
WEETJES
KOM LANGS MET JOUW 
VERHAAL OVER CONGO EN 
LIMBURG
Naar aanleiding van 60 jaar onafhan-
kelijkheid organiseert Erfgoed Has-
pengouw een verzameldag. Op die 
dag willen we de link tussen Limburg 
en Congo in kaart te brengen. Ben je 
geboren in Congo, heb je zelf de on-
afhankelijkheid meegemaakt of heb 
je nog brieven, postkaarten, video’s of 
foto’s uit de koloniale periode? 

Kom dan zeker even langs op de Verza-
meldag op zaterdag 15 februari van 
14.00 tot 17.00 uur in de cafetaria 
van het Woonzorgcentrum Demerhof 
in Bilzen. Meer informatie via www.
bacongolimburg.be of www.erfgoed-
haspengouw.be. 

ONROERENDERFGOEDPRIJS 
2020
In 2020 wordt voor de vijfde keer de On-
roerenderfgoedprijs vanuit de Vlaam-
se overheid uitgereikt. Het kan gaan 

om bouwkundig, landschappelijk en 
archeologisch erfgoed. Zowel particu-
lieren, openbare besturen als andere 
initiatiefnemers kunnen een project 
indienen. Dit jaar kan alleen erfgoed 
deelnemen dat op regelmatige basis 
geheel of gedeeltelijk toegankelijk is 
voor het grote publiek. Inschrijven 
kan t.e.m. zondag 1 maart. Meer in-
formatie via www.riemst.be.

CONTAINERPARK
Sinds kort staat het reglement betref-
fende de tarieven op aanvoer van af-
valstoffen aan de geautomatiseerde 
recyclageparken van limburg.net on-
line. Op onze website www.riemst.be, 
via de knoppen Wonen – Milieu – Afval 
– Recyclagepark, vind je het reglement 
terug.

OPROEP: DEELNEMERS 
MILIEURAAD
Ben je geïnteresseerd in het gemeente-
lijk milieu- en natuurbeleid? Denk mee 
en adviseer het beleid! De milieuraad 
bespreekt milieu- en natuurthema’s, 
werkt voorstellen uit, voert indien no-
dig en mogelijk onderzoeken, doet 
voorstellen over verschillende ge-
meentelijke plannen, enzovoort. 

Om inwoners nog meer te betrekken 
in ons beleid, willen we voortaan aan 
de slag gaan met werkgroepen. Deze 
bestaan uit leden van de milieuraad, 
deskundigen of andere geïnteresseer-
den. De werkgroepen kunnen een 

permanent of tijdelijk karakter hebben 
en worden samengesteld afhankelijk 
van het project, bijvoorbeeld rond 
bermen, klimaat, biodiversiteit… Bij 
interesse mag je mailen naar milieu@
riemst.be. 

VOORLEESHALFUURTJE: 
DE EERSTE SCHOOLDAG VAN 
MILAN (2,5 JAAR) 
Op woensdag 19 februari om 14.30 
uur vindt in bibliotheek De Boekerij 
het eerste voorleeshalfuurtje plaats 
waarin de eerste schooldag van Milan 
wordt besproken. Alle kindjes die bin-
nenkort starten met hun eerste school-
dag mogen deelnemen. Eerst wordt er 
aan de hand van het boekje van Milan 
verteld hoe zo’n schooldag eruitziet en 
nadien gaan de kinderen op een toffe 
manier aan de slag met knutselma-
teriaal. De ouders krijgen die dag ook 
tips over hoe ze hun kindje het best 
voorbereiden op deze spannende dag. 
Achteraf krijgen de kinderen het boek-
je van Milan mee naar huis. 

De Fietsbieb is een initiatief van bewe-
ging.net Limburg in samenwerking met 
Kringwinkel Reset, met steun van de 
gemeente Riemst en de Vlaamse Over-
heid. Een initiatief dat stilaan onze pro-
vincie aan het veroveren is. Op zater-
dag 22 februari opent ze haar deuren in 
Riemst! 

Enkele maanden geleden, tijdens de Dag van de 
Kringwinkel, organiseerde Fietsbieb Riemst al 
een inzameldag voor kinderfietsen. Dat leverde 
haar zo’n twintigtal fietsen op. Gedurende het 
najaar hebben nog heel wat mensen fietsjes bin-
nengebracht bij de Kringwinkel. 

EEN CONCEPT DAT WERKT 
Dankzij de Fietsbieb kan je een zeer herkenbare, 
vervelende situatie oplossen. Je hebt nog maar 
net een gloednieuwe fiets gekocht voor je zoon 
of dochter, in perfecte staat. Je kind is echter zo 
snel gegroeid, dat je alweer op zoek moet naar 
een grotere, waarschijnlijk duurdere tweewieler. 
Niet met de Fietsbieb! Je leent er een tweede-
hands kinderfiets en als de fiets te klein gewor-
den is, ruil je hem in voor een groter model. 

Het uitleensysteem verhoogt niet alleen het 
comfort en plezier van het fietsen, maar je bent 
bovendien veel veiliger in het verkeer op een 
fiets in de juiste maat. Ook speelt de Fietsbieb 
volop in op ‘het nieuwe delen’, staat circulaire 
economie voorop en spoort ze kinderen aan om 
meer de fiets te gebruiken als dagelijks vervoer-
middel.

FIETSBIEB RIEMST IS ER 
KLAAR VOOR 
Met ondertussen een veertigtal fietsen onder de 
arm, is Fietsbieb Riemst klaar voor de opening. 
Die zal plaatsvinden op zaterdag 22 februari 
van 10.00 uur tot 12.00 uur in het lokaal ach-
teraan Kringwinkel Reset (Spaalderweg 7). 

