
MARK VOS - burgemeester - CD&V
Mark.vos@riemst.be
tel. 012 44 03 02 - gsm 0476 47 72 68
Bevoegdheden: Beleid - bestuur - planning en innovatie 
- communicatie - personeel - politie – brandweer - 
financiën – patrimonium  Ruimtelijke Ordening -   

wonen/huisvesting/woonbeleid – groeven – nutsvoorzieningen
Spreekuur: maandagavond van 17.00 uur tot 18.00 uur in het 
gemeentehuis. Een afspraak maken kan via 012 44 03 04
of sara.coninx@riemst.be.

SCHEPENEN

ALGEMEEN DIRECTEUR 

Guido Vrijens, algemeen directeur, Guido.Vrijens@riemst.be, tel. 012 44 03 01

GEMEENTERAADSLEDEN
(voorzitter: Davy Renkens)

CD&V Renkens Davy, voorzitter Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn, Davy.Renkens@riemst.be, gsm 0494 61 89 99 | Huls Anja, Anja.Huls@
riemst.be, gsm 0468 12 33 64 | L’Hoëst Joël, Joel.Lhoest@riemst.be, gsm 0498 
91 86 56 | Pauly Marina, Marina.Pauly@riemst.be, gsm 0475 93 90 04 | Mulleners 
Laura, Laura.Mulleners@riemst.be, gsm 0474 48 09 98 | Philippe Geelen 0471 64 
14 44 – Philippe.Geelen@riemst.be | Bert Cilissen, Bert.Cilissen@riemst.be,
gsm 0495 79 88 47 | Eycken Mathieu, Mathieu.Eycken@riemst.be, gsm 0479 44 22 86
N-VA Liesbeth Pauly, Liesbeth.Pauly@riemst.be, gsm 0478 82 63 58 | Chanson 
Yves, Yves.Chanson@riemst.be, gsm 0475 33 62 68 | Jacobs Dirk, Dirk.Jacobs@
riemst.be, gsm 0473 22 05 68 | Peumans Jan, Jan.Peumans@riemst.be,
gsm 0475 48 50 91 | Marc Konings, Marc.Konings@riemst.be, gsm 0472 86 73 54
OPEN VLD Coenegrachts Steven, Steven.Coenegrachts@riemst.be,
gsm 0477 36 81 11 | Janssen Patrick, Patrick.Janssen@riemst.be, tel. 012 45 29 29 
Noelmans Jan, Jan.Noelmans@riemst.be, gsm 0496 79 32 16 | Smets Marie-Elise, 
Marie-Elise.Smets@riemst.be, gsm 0470 02 31 04 | Stevens Ludwig,
Ludwig.Stevens@riemst.be, gsm 0473 34 64 55
Vlaams Belang Lemmens Danny, Danny.Lemmens@riemst.be, 
gsm 0473 47 20 79

LEDEN BIJZONDER COMITÉ SOCIALE DIENST
(voorzitter: Mieke Loyens)

CD&V Paule Jackers Ann, annpaule.jackers@hotmail.com, gsm 0495 53 14 72
Onclin Rachelle, rachelle.onclin@gmail.com, gsm 0499 56 68 98 | Nicolaes Jean,  
jean.nicolaes@telenet.be, gsm 0497 06 01 39 -   | Nijs Frans, frans.nijs@skynet.be 
gsm 0486 87 72 83
OPEN VLD Durlet Anton, antondurlet@telenet.be, gsm 0472 62 82 06
Onclin Jos, jos.onclin@openvdl.be, gsm 0471 41 73 83
N-VA Gielen Etienne, etienne.gielen@telenet.be, gsm 0495 64 71 72 |
Louwagie Marc , marc.louwagie@n-va.be, gsm 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 - dorpen -en plattelandsbeleid - burgerzaken 

CHRISTIAN BAMPS - tweede schepen - CD&V
Christian.Bamps@riemst.be
gsm 0495 46 46 53
Bevoegdheden: Verkeersveiligheid/mobiliteit – openbaar 
vervoer - sport - feesten, evenementen en kermissen 
-  ontwikkelingssamenwerking - toerisme - Europese 
aangelegenheden

