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
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

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

WEETJES
GEMEENTELIJKE SLUITINGSDAGEN
Onze gemeentelijke diensten zijn gesloten op maandag 20 juli (Brugdag)
en dinsdag 21 juli (Nationale feestdag).
De bibliotheek is gesloten van
20/07/2020 tem 02/08/2020. Ook
op 15 augustus (Onze Lieve Vrouw
Hemelvaart) is de bib dicht.

FIETSBIEB RIEMST OPNIEUW
OPEN OP AFSPRAAK

Eind februari 2020 opende de
Fietsbieb een uitleenpunt in een
bijgebouw van de Kringwinkel, Spaalderweg 7. Na amper één openingsmoment werd door het coronavirus de
werking tijdelijk stilgelegd. Nu is de
Fietsbieb weer open op afspraak.
De Fietsbieb is dé oplossing voor
kinderen die snel hun fiets ontgroeien.
Je leent er namelijk een tweedehands
kinderfiets en als die te klein geworden is, ruil je hem in voor een groter
model. Waarom nog een nieuwe
dure fiets kopen als je voor slechts
twintig euro lidgeld per jaar altijd een
fiets in de juiste maat hebt. Ruil je je
eigen fiets in, dan is het eerste jaar
lidmaatschap gratis en betaal je enkel
de waarborg van twintig euro voor de
ontleende fiets. Een fiets schenken
doe je zeer gemakkelijk door hem bij
de Kringwinkel binnen te brengen.
Elke vierde zaterdag van de maand is
de Fietsbieb open tussen 10 en 12 uur.
Omwille van de coronamaatregelen
wordt er voorlopig enkel op afspraak
gewerkt. De link naar de afsprakenkalender wordt voor elke opening op
www.facebook.com/fietsbiebriemst
geplaatst.
Het eerstvolgende openingsmoment
is op 22 augustus 2020.

De Fietsbieb is een initiatief van beweging.net Limburg i.sm. de Kringwinkel
Riemst, en met steun van gemeente
Riemst en de Vlaamse Overheid

WOONENERGIELOKET STEBO,
MAAK ONLINE JE AFSPRAAK

Je wil advies rond renovatiepremies,
premies voor woningaanpassing,
huursubsidie?
Je hebt moeite met het invullen van
de aanvraagformulieren voor premies
en subsidies?
Op donderdag organiseert Stebo tussen 14u00 en 17u00 terug een fysiek
woonenergieloket in het gemeentehuis. Hier helpt Heidi Castermans
je graag verder met je premie- en
woonvragen.
Om je zo goed en veilig mogelijk
te helpen, werkt Stebo enkel op
afspraak.
Je kan online een afspraak maken via
https://woonenergieloket.stebo.be/
Riemst/
Of je kan contact opnemen met Heidi
Castermans van Stebo. Dit kan door te
mailen naar heidi.castermans@stebo.
be of te bellen naar: 0471 33 98 30.
Heb je een afspraak kunnen maken,
vergeet dan zeker jouw aanslagbiljet
niet mee te brengen, duidelijke detailfacturen of offertes.

Heb je de voorbije maanden tijdens
de lockdown ook je fiets (her)ontdekt?
Het is ons in ieder geval opgevallen
dat er in onze gemeente flink meer
gefietst wordt. Top! Dat kunnen we
alleen maar blijven aanmoedigen. De
ideale ontspanning om je hoofd leeg
te maken en bovendien een gezonde
bezigheid.
Vergeet die files en parkeerstress.
Fietsen is zoveel leuker en ontspannender, dat heb je nu zelf ontdekt!
Samen met de politie doen we er alles
aan om de fietser voldoende ruimte
te geven in onze gemeente, zodat het
veilig blijft voor iedereen.

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 | Marc Konings, marc.konings@n-va.be, gsm 0472 86 73 54
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,
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 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 | Marc
Louwagie, marc.louwagie@n-va.be, 0472 57 48 62

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

NOODNUMMERS

(alfabetisch geordend)

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

Een job met kinderen bij je thuis? Word
onthaalouder!
Ook in Riemst zijn we op zoek naar
onthaalouders.
Interesse? Neem deel aan onze JOBDAG op 23 september 2020.
Meer info en inschrijvingen: kinderopvang.limburg@samenferm.be

Anoniem: “Mijn moeder geloofde me
niet, en sindsdien negeert ze me.”
Awel: “Ik word stil van je verhaal. Wat
moeilijk voor jou! Woont er nog iemand bij jullie thuis?”
...
Awel luistert naar kinderen en jongeren, via chat, e-mail of telefoon. Iets
voor jou? Surf naar awel.be/word-beantwoorder voor meer info. Je kan je
nog tot begin september kandidaat
stellen.