Toch blijven geschonken fietsen meer dan wel-
kom! Zo kunnen we er meer kinderen plezier 
mee doen. Ruil je trouwens je eigen fiets in, dan 
is het eerste jaar lidmaatschap gratis en betaal 
je enkel de waarborg van twintig euro voor de 
ontleende fiets. 

De Provincie Limburg zet samen met zes Haspengouwse gemeen-
ten, Stebo en het Innovatiesteunpunt een participatief traject op, 
waarbij bewoners de noden voor hun eigen dorp benoemen en toe-
komstideeën ontwikkelen die inspelen op de leefbaarheid en het 
voorzieningenniveau op het platteland. In het kader van het Euro-
pees plattelandsprogramma Leader werd het project Dorp aan zet 
goedgekeurd op de Plaatselijke Groep Haspengouw van Leader op 
1/12/2017.  

IN DE KIJKER 

DE FIETSBIEB OPENT
HAAR DEUREN IN RIEMST 

ZONDAG 23/02 | 14U30
CARNAVALSSTOET KANNE
Om 14.30 uur start de carnavalsstoet in de 
straten van Kanne. Gedurende de stoet wordt 
er erwtensoep verdeeld. Aansluitend volgt 
het carnavalsbal.
Locatie: straten van Kanne – zaal Alliance, 
Steenstraat 12, Kanne
Organisatie: CV De Witters
Contact: 0473 96 11 62

DONDERDAG 20/02 | 19U30
LEZING ‘HET LEVEN’, ALLEMAAL 100 
WORDEN?
Locatie: Dienstencentrum De Linde, Paen-
huisstraat 11, Riemst
Organisatie: Neos Riemst
Contactpersoon: Yvan Vos – 012 45 28 00 – 
0474 64 82 12 – yvan.vos@skynet.be
Prijs: leden = gratis – niet-leden = 2 euro

VRIJDAG 21/02 | 20U11
PRINSENBAL VROENHOVEN
Locatie: tent op het kerkplein, Vroenhoven
Organisatie: CV De Smokkeleire
Contactpersoon: Bart Geurts - 0498 46 51 73  

DIENSTENCENTRUM ACTIVITEITEN
Locatie: Dienstencentrum De Linde - Paenhuisstraat 11 – 3770 Riemst – tel. 012 26 88 91 – 
dienstencentrum@riemst.be 

WAT TE DOEN IN FEBRUARI

MAANDAG 24/02 | 14U15
CARNAVALSSTOET VROENHOVEN
Om 14.15 uur carnavalsstoet met achteraf 
carnavalsbal.
Locatie: tent op het kerkplein, Vroenhoven
Organisatie: CV De Smokkeleire 
Contactpersoon: Bart Geurts - 0498 46 51 73 

DONDERDAG 27/02 | 22U00
BLOEMSCHIKKEN VOORJAAR
Creatief werken met bloemen in een leuke en 
ontspannen sfeer.
Locatie: Parochiaal Centrum, Kloosterstraat 
18, Vlijtingen
Organisatie: Gezinsbond Vlijtingen
Contactpersoon: Fabienne Kellens – 0473 51 
01 79 – fabiennekellens@skynet.be 
Prijs: vanaf 5 euro per les

ZATERDAG 29/02 | 21U00
PRINSESSENBAL CV DE KNAPZÈK
Bal van de prins met bekendmaking van zijn 
prinses 2020.
Locatie: zaal De Vrije Burgers, Bergstraat 36a, 
Val-Meer
Organisatie: CV De Knapzèk
Contact: info@knapzek.be
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VOORWOORD

Beste Riemstenaar 

Februari belooft weer een maand vol toffe ac-
tiviteiten te worden. De Culturodroom pakt 
alvast uit met een drukke voorjaarskalender. 
Daarnaast beginnen binnenkort de carnavals-
stoeten. Meer informatie over de events in de 
buurt vind je in onze UiTinRiemst van dit in-
foblad. 

Op zaterdag 22 februari opent Fietsbieb 
Riemst haar deuren. Het waardevolle hieraan 
is dat je er een fiets kan huren en als deze te 
klein is, hem gewoon weer kan inruilen voor 
een andere. Hiermee steunen we de kringloo-
peconomie en willen we onze inwoners aan-
sporen de fiets steeds meer te gebruiken als 
een dagelijks vervoermiddel. 

Ook is het in februari weer tijd voor ‘Tournée 
Minérale’, een maand zonder alcohol. Dit om-
vat veel meer voordelen dan je je zou kunnen 
inbeelden. Lees er meer over op pagina 2. 

Vanaf nu zal je elke maand een ‘investering 
in de kijker’ kunnen lezen in de 37zeventig. 
Deze maand bespreken we de werken op de 
Smisstraat en Ophemmerstraat in Vlijtingen. 
Benieuwd naar wat we gerealiseerd hebben? 
Neem dan vlug een kijkje op pagina 3.

In het project ‘Dorp aan zet’ mogen bewoners 
hun noden benoemen en toekomstideeën 
ontwikkelen voor hun eigen dorp. Zo krijgen 
de inwoners van Genoelselderen de kans om 
de leefbaarheid in hun dorp na te gaan. Alles 
daarover op pagina 4.

Ik wens je veel leesplezier,

Guy kersten
Schepen van openbare werken, begraafplaat-
sen, ruilverkavelingen, tewerkstelling, econo-
mie, middenstand, aankoop, dorpen- en plat-
telandsbeleid en burgerzaken.

