MARK VOS - burgemeester - CD&V

EEN MAAND
ZONDER ALCOHOL;
OOK JIJ KAN HET!

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

Tournée Minérale roept alle Belgen op om in februari 2021 een maand lang geen
alcohol te drinken. Daag jezelf uit, en ontdek daarbij dat je je goed voelt met minder
alcohol! Doe het met je familie, je vrienden, je collega’s, zo beleef je het samen.
En in deze coronacrisis is dit extra uitdagend. Maar ook extra belangrijk. De coronamaatregelen hebben voor veel mensen de manier waarop ze met alcohol omgaan veranderd.
Sommigen drinken minder omdat een deel van hun sociaal leven is weggevallen.
Heel wat Tournée Minérale-deelnemers ervaarden de afgelopen jaren meer energie, betere slaap en een algemeen frisser gevoel. Allemaal heel welkom in deze uitzonderlijke
tijden. En je werkt er nog mee aan je gezondheid ook! Ga jij de uitdaging aan?
Meer informatie: www.tourneeminerale.be.

SCHEPENEN
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

STREEK-APPELCOCKTAIL MET
DRUIVEN EN LIMOEN

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

GEMEENTERAADSLEDEN
(voorzitter: Davy Renkens)
En als we tijdens Tournée Minerale een maand lang geen alcohol drinken, dan bieden
we je een lekker alternatief aan! Een heerlijk fris-fruitige cocktail met appelsap uit
onze streek, druiven, limoen en een paar takjes munt.
Ingrediënten
• 2 witte druiven zonder pit
• 2 dunne plakjes limoen
• 2 takjes munt
• 100 ml appelsap van de abdij van Herkenrode (te koop bij bijv. De Jambrouwerij in Millen)
• 1 ijsklontje
• 75 ml koolzuurhoudend bronwater
Hoe maak je een appelcocktail met druiven en limoen?
1. Doe de plakjes limoen, de gehalveerde druiven en de munt in de glazen.
2. Mix in de blender het appelsap met het ijs en schenk dit in het glas.
3. Voeg het bronwater toe.

CD&V Renkens Davy, voorzitter Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk

Welzijn, davyrenkens@hotmail.com, gsm 0494 61 89 99 | 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 | Philippe Geelen 0471 64 14 44
– geelenphilippe@gmail.com | Bert Cilissen, bert.cilissen@riemst.be, gsm 0495 79
88 47 | Slangen Anja, anja.slangen@telenet.be, gsm 0479 40 20 46
N-VA Liesbeth Pauly, liesbethpauly@hotmail.com, gsm 0478 82 63 58 | 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 | 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.
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 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 Festjens Hilde, hilde.festjens@telenet.be, gsm 0496 52 76 74 | Mathieu
Cleuren, mateocolores@gmail.com, gsm 0479 52 62 19
N-VA Etienne Gielen 0495 64 71 72 – etienne.gielen@telenet.be | Marc Louwagie,
marc.louwagie@n-va.be, 0472 57 48 62

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

www.riemst.be

WEETJES
BORDEAUXRODE
HUISVUILZAKKEN
NIET MEER IN GEBRUIK
VANAF 2022

Een tijd geleden werd een nieuwe,
grijze huisvuilzak van gerecycleerd
materiaal geïntroduceerd voor
alle gemeenten van Limburg.net
De oude huisvuilzak is al even niet
meer te koop. Heb je echter nog
oude bordeauxrode huisvuilzakken liggen, dan kun je die tot het
einde van 2021 gebruiken. Daarna
worden ze niet meer geaccepteerd. Er is geen inruilmogelijkheid
voorzien.

TRAJECTCONTROLE
BILZERSTEENWEG

Op de Bilzersteenweg tussen
Riemst en Bilzen (N745) wordt een
trajectcontrole ingevoerd omdat
er zeer regelmatig te snel gereden
wordt en er ook veel ongevallen
gebeuren. Het traject op de Bilzersteenweg kwam naar voren na een
data-analyse. Doelstelling van de
trajectcontrole is de snelheid van
het verkeer te doen dalen en de
verkeersveiligheid te verhogen.
Het systeem van de trajectcontrole
werkt met nummerplaatherkenning. De kosten van de installatie
worden gedragen door de Vlaamse
overheid. De installatie wordt in de
loop van 2021 geplaatst.

