
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 
(voorzitter: Davy Renkens)

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

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

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

www.riemst.be

WEETJES
ONTDEK NIEUWE  
CALCULATOR BENOVEREN 
VAN FLUVIUS
Sinds kort vind je op benoveren.
fluvius.be vier nieuwe functies 
waarmee kandidaat-(ver)bouwers 
zelf de impact van hun BENOvatie 
(beter renoveren) kunnen 
simuleren en berekenen.
In enkele stappen kun je zelf 
berekenen wat nieuwe ramen, 
vloer-, muur- of dakisolatie 
je kost en krijg je zicht op 
de terugverdientijd en je 
energiebesparing. Bovendien 
kom je meteen te weten of je 
in aanmerking komt voor een 
BENOvatiepremie.

KERSTBOOM-
VERBRANDINGEN
Er vinden dit jaar geen 
kerstboomverbrandingen plaats 
in onze gemeente. Je kunt je 
kerstboom binnenbrengen bij het 
recyclagepark. Dit valt onder het 
jaarlijkse groenquotum.

SUBSIDIE VOOR  
JOUW CULTUREEL  
ERFGOEDPROJECT?
Ben je met een groep bezig aan 
een cultureel erfgoedproject? 
Enkele voorbeelden: de restauratie 
van een waardevol schilderij, de 
publicatie van een studie over een 
lokaal geschiedkundig onderwerp, 
de promotie van lokale dialecten, 
gebruiken en gewoonten, een 
tentoonstelling… Dan kan je sub-
sidie aanvragen. Er zijn een aantal 
kleine wijzigingen aangebracht in 
het reglement. Zo kan je slechts 
één keer per jaar een aanvraag 
indienen en bedraagt het onder-
steuningsbedrag maximum 1.500 
euro per project.
Erfgoed Haspengouw laat zich 
graag verrassen door jouw voor-
stel!
Aanvraag indienen kan tot en met 
31 januari 2021: bit.ly/subsidie-erf-
goed-haspengouw

POËZIEWEEK 
28 JAN. T.E.M. 3 FEB.
Kom tijdens de poëzieweek van 
28 januari t.e.m. 3 februari naar 

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

de bib en ontvang een postkaart 
met een mooi gedicht. Leuk om 
naar iemand te sturen, of om 
zelf te gebruiken als bladwijzer. 
Het thema van deze negende 
poëzieweek is ‘samen’. Op 
gedichtendag, donderdag 
28 januari, kan je op de 
Facebookpagina van de bib de 
hele dag genieten van digitale 
poëzie, gebracht door en voor 
Riemstenaren. Zelf digitaal iets 
voordragen, of misschien wel 
eigen werk delen? Mail ons een 
filmpje van je voordracht: bib@
riemst.be. Je mag ook de tekst 
sturen en dan wordt het voor jou 
voorgedragen.

STAPPENROUTES
De wandelroutes, die een tijd 
geleden voor elk van onze 
kerkdorpen gemaakt werden, zijn 
nu ook beschikbaar in stappen. 
Zo weet je zeker dat je aan je 
dagelijkse noodzakelijke stappen 
komt. Er zijn ook enkele nieuwe 
routes toegevoegd.  
Meer info: bit.ly/stappen-riemst

Maandelijks infoblad 
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Verschijnt op 7.170 exemplaren 
P 004432 
Afgiftekantoor 3770 Riemst

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

bpost

                          

VOORWOORD

Beste Riemstenaar

Het nieuwe jaar staat voor de deur. We blikken 
terug op een jaar met veel uitdagingen en kijken 
positief vooruit naar 2021.

Het gemeentebestuur staat vandaag meer 
dan ooit voor u klaar en blijft investeren in 
initiatieven die de veerkracht van al onze 
inwoners versterken. 