MARK VOS - burgemeester - CD&V

 Mark.vos@riemst.be

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

Bevoegdheden: beleid - bestuur - planning en innovatie 
- communicatie - personeel - politie - brandweer 
- financiën - patrimonium - Ruimtelijke Ordening - 

wonen/huisvesting/woonbeleid - groeven - nutsvoorzieningen

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

SCHEPENEN

ALGEMEEN DIRECTEUR 
Guido Vrijens, algemeen directeur 
guido.vrijens@riemst.be
tel. 012 44 03 01

GEMEENTERAADSLEDEN 

CD&V Cilissen Bert, voorzitter Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn, bert.cilissen@riemst.be, gsm 0495 79 88 47 | Huls Anja, anja.huls@
hotmail.com, gsm 0468 12 33 64 | L’Hoëst Joël, joellhoest@hotmail.com, gsm 
0498 91 86 56 | Loyens Mieke, mieke.loyens@skynet.be, gsm 0474 72 42 57 | 
Mulleners Laura, lm141194@hotmail.com, gsm 0474 48 09 98 | Nicolaes Jean, 
jean.nicolaes@telenet.be, gsm 0497 06 01 39 | Renkens Davy, davyrenkens@
hotmail.com, gsm 0494 61 89 99 | Slangen Anja, anja.slangen@telenet.be, gsm 
0479 40 20 46
N-VA Beusen Anita, anita.beusen@pandora.be, gsm 0497 18 40 52 | Chanson Yves, 
yves.chanson@n-va.be, gsm 0475 33 62 68 | Jacobs Dirk, dirk.jacobs83@telenet.
be, gsm 0473 22 05 68 | Peumans Jan, janpeumans@gmail.com, gsm 0475 48 50 
91 | Stratermans Gerard, gerard.stratermans@telenet.be, gsm 0475 81 74 13
OPEN VLD Coenegrachts Steven, steven.coenegrachts@openvld.be, gsm 0477 
36 81 11 | Janssen Patrick, janssentandtechniek@hotmail.com, tel. 012 45 29 29 | 
Noelmans Jan, jan.noelmans@openvld.be, gsm 0496 79 32 16 | Smets Marie-Elise, 
boekhouding@allfreez.be, gsm 0470 02 31 04 | Stevens Ludwig, ludwig.stevens@
sterimed.be, gsm 0473 34 64 55
Vlaams Belang Lemmens Danny, lemmens1danny@gmail.com,  
gsm 0473 47 20 79

LEDEN BIJZONDER COMITÉ SOCIALE DIENST 
(voorzitter: Mathieu Eycken)

CD&V Debay Miet, miet1979@yahoo.com, gsm 0496 50 64 24 | Rachelle Onclin, 
rachelle.onclin@gmail.com, gsm 0499 56 68 98 | Geelen Philippe, geelenphilippe@
gmail.com, gsm 0471 64 14 44 | Reynaerts Daniëlle, reynaerts.danielle@gmail.
com, gsm 0496 62 22 86
OPEN VLD Festjens Hilde, hilde.festjens@telenet.be, gsm 0496 52 76 74 | Mathieu 
Cleuren, mateocolores@gmail.com, gsm 0479 52 62 19
N-VA Liesens Karen, karen_liesens@hotmail.com, gsm 0473 69 49 51 | Konings 
Marc, marckonings@msn.com, gsm 0472 86 73 54

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

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

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

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

NOODNUMMERS
(alfabetisch geordend) 

GENOELSELDEREN 
AAN ZET  

Zo krijgen o.a. de inwoners van Ge-
noelselderen de kans om de leefbaar-
heid in hun dorp na te gaan. In Kanne 
werd het volledige traject al doorlo-
pen, met mooie resultaten. 

Tijdens een viertal sessies werken de 
inwoners hun toekomstvisie uit. En 
na toetsing aan de visie van het lokale 
bestuur, zullen ze zelf overgaan tot een 
effectieve realisatie. 

Dorp aan zet strijkt op dinsdag 18 
februari 2020 tussen 19.00 uur en 
21.00 uur neer in Genoelselderen 
voor een eerste kennismaking met de 
inwoners. 

Heb jij zin om mee te denken over de 
toekomst van Genoelselderen? Heb jij 
creatieve ideeën over hoe het anders 
kan? Wil jij graag zelf het heft in han-
den nemen in Genoelselderen? Kom 
dan op 18 februari naar het startmo-
ment in het PCC Sint-Maartenshof 
vzw (Sint-Maartenstraat 54) in Ge-
noelselderen voor een gesprek en een 
drankje. 

Het Innovatiesteunpunt en Stebo zijn 
aanwezig om naar jouw ideeën te luis-
teren. Je loopt binnen en buiten wan-
neer het jou past.

Na het startmoment zullen we effectief 
aan de slag gaan. De vier werkses-
sies staan ingepland op dinsdag 3 
maart, woensdag 18 maart, don-
derdag 2 april en dinsdag 21 april. 
Deze starten telkens om 19.30 uur en 
vinden plaats in het Sint-Maartenshof. 

Wil je graag meer weten over het 
project? 
Bezoek dan de website www.dorpaan-
zet.be of volg de Facebook-pagina 
www.facebook.com/dorpaanzet. 

Heb je nog vragen? Contacteer ons via 
info@dorpaanzet.be. 