NOODNUMMERS

(alfabetisch geordend)

TROOSTPLEK VLIJTINGEN

Na Heukelom, Val-Meer, Millen en
Herderen, heeft Vlijtingen nu ook
een troostplek gekregen. Het initiatief van FERM is een plek waar
mensen die het moeilijk hebben
door gemis, afscheid of afstand tot
rust kunnen komen.

GEÏNDEXEERD TARIEF
DRINKWATER

Vanaf 1 januari 2021 hanteert De
Watergroep een geïndexeerd tarief
voor drinkwater. De eventuele
korting op het vastrecht blijft
ongewijzigd. De voorwaarden om
recht te hebben op een sociale
korting van 80% en de berekening
van deze sociale korting blijven
eveneens ongewijzigd.
Bekijk de nieuwe tarieven op
www.dewatergroep.be/tarieven

TONEELKRING VAL-MEER
ZET VOORSTELLINGEN
ONLINE

Toneelkring Val-Meer besloot in de
maanden december en januari zelf
de huiskamers binnen te treden.
Ze posten fragmenten en enkele
volledige stukken uit hun rijke
toneelverleden online. Van ‘Beeld
van een man’ uit 1986 tot de meest
recente ‘De lingerie van mijnheer
Henri’. Je kunt mooie herinneringen ophalen via:
https://bit.ly/toneelkring-valmeer

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

MILITAIR MANOEUVRE

BELGIE(N) - BELGIQUE

Maandelijks infoblad
Jaargang 44 . FEBRUARI 2021
Verschijnt op 7.170 exemplaren
P 004432
Afgiftekantoor 3770 Riemst

Vanaf februari 2021 vinden de
papierophalingen in Lafelt plaats
telkens op de 1ste zaterdag van
de maand. Zet dus niet het papier/
karton op dinsdag aan de straat.

WAT GAAN WE DOEN?

HEB JE DE NIEUWE BIBTAS
AL?

De bib wil haar trouwe leners
graag bedanken. Ondanks een
bewogen jaar, bleven jullie de
bib bezoeken. We kozen voor
een stijlvolle en duurzame bibtas
gemaakt van jute en canvas. Ze is
stevig genoeg om een grote stapel
boeken te dragen. Ben jij een volwassen lezer van De Boekerij met
een geldig betalend lidmaatschap?
Dan kun je de eerstvolgende keer
jouw tas in ontvangst nemen!

VACCINATIES VAN START
De afgelopen maand zijn we gestart met de eerste inentingen. In
Riemst waren als eerst de rusthuizen aan de beurt. Alle bewoners en
personeelsleden werden ingeënt. Inmiddels werd ook bekend dat onze
overige inwoners ingeënt zullen gaan worden in sporthal De Kimpel
in Bilzen. Voor bewoners waarbij de gezondheidssituatie het niet toestaat om zich te verplaatsen worden mobiele vaccinatieteams ingezet.

HOE GAAT HET INENTEN VERDER VERLOPEN?

PB- PP

PAPIEROPHALINGEN
LAFELT

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

Vanaf 15 februari gaan de vaccinaties van start. Om dit alles in goede
banen te leiden wordt er opnieuw een beroep gedaan op vrijwilligers.
Te denken valt aan personen die in het verleden in de zorg hebben gewerkt of personen die kunnen ondersteunen bij administratieve taken.
Helpen? Bel met de gemeente.

bpost

Op 1 maart en 12 maart 2021
verplaatsen militairen zich over
het grondgebied van Riemst. Het
betreft een colonne op doortocht
tussen twee militaire terreinen.
Ondervind je -ondanks alle voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid – schade? Doe binnen de
48 uur aangifte via: https://bit.ly/
schade-oefening