INFODAG OP DO 27 AUGUSTUS (18U-21U) IN DIENSTENCENTRUM DE LINDE
IN SEPTEMBER STARTEN DE NIEUWE CURSUSSEN - SCHRIJF JE TIJDIG IN !

COMPUTERCURSUSSEN: VOOR BEGINNERS
EN GEVORDERDEN

iPad/iPhone – Tablet/Smartphone – PC of Mac - MS
Office (Word, Excel, PowerPoint) – Internet – Creatief op
PC – Afbeeldingen bewerken - Website/Blog maken

TAALCURSUSSEN: VOOR BEGINNERS EN
GEVORDERDEN
Frans – Engels – Italiaans – Spaans – Duits

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

www.riemst.be

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

(i.s.m. PCVO Limburg)

In deze cursus leer je de juiste kook-en snijtechnieken,
om je gasten op indrukwekkende wijze te verrassen met
de lekkerste gerechten, met heerlijke combinaties van
verse ingrediënten.

Maandelijks infoblad
Jaargang 44 . JULI-AUG 2020
Verschijnt op 7.170 exemplaren
P 004432
Afgiftekantoor 3770 Riemst

JOBDAG FERM

CURSUSSEN VOOR VOLWASSENEN IN RIEMST

KOOKCURSUS: KOKEN ALS EEN ECHTE KOK

BELGIE(N) - BELGIQUE

Save the date: op vrijdag 2 oktober geven we rond de middag opnieuw het
startschot van een rit in de BinckBank
Tour aan de Brug van Vroenhoven.
Maak je agenda vrij, want het belooft
weer een groot wielerfeest te worden!

GEMEENTERAADSLEDEN
(voorzitter: Bert Cilissen)
CD&V Cilissen Bert, voorzitter Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk

PB- PP

DE BINCKBANKTOUR

LUISTER JIJ OOK NAAR MIJN
VERHAAL?

BLIJVEN FIETSEN ALLEMAAL

bpost

De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) pakt uit met de eerste
fietscampagne op Vlaams niveau. Wij
springen graag op de kar en moedigen onze inwoners aan om te blijven
fietsen! Tenslotte zijn we met z’n
allen goed bezig. Nog niet overtuigd?
Morgen misschien wel?!

PRAKTISCH:

Cursusduur: computercursussen per semester (sep-jan)
– Taal-en kookcursus per schooljaar (semester- en korte
opleidingen)
Lesfrequentie: 1 x per week 3 lesuren (NB: geen lessen
tijdens schoolvakanties)
Prijs: Computercursus 90€ Korte computercursus 30€
- Taalcursus 180€ - Kookcursus 180€ (Ingrediënten niet
inbegrepen)
Gedeeltelijke vrijstelling cursusgeld mogelijk.
Meer info: pcvolimburg.be
Online inschrijven kan via
online-inschrijvingpcvolimburg.be
of neem contact op met PCVO Limburg Campus Voeren,
Tel. +32 43 81 91 02 - pcvovoeren@limburg.be (ma-do
16:00-21:00)
of centrumleider Erik Coenegrachts, Tel. +32 12 21 46 98 dienstencentrum@riemst.be (ma-do 09:00 -16:00)