 

 

 

Genoelselderen aan zet 

De Provincie Limburg zet samen met zes Haspengouwse gemeenten, Stebo en het 
Innovatiesteunpunt een participatief 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. In het kader van het Europees plattelandsprogramma 
Leader werd het project Dorp aan zet goedgekeurd op de Plaatselijke Groep Haspengouw van 
Leader op 1/12/2017.  
 
Zo krijgen meer specifiek o.a. de inwoners van Genoelselderen de kans om de leefbaarheid in hun dorp 
na te gaan. In Kanne werd het volledige traject al doorlopen, met mooie resultaten.  
Tijdens een viertal werksessies werken de inwoners hun toekomstvisie uit. En na toetsing aan de visie 
van het lokale bestuur, zullen ze zelf overgaan tot een effectieve realisatie.  
 
Dorp aan zet strijkt op dinsdag 18 februari 2020 tussen 19.00 uur en 21.00 uur neer in 
Genoelselderen voor een eerste kennismaking met de inwoners.  

Heb jij zin om mee te denken over de toekomst van Genoelselderen? Heb jij creatieve ideeën over 
hoe het anders kan? Wil jij graag zelf het heft in handen nemen in Genoelselderen? Kom dan op 18 
februari naar het startmoment in het PCC Sint-Maartenshof vzw (Sint-Maartenstraat 54) in 
Genoelselderen voor een gesprek en een drankje.  

Het Innovatiesteunpunt en Stebo zijn aanwezig om naar jullie ideeën te luisteren. 
Je loopt binnen en buiten wanneer het jou past. 
 
Na het startmoment zullen we effectief aan de slag gaan. De vier werksessies staan ingepland op 3 
maart,18 maart, 2 april en 21 april. Deze starten telkens om 19.30 uur en vinden plaats in het Sint-
Maartenshof.  
 
Wil je graag meer weten over het project? Bezoek dan de website www.dorpaanzet.be of volg de 
Facebook-pagina www.facebook.com/dorpaanzet.  

Heb je nog vragen? Contacteer ons via info@dorpaanzet.be.  

 
 

 

 

VAN DINSDAG 4/02 TOT 17/03 | 
9U00 – 12U00
BLIKSEMSNEL OP WEG MET JE 
WINDOWS PC
Je leert gedurende 6 lessen de basisbegin-
selen van het computergebruik en van het 
bestandsbeheer in Verkenner. Daarnaast 
proef je ook al van het internet en leer je de 
mogelijkheden van kantoorsoftware ken-
nen. Wij maken in de klas gebruik van het 
besturingssysteem Windows 10 dat je ook 
al op jouw computer thuis geïnstalleerd 
hebt. Deze cursus is de ideale opstap naar 
andere computeropleidingen.        
Prijs: 30 euro – inschrijven verplicht

VAN DINSDAG WOENSDAG 5/02 
TOT 18/03 | 13U30 – 16U30
BLIKSEMSNEL OP WEG MET  
OFFICE 365
In 6 lessen tijd verkrijg je een goed beeld 
van de mogelijkheden van Word, Excel, Ac-
cess en Powerpoint. Je maakt kennis met 
de basiswerking van elk programma en je 
leert enkele basisdocumenten opmaken 
en instellen. Na de cursus kan je ervoor kie-
zen om je te specialiseren in een specifiek 
Office-programma.
Prijs: 30 euro – inschrijven verplicht

DINSDAG 11/02 OF DINSDAG 
25/02 | 9U30 – 11U30
COMPUTERHULP VOOR  
SENIOREN
Problemen bij het gebruik van je PC, lap-
top of tablet? Laat je dan helpen door onze 
vrijwilliger in het dienstencentrum. Op de 
vermelde dagen en uren is hij, per persoon 
maximum 1 uur, ter beschikking voor alle 

computervragen. Samen zoeken jullie 
naar een oplossing voor de ondervonden 
problemen. Breng je eigen toestel mee, 
zodat de nodige aanpassingen onmiddel-
lijk kunnen gebeuren. 
Begeleider: Edmond Vos
Prijs: 5 euro – enkel op afspraak

WOENSDAG 12/11 EN 26/11 | 
13U30 – 16U30
BREICAFÉ
Breien en haken is hip, voor jong en oud. 
Beginnelingen en ervaren breisters kunnen 
elkaar om de 2 weken ontmoeten in het 
OKRA-Breicafé in het dienstencentrum. Je 
breit op eigen tempo wat je wil, terwijl je 
gezellig met elkaar keuvelt en geniet van 
een kopje koffie. Als je vastzit, is er altijd 
iemand die je kan helpen.
Prijs: gratis – koffie en frisdranken aan 
1 euro – op voorhand inschrijven is niet 
nodig

MAANDAG 17/02 | 14U00 – 16U30
LEZING COGNITIEVE FITNESS
Cognitieve fitness combineert fysieke 
inspanning met intellectuele uitdaging en 
maakt gebruik van bewuste ontspanning. 
Het werkt preventief tegen dementie en bij 
psychische klachten. Daarnaast richt het 
zich op het behoud en de verbetering van 
zowel de fysieke als cognitieve vitaliteit. Dit 
is effectief voor ouderen, mensen met cog-
nitieve problemen en natuurlijk iedereen 
die zijn/haar hersenen gezond wil houden.
Prijs: leden VIEF = 2 euro; niet-leden = 3 euro
Inschrijven verplicht, via Guy Bruggen – 
012 45 26 58 of Ludo Martens – 012 21 82 
94

Rondreizende tentoontstelling  
fotoboek Riemst, ook in 2020  P. 2

De nieuwe Culturodroomkalender  
is er  P. 2 

Doe jij mee aan Tournée Minérale?  P. 2

1 maart: Complimentendag  P. 3

IETS VOOR JOU? 
Ben je geënthousiasmeerd door het hele Fiets-
biebverhaal? Dan zoeken wij jou! De Fietsbieb 
draait namelijk volledig op de inzet van vrijwil-
ligers, en zij zijn op zoek naar versterking. Ont-
haal, administratie en/of mechaniek, iets voor 
jou? 