VOORWOORD
Beste Riemstenaar,
De eerste maand van het nieuwe jaar zit erop.
Traditionele nieuwjaarswensen maakten
noodgedwongen plaats voor virtuele
nieuwjaarsboodschappen en we onthulden
de winnaars van de actie Riemst21. Dankzij
jullie 2200 stemmen verdienden 21 Riemstse
verenigingen een extra nieuwjaarscent.
In januari is de coronavaccinatiecampagne van
start gegaan.
Vaccinatie is een belangrijke troef om de
pandemie achter ons te laten. Om onszelf
en de mensen rondom ons te beschermen,
is het meer dan ooit belangrijk dat we ons
laten vaccineren. Zo kunnen onze normale
levens weer starten en herwinnen we onze
vrijheid. De vaccinatiecentra zijn op zoek naar
ondersteunende vrijwilligers. Wil je helpen?
Bel dan met de gemeente.
In het nieuwe jaar zetten we volop in op
beweging en gezondheid bij de Riemstenaren.
We organiseren een bewegwijzerde
winterjogging, roepen op om deel te nemen
aan Tournée Minérale en er staan activiteiten
voor onze jonge Riemstenaren op stapel.
Dit onder voorbehoud van de heersende
coronasituatie.
Februari betekent normaal gezien het begin
van de carnavalsstoeten. We kijken alvast uit
naar een nieuw carnavalsseizoen en richten
onze aandacht op het feest van de geliefden
op 14 februari.

Eerste vaccinatie bewoner Huyse
Elckerlyc: Ze is 85 jaar en heet
Alice Minnen.

Onderstaand zie je een schematisch overzicht van de manier waarop het vaccineren gaat verlopen. Het is de bedoeling dat in juni elke Vlaming zijn vaccinatie ontvangen heeft.
Dit artikel is gebaseerd op de informatie zoals bekend op het moment dat deze editie in druk ging. Er zijn echter nog een hoop zaken die onderhevig kunnen zijn aan veranderingen. Via onze website en social media houden we jullie op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Thuis zitten, alle vrijetijdsbestedingen zijn dicht en kinderen
steeds bezig houden en vermaken is niet eenvoudig. “Wat
gaan we doen?”, “Ik verveel me” en “Niet alweer wandelen”,
zal een hoop ouders bekend in de oren klinken. De diensten
welzijn, jeugd en sport sloegen de handen in één en bedachten
een reeks activiteiten om met kinderen te doen: je vindt het
overzicht op http://bit.ly/watkunnenwedoen of in de UIT
agenda.

Geniet van deze 37Zeventig editie en lees zeker
onze interessante weetjes op pagina 3.
Ik wens je het allerbeste!
Mathieu Eycken
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

RIEMST21: EEN GROOT SUCCES!
Met trots presenteren we de 21 winnaars van onze nieuwjaarsactie Riemst21. Jullie konden van 23 december tot en met 5 januari jullie stem geven aan één van onze Riemstse
verenigingen. Meer dan 2200 keer werd er gestemd. De grote betrokkenheid van onze
inwoners laat zien dat onze verenigingen springlevend zijn. Proficiat aan alle winnaars!
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RIEMST21!
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www.riemst21.be

Scouting Rumanzeis: 201 stemmen
KLJ Vlijtingen: 120 stemmen
PJZB: 118 stemmen
Chiro Vlijtingen: 96 stemmen
BMX Vlijtingen 90 stemmen
Kivola: 83 stemmen
PCC St-Maartenshof vzw: 77 stemmen
KLJ Zichen: 61 stemmen
KH Vreugd in deugd: 60 stemmen
Ringside Riemst: 59 stemmen
V&V Membruggen: 58 stemmen
CV Oot Juddere: 52 stemmen
KH Broederband: 52 stemmen
K.P.H. St-Cecilia Millen: 49 stemmen
Ouderraad VBS ‘Ons Schooltje - Het Hofje’:
44 stemmen
Harmonie de Volksgalm: 41 stemmen
KH St-Martinus: 40 stemmen
Vzw ’t Stupke: 40 stemmen
CV De Jodelerre: 39 stemmen
FC Herderen-Millen: 38 stemmen
KH De Kristene Gildebroeders: 36 stemmen

DE STRAAT EN ZIJN VERHAAL
WERK IN UITVOERING
In Genoelselderen legden we nieuwe wegen
aan. In één weg werd er ook de riolering vervangen. Zo wordt het regenwater gescheiden afgevoerd.