ANJA SLANGEN - vierde schepen - CD&V
Anja.Slangen@riemst.be
gsm 0479 40 20 46
Bevoegdheden: Onderwijs- volwasseneneducatie – 
deeltijds kunstonderwijs - kinderopvang - gezin – Huis 
van het kind - cultuur – vrijwilligerswerking – bibliotheek 
-  organisatiebeheersing

PETER NEVEN - derde schepen - CD&V
Peter.Neven@riemst.be
gsm 0474 52 52 81
Bevoegdheden: Land –en tuinbouw – jeugd -
‘Culturodroom’ - leefmilieu, klimaat & duurzame ontwikkeling 
- dierenwelzijn - erfgoed - heemkunde - monumenten en 
landschappen - archeologie - archief

MIEKE LOYENS - vijfde schepen - CD&V
Mieke.Loyens@riemst.be 
gsm 0471 63 13 21
Bevoegdheden: voorzitter bijzonder comité voor de 
sociale dienst – welzijn - senioren - sociale tewerkstelling 
- Dienstencentrum ‘De Linde’ en ‘Paenhuys’-site - 
gezondheid en preventie - personen met een handicap  

                   - toegankelijkheid  – gelijke kansen - ICT – kerkbesturen 

  

  

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

Maandelijks infoblad 
Jaargang 46 . JULI-AUG 2022
Verschijnt op 8.000 exemplaren 
P 004432 
Afgiftekantoor 3770 Riemst

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

bpost

Anonieme Alcoholisten: 03/ 239 14 15
Antigif Centrum: 070/ 245 245
Awel (kinderen- en jongerentelefoon): 102
Brandwondencentra: 02/ 268 62 00
Card Stop: 078/ 170 170
Child Focus: 116000
De Druglijn: 078/ 15 10 20
Europees noodnummer
(Ambulance, brandweer, politie): 112
Holebifoon: 0800/ 99 533

NOODNUMMERS
(alfabetisch geordend)

Meldingen van (vermoeden van) geweld: 1712
Politie: 101
Rode Kruis Vlaanderen: 105
Tele-Onthaal: 106
Wachtdiensten apothekers: 
078/ 05 17 33 (apotheeklimburg.be)
Wachtdiensten huisartsen:
089/ 59 00 59 (hwp37.be)
Zelfmoordpreventie: 1813

WEETJES

PROJECTSUBSIDIES ERFGOED 
HASPENGOUW 

Nog tot 1 oktober kan je bij Erfgoed 
Haspengouw projectsubsidies aan-
vragen tot €1.500.  Dat geldt voor alle 
initiatieven die het cultureel erfgoed 
van je vereniging, dorp of heel 
Haspengouw in de kijker zet. Voor 
meer informatie surf je naar www.
erfgoedhaspengouw.be. 

RIEMST GAAT KLASSIEK

Noteer dit alvast in je agenda: op 
zondag 25 september om 15.00 uur 
organiseert de Cultuurdienst een 
orgelconcert in Genoelselderen. 
Organist Luc Ponet bespeelt dan 
het zopas herstelde Ruef-orgel. Hij 
wordt begeleid door klarinettist 
Peter Merckx. Verdere informatie 
over ticketverkoop volgt via onze 
gemeentelijke kanalen.

ZOMERJOGGING

Op zondag 31 juli is Kanne het decor 
van de gemeentelijke Zomerjogging. 
Er zijn routes van 5, 7,5 en 10 
kilometer. Schrijf je in via
riem.st/zomerjogging.

DORPSRESTAURANTS

Tijdens de maanden juli en augustus 
nemen de dorpsrestaurants een 
zomerpauze. In september openen 
ze weer de deuren. In de loop 
van augustus maken we via de 
gemeentelijke website en via flyers 
de menu’s en informatie over het 
reserveren bekend.

BESTEMMING: BIB!

De Boekerij wordt deze zomer weer je 
favoriete vakantiebestemming! Ben 
je tussen 3 en 18 jaar en heb je zin in 
een leestrip? Haal dan in De Boekerij 
een leesreispas en doe mee met de 
zomerleesactie 'Bestemming: bib!'. Dit 
jaar zijn er 4 nieuwe bestemmingen. 
Aan het einde van de zomer 
verzamelen we alle volle reispassen en 
verloot de organisatie ‘Iedereen Leest’ 
mooie prijzen.