In deze editie van de 3770 zit een extra bijlage: 
Riemst in Woord en Beeld. Hierin kijken we 
terug op onze realisaties van het afgelopen jaar. 
In 2021 zullen we 4.5 miljoen euro in Riemst 
investeren. In ons artikel op pagina 3 maak je 
kennis met de belangrijkste projecten en acties 
die op stapel staan.

Een traditionele nieuwjaarsreceptie zullen 
we omwille van corona dit jaar helaas niet 
organiseren. Wel komen we met het initiatief 
‘Riemst21’ om onze verenigingen en vrijwilligers 
te ondersteunen en zo te zorgen voor nog meer 
verbondenheid in onze gemeente.

Op pagina 4 zetten we onze grotchampignons 
in de kijker. Een mooi, traditioneel product 
dat toegevoegd werd op de lijst van erkende 
Vlaamse streekproducten. U vindt een recept 
met verse en lokale ingrediënten. Door het 
koken met lokale producten zijn we loyaal aan 
onze plaatselijke handelaars en ondersteunen 
we hen in deze moeilijke periode.

Namens het gemeentebestuur wensen we u een 
heerlijk veelzijdig 2021. Samen met u hopen we 
dat 2021 het jaar wordt van de terugkeer naar 
het normale leven. Wij blijven alvast verder 
werken aan een gemeente waar het goed is om 
te wonen, te leven en te werken.

Mark Vos
Burgemeester

Riemst kent heel wat verfijnde streekproducten. Producten die met veel liefde ge-
maakt worden en deze producten lenen zich perfect voor het maken van heerlijke 
gerechten. En je hoeft er beslist niet lang voor in de keuken te staan.

• Bladerdeegpasteitje met grotchampignons (vegetarisch)
• Voorgerecht
• Minder dan 30 min.

BLADERDEEGPASTEITJE MET GROTCHAMPIGNONS 
(VEGETARISCH) VOOR 4 PERSONEN
Ingrediënten
• 500 g. grotchampignons (Carrefour en diverse buurtwinkels) 
• 4 takjes peterselie (vers)
• 1 teentje knoflook
• Grottenkaas (Het Kaasbaronneke) 
• 80 ml lichte room
• 1 dl boter
• 2 eetl. hazelnoten
• 80 g. bladerdeegpasteitjes
• 4 eetl. witte porto
• 3 eetl. peper en zout

Bereiding
• Verwarm de oven 10 min. voor op 180 °C.
• Snij de champignons in 4 of 6, naar gelang de grootte.
• Snipper de knoflook en de peterselie fijn.
• Hak de hazelnoten fijn en bak ze lichtjes in een hete pan zonder vetstof.
• Verwarm de bladerdeegpasteitjes 10 min. in de voorverwarmde oven.
• Smelt intussen de boter in een braadpan en bak de champignons, knoflook en de  

peterselie 3 min.
• Giet er de porto en de room bij. Laat nog 3 min. verder garen.
• Snij ondertussen de grottenkaas in kleine blokjes van een halve centimeter. Meng sa-

men met de fijngehakte hazelnoten onder de champignons. Breng op smaak met pe-
per en zout.

Afwerking
Snij het dekseltje uit de pasteitjes en vul het op met de champignons. Sluit af met het 
dekseltje en garneer eventueel met een plukje peterselie.

Onze dranksuggestie
Grottenbier (lokale drankenhandels)

GERECHTEN MET RIEMSTER 
STREEKPRODUCTEN 

Vanaf nu kan je het spel levenswandeling gratis lenen en een fijne (online) spelnamiddag organiseren. Met dit leu-
ke en eenvoudige spel ga je in gesprek over vroeger en leer je elkaar zo op een andere manier kennen. De vragen 
zijn onderverdeeld in zes categorieën: zoals o.a. kindertijd, geloof & feesten en mijn dorp & stad. De vragen polsen 
naar verhalen en herinneringen over hoe het vroeger was. 