IN DE PIJPLIJN:
HAKHOUTBEHEER IN KANNE,
GENOELSELDEREN EN HERDEREN

Louis de Bourbon (°1438), een klein-

zoon van Jan zonder Vrees, was van 1456
tot 1482 prinsbisschop van het prinsbisdom
Luik, waartoe Millen in die tijd behoorde. Al
op zijn 18de heerste deze niet-geliefde prins-

bisschop over onze gebieden. Onze streek
kende in die tijd veel oorlog en geweld. De
steden Dinant, Luik en Sint-Truiden werden
verwoest. Na de slag van Montenaken volgde de zware slag van Brustem.

Werken aan het wachtbekken in de Tramstraat in Riemst.

OPNAMES OP 8 UNIEKE
RIEMSTSE LOCATIES VOOR
NIEUWE FIETSAPP
De gemeente Riemst is een echte fietsgemeente, 87 km van het bekende Limburgse
fietsroutenetwerk loopt door onze landelijke gemeente. Om de fietsbeleving van onze
bezoekers nog unieker te maken, werkt Toerisme Riemst aan een fietsapp.
Op acht van de mooiste plekken in onze
gemeente vinden er opnames plaats mét
lokale acteurs. De eerste draaidag in de
grotten van Kanne is al achter de rug. Eind
januari wordt er gefilmd in de Roosburggroeve. In Zichen stortte op dinsdagochtend
23 december 1958 de mergelberg Roosburg
in. Deze ramp met achttien doden maakt
uiteraard ook deel uit van de historie van
onze gemeente.
Bij de start van de fietstocht download je de
app op je smartphone. Zo kan je alle content
bekijken, zelfs wanneer je onderweg niet
met internet verbonden bent. Via een
ingebouwde QR-code-scanner kan je per
locatie de aangebrachte QR-code scannen
om het filmpje op locatie te starten. We
voorzien bij de Waterburcht in Millen, het
startpunt van de fietsroute, ook een wifihotspot.

MAAR….WE ZOEKEN NOG
EEN LEUKE NAAM VOOR
ONZE NIEUWE APP!
Heb je een goed idee, stuur deze dan naar:
toerisme@riemst.be. De inzender van de
winnende naam wordt beloond met een
mand met lokaal lekkers!
De lancering van de Riemstse fietsapp is
voorzien voor het najaar van 2021.

Genoelselderen:
talud
tegenover
Millerstraat, huisnummer 100. Op deze
locatie is er veel zwaar dood hout aanwezig.

Kanne: talud op de Muizenberg. Er is
dood kroonhout aanwezig, stamrot en
veel scheefgroei, met een groot risico op
windworp en windbreuk.

Omdat de Luikenaren snakten naar rust en
vrede werd de pauselijke gezant Onufrius
gestuurd om te onderhandelen. Louis de
Bourbon stuurde echter zijn kat. De furieuze Onufrius stuurde hem een berispende
brief. Louis de Bourbon, die ondertussen

Opnames voor
de fietsapp in
de grotten van
Kanne.

Uit onderzoek blijkt dat één kind op zes in
Vlaanderen gepest wordt tijdens hun jeugd.
Eén kind op dertig heeft er dagelijks mee te
maken. (Cyber)pesten blijft tot op de dag van
vandaag een hardnekkig probleem. Maar
er is nog meer: ongeveer 1 op 3 Vlaamse
jongeren geeft aan niet goed in zijn vel te
zitten. Jongeren vandaag de dag worstelen
met hun psychisch welzijn. Wanneer je met
die jongeren doorpraat, komt pesten vaak
als één van de factoren naar boven.