BEVRAGING 55-PLUSSERS

Nog tot en met 31 juli 2022 kan je online 
de woonbevraging voor 55-plussers 
invullen. De gemeente Riemst wil graag 
een zicht krijgen op de (toekomstige) 
woonwensen van 55-plussers om 
het woonbeleid hier verder op af te 
stemmen. Ben je 55 of ouder en heb je 
de enquête nog niet ingevuld?
Ga dan zeker naar 
www.riemst.be/bevraging55plussers
en vul de online bevraging in.
De resultaten verschijnen in het najaar.

PROBEERABONNEMENT
DE LIJN

Elk jaar geeft De Lijn leerlingen 
die de overstap maken naar het 
middelbaar onderwijs een gratis 
probeerabonnement voor de 
maand september. Zo krijgt de 
schoolgaande jeugd de kans 
om kennis te maken met de 
mogelijkheden van  het openbaar 
vervoer. Een probeerabonnement 
aanvragen is niet moeilijk. De 
Lijn bezorgt ouders van kinderen 
geboren in 2010 een brief met 
daarin alle informatie. Een 
probeerabonnement aanvragen 
kan tot 17 augustus 2022.

KIDS-ID

Ga je op reis met je kinderen? Vraag 
tijdig de Kids-ID aan! De kids-ID 
is het elektronische identiteits-
document voor Belgische kinderen 
jonger dan 12 jaar. Het is daarnaast 
ook een geldig reisdocument voor 
reizen binnen Europa. De Kids-ID 
is niet verplicht in België, maar 
wel voor reizen binnen Europa. De 
levertijd van een Kids-ID bedraagt 
gemiddeld 3 weken. Vraag de kaart 
dus op tijd aan bij de gemeente. 
Je maakt snel en gemakkelijk 
een afspraak met de dienst 
burgerzaken via: www.riemst.be/
afspraak-maken. 

  

       
VOORWOORD

Beste Riemstenaar

Het beloo�  een mooie zomer te worden in 
Riemst, met grote en kleine evenementen en 
mooie wandel- en fietsroutes. Onze toeristische 
dienst gee�  in deze editie van de 37Zeventig vijf 
zomertips voor uitstappen in eigen gemeente.

Ook de jeugddienst hee�  tal wat activiteiten 
in petto om er een onvergetelijke zomer van te 
maken voor onze kinderen.

Sta tijdens de warme zomermaanden ook even 
stil bij de klimaatsveranderingen en bij een 
duurzaam watergebruik. We geven je tips om 
zuinig om te gaan met drinkwater en zo water te 
besparen bij je thuis, in de tuin, in de keuken en 
in de badkamer.

‘Denk, eet, koop lokaal’, dat is de leuze van 
onze lokale handel en horeca in Riemst. 
Het gemeentebestuur ondersteunt jaarlijks 
verschillende initiatieven om de lokale 
middenstand te versterken. Met de steun van 
de Lokale Economische Middenstandsraad 
organiseren we in juli en augustus opnieuw 
de zomerspaarkaart-actie. We wensen alle 
deelnemers succes want er zijn opnieuw mooie 
prijzen te winnen.

Dit jaar is het 275 jaar geleden dat de Slag van 
Lafelt plaatsvond. We vroegen aan Theater 
Ozzy een theaterproductie in elkaar te steken 
om de veldslag gepast te herdenken. In deze 
37Zeventig ontdekken jullie meer over de 
knappe openluchtvoorstelling. 

We wensen je een deugddoende en fijne 
zomervakantie toe.

Mark Vos – burgemeester

Beleid - bestuur - planning en innovatie - 
communicatie - personeel - politie – brandweer 
– financiën - patrimonium  Ruimtelijke Ordening 
- wonen/huisvesting/woonbeleid – groeven – 
nutsvoorzieningen

Ook dit jaar organiseren we met de steun van de Lokale Economische 
Middenstandsraad van Riemst en nieuwe editie van Denk, Eet, Koop 
lokaal. De actie van dit jaar is hetzelfde opgebouwd als de vorige editie. 