GRATIS SPEL LENEN: 
LEVENSWANDELING

Wat is het mooiste cadeau dat je als kind van Sinter-
klaas kreeg? Herinner je je nog je eerste kus? Kan je 
enkele zinnen in jouw dialect zeggen?  Iedereen die 
een wandeling door zijn jeugdherinneringen wil ma-
ken, geniet van dit spel.  

Spel lenen? Bel 012 440 370 of mail naar cultuur@
riemst.be
Is het spel uitgeleend? 
Ook bij Erfgoed Haspengouw kun je terecht:  
bit.ly/uitleendienst-haspengouw

Vanaf 1 januari 2021 zal het huisvuil en PMD door een andere firma opgehaald 
worden. Dit heeft gevolgen voor de dag en het tijdstip waarop men bij je langs komt. 
Het kan zomaar gebeuren dat het ophaalmoment nu ’s middags is, in plaats van ’s 
morgens.

Om nog meer te verbinden en onze verenigingen te steunen is er dit jaareinde Riemst21; een initiatief van 
de gemeente. We luiden het nieuwe jaar feestelijk in en alle verenigingen in Riemst maken kans op een 
leuke financiële opkikker. Alle Riemstse verenigingen en vrijwilligersorganisaties doen automatisch mee. 
Jij kan stemmen op jouw favoriete vereniging. De top 21 ontvangt een extra stimulans. Stemmen kan via 
Riemst21.be tot en met 5 januari 2021. Wacht niet en breng nu je stem uit!

NIEUWE TIJDSTIPPEN 
OPHALINGEN 

HUISVUIL EN PMD

Vanaf 1 januari 2021 zal het huisvuil en 
PMD door een andere firma opgehaald 
worden. Dit heeft gevolgen voor de 
dag en het tijdstip waarop men bij je 
langs komt. Het kan zomaar gebeuren 
dat het ophaalmoment nu ’s middags 
is, in plaats van ’s morgens. 
Zorg dat je jouw huisvuil alvast de 
avond van tevoren aanbiedt, want de 
ophalingen beginnen al om 06.00 uur 

’s morgens. Maak het onze ophalers 
gemakkelijk en zet het huisvuil duide-
lijk zichtbaar aan de straat. Zorg dat 
de huisvuilzak niet te zwaar is en bied 
maximaal vier zakken (PMD en regu-
lier) van elke soort aan.

In de afvalkalender 2021 vindt u 
alle ophaaldata terug of kijk op  
www.limburg.net/afvalkalender

Op 15 december 2020 legden Ann-Paule 
Jackers, Frans Nijs, Jean Nicolaes en 
Etienne Gielen hun eed af. Vanaf januari 
zetelen ze in het Bijzonder Comité voor de 
sociale dienst. Dit comité neemt beslis-
singen over toekenningen van leefloon, 
financiële ondersteuning van mensen 
met schulden en andere maatschappelij-
ke dossiers. 

WIJZIGINGEN SAMENSTELLING 
BIJZONDER COMITÉ EN 

GEMEENTERAAD  

De gemeenteraad wijzigt ook in samen-
stelling per 1 januari 2021; Davy Renkens 
wordt voorzitter en lost daarmee Bert 
Cilissen af die als raadslid verder gaat. 
Philippe Geelen lost Jean Nicolaes af 
als raadslid omdat Geelen zoals gezegd 
plaats neemt in het bijzonder comité.



ZONDAG 7 FEBRUARI
WINTERJOGGING DIENST SPORT 
GEMEENTE RIEMST
Vertrek aan sporthal “Hirtheren”  
Herderen
Vrij vertrek tussen 08.00 – 11.00u.
Bewegwijzerde afstanden: 5km – 7,5km 
– 10km
Ook mogelijk de routes te wandelen
Deelname gratis

WAT TE DOEN IN JANUARI

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

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

In samenwerking met wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en riolerings-
beheerder Fluvius werkt de gemeente Riemst gefaseerd aan de volledige herinrichting 
van de Maastrichtersteenweg. De zone tussen het kruispunt met de Klein-Lafeltstraat en 
de grens Vroenhoven-Maastricht wordt in 5 fases verkeersveiliger gemaakt en voorzien 
van gescheiden riolering. De werken starten wellicht begin 2022.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 14 december werd besloten tot een 
reeks nieuwe investeringen.