Meld je dan aan via fietsbiebriemst@gmail.com 
of gsm 0475 61 18 34. 



WOENSDAG 5/02 | 14U00 – 16U00
FILMVOORSTELLING MINUSCULE 2 
(6-10 JAAR)
Wanneer de eerste sneeuwvlokken vallen in 
de vallei, is het tijd om de wintervoorraad 
aan te vullen. Iedereen is zo druk bezig, 
dat niemand merkt dat Lieveheersbeestje 
vastraakt in een pakket met bestemming... de 
Caraïben! Mier en Spin komen in actie volgen 
Lieveheersbeestje naar de andere kant van 
de wereld. Een verrassende wereld waar alles 
en iedereen er helemaal anders uitziet, vol 
spannende avonturen, ongekende gevaren 
en bovenal nieuwe vrienden.
Locatie: bij boer Coenegrachts, Iers Kruis-
straat 94, Lafelt
Organisatie: Jeugddienst Riemst, Cul-
turodroom for kids
Contact: Jeugddienst Riemst – 012 44 03 70 – 
jeugd@riemst.be 
Prijs: 5 euro

VRIJDAG 7/02 | 19U30
EERSTE MERGELKWIS MET SVEN DE 
LEIJER
Quiz met als quizmaster Sven De Leijer. Er 
mogen ploegen van 4 tot 6 deelnemers mee-
doen en de inschrijving bedraagt 20 euro per 
ploeg. Deuren gaan open om 19.30 uur en de 
quiz vangt aan om 20.00 uur. 
Locatie & organisatie: GBS De Tol, Sint-Jans-
straat 8, Herderen
Contactpersonen: Liesbeth – 0478 82 63 58; 
Suzy – 0470 80 75 53 
Prijs: 20 euro per ploeg – inschrijven ver-
plicht, per mail via info.inschrijvingquiz@
gmail.com of telefonisch via Liesbeth of Suzy.

VRIJDAG 7/02 | 20U00
KAARTAVOND
Tijdens deze kaartavond vallen er diverse 
prijzen te winnen. De eerste prijs is een pot 
van 100 euro en als tweede prijs wordt er een 
varken verdeeld.
Locatie: Voetbalkantine, Maastrichtersteen-
weg 78 b, Vroenhoven
Organisatie: Vroenhoven VV
Contactpersoon: Bertie Renkens – 0478 34 
40 23
Prijs: 5 euro

ZATERDAG 8/02 | 20U00
BIERAVOND KLJ VLIJTINGEN
Jeugdvereniging KLJ Vlijtingen organiseert 
een bieravond in de kantine van Vlijtingen VV. 
Locatie: Voetbalkantine, Allewijstraat, 
Vlijtingen
Organisatie: KLJ Vlijtingen
Contactpersoon: Michiel Nassen – 0496 43 84 
71 – michielnassen99@hotmail.com
Prijs: gratis inkom 

ZATERDAG 8/02, ZONDAG 9/02, 
VRIJDAG 14/02 EN ZATERDAG 15/02 
| 19U30 EN 15U30 
TONEEL FONDUE BOURGUIGNONNE
Toneelvereniging De Vriendenkring Kanne 
brengt je ‘Fondue Bourguignonne’. Een 
tragedie/komedie van Bruno Timp met in 
de regie René Meers. Op 8, 14 en 15 februari 
vindt de voorstelling plaats om 19.30 uur. En 
op 9 februari is het een middagvoorstelling 
om 15.30 uur.
Locatie: zaal Sint-Cecilia, Bejats 14, Kanne
Organisatie: toneelvereniging De Vrienden-
kring Kanne
Contactpersoon: Hélène Vrancken – 012 45 40 
61 – toneel.kanne@gmail.com 

WAT TE DOEN IN FEBRUARI

Het boek is opgevat als een aantrekkelijke mix 
van landschappen, herkenbare gezichten en 
bruisende evenementen. Alle dorpen worden 
vertegenwoordigd, zodat het boek een reëel 
beeld schept van wat er leeft in Riemst. Er werd 
zelfs voor elk dorp een typische uitspraak in het 
dialect opgenomen. Op die manier zetten we 
ook dit bijzonder erfgoed in de kijker.

DORPSRESTAURANTS 
ELKE DINSDAG, WOENSDAG OF DONDERDAG VINDT ER EEN DORPS-

RESTAURANT PLAATS IN KANNE, VLIJTINGEN EN RIEMST.

Jouw evenement hier ook zien verschijnen? Geef je activiteit tijdig in via www.uitdata-
bank.be! De volgende kalender (editie maart) verschijnt op woensdag 26 februari, 
evenementen dienen vóór zaterdag 1 februari  ingevoerd te zijn in de UiTdatabank. 
Meer info op www.riemst.be. 