Van vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus krijg je bij de 
deelnemende Riemstse handelaars een spaarkaart. Per aankoopschijf 
van 5 euro, krijg je een stempel op de spaarkaart. Wanneer er 10 stempels 

op de spaarkaart staan, is de spaarkaart vol. Elke volle spaarkaart geeft 
je een kans om een mooie prijs te winnen. Die prijzen variëren tussen de 
25 en 2.500 euro. Een eerste trekking gebeurt op woensdag 3 augustus. 
Een tweede trekking is voorzien op vrijdag 2 september.

Ontdek alle deelnemende handelaars, het laatste nieuws en het 
wedstrijdreglement op www.riemst.be/kooplokaal.

Op woensdag 20 juli strijkt de TVL Vertelling 
neer in Kanne. Deelname is volledig gratis 
en er is zelfs een consumptie inbegrepen. 
Enige voorwaarde: breng je eigen stoel, 
ligzetel of picknickmat mee! 

De TVL Vertellingen zijn een initiatief van 
TV Limburg. Een hele zomer lang trekken 
topvertellers door de provincie om inwoners 
te boeien, entertainen en soms zelfs 
ontroeren. Een ideaal avondje uit tijdens de 
zomervakantie.

Nigel Williams

Wij mogen op 20 juli niemand minder dan 
Nigel Williams verwelkomen. Net zoals 
vorig jaar gaat de TVL Vertelling door 
onder de brug in Kanne, aan de kant van 
de Steenstraat. Bij slecht weer verhuizen 
we naar de Sint-Hubertuskerk. We openen 
het terrein om 19.00 uur. Om 20.00 uur 
start meesterverteller Nigel Williams zijn 
voorstelling. 

De eerste Roefeldag was een enorm succes! 
Kinderen van het 4e tot en met het 6e 
leerjaar konden op woensdag 1 juni een 
kijkje gaan nemen achter de schermen bij 
verschillende bedrijven en organisaties uit 
Riemst.  

Ook de Communicatiedienst, die deze 
37Zeventig maakt, nam een team van 
reporters mee op pad. Marie en Majka namen 
interviews af en maakten foto’s voor de 
sociale media van de gemeente. Ze schreven 
ook mee aan dit artikel. 

Het reporterteam nam een kijkje op 
verschillende plaatsen waar kinderen uit 
Riemst aan het ‘roefelen’ waren. Bij een 
apotheek, een café en bij Covida in Lafelt. 
“Bij Apotheek Tans kwamen we Wannes 
tegen.” vertelt Majka. “Hij moest zelf pilletjes 
en zalfjes maken.” In de tuin van Covida viel 
er veel actie te beleven. Tuur en Daan willen 
zelfs boer worden nu. “Ze moesten aardbeien 
plukken, konijnen voederen en zelfs achter 

kippen jagen”, zag Marie. “Toen hun shift 
gedaan was, gingen Tuur en Daan nog even 
met ons op de foto.” Om de dag af te sluiten 
trok het reporterteam naar Sportkaffee Op ’t 
Reeck. Daar deed Vince de bediening van de 
toog. “Hij vond pintjes tappen moeilijk, maar 
de rest ging heel goed”, aldus Majka. “Ik denk 
dat het voor iedereen een leuke dag was, ook 
voor ons.”

Heel wat kinderen deden dus inspiratie op 
voor een latere job tijdens de Roefeldag. En 
wie weet schrijven Marie en Majka later wel 
vaker mee aan deze 37Zeventig! 

TVL VERTELLING:
20/7 IN KANNE

ROEFELDAG

Nog wat tijd over komende zomervakantie? 
Onze toeristische dienst geeft met plezier 
enkele tips voor uitstapjes in eigen 
gemeente! 

1. Afkoelen in de mergelgroeven van Kanne

Even vluchten voor de hitte(golf)? De 
mergelgroeven in Kanne vormen een 
fascinerende ondergrondse wereld. Met een 
uniek klimaat: het is er steeds 11 graden en 
de luchtvochtigheid ligt boven de 95 procent. 
Check op onze website de mogelijkheden tot 
bezoek.

2. De fiets op! 

Zin in een leuke fietstocht? 
De app ‘Toer door Riemst’ 
trakteert je op een bijzondere 
fietservaring.
Download de app voor je op je fiets springt 
en scan onderweg de negen QR-codes om 
straffe Riemstse verhalen te ontdekken. De 
fietslus is 42 kilometer lang. Starten doe je 
best aan De Waterburcht in Millen.

