdsinitiatief en 
informatiefolders. In samenwerking met de 

mutualiteiten willen we iedereen bereiken 
die recht heeft op een rugzakje. Kinderen 
tussen 6 en 12 jaar met een verhoogde 
tegemoetkoming kunnen hun rugzakje 
gratis komen afhalen bij Huis van het Kind 
op donderdag 08 april tussen 10.00u en 
12.00u of 13.00u en 15.00u. Verhinderd? Bel 
dan even: 0491-71 72 41.

GBS DE DRIESPRONG EN DE KLINKER NEMEN DEEL 
AAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
GBS De Klinker en GBS De Driesprong 
zijn geselecteerd voor het project 
“CurieuzeNeuzen in de tuin”. Het project 
onderzoekt hoe we beter kunnen omgaan 
met de effecten van steeds warmere en 
drogere zomers. Hoe zorgen we ervoor 
dat onze tuin een verkoelende plek blijft 
tijdens een hittegolf? En hoe wapenen 
we onze tuinen, parken, akkers en 
natuurgebieden beter tegen de droogte? 

NIEUWS VANUIT DE 
GEMEENTELIJKE BASISSCHOLEN 

Om deze vragen te beantwoorden wordt 
de hitte en droogte in heel Vlaanderen 
zeer gedetailleerd in kaart gebracht. 
Het is een uitdagend wetenschappelijk 
probleem en vraagt heel veel meetpunten. 
Daarom doet men een beroep op 5.000 
burgerwetenschappers en ook scholen 
kunnen deelnemen, waaronder dus GBS 
De Klinker en GBS De Driesprong. Op het 
grasveld van beide scholen is inmiddels 
een meetinstrument geplaatst.

19-25 APRIL: WEEK VAN DE VALPREVENTIE
Vallen is een veel voorkomend probleem bij ouderen. Ongeveer één op drie 65-plussers valt 
minstens eenmaal per jaar. Een val kan ernstige lichamelijke, sociale en financiële gevolgen 
hebben. Hoewel vaak gedacht wordt dat vallen hoort bij het ouder worden, kunnen veel 
vallen voorkomen worden als de onderliggende risicofactoren worden aangepakt. Enkele van 
deze risicofactoren zijn: 

• verminderd evenwicht, spierkracht en mobiliteit
• ongezonde voeding
• onveilige omgeving
• onaangepast schoeisel

Meer informatie en de overige risicofactoren kan je terugvinden op www.valpreventie.be

VLOTTE VACCINATIE DANKZIJ VRIJWILLIGERS 
De vaccinatiecampagne voor de inwoners van Bilzen, Hoeselt en Riemst komt goed 
op gang. De meeste zorgverleners werden al ingeënt en de eerste uitnodigingen voor 
65-plussers zijn de deur uit. Er wordt gevaccineerd in volgorde van oudste naar jongste. 
Afhankelijk van de levering van de vaccins wordt de capaciteit uitgebreid. Dat is enkel 
mogelijk dankzij de inzet van honderden enthousiaste vrijwilligers. 

Al meer dan 800 personen uit Bilzen, Hoeselt en Riemst hebben zich aangemeld als vrijwilliger 
en ze worden naar gelang de behoefte gebeld om ingezet te worden. Binnenkort zal gestart 
worden met het inzetten van deze vrijwilligers. De bezoekers zijn dankbaar en blij dat ze 
eindelijk hun prik krijgen. Het geeft ons samen terug perspectief in het leven en neemt de 
angst weg om ziek te worden.

Ook meehelpen? www.riemst.be/vaccinatiecentrum
Heb je vragen over vaccineren? www.laatjevaccineren.be

DE GELUKSDRIEHOEK
Eind 2020 lanceerde de Vlaamse Overheid ‘De 
Geluksdriehoek’. In deze tijden van beperkende 
maatregelen wordt ons ‘geluk’ wel eens op de proef 
gesteld. Riemst wil zich, als ‘Gezonde Gemeente’, 
inzetten voor de ontwikkeling en ondersteuning 
van de gezondheid van haar burgers. De 
geluksdriehoek bestaat uit 3 grote bouwblokken. 

www.geluksdriehoek.be
Deze 3 onderdelen zijn even belangrijk en 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Bezoek www.geluksdriehoek.be en  
sta stil bij je geluk door een paar 
oefeningen te doen die op de website 
voorhanden zijn. Binnenkort 
komt Riemst met een speciale 
gelukswandeling die je uitnodigt 
stil te staan bij je eigen geluk.