WERKEN AAN DE 
VEILIGHEID VAN DE 

MAASTRICHTERSTEENWEG

GEMEENTEBESTUUR INVESTEERT 
4.5 MILJOEN EURO IN RIEMST

VAN KRUISPUNT KLEIN-
LAFELTSTRAAT  TOT AAN 
DE GRENS IN 5 FASES
• Fase 1: kruispunt Maastrichtersteenweg 

met Burg. Marresbaan en Heukelommer-
weg wordt verhoogd. Er worden stoplich-
ten geplaatst.

• Fase 2: vanaf de Krijtstraat tot aan de brug 
van Vroenhoven (incl. oversteekplaats 
aan de brug)

• Fase 3: vanaf de Burg. Marresbaan tot aan 
de Krijtstraat

• Fase 4: vanaf de brug van Vroenhoven tot 
aan de grens met Maastricht

• Fase 5: vanaf de Klein-Lafeltstraat tot 
Esso tankstation 

ENKELE BELANGRIJKE INVESTERINGEN VOOR 2021:
• Pleinenplan met nieuw plein en woongelegenheid in Genoelselderen: €800.000 
• Verbetering uitrusting Zaal Paenhuys (video, audio, klimatisatie): €500.000 
• Overkapping 8 kerkhoven + nieuw kerkhof Riemst: €400.000 
• Rioleringswerken en aanleg stoepen Membruggen: €320.000
• Aankoop iPads voor de leerlingen in vrije en gemeentelijke basisscholen: €90.000
• Aanleg stoepen verschillende dorpen: €180.000 
 
We bouwen verder aan een gemeente waar het goed is om te wonen, te leven en te werken.

HANDELAARS BETROKKEN 
BIJ WERKEN KRUISPUNT 
BURG. MARRESBAAN
De communicatie over de uitvoering van 
fase 1 start nu op. Speciale aandacht gaat 
uit naar het betrekken van de talrijke han-
delaars in de omgeving van de Burg. Mar-
resbaan. Zij worden uitgenodigd voor een 
digitale informatiesessie. In de loop van het 
voorjaar worden alle omwonenden ook mee 
in het bad genomen. 

VRIJLIGGEND FIETSPAD 
TUSSEN RIEMST EN 
MAASTRICHT
In dit project wordt de verkeersveiligheid 
en de verfraaiing van de meest gebruikte 
weg in onze gemeente aangepakt (20.000 
voertuigen per dag). Een belangrijk element 
hierbij is de aanleg van een van de rijweg af-
gescheiden fietspad. Dit nieuwe fietspad zal 
achter de bomen doorlopen. Het maximaal 
behoud van de monumentale bomen is na-
melijk essentieel. 

Tijdens de decembermaand werden er door heel Riemst extra kerstbomen 
geplaatst om zo extra licht en warmte te brengen. Foto’s: Erwin Wolfs

GEFLITST

Waarom mag je niet lachen op een pasfoto 
en hoe ziet de dag van een burgemeester 
er uit?

RIEMSTSE SCHOOLKINDEREN 
KRIJGEN NIEUWSBRIEF OP MAAT 

Kindermascotte Riki, de vrolijke Riemstse 
champignon, neemt de schoolgaande jeugd 
drie keer per schooljaar mee doorheen 
het Riemster nieuws. Vaste rubrieken in 
de nieuwe schoolnieuwsbrief zijn o.a. een 
duim van Riki voor verdienstelijke jongeren 
en het antwoord op een kindervraag rond 
de gemeentelijke werking. In februari 
2021 wordt de eerste editie verspreid in de 
gemeentelijke en vrije basisscholen.