3. Op zoek naar de ‘Schatten van Vlieg’

Een leuke activiteit voor kinderen van 6 
tot 12 jaar, waarvan zowel in De Brug van 

Vroenhoven als in De Boekerij een andere 
versie georganiseerd wordt. Vlieg heeft op 
beide locaties schatten verstopt. Volg Vlieg 
en hij zal je naar échte schatten leiden. 
De zoektocht loopt gedurende de hele 
zomervakantie, van 1 juli tot en met 31 
augustus. 

4. Verborgen Moois in Millen

Een bewegwijzerde wandeling van 3,5 
kilometer loodst je langs vierkantshoeves, 
landbouwbedrijven, een gordel van 
hoogstamboomgaarden en uitgestrekte 
akkers. Het start- en aankomstpunt is De 
Waterburcht. Vroeger gebouwd als versterkte 
woontoren, nu een horecazaak.

5. Wijn in zomerse sferen

Geniet tijdens de zomermaanden van 
heerlijke Riemstse wijnen op prachtige 
locaties: het wijnterras in Genoelselderen of 
de zomerpop-up van Wijndomein Vlijtingen. 
Kijk op hun websites voor de openingsuren 
en praktische informatie.  Bij Cleuren Ciders 
kan je sinds kort ook proeverijen boeken.

Meer inspiratie opdoen? 
- Volg @visitriemst op Instagram!
- Haal jouw gratis exemplaar
  van de toeristische gids af in Villa Neven. 

Help je graag andere mensen? Ben je graag op de baan? 
Dan ben je meer dan welkom als vrijwilliger-chauffeur 
bij de Minder Mobielen Centrale Riemst! 

Wij zoeken vrijwilligers-chauffeurs die bereid zijn om 
één of meerdere dagen per week, met de eigen wagen 
of met onze rolstoelbus, inwoners van Riemst te 
vervoeren. De inwoners in kwestie beschikken over geen 
andere vervoersmogelijkheid. Vooral voor inwoners uit 
Genoelselderen, Membruggen, Vroenhoven en Kanne
hebben we extra hulp nodig.

Als vrijwilliger-chauffeur bepaal je zelf wanneer je 
beschikbaar bent. Wij voorzien voor elke vrijwilliger de 
nodige begeleiding, een extra bestuurdersverzekering, 
een kilometervergoeding als je met de eigen wagen rijdt 
of een forfaitaire vrijwilligersvergoeding als je met de 
rolstoelbus rijdt.

Interesse?

Neem contact op met de verantwoordelijke van de 
Minder Mobielen Centrale Riemst via 012 44 09 10 of 
vrijwilliger@riemst.be. We nodigen je graag uit voor een 
vrijblijvend gesprek.

VOLGENDE GEMEENTERAAD:
maandag 4 juli om 20.00 uur in het gemeentehuis.
Om 19.45 uur start het vragenkwartiertje.

MINDER-MOBIELEN-CENTRALE RIEMST
 ZOEKT VRIJWILLIGERS 

ZOMERTIPS IN EIGEN GEMEENTE

DENK, EET, KOOP LOKAAL

SPAARKAART-
ACTIE: 

01/07 - 31/08

Ontvang een stempel 
per aankoopschijf van 

5 euro bij elke deel-
nemende handelaar 

en maak kans op 
tal van prijzen!

Het gemeentehuis is gesloten op 11 juli, 21 juli, 22 juli en 15 augustus. Maak voor je bezoek steeds een afspraak.
Dit kan ook online via www.riemst.be/afspraak-maken. Opgelet: tijdens de zomervakantie is er geen avondopening.



DANKMIS 50 JAAR ‘DE VAL-SE MEER-ELS’ | 02/07  |  18:00
Locatie:  Sint-Stefanuskerk, Bampstraat 2, Val-Meer 
Contact: 0496 36 54 93

RIEMST IN CONCERT: KH SINT-MARTINUS
MET GENE THOMAS | 09/07  |  21:00
Locatie:  't Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst
Kostprijs:  €14  
Contact:  leesen.robrecht@skynet.be of 0497 47 01 24

OPTREDEN KH ONS VERLANGEN ONDER DE BRUG
VAN VROENHOVEN | 09/07  |  20:30 – 22:00
Laat je in vervoering brengen door een mix van orkest, drumband en doedelzakkenkorps, 
live gebracht in het theater onder de Brug van Vroenhoven door meer dan 90 muzikanten. 