VOORWOORD
Beste inwoners,
Dit is een gecombineerde editie van 3770 voor juli
& augustus. Inmiddels genieten onze kinderen al
een aantal weken van de zomervakantie. Je had
wellicht vakantieplannen. Die plannen moest je
misschien bijstellen. Dit jaar is het omwille van de
coronacrisis heel anders. Maar gelukkig kunnen
we de zomervakantie wel vieren.
De kinderen vertrokken ondanks alles toch op
zomerkamp en dat hadden we in april nog niet
durven hopen. We ontdekken onze eigen streek
opnieuw, leren ons eigen land veel meer kennen.
Want al kunnen we geen verre reis maken, het zozomerse weer lonkt ons toch naar buiten. Gezellig
korte dagtrips maken of een buurland ontdekken;
er is zoveel te doen. Toeristen uit onze buurlanden
weten op die manier hopelijk ook België meer en
meer te vinden en daar profiteren onze onderneondernemers weer van.
Dat mag ook wel, want de afgelopen maanden waren keihard voor de middenstand. Het is dan ook
met trots dat ik kan melden dat we erin geslaagd
zijn om op korte tijd een speciale editie van “Denk.
Eet. Koop Lokaal” op te starten. Deelnemen is dit
jaar nog gemakkelijker. Je koopt een product bij
een lokale handelaar en op de kassabon schrijf je
je naam en telefoonnummer. Vervolgens gaat de
bon in een urne bij de handelaar of de urne die bij
het gemeentehuis staat.
Onder toeziend oog van een deurwaarder wordt
in twee rondes telkens een reeks winnaars getrokgetrokken met hoofdprijzen van € 2500, € 1000 en € 500 in
de vorm van waardebonnen die je kunt gebruiken
bij je aankopen bij de Riemster handelaar of horehorecazaak. Daarbij wordt bij elke trekking nog eens
per deelnemende handelaar een waardebon van €
50 getrokken. Door bij lokale handelaars te kopen
houd je voorzieningen in je eigen dorp in stand, je
krijgt hoogwaardige producten en service en er is
sprake van een oprecht en diep sociaal contact. Al
met al meer dan genoeg redenen om wat vaker te
denken aan de handelaar bij je om de hoek.
Rest mij niets anders dan je een prettige vakantie
te wensen. Geniet van de zomer met familie en
vrienden.
Guy Kersten
Schepen
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CORONASTEUNMAATREGELEN
VOOR KWETSBARE INWONERS,
VERENIGINGEN EN HANDELAARS
De coronacrisis heeft een nooit geziene impact op onze gemeente. Het lokale bestuur heeft het beste zicht op de lokale noden en behoeften. Het gemeentebestuur
van Riemst engageert zich daarom om de steunmaatregelen – getroffen door de federale en de Vlaamse overheid – op maat van onze lokale situatie in te zetten. De
gemeente zal verenigingen, handelaars en burgers ondersteunen voor een totaalbedrag van € 268.171.

ONDERSTEUNING VAN DE
VERENIGINGEN
De Vlaamse regering stelt € 172.171,78 ter beschikking aan het gemeentebestuur van Riemst
om de jeugd-, sport en cultuursector te steunen.
• Er wordt een bedrag van € 300 gereserveerd
voor elke jeugdvereniging die op kamp gaat.
Via deze toelage kunnen de benodigde voorzorgsmaatregelen/ontsmettingsmateriaal
aangekocht worden.
• Er wordt een bedrag van € 2.400 gereserveerd
voor elke vereniging die een accommodatie
beheert. De onkosten aan deze infrastructuur
blijven lopen, terwijl er geen initiatieven kunnen georganiseerd worden om de kosten te
dekken.
• Het restbedrag van € 86.900 wordt verdeeld
aan de erkende verenigingen, aangesloten bij
de jeugd-, sport- en cultuurraad. Dit op basis
van dezelfde, evenredige verdeelsleutel als bij
de toekenning van de jaarlijkse werkingssubidies.

ONDERSTEUNING VAN DE
LOKALE ECONOMIE
• Het gemeentebestuur geeft de lokale handelaars en de horeca-uitbaters een extra duw in
de rug door het organiseren van 3 acties, voor
een totaalbudget van € 40.000.
• Communicatiecampagne om het ‘lokaal kopen’ te stimuleren.
• Als symbolische geste bezorgen we een cadeaubon aan elke Riemstse ondernemer, die
economische schade ondervond door Co-

vid-19. Via de Riemstse aanvragen bij Vlaio,
voor een compensatie- of sluitingspremie,
krijgen we een zicht op de getroffen ondernemers.
• Aankoopbonnen-actie ‘Denk Koop Eet Lokaal’. De gemeente Riemst organiseert ook
dit jaar de aankoopbonnen-actie ‘Denk Koop
Eet Lokaal’ voor de lokale handelaars en horeca-uitbaters. Deze actie zal in 2020 doorgaan
van zaterdag 1 augustus tot en met maandag
31 augustus.