INSPRAAK VOOR DE 
TOEKOMSTIGE GENERATIE
Als kind- en jeugdvriendelijke gemeente 
zet Riemst sterk in op communicatie op 
maat van kinderen en jongeren. Het is 
belangrijk dat ook de toekomstige generatie 
Riemstenaars weet wat er leeft in de 
gemeente. De gemeentelijke jeugddienst 
wil de jeugd ook meer inspraak geven en 
betrekken bij het gemeentelijk jeugdbeleid. 

Begin december tuigde de dienst Jeugd samen met vzw The Good Witches drie 
feeënbomen op in het gemeentehuis, de Villa en de Boekerij. 

DE FEEËNBOOM: 
KINDERWENSEN IN RECORDTIJD 

IN VERVULLING!

In deze bomen hingen de 64 cadeauwensen 
van kinderen uit kwetsbare gezinnen. We 
deden een oproep aan de Riemstenaren 
om een wens uit de boom te plukken en 
het cadeau af te geven bij het Sociaal 
Huis. Zo zouden hopelijk alle kinderen een 
cadeau krijgen tijdens de feestdagen. De 
Riemstenaren hebben massaal gehoor 
gegeven aan onze oproep, want na 48 uur 
waren alle kinderwensen al vervuld. Heel 
hartelijk dank namens alle kinderen!

Via het gebruik van een CO2-meter kan 
je de luchtkwaliteit in de klas meten. De 
hoeveelheid CO2 in de binnenlucht is immers 
een goede maat voor de luchtverversing 
in de klas. Door te zorgen voor een goede 
luchtverversing, verklein je de kans dat 
virusdeeltjes zich opstapelen en kinderen/
leerkrachten besmet raken met corona. 

ELKE RIEMSTSE BASISSCHOOL 
KRIJGT TWEE CO2-METERS 

Ventilatie is noodzakelijk in de strijd 
tegen de corona-epidemie
De gemeente Riemst voorziet via een 
samenaankoop met Logo Limburg 34 CO2- 
meters, met een totale kostprijs van 3.817 
euro.  Via deze aankoop ondersteunen 
we alle Riemstse vrije en gemeentelijke 
basisscholen. Als gemeente, die inzet op 
gezondheid, waken we zo over het welzijn van 
onze schoolkinderen. Teveel CO2 in de lucht 
leidt immers ook tot concentratieverlies en 
moeheid bij de leerlingen. 

Ondanks dat 2020 een bijzonder jaar 
was, zijn er toch heel wat sporters en 
muzikanten in onze gemeente die een 
topprestatie hebben neergezet. Ze 
krijgen allemaal een waardering. We zijn 
heel trots op jullie en we zijn er zeker van 
dat jullie goede voorbeeld navolging zal 
krijgen. Doe zo voort!

SPORT
PLOEGEN
Gewestelijk/provinciaal kampioen
• Kivola Riemst U17 meisjes
• Kivola Riemst U13 meisjes
• Kivola Riemst U11 jongens
• Kivola Riemst U13 jongens
• Zvc Provan – Liga Riemst
• Vc Balimi – dames recreatie C
Nationaal kampioen
• Kivola Riemst heren – 2de divisie Heren A
• Kivola Riemst heren – 2de divisie Heren A

INDIVIDUEEL
Gewestelijk/provinciaal kampioen
• Lander Moens (tumbling)
• Lena Kowalczyk (atletiek)
• Marinka Plusquin (paardrijden)
Vlaams/Waals kampioen
• Korneel Weekers (atletiek)
Nationaal kampioen
• Michiel Partoens – (boksen) Ned. kamp. 

elite mannen
• Janssen-Stassen - Benelux kampioen 

showhonden
• Joery Theunissen (kleiduifschieten)

CULTUUR
• Akari Bastiaens, 1ste Laureaat- Finalist 

tijdens de Cantabile pianowedstrijd voor 
de jeugd in de lagere graad (categorie tot 
13 jaar)

• Laurien Onclin, 1ste Laureaat tijdens 
de Provinciale Solistenwedstrijd in de 
tweede afdeling op klarinet met 93,5%.