Locatie:  De Brug Van Vroenhoven, Maastrichtersteenweg 212, Vroenhoven
Kostprijs:  Voorverkoop: €13 (€6 onder 12 jaar)
  Aan de kassa: €15 (€7 onder 12 jaar)
  Voorverkoop aan balie bezoekerscentrum op woensdag,
  donderdag en vrijdag voor het optreden.
Contact: Lidette.stevens@vlaamsewaterweg.be of 0498 81 07 44

RIEMST SWINGT: ROMMELMARKT & BARBECUE | 10/07   
Locatie:  't Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst
Kostprijs:  €14 (barbecue) 
Informatie : leesen.robrecht@skynet.be of 0497 47 01 24

VOORLEESHALFUURTJE: BESTEMMING: BIB! | 13/07 & 17/08  |  14:30 – 15:00
Locatie:  Bibliotheek De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst
Kostprijs:  Gratis  
Contact: bib@riemst.be of 012 44 03 50

BLOEDCOLLECTE | 18/07  |  17:00 – 20:30
Locatie:  't Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst
Contact: bloed@riemst.rodekruis.be

TVL VERTELLINGEN MET NIGEL WILLIAMS | 20/07  |  19:00 – 22:00
Locatie:  Onder de Brug van Kanne (Parking Steenstraat), Kanne 
Kostprijs:  gratis

NEOS-RIEMST: PETANQUE | 28/07 & 18/08  |  VANAF 14:00 UUR
Locatie:  Sporthal Herderen, Sint-Jansstraat 8 
Kostprijs:  gratis
Contact: 0497 90 81 51 (Inschrijven niet verplicht)

ROMMELMARKT MEMBRUGGEN | 07/08
Locatie:  Nolkensstraat, Membruggen 
Kostprijs:  €3
Contact: liebens.luc@gmail.com 

OPENINGSWANDELING PASAR HESBANIA | 20/08
10:30 (WANDELING 1) & 13:30 (WANDELING 2)
Locatie:  Sporthal Herderen, Sint-Jansstraat 8a (wandeling 1)
  Kerk van Membruggen, Zagerijstraat (wandeling 2) 
Kostprijs:  Leden gratis. Niet-leden: €1,5

DE EERSTE SCHOOLDAG VAN MILAN | 24/08  |  10:00 – 11:00
Locatie:  De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst   
Kostprijs:  gratis
Contact: info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be

GEFLITST

1. Zo’n 160 wandelaars en joggers toonden hun sportiefste kant 
tijdens de lentejogging in Val-Meer.

2. Een avondje lachen onder de Brug van Vroenhoven dankzij Jade 
Mintjens en Jeron Dewulf. 

3. Het locatietoneel ‘Boeren’ vond plaats in de loods van een 
landbouwbedrijf.

4. Voor het eerst sinds 2019 kon de Pinkstermarkt in Kanne nog eens 
doorgaan. Het zorgde voor heel wat gezelligheid in Kanne. 

1

2

3

4

Een leuke foto gemaakt in Riemst? Laat het ons weten door @gemeenteriemst 
of @visitriemst te taggen op Instagram. Of gebruik de hashtags #riemstliefde of 
#visitriemst. Foto’s kunnen ook ingestuurd worden naar communicatie@riemst.be. 
Hou de 37Zeventig in het oog om te weten of we jouw foto selecteerden… 

Tussen 14 juni en 10 september 
2022 kan je huisvuilzakken 
uitzonderlijk ook naar het 
recyclagepark brengen. Heb 
je een volle huisvuilzak en 
vertrek je op vakantie?  Of is het 
vervelend om tijdens extreme 
warmte een volle huisvuilzak 
in huis te hebben? Dan kan je 
tijdens de zomermaanden deze 
zakken naar het recyclagepark 
brengen.

Je moet je aan volgende regels houden:

- Enkel grijze huisvuilzakken van Limburg. net
      mogen binnengebracht worden. 
- Je registreert het binnenbrengen via de  toegangszuil. 
- De maatregel geldt van 14 juni tot 10 september.