ZONDAG 9/02 | 13U00
KIENNAMIDDAG
Een grote kiennamiddag ten voordele van 
mensen met een beperking. De deuren gaan 
open om 13.00 uur en de kiennamiddag 
vangt aan om 14.00 uur. Er valt een hoofdprijs 
van 250 euro te winnen alsook andere talrijke 
mooie prijzen. 
Locatie: zaal Gasthof Delicia, Visésteenweg 
226, Zichen-Zussen-Bolder
Organisatie: VFG Groot Riemst
Contactpersoon: Henri Reynaerts Henri – 
0472 77 79 17 – henri.reynaerts@skynet.be

WOENSDAG 12/02 | 14U30
VOORLEESHALFUURTJE
Locatie: De Boekerij, Paenhuisstraat 13, 
Riemst
Organisatie: bibliotheek De Boekerij
Contact: 012 44 03 50 – bib@riemst.be

ZATERDAG 15/02 | 18U30 – 21U30
KINDERDISCO OP DE BOOT  
(11-12 JAAR)
We schepen in om 18.30 uur. Om 19.00 uur 
vertrekken we met de boot en dan… music 
maestro! Dansen, springen, genieten, blije 
gezichten... kortom veel plezier!
Locatie: De Brug van Vroenhoven, Maastrich-
tersteenweg 212, Vroenhoven
Organisatie: Jeugddienst Riemst, Cul-
turodroom
Contact: Jeugddienst Riemst – 012 44 03 70 – 
jeugd@riemst.be 
Prijs: 7,50 euro

ZATERDAG 15/02 EN ZONDAG 16/02 
| 13U00
RESTAURANTDAG JEUGDVOETBAL 
GROOT RIEMST
Op zaterdag is de restaurantdag van 18.00 
uur tot 21.00 uur en op zondag van 11.30 uur 
tot 14.00 uur en van 17.30 uur tot 20.00 uur. 
Daarnaast kan er ook eten worden afgehaald.
Locatie: Parochiaal Cultureel Centrum, Tik-
kelsteeg 7, Millen
Organisatie: jeugdvoetbal groot Riemst
Contactpersoon: Jos Janssen – 0495 68 99 88 
– janssen.jos@telenet.be

ZONDAG 16/02 | 11U00 – 12U00
RIEMST GAAT KLASSIEK
Tijdens Riemst gaat klassiek mogen we ge-
nieten van een optreden van de talentenklas 
van het Conservatorium Maastricht. Laat je 
oren verwennen door de mooie klanken van 
piano, gebracht door Akari Bastiaens en Hua-
yu Gu, en viool, door Erika Ngarmcroh, onder 
de begeleiding van Susana Gallegos.
Locatie: Sint-Severinuskapel, Bergstraat 1, 
Val-Meer
Organisatie: Cultuurdienst Riemst  
Contact: Cultuurdienst Riemst – 012 44 03 73 
– cultuur@riemst.be 
Prijs: 5 euro

VRIJDAG 22/02 | 20U11
PEUMPELEIREBAL
Locatie: zaal Sint Cecilia, Bejats 14, Kanne
Organisatie: CV De Peumpeleire
Contactpersoon: voorzitter Jean-Pierre Fre-
son – jp1freson@hotmail.com

RONDREIZENDE TENTOON-
STELLING FOTOBOEK RIEMST, 

OOK IN 2020  

1. 17/12, 18/12 en 
19/12 Kerstmis in de 
dorpsrestaurants, foto’s in ’t 
Paenhuys Riemst

2. In 2019 hebben we, dankzij 
de inzet van onze vrijwilligers, 
in totaal maar liefst 9 720 
maaltijden geserveerd in de 
dorpsrestaurants van Riemst, 
Vlijtingen en Kanne. 

3-4. 28/12 Dwaallichtjestocht 
in Kanne
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Het fotoboek kwam tot stand in samenwerking 
met fotograaf Tijs Posen en grafisch vormgever 
Johan Vandebosch. Ook de hulp van de heem-
kundige kringen, de verenigingen, de geportret-
teerden, de vrijwilligers… heeft gezorgd voor 
een resultaat waar we trots op zijn. We willen 
alle deelnemers van harte bedanken voor hun 
bijdrage!

Riemst in beelden. Dat is wat fotograaf Tijs Posen voor het gemeentebestuur gere-
aliseerd heeft. En het resultaat mag gezien worden: een fotoboek met een unieke 
kijk op onze gemeente in de loop van de seizoenen. Het fotoboek dient als exclusief 
relatiegeschenk voor de jubilarissen in de gemeente, maar ook jij kan de adembe-
nemende beelden bewonderen in een rondreizende tentoonstelling.
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BEZOEK DE TENTOONSTELLING
De tentoonstelling werd eind vorig jaar geopend 
in de exporuimte van De Boekerij. Daarna waren 
de beelden te bewonderen in de hal van het ge-
meentehuis en de afgelopen maanden nog in 
Brasserie De Waterbrucht in Millen. Ben jij nog 
geen kijkje gaan nemen? Geen probleem! De 
tentoonstelling zal ook in 2020 nog te bezichti-
gen zijn op verschillende locaties.

TOURNÉE MINÉRALE: 
EEN MAAND ZONDER ALCOHOL

Tournée Minérale is terug voor een vier-
de editie! Elk jaar nemen ongeveer 1 op 
5 volwassen Belgen deel aan dit initia-
tief van De DrugLijn en Stichting tegen 
Kanker. Dat is een onvoorstelbaar gro-
te groep, die dit jaar opnieuw iedereen 
oproept om in februari, voor het eerst 
of opnieuw, een maand ‘nee’ te zeggen 
tegen alcohol. 