PROFICIAT KAMPIOENEN!  

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

*NB: de geplande activiteiten gaan 
enkel door indien de dan geldende 
corona-maatregelen dit toelaten

WOENSDAG 13/01 EN 26/01 | 
13U30 – 16U30
BREICAFÉ
Breien en haken is hip, en voor jong 
en oud. Ervaren breisters en beginne-
lingen kunnen elkaar om de 2 weken 
ontmoeten in het OKRA-Breicafé in 
Dienstencentrum De Linde. 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 verder helpt.
Deelname is gratis. Koffie en frisdran-
ken aan 1,00€. Op voorhand inschrijven 
is niet nodig.

DINSDAG 26/01 | 19U00 – 21U30 
WORKSHOP - OVER GEZOND 
ETEN EN DUURZAME VOEDING 
Dat gezond eten belangrijk is, weten 
we allemaal. Maar hoe pak je het aan? 
In deze workshop krijg je tips die je 
vooral bewuster helpen omgaan met 
voeding. Het gaat niet over goed of 
slecht maar over doordachte keuzes 
maken die bij jou passen. We combine-
ren gezonde én duurzame voeding. Zo 
winnen zowel jij als het milieu.
Begeleidster : Christel Vanderheyden 
van Sigurya
Prijs: 9€ standaardprijs – 5€ korting-
prijs – 2€ recht op verhoogde tege-
moetkoming – meer info: 011 56 01 00
Inschrijven via https://www.vorming-
plus-limburg.be  – code 212559SA 
-  min. 12 – max. 20 deelnemers.

DINSDAG 02/02 – 09/02 – 16/02 – 
23/02 – 02/03 | 19U00-21U30 
YOGA   
Yoga is voor iedereen, ongeacht je 
kunnen, je geslacht, je leeftijd. Yoga is 
geschikt voor ieder lichaam en heeft 
tal van voordelen, zoals minder pijn, 
betere ademhaling, meer flexibili-
teit, betere spieren, cardiovasculaire 
voordelen, enz… Je kan er op elk 
moment aan beginnen. Deze lessen-
reeks is bedoeld als kennismaking 
met yoga. Mieke Praet neemt je mee 
op yoga-avontuur. Ze start haar lessen 
met ademhalingsoefeningen om je yo-
gabeleving bewuster te ervaren en om 
je geest te leren controleren. Ze sluit af 
met een liggende houding.
Zelf meenemen: eigen yogamat, de-
kentje, eventueel een kussen, een fles-
je water, gemakkelijk zittende kledij
Prijs: Okra-leden 30€ – niet-leden 36€ - 
Bedrag overschrijven op rekening Okra 
Limburg BE53 7845 5038 0753 met me-
dedeling: voornaam, naam, academie 
Riemst, Yoga – meer info: linsey.tiry@
okra.be of 011 26 59 43.

WOENSDAG 03/02 – 10/02 – 24/02 
| 19U00 – 21U30
VORMING – ROUW EN VERLIES 
– MAATSCHAPPELIJK BEKEKEN   
Rouw en verlies zijn nog altijd een 
groot taboe in onze maatschappij. 
Toch wordt iedereen er ooit mee ge-
confronteerd. Dat verdriet bespreek-
baar maken is belangrijk. Misschien 
moet onze samenleving dat opnieuw 
een beetje leren. In deze vorming 
zien we hoe het omgaan met rouw en 
verlies veranderde doorheen de tijd. 
Daarnaast bekijken we welke moge-
lijke rouwrituelen er zijn om zichtbaar 
en gemeenschappelijk te rouwen.
Begeleidster : Lieve Jordens
42€ standaardprijs – 30€ kortingprijs 
– 11€ recht op verhoogde tegemoetko-
ming – meer info: 011 56 01 00
Inschrijven via https://www.vorming-
plus-limburg.be  – code 212530SA 
-  min. 8 – max. 12 deelnemers.