PESTEN SNIJDT DIEP

PRAAT EROVER
Word je gepest? Heb je gezien dat iemand
gepest wordt en weet je niet wat je kan
doen? Heb je zelf iemand gepest en wil je
ermee stoppen, maar lukt dit bijvoorbeeld
niet door groepsdruk? Praat erover met
iemand die je vertrouwt. De meeste
scholen hebben een pestprotocol en een
vertrouwenspersoon die je om hulp kunt
vragen. Je kan ook terecht bij één van de
hulplijnen op onderstaande pagina:

Voor wie?

15/02: 5-6 jarigen (geb.jaar 2015/2016)
16/02: 7-9 jarigen (geb.jaar 2012/2013/2014)
17/02: 10-12 jarigen (geb.jaar 2009/2010/2011)
Waar?
Sporthal “Hirtheren” in Herderen
Wanneer?
10.00 u. – 15.00 u.
Opvang mogelijk voor en na sportdag:
08.30 u – 09.45 u. / 15.15 u. – 16.30u.
Prijs?
4 euro – opvang: 3,04 euro
Inschrijven: Enkel online via www.riemst.be of webshopriemst.recreatex.be
Meer info via: 012 440 346 of sport@riemst.be

GEFLITST
1

WINTERJOGGING

WEBINAR: DE EERSTE SCHOOLDAG VAN MILAN

5KM – 7,5KM – 10KM
(BEWEGWIJZERD)

VERTREK : Sporthal Hirtheren te Herderen

1. Wegenwerken in Genoelselderen.
2. Opname filmpje jaaroverzicht in nieuwe Turnzaal Millen.
3. Opname winnaars Riemst21.
4. Sfeerbeeld Val-Meer.

Mogelijk om de routes te wandelen.
Coronaproof! #sportersbelevenmeer #riemst

ONTDEK MEER OP WWW.RIEMST.BE

2

DEELNAME
IS
GRATIS.

Na elke schoolvakantie mogen heel wat kindjes voor het eerst naar school. Graag willen
we vanuit de Gemeente Riemst deze gezinnen ondersteunen in het voorbereiden van
hun kleuter op deze nieuwe stap door een verteluurtje te organiseren, zowel voor kind
als ouders. In het eerste gedeelte wordt het verhaal van het boekje ‘De eerste schooldag
van Milan’ voorgelezen aan de kinderen. Daarna geeft de Opvoedingswinkel Zuid-Limburg interessante informatie over deze belangrijke mijlpaal.
Het verteluurtje vindt plaats op woensdag 17 februari om 14u30.
Aanmelden: welzijn@riemst.be

WORKSHOP JUNIOR DRONEPILOOT 10-12-JARIGEN

Drones zijn supercool! Een drone is een kleine helikopter zonder piloot. Je kan het
vanop een afstand besturen met een afstandsbediening. Tijdens deze workshop krijgen
jonge piloten op een speelse manier de basis van een drone en hoe er veilig mee te
vliegen. Op het einde van de workshop voeren de kinderen zelfs een échte vluchtmissie
uit en behalen ze hun certificaat “Junior dronepiloot”.

De workshop is ook toegankelijk voor kinderen met een beperking.
Voor wie?
Waar?
Wanneer?
Hoe laat?

Kinderen geboren in 2009, 2010, 2011
Sporthal ‘Hirtheren’, Sint-Jansstraat 8a, 3770 Riemst
Donderdag 18 februari 2021
09:00-11:30 / 12:00-14:30 / 14u45-17:15
3 sessies van telkens 2u30min – max. 8 kinderen per sessie
Meenemen? Koekje en drankje
Belangrijk:
In de sporthal zijn schoenen met witte zolen of non-marking zolen
verplicht.
Inschrijven: Enkel online via www.riemst.be of webshopriemst.recreatex.be
Meer info via: +32 479 10 88 62, 012 440 372 of jeugd@riemst.be

VERSIER JOUW HUIS TIJDENS DE KROKUSVAKANTIE!