ONDERSTEUNING VAN DE
MEEST KWETSBAREN
• De gemeente Riemst en het OCMW Riemst
krijgen een bedrag van € 56.000 toegekend ter
ondersteuning van de meest kwetsbare inwoners.
• Proactief zet het Sociaal Huis een stap naar de
meest kwetsbare burgers via het kanaal van
de individuele hulpverlening. Door een sociaal onderzoek van elke concrete, individuele
situatie worden de middelen toegewezen aan
inwoners met een terechte hulpvraag. Elke
hulpvraag wordt bovendien voorgelegd aan
het Bijzonder comité voor de sociale dienst.

Nu de maatregelen in het kader van de coronacrisis overal versoepeld worden, past
ook Limburg.net de toegangsregeling tot het
recyclagepark aan. Vanaf dinsdag 14 juli vervalt de regel van één bezoek per 7 dagen. Bezoekers krijgen opnieuw onbeperkt toegang
tot het recyclagepark.
Om de afstandsregels te kunnen respecteren blijft het aantal voertuigen dat tegelijk
op het recyclagepark is toegelaten beperkt.
Hierdoor ontstaan er mogelijk files aan de
toegangspoort. Bezoekers die files willen
vermijden kunnen terecht op www.limburg.
net/recyclageparken. Daar kan je de actuele
drukte en de gemiddelde drukte op het recyclagepark raadplegen.

HUISVUILZAKKEN
KUNNEN NAAR
RECYCLAGEPARK TOT 12
SEPTEMBER 2020
Heb je een volle huisvuilzak die je niet meer
kan buitenzetten, omdat je op vakantie vertrekt? Of heb je beperkte stockageruimte
waardoor het vervelend is om tijdens extreme warmte een volle huisvuilzak in huis te
hebben? Dan kan je tijdens de zomermaanden deze zakken naar het recyclagepark
brengen.
Respecteer daarbij wel volgende regels :
• Je mag enkel bordeaux of grijze huisvuilzakken van Limburg.net binnenbrengen.
Dit enkel tussen 16 juni en 12 september.

WIJK-WERKERS:
VOORDELIGE HULP MET DE
GLIMLACH
Een helpende hand nodig bij een herstelling, schilderwerken of het fatsoeneren van
je tuin? Zoekt jouw school een extra toezichter of willen jullie een speeltuig herstellen? Extra begeleiding en gezelschap nodig als senior? Roept jouw vereniging graag
wat tijdelijke logistieke hulp in tijdens een evenement? Wil jij als land- of tuinbouwer graag flexibel een extra arbeidskracht inzetten op een piekmoment?
Burgers en verenigingen kunnen hiervoor beroep doen op wijk-werken. Deze opvolger van de
plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
(PWA) heeft tal van voordelen, zowel voor de gebruikers als de wijk-werkers zelf. Personen die al
enige tijd werkzoekend zijn en leefloongerechtigden krijgen de kans om ervaring op te doen
en door te groeien naar een volwaardige tewerkstelling. De gebruiker kan in ruil rekenen op een
extra paar handen tegen voordelig tarief.

coördinator langs voor een kennismakingsgesprek. De wijk-werker mag tijdens een periode
van hoogstens één jaar tot maximum 60 uur per
maand presteren. Nadien volgt een evaluatie
en wordt in samenspraak een passend doorstroomtraject uitgestippeld.

HOE GAAT HET SYSTEEM
PRAKTISCH IN ZIJN WERK?

Geïnteresseerden kunnen elke maandag, dinsdag en donderdag tussen 9 en 12 uur terecht in
de VDAB Werkwinkel, Hospitaalstraat 13 in Bilzen. Opgelet: zolang de maatregelen tegen het
coronavirus gelden, neemt u best telefonisch
contact op. Info: 0477 76 00 61 I monique.lemmens@vdab.be I www.vdab.be/wijk-werken.

De gebruiker koopt wijk-werkcheques van 7,45
euro per stuk. Per gestart uur betaalt men één
cheque. Daarnaast is er het jaarlijkse inschrijvingsrecht van 7,50 euro. De gebruiker voorziet
tevens het benodigde materiaal. Vooraf komt de

Het initiatief is een samenwerking tussen de Interlokale Vereniging Zuidoost-Limburg, de stad
Bilzen en de gemeenten Hoeselt, Riemst en Voeren.