Meer info of inschrijven: contacteer 
centrumleider Erik Coenegrachts via 
tel. 012/26.88.90 of via mail diensten-
centrum@riemst.be of in De Linde, 
Paenhuisstraat 11, elke werkdag 
tussen 09u00 en 12u00. 

Varieer en 
zoek alternatieven

Eet op vaste tijdstippen 
en samen met anderen

gezond eten: dat doe je zo!

Pas je omgeving aan Werk stapsgewijs Geniet van wat je eet!

Eet bewust
 en met mate

Neem plantaardige producten 
als basis voor elke maaltijd

Beperk je inname van dierlijke 
producten 

Drink vooral water  

Kies zo weinig mogelijk voor 
ultrabewerkte producten 

Meer tips
www.gezondleven.be

Wat eet je het best?
Deze tips zitten verwerkt in 
de voedingsdriehoek!

V.U.: Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Linda De Boeck, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Laken.

Onlangs gaven uitbaters Gerd en Véronique van sport- en eetcafé Op ’t Reeck te 
kennen na 13 jaar te zullen stoppen met hun zaak. We danken hen voor de jarenlange 
goede samenwerking en passie waarmee ze hun werk uitvoerden en gasten 
ontvingen. Wegens het stoppen is de gemeente op zoek naar enthousiaste nieuwe 
uitbaters met gevoel voor de sportwereld die aan de slag willen gaan om deze 
belangrijke functie te vervullen. Personen die in aanmerking willen komen voor de 
uitbating kunnen zich ten laatste op maandag 1 maar 2021 om 12.00 uur inschrijven. 
Om de kandidaten de kans geven hun visie toe te lichten wordt er een gesprek met 
de kandidaten georganiseerd. Meer info: www.riemst.be

De gemeente Riemst kreeg coronasubsidies van de Vlaamse overheid ter 
ondersteuning van de kwetsbare gezinnen en de lokale economie. Elk gezinshoofd 
dat op 01/07/2020 recht had op de verhoogde tegemoetkoming zal een Riemster 
cadeaubon ontvangen. Zo willen we onze kwetsbare gezinnen met een beperkt 
inkomen extra ondersteunen in deze coronacrisis. 

EEN DUWTJE IN DE RUG

De cadeaubon kan enkel gebruikt wor-
den bij onze lokale handelaars. Ook zij 
zijn zwaar getroffen door deze coronacri-
sis en krijgen op deze manier een duwtje 
in de rug. De cadeaubon heeft een waar-

de van € 25 en kan gebruikt worden tot 
en met 31/10/2021. Wie recht heeft op 
deze bon krijgt hem in de loop van ja-
nuari automatisch in de brievenbus met 
de nodige uitleg. Je hoeft zelf dus niets 
te doen!

ENTHOUSIASTE UITBATERS 
SPORTCAFÉ OP ’T REECK 

GEZOCHT! 

Renilde Nassen, directrice VBS ’t Kerk-
veldje Vlijtingen, VBS Ons Schooltje La-
felt, VBS ’t Vogelnestje Heukelom.

Leo Jans, directeur VBS den Dries  
Zichen-Bolder, VBS Trudo Zussen, VBS 
Jekerdal Kanne.

Nele Ghysens, directrice GBS De 
Driesprong Millen-Genoelselderen.

Jeroen Vaesen, directeur GBS De Klin-
ker Riemst, GBS De Tol Herderen.

Conrad Onclin, directeur Kunstacade-
mie Voeren-Riemst.

Directeur Eric Stassen, VBS De Bron 
Membruggen, VBS De kleine Bond 
en De Amber Val-Meer, VBS Het Hofje 
Vroenhoven.