Normaal gezien is de krokusvakantie één groot carnavalsfeest. Jammer genoeg kunnen
we het dit jaar niet vieren zoals anders. Maar om de carnavalssfeer levendig te houden,
vragen we om jouw huis tijdens de krokusvakantie te versieren in carnavalsthema
(tekeningen, maskers, kostuums…). Iedereen heeft nood aan een frisse neus en op
die manier kunnen we de dagelijkse wandeling ineens een stuk spannender maken
voor iedereen. Tel onderweg de carnavalsversiering én vergeet niet te zwaaien naar de
bewoners.

In het kader van de week tegen het pesten vragen we je aandacht voor een groot
probleem. Iedere week leven ontelbare kinderen en jongeren zich uit op school, met hun
favoriete sport of in de jeugdbeweging. Maar niet altijd. Pesten is nog steeds één van de
grootste problemen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren en kan grote gevolgen
hebben op latere leeftijd.

EÉN KIND OP ZES WORDT
GEPEST

SPORTDAGEN KROKUS

VRIJ VERTREK TUSSEN
08.00 U. – 11.00 U.

naar Maastricht was verhuisd omdat hij Luik
niet meer veilig vond, kwam met een nieuw
voorstel om samen te komen “te Millen op
den Driesch”, op 27 september 1468. Deze
samenkomst zou plaats gevonden hebben
“in de oude winning van den Bosch op den
Driesch te Millen”.

KIES KLEUR TEGEN PESTEN

Speciale effecten en dronebeelden zorgen
voor een unieke beleving. Het doel is
om het verleden en het heden te laten
samensmelten en zo onze Riemstse parels
nog beter te belichten.

milie “van den Bosch”. Deze familie heeft
eeuwenlang haar stempel gedrukt op de
dorpsgemeenschap en had haar vertegenwoordigers in de hoogste kringen van
het prinsbisdom Luik. Uit haar rangen
stammen gekende burgerlijke en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders.

ZONDAG
7 FEBRUARI
2021

Vredesgesprekken in Millen

ners zelf voorstellen. Via een digitaal platform gaan we vervolgens in gesprek over de
knelpunten. Scholen, gemeente en politie
zullen vervolgens samen zitten om met Route2school een ‘schoolroutekaart’ te maken.
Zo krijgt iedereen een handig hulpmiddel
ter beschikking om zich op de veiligste manier tussen zijn huis en school te verplaatsen. Het project start direct na de zomervakantie op.

Het belooft een inspirerende workshop te worden!
Wanneer?
zaterdag 13 februari 2021
Hoe laat?
16:30 - 18:00
Waar?
’t Paenhuys, Paenhuysstraat 1, 3770 Riemst
Prijs?
gratis
Leeftijd?
6-12 jaar
Contact?
jeugd@riemst.be / +32 479 10 88 62
I.s.m. Jeugdharmonie Riemst
Al onze activiteiten zijn steeds onder voorbehoud van de coronamaatregelen

Bron: Gogri

Het gemeentebestuur van Riemst zet de komende jaren sterk in op het veiliger maken
van de schoolomgevingen. Ook routes van en naar school willen we aanpakken. Om de
schoolomgeving in elk dorp onder de loep te nemen, werkt de gemeente Riemst samen
met Route2School. Focus ligt op het nauw betrekken en samenbrengen van alle actoren:
kinderen, ouders, leerkrachten én politie.

Route2school zal door middel van bevragingen uitzoeken welke routes het meeste
gebruikt worden, welke knelpunten er onderweg zijn en welke oplossingen de inwo-

Aangezien Riemst de muzikaalste gemeente van Vlaanderen is, kunnen we 2021 uiteraard niet inluiden zonder een muziekworkshop. Jeugdharmonie Sint-Martinus Riemst
heeft een mooi programma voor jullie samengesteld vol spelletjes die met muziek te
maken hebben: muziek maken met strips, de verschillende instrumenten in een harmonie, slagwerk, boomwhackers...