TOURNÉE MINÉRALE ZET 
IN OP TEAMS
Nieuw dit jaar is dat er sterk ingezet wordt op 
teams. Organisaties, bedrijven, verenigingen, 
sportclubs, horecazaken… kunnen hun werk-
nemers, klanten, leden en partners uitdagen om 
allemaal samen mee te doen met de Tournée. 
Want samen sta je sterk! Je kan elkaar aanmoe-
digen, ervaringen vergelijken en ideeën voor al-
ternatieven uitwisselen. Zo wordt de uitdaging 
niet alleen makkelijker, maar ook leuker. Wie een 
team wil aanmaken, kan een gratis toolbox met 
tips en bekendmakingsmateriaal aanvragen op 
materiaal.tourneeminerale.be.

MINÉRALE BARS EN 
RESTO’S MAKEN VAN 
FEBRUARI EEN FEEST
Ook de horecasector springt op de kar. Een aan-
tal bars en restaurants zorgt tijdens de campag-
ne voor een aantrekkelijk alcoholvrij aanbod. Ze 
organiseert ook allerlei Tournée Minérale-initia-
tieven, waarvoor ze online evenzeer een toolbox 
kan bestellen via bovenstaande link. Die bars en 
restaurants verschijnen dan ook automatisch op 
een interactieve kaart op de website. Zo weten 
de deelnemers waar ze in februari alcoholvrij op 
hun wenken bediend kunnen worden.

ALCOHOL: GEEN 
ONSCHULDIG PRODUCT
Voor de deelnemers zelf blijft de boodschap on-
veranderd. Een glas wijn bij het eten, een pint na 
het sporten, voor velen maakt het deel uit van de 
routine. Toch zijn er heel wat risico’s verbonden 
aan alcohol, en niet alleen voor de problemati-
sche gebruikers. Alcohol heeft invloed op bijna 
alle organen in het lichaam en hangt samen 
met ongeveer 200 verschillende aandoeningen. 
Van de relatief onschuldige kater tot heel wat 
ernstigere gezondheidsklachten, zoals slaap-
problemen, hartklachten, leveraandoeningen 
en kanker. Daarnaast kan alcohol voor heel 
wat moeilijkheden zorgen in het verkeer, op het 
werk, in relaties…

OP JE GEZONDHEID
Met Tournée Minérale krijgt je lichaam de tijd om 
te recupereren van je gebruikelijke alcoholcon-
sumptie. En daar zijn voordelen aan verbonden: 
sommige mensen slapen beter, anderen hebben 
meer energie, je werkt ermee aan een gezonder 
gewicht… Veel deelnemers voelen zich gewoon 
beter in hun vel.

Ga dus de uitdaging aan en drink in februari 2020 
geen alcohol. Je zal zien dat je je ook zonder per-
fect kan amuseren. Meer info en inschrijven kan 
via www.tourneeminerale.be .

Bron: Logo Limburg

Momenteel kan je de fototentoonstelling 
bezichtigen in het woonzorgcentrum Huyse 
Elckerlyc in Millen (Trinellestraat 23). Dit kan 
nog tot en met het einde van de maand februari. 
Begin maart zal de tentoonstelling verder reizen 
naar een volgende locatie.  

Nog maar eventjes en dan is het weer 
Nationale Complimentendag. Deze dag 
draait rond oprechte aandacht en per-
soonlijke waardering. Dit zijn twee za-
ken die niet te koop zijn, maar een mens 
wel heel diep kunnen raken. Anders 
dan commerciële feestdagen, zoals Va-
lentijn, gaat het niet om het geven van 
cadeaus, maar om het geven van een 
oprecht compliment. Wist je trouwens 
dat dit wereldwijd een bijzondere dag 
is? Zo staat het bekend als ‘World Com-
pliment Day’.

MENTALE VEERKRACHT
Het ontvangen van een compliment helpt mee 
om je goed over jezelf te voelen. En jezelf ok 
vinden is niet altijd zo vanzelfsprekend. Toch is 
dit een belangrijke stap om jezelf fit in je hoofd 
te voelen. De website www.fitinjehoofd.be wil 
via tien stappen inspireren om positiever in het 
leven te staan en te werken aan mentale veer-
kracht. Laat nu net het geven van complimenten 
één van de tips zijn om dit te bekomen! 

BEDANKT VOOR HET 
COMPLIMENT! 
Een complimentje geven of krijgen doet hoe 
dan ook deugd! Naast het krijgen van een goed 
gevoel, kan een compliment ervoor zorgen dat 
je als vrienden, familie of collega’s dichter bij 
elkaar komt. Reden genoeg om complimentjes 
uit te delen tijdens de complimentendag op 1 
maart!

SMISSTRAAT EN 
OPHEMMERSTRAAT,  
VLIJTINGEN

WAT?
De straten kregen een gescheiden rioleringsstel-
sel, waarbij regenwater en vuil water afzonder-
lijk afgevoerd worden. Tegelijkertijd werd de weg 
heringericht, op de Smisstraat vanaf het kruis-
punt Mgr. Simenonlaan tot aan het kruispunt 
met de Mheerstraat en Kabricht. De Ophemmer-
straat werd heringericht vanaf de Smisstraat tot 
aan de Vossestraat. Zowel het wegdek zelf als de 
stoepen werden heraangelegd. Bijgevolg werd 
de aansluiting Deken Gelaesplein met de Smis-
straat volledig afgesloten voor voertuigen. Het 
blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

WAAR?
De Smisstraat en Ophemmerstraat in Vlijtingen.

WANNEER?
De werken zijn medio april gestart en na een 
achttal maanden werden de werken in decem-
ber afgerond.

WAAROM?
De wegen zijn niet alleen verkeersveiliger ge-
maakt, maar zijn vanaf nu ook beter voorbe-
reid op wateroverlast. Bovendien brengt dit het 
mooie straatbeeld weer hoger in het vaandel.