Natuurlijk kan je nog steeds, net zoals de rest van het jaar, 
je huisvuilzak meegeven met de ophaling aan huis.
Op www.limburg.net/afvalkalender kan je nakijken 
wanneer de ophaalwagen bij jou passeert.  

Let op: wanneer er veel evenementen zijn, kunnen ze soms niet allemaal worden 
opgenomen in deze katern. Online zijn steeds alle evenementen in Riemst te raadplegen.

Jouw evenement hier ook zien verschijnen? Geef je activiteit in via www.uitdatabank.be! 
Evenementen die plaatsvinden in september dienen vóór 7 augustus te zijn ingevoerd in de 
UiTdatabank.

WARME ZOMER? 6 WATERTIPS!

ONDERHOUD HAGEN?
HUUR DE HAGENDORSER!

HUISVUILZAKKEN
NAAR CONTAINERPARK

Tijdens de zomervakantie zorgt de Jeugddienst voor een 
kindvriendelijke zomer in Riemst. Het wordt ook dit jaar 
een drukke zomer vol plezier! 

De Jeugddienst organiseert 22 Grabbelpasactiviteiten voor 
meer dan 500 Riemstse kinderen van 6 tot 12 jaar. Daarnaast 
organiseren ze ook 12 SWAP-activiteiten voor jongeren van 
12 tot 16 jaar. Natuurlijk is er ook onze Speelpleinwerking. 

Een team van 45 monitoren zorgt weer voor geweldige 
speelpleindagen. In 2021 zakten in totaal maar liefst 2.715 
kinderen en jongeren, zo’n 140 per dag, af naar ’t speelplein 
in Herderen. Dit jaar verwachten we de kaap van 3.000 
deelnemers te halen.

Sport & fruit

Voor de sportkampen die de gemeentelijke Sportdienst 
organiseert, zijn zo’n 900 kinderen ingeschreven. 
Nog een leuk weetje: vanaf deze zomer voorzien we 
wekelijks een gezonde snack tijdens de sportkampen en 
speelpleinwerking. 

Inschrijven? 

De meeste activiteiten zijn grotendeels volzet. Voor de 
Speelpleinwerking kan je wel nog altijd inschrijven. Ook voor 
deze SWAP-activiteiten (12 tot 16 jaar) zijn nog voldoende 
plaatsen beschikbaar:

Deze zomer is het 275 jaar geleden dat de bloedige Slag van Lafelt 
plaatsvond. Daarom organiseert Theater Ozzy in opdracht van de 
gemeente een openluchtspektakel over de veldslag:

“Vera” is een futuristisch openluchtspektakel over het woelige verleden 
van de Slag van Lafelt en betrekt ook andere oorlogen die onze fel 
bevochten regio getroffen hebben. Daarmee gaat het stuk verder 
dan enkel een historische vertelling van de Slag van Lafelt. Het is 
een diepgaander stuk over de vaak dunne grens tussen juist en fout, 
waarheid en leugen, identiteit en perceptie. De verbinding met de 
huidige actualiteit is bovendien nooit ver weg…

De term ‘openluchtspektakel’ is niet gestolen. Tijdens de voorstelling 
worden videobeelden geprojecteerd op de kerktoren van Herderen. 

Tickets
‘Vera’ wordt minstens 8 keer opgevoerd: 

- Op 5, 6, en 7 augustus om 21.30 uur
- Op 11, 12, 13, 14 en 15 augustus om 21.00 uur

De ticketverkoop gaat op woensdag 29 juni van start. Tickets kosten 15 
euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen onder de 12 jaar. Je 
kan online tickets kopen via de website van Theater Ozzy. Er zijn ook 
2 fysieke voorverkoopdagen in Villa Neven (Tongersesteenweg 8) in 
Riemst. Deze voorverkoopdagen gaan door op zaterdag 16 en zaterdag 
30 juli, telkens van 9.00 uur tot 12.00 uur. 

KINDVRIENDELIJKE ZOMER

275 JAAR
SLAG VAN LAFELT

We hopen met z’n allen op een zonnige zomer, waarbij water de nodige verfrissing brengt. 
Maar warmte en droogte betekent soms ook waterschaarste. Met deze tips van
De Watergroep kan je (nog) zuiniger omspringen met drinkwater.