Dit gebouwencomplex is nu volledig verdwenen. Uit vroegere opgravingen kunnen
we wel stellen dat dit gebouw gelegen was
achter de huidige hoeve Peters-Laumen.
Deze oude winning op de Dries behoorde in
de vijftiende eeuw (en later) toe aan de fa-

Herderen: talud tegenover Kruisherenstraat,
huisnummer 24. Op deze locatie worden
een 11-tal bomen afgezet wegens hinder
aan de bovengrondse leiding en risico op
schade bij de aangelande eigendommen.

ROUTE2SCHOOL

We willen in dit project verder kijken dan
de ongevallencijfers. In onze verkeersveiligheidsanalyse van de schoolomgevingen zetten we nu expliciet de bril van de gebruikers
op. Daarmee willen we het veiligheidsgevoel
vergroten.

MUZIEKWORKSHOP

De familie Van den Bosch

Vanaf midden februari t.e.m. midden maart vinden er onderhoudswerken plaats op de
Muizenberg (Kanne), de Millerstraat (Genoelselderen) en de Kruisherenstraat (Herderen).
Op deze drie locaties worden er
boomstammen afgezet op 10/20 cm en
wordt het vrijgekomen hout geruimd. Deze
onderhoudsingrepen zijn noodzakelijk
in het kader van de verkeersveiligheid.
We voorkomen op deze manier dat er bij
storm of hevige wind takken/bomen op
de openbare weg terecht komen en zo
verkeersongevallen veroorzaken.

Let op: wijzigende corona-voorschriften kunnen invloed hebben op de hier
vermelde evenementen en data.

V.U.: Mark Vos I schepen van Communicatie I Maastrichtersteenweg 2b I 3770 Riemst

Ook in 2021 gaan we onverminderd door
met het verkleinen van de kans op wateroverlast. De afgelopen tijd waren we
op de Tramstraat in Riemst bezig met de
verlaging van het kruispunt en de aanleg
van een waterbekken. Zo wordt bij hevige
regenval het water vlot afgevoerd.

WAT TE DOEN IN FEBRUARI

MILLEN
Ken jij de oorsprong van de straatnamen
“L. De Bourbonstraat” en “van den Boschstraat”?
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WANDEL MEE MET DE MUZIEKACADEMIE

Van zaterdag 6 februari (Dag van de academie) tot 22 februari stelt Muziekacademie
Voeren-Riemst twee interactieve wandelroutes open. Je kan kiezen voor een wandeling
van 2 of 5 km doorheen Val-Meer. Beide wandelingen starten en eindigen aan Zaal De
Bond (Bampstraat 8, Riemst) en kunnen eender wanneer gewandeld worden. Tijdens
de wandeling vind je op bepaalde plekken QR-codes en een kunstwerk, gemaakt door
leerlingen. Bij elke QR code hoor je een deel van een verhaal met achtergrondmuziek of
je hoort een liedje, gezongen door de leerlingen muziekleer.
De wandelroutes zijn binnenkort beschikbaar via de website van de academie:
www.academievoerenriemst.be

HUIS VAN HET KIND

In februari organiseert Het Huis Van Het Kind 3 gratis webinars:
• 9 februari 2021: Mindful opvoeden in een druk gezinsleven
• 18 februari 2021: Jongeren in coronatijden
• 22 februari 2022: Taalmak(k)ers: taal helpen groeien bij je kind

https://kieskleurtegenpesten.be/
praat-erover/

Inschrijven: info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be
Vermeld webinar van keuze, gemeente en de hoedanigheid waarin je deelneemt (bijv.
leerkracht, ouder, opvoeder…). Je krijgt vervolgens een deelnamelink. Er gelden bepaalde voorrangsregels.

Zeker voor wie er indringend en voor langere
tijd mee te maken krijgt. De menselijke en
maatschappelijke kost loopt dus hoog op.
Foto: Erwin Wolfs