INVESTERING 
IN DE KIJKER   

DE OPVOEDINGSWINKEL 
IS ER VOOR JOU

Je vindt hen in het Huis van het Kind Riemst, 
maar vergeet niet om eerst een afspraak te ma-
ken! Er worden ook infoavonden en workshops 
georganiseerd rond verschillende opvoedings-
thema’s. Hun dienstverlening is gratis, anoniem 
en vrijblijvend.

13/2 EN 12/3 INFOAVOND 
“MEE OPVOEDEN ALS 
GROOTOUDER”
Op donderdag 13 februari (deel 1) en donder-
dag 12 maart (deel 2), steeds van 19.00 uur tot 
21.30 uur, is er een infoavond voor grootou-
ders. Of je je kleinkind(eren) nu vaak of af en 
toe ziet, iedereen wil een goede grootouder 
zijn. Mee opvoeden is leuk én uitdagend. 

Hoe is het om grootouder te zijn in onze sa-
menleving? Welk type grootouder ben je? 
Hoe zorg je voor een goede relatie en com-
municatie met je (schoon)kind? Hoe stel je 
grenzen? In deze interactieve vorming kijk 
je bewust naar je rol als grootouder en krijg 
je concrete tips van Lieve Jordens van Vor-
mingPlus, zelf ook een grootouder. 

De infoavonden vinden plaats in de expo- 
ruimte van bibliotheek De Boekerij (Paen- 
huisstraat 13). Deelname is gratis, op voor-
waarde dat je deelneemt aan beide info- 
avonden. Inschrijven is verplicht, per 
mail via welzijn@riemst.be of per telefoon 
012 44 03 70. Wees er op tijd bij, want er zijn 
slechts 20 plaatsen. 

10/3 WORKSHOP “HOE 
KAN DE OPVANG EEN 
MOOIE PLEK ZIJN VOOR 
JOU EN JE KIND? HELP 
ONS MEE IN ONZE 
ZOEKTOCHT!”
Op dinsdag 10 maart 2020 van 20.00 uur tot 
21.30 uur organiseert de kinderopvang in sa-
menwerking met de opvoedingswinkel een 
workshop voor ouders van kinderen die naar de 
opvang gaan. De dienst kinderopvang heeft een 
tevredenheidsenquête gedaan bij zowel ouders 
als kinderen. Met deze resultaten willen we nu 
aan de slag gaan in een workshop, om de na-
druk te leggen op ouderparticipatie. Samen met 
de ouders gaan we bekijken hoe we van de op-
vang een nog betere plek kunnen maken, door in 
te zetten op verbetervoorstellen. 

De workshop vindt plaats in het Huis van het 
Kind Riemst (Sint-Jansstraat 8 b). Inschrijven is 
verplicht, vóór maandag 24 februari per mail 
via kinderopvang@riemst.be of per telefoon bij 
de coördinator 0471 41 03 09. 

Meer info over de opvoedingswinkel?
0491 71 72 40 (Vicky)
0491 71 72 41 (Sandy)
info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be
www.opvoedingswinkelzuidlimburg.be
www.facebook.com/opvoedingswinkel.zuidlim-
burg 

De opvoedingswinkel richt zich tot iedereen die de zorg opneemt of zich inzet voor 
de opvoeding of ontwikkeling van kinderen, vanaf de zwangerschap tot 24 jaar. 
Naast een luisterend oor, geven zij je tips en tricks bij de vragen die je hierover hebt.

HOEVEEL?
In totaal hebben de werken 1 495 348,57 euro 
gekost.

NIEUWE KALENDER CULTURODROOM
Het nieuwe jaar is sinds een dikke maand van start gegaan. Dat betekent: 
een nieuwe activiteitenkalender van de Culturodroom! Naast de maan-
delijkse voorleeshalfuurtjes, liggen er weer knotsgekke evenementen in 
het verschiet. Zo is er een filmvoorstelling op speciale plaatsen. Dit jaar 
zullen we bij een boer gaan kijken naar de film Minuscule 2. Daarnaast 
is er de kinderdisco op een boot. Terwijl die boot over het Albertkanaal 
rondvaart, kunnen de kinderen feesten   als de beesten. Ook gaat Riemst 
weer klassiek met een optreden van de talentenklas van het conservato-
rium in Maastricht. Nieuwsgierig naar meer? Neem dan snel een kijkje op 
www.riemst.be/culturodroom!

SPEEL MEE MET RIKI OP 
ZATERDAG 7 EN 14 MAART!
Riki organiseert twee speelnamiddagen voor zijn 
vriendjes van 3 tot 8 jaar en jij mag gratis mee-
spelen!

De sporthal van Herderen (Sint-Jansstraat 8c) 
wordt omgetoverd tot een groot speelparadijs 
en dit steeds van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Deelname is gratis. Inschrijven is verplicht, 
vóór vrijdag 28 februari via sport@riemst.be 
of welzijn@riemst.be. Wees op tijd, want er zijn 
slechts 60 plaatsen per speeldag. 

Gelieve bij inschrijving de volgende gegevens 
mee te geven: naam van het kind, geboorteda-
tum van het kind, telefoonnummer(s), e-mail-
adres en voorkeur van speeldata.

Speelse groeten en tot dan!

7 EN 14 MAART:
RIKI RAVOT 

Ook jij wordt er beter van. Wie positiviteit uit-
straalt, krijgt ook meer erkenning en waarde-
ring terug. Waar wacht je nog op? 

Bron: Logo Limburg

1 MAART: COMPLIMENTENDAG