1. Een frisse douche is veel doeltreffender dan een bad. Een bad laten vollopen vraagt snel
     100 tot 150 liter drinkwater. Daar douche je 3 tot 5 keer mee. 
2. De grond in je tuin opharken en hakken is even goed als tweemaal sproeien.
     Het houdt de grond luchtig en vochtig.
     Dat onkruid zo geen kans krijgt, is mooi meegenomen.
3. Besproei je gazon niet. Het gras zal zich na een periode van droogte spontaan herstellen.
4. Als je toch sproeit: gebruik bij voorkeur opgevangen regenwater. 
5. Was ook je auto met regenwater of sla gewoon een keer over.
6. Geef watertorens en reservoirs de kans om zich ‘s nachts opnieuw te vullen en laat ’s nachts 
     dus je kraan dicht. Zo heb je de volgende ochtend steeds opnieuw heerlijk fris kraanwater.

Wat kost drinkwater precies?

Je betaalt 5,58 euro voor de levering, afvoer en zuivering van 1.000 liter drinkwater. Dat is 
17 keer de was doen, 20 keer een douche nemen, 4.000 glazen water drinken of 100 keer de 
vaatwasser laten draaien. 

Binnenkort dient De Watergroep haar tariefplan in voor de periode 2023-2028. Ze geven hun 
klanten graag inspraak in deze plannen. Surf daarom naar www.dewatergroep.be/tariefplan 
om het tariefplan in te kijken. Vragen of opmerkingen? Reageer dan ten laatste op 20 juli 2022.

Voor het onderhouden en aanplanten van hagen geeft de gemeente Riemst al jaren een 
toelage. Dankzij deze subsidie wordt in Riemst jaarlijks ongeveer 14 kilometer aan hagen 
gesnoeid.

Het onderhoud van hagen is belangrijker dan je zou denken. Het helpt bij het voortbestaan 
van deze ‘groene elementen’ en de bijhorende  biodiversiteit in onze deelkernen. Bovendien 
zijn hagen een goede buffer tegen erosie en wateroverlast. Door een klein landschapselement 
zoals de hagen goed te verzorgen, gaan we milieu- en natuurbewust om met onze leefruimte.

Subsidieaanvraag

Het grootste deel van het onderhoud van hagen, zowel bij particulieren als op openbaar domein, 
wordt uitgevoerd door een hagendorser van een externe partner. Via een eenvoudige aanvraag 
kan het machinaal scheren van de hagen aangevraagd worden. Mits enkele voorwaarden komt 
de hagendorser het onderhoud gesubsidieerd uitvoeren.

Voor meer informatie neem je contact op met de gemeentelijke milieudienst
via milieu@riemst.be of op 012 44 03 43.
.

Figuurzagen 7 juli 10.00 u. – 12.00 u.  €5  (€2,5 sociaal tarief)

Samen koken 8 juli 9.30 u. – 15.00 u.  €4  (€2 sociaal tarief)

2 dagen Oostende 14 / 15 juli 8.15 u. – 20.20 u.  €75  (€37,5 sociaal tarief)

Karaokedag 19 juli 9.30 u. – 15.00 u.  €4  (€2 sociaal tarief)

Stadsspel Hasselt 28 juli 9.15 u. – 16.00 u.  €12,5  (€6,25 sociaal tarief)

Zwemmen in Bilzen 29 juli 11.00 u. – 16.30 u.  €5  (€2,5 sociaal tarief)

SWAP-quiz 5 augustus 9.30 u. – 15.00 u.  €4  (€2 sociaal tarief)

Lilse Bergen 11 augustus 8.00 u. – 17.00 u.  €10  (€5 sociaal tarief)

Gezelschapsspelletjes 12 augu stus 9.30 u. – 15.00 u.  €4  (€2 sociaal tarief)

Meer informatie over deze activiteiten lezen jullie in de Zomeractiviteitengids of op www.riem.st/zomer22. Inschrijven doe 
je steeds via www.webshopriemst.recreatex.be. Bij verdere vragen kan je de Jeugddienst bereiken op jeugd@riemst.be of 
012 44 03 72. 