Jouw evenement hier ook zien verschijnen? Geef je activiteit tijdig in via  
www.uitdatabank.be! De volgende kalender (editie mei) verschijnt eind april,  
evenementen dienen vóór 5 april ingevoerd te zijn in de UiTdatabank.  
Meer info op www.riemst.be.  

Van de Jhukkelommerwèèg tot de 
Pestoêr Counestraot; dialect, dat moet 
je koesteren!
 
Om het Riemstse dialect mede in stand 
te houden, besliste het gemeentebestuur 
om geleidelijk aan alle straatnaambor-
den in de gemeente te voorzien van de 
gepaste benaming in het dialect. Gogri, 
het geschied- en oudheidkundig genoot-
schap van Riemst, werkte hier aan mee. 
De verschillende heemkundige kringen 

Vanaf 1 april is de nieuwe PMD-zak 
een feit. Er gelden tevens nieuwe sorteer-
regels voor PMD. De nieuwe regels staan 
afgebeeld op de zak zelf. Zo mogen er 
meer soorten plastic toegevoegd worden, 
maar worden de regels voor verpakkin-
gen als drankkartons strenger.

STRAATNAMEN VROENHOVEN 
IN DIALECT

NIEUWE PMD-ZAK

in de gemeente vertaalden stap voor stap 
alle straatnamen “naar het plat”. Nu is het 
dorp Vroenhoven aan de beurt, waar bin-
nenkort de eerste straten van hun dialect-
naam zullen worden voorzien.

Na Vroenhoven zijn enkel nog Vlijtingen 
en Riemst aan de beurt. Zo heeft spoedig 
elke Riemstse straat ook een officiële dia-
lectnaam. Ons sappige dialect staat onder 
druk en dat is een jammere zaak. Uiter-
aard willen we dit belangrijke stukje van 
ons erfgoed niet verloren laten gaan.

NIEUWE MAATREGELEN VERBETERING 
SITUATIE PERSONEN MET BEPERKING
Vanaf 2021 zijn er nieuwe federale maatregelen om de situatie voor personen met een 
beperking te verbeteren. Dit verandert er concreet:

1. De coronapremie voor wie de inkomensvervangende (IVT) of integratietegemoet-
koming (IT) ontvangt, werd verlengd tot en met maart 2021.

2. Als je al een integratietegemoetkoming hebt, zal die herberekend worden en het  
recht met terugwerkende kracht (vanaf januari 2021) worden toegekend. 

3. De leeftijdsgrens voor het recht op IVT/IT is verlaagd naar 18 jaar en zal toegekend 
worden vanaf 1 augustus 2020.

4. Sinds 2021 wordt er geen rekening meer gehouden met het inkomen van de partner 
voor het berekenen van de integratietegemoetkoming.

Heb je al een IVT/IT? Dan hoef je zelf niets te doen. 

Nog geen IVT/IT en heb je ook geen recht op bijkomende kinderbijslag?
Doe dan je aanvraag op handicap.belgium.be (vanaf 17 jaar).

Heb je al een dossier voor de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte? Dan neemt de FOD vanzelf contact met je op om de aanvraag 
verder in orde te maken.

Meer informatie:
Sociaal Huis, Paenhuisstraat 15, 3770 Riemst - 012 44 09 10 - sociaalhuis@riemst.be

JAAP VAN RENNES 
POSTUUM EREBURGER RIEMST

Rennes zorgde met zijn ondernemerschap 
ervoor dat Riemst bij nieuwe doelgroepen in 
de kijker gespeeld werd, daarmee het toeris-
me in Riemst aanwakkerend. 

Voor zijn grote inzet voor de wijnbouw in het 
algemeen en voor de promotie van Riemst 
in het bijzonder zijn we hem voor altijd 
dankbaar. Het is voor het gemeentebestuur 
dan ook vanzelfsprekend dat hij de hoogste 
Riemstse eer toebedeeld krijgt. Het erebur-
gerschap van Riemst wordt slechts één keer 
per drie jaar aan iemand toegekend. Echtge-
note Jeanne van Rennes nam de oorkonde 
in naam van Jaap in ontvangst.

Heb je nog oude PMD-zakken liggen? Geen 
probleem, deze kun je nog tot het einde van 
het jaar gebruiken, maar je moet je wel aan 
de nieuwe sorteerregels houden.

OVER DE BORDEAUXZAKKEN
Vorig jaar werden deze vervangen. Wanneer 
je nog bordeauxzakken hebt liggen, kun je 
deze tot het einde van dit jaar nog gebrui-
ken. 

Eerder kreeg Zussen al straatnamen in het dialect.

Locatie nieuwe sociale woonkavel De Moult II te Zussen.

Echtgenote Jeanne van Rennes nam de oorkonde in naam van Jaap in ontvangst. 