Ben je 65 jaar of ouder en kamp je met gevoelens van eenzaamheid of depressie? Bij
de Eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg staan er twee eerstelijnspsychologen voor je
klaar.
Bij individuele begeleidingen wordt er in 4 tot 5
contacten ingezet op het versterken van de zelfredzaamheid. Samen gaat men op zoek naar de
eigen sterktes om zo het vertrouwen in de toekomst te vergroten. Tevens is er een groepsaanbod dat aansluit bij de noden en behoeften van
de doelgroep zoals rouwgroepen, cognitie- en
geheugentraining en meer. Tijdens de COVID-19
crisis is het mogelijk om begeleiding te krijgen
via telefonisch contact of beeldbellen.

maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag
in het Lokaal Dienstencentrum de Piepel (Dijk
118). Je betaalt € 11 per individueel consult (of €
4 voor personen met een verhoogde tegemoetkoming). Voor het groepsaanbod betaalt men €4
per sessie.

Je kan als 65-plusser voor deze psychologische
ondersteuning terecht in het Lokaal Dienstencentrum de Wijzer in Bilzen (Eikenlaan 24) op
dinsdag, woensdag en donderdagnamiddag. In
Tongeren bereik je de eerstelijnspsycholoog op

Aanmelden in Tongeren kan iedere werkdag via
het nummer van de Piepel: 012 24 24 30 of via
elpouderen@depiepel.be.
Aanmelden in Bilzen kan iedere werkdag via het
nummer van de Wijzer: 089 39 96 20 of via elpouderen@bilzen.be.

Een 65-plusser kan zichzelf aanmelden, maar
ook mantelzorgers of andere hulpverleners kunnen de aanmelding doen, zonder verwijsbrief.

GEFLITST

© Stad Bilzen

SPEELPLEIN KRINKELSGRACHT
IS KLAAR
Na een inspraak- en participatieproject is de
speel- en ontmoetingsplek in de Krinkelsgracht
een feit. Samen met de buurtbewoners, de kinderen uit basisschool De Klinker en Scouting
Rumanzeis ontwierp de jeugddienst een leuke plek voor de hele buurt. Iedereen die wilde
meewerken aan het project was welkom. Al deze
gesprekken leidden tot een mooi ontwerp op
maat. Breng deze zomer zeker een bezoekje en
geniet mee van deze nieuwe buurtplek.

Naast deze steunmaatregelen, voorzag de gemeente Riemst ook persoonlijke beschermingsmiddelen voor de inwoners (mondmaskers,
ontsmettingsmateriaal, veiligheidsmateriaal in
alle scholen, …). Dit voor een totaal bedrag van
176.000 euro.

• Je registreert het binnenbrengen via de
toegangszuil. Als je nog andere fracties
bijhebt, rijd je een aparte ronde, zodat de
kilo’s huisvuil apart gewogen en geregistreerd worden.
Zet je je afvalzak liever gewoon buiten? Op
www.limburg.net/afvalkalender kan je nakijken wanneer de ophaalwagen bij je langs
komt.

ASBEST WEER NAAR
RECYCLAGEPARK
VANAF 11 AUGUSTUS.
THUISOPHALING START
OP 1 SEPTEMBER.
Doordat mondmaskers prioritair aan de
zorgsector ter beschikking werden gesteld,
was er tijdelijk geen asbestinzameling mogelijk. Vanaf 11 augustus kan je opnieuw
kleine hoeveelheden asbestafval naar het
recyclagepark brengen (tot 600 kg). Vanaf 1
september haalt Limburg.net ook weer asbest op aan huis (aanvraag mogelijk vanaf
11 augustus). In beide gevallen moet je het
asbestafval zorgvuldig verpakken in speciaal, op voorhand aangekocht, verpakkingsmateriaal. Verpakkingsmateriaal aankopen
is mogelijk vanaf 28 juli in het recyclagepark.
Er zijn heel wat richtlijnen voor het veilig verwijderen van asbest. Niet alle types asbest
mag je zelf verwijderen. Lees op voorhand
alle informatie op www.limburg.net/asbest.

3de kleuterklas
in Genoelselderen
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MIJN LEESTIPPER
GEEFT BIBBEZOEKERS
GEPERSONALISEERD LEESADVIES
Ben je lid van De Boekerij en ben je op zoek
naar goed leesvoer? Dan kan je vanaf nu bij Mijn
Leestipper terecht. Met deze applicatie krijg je
gratis leestips op maat. Maandelijks ontvang je
leestips gebaseerd op je leesprofiel, recht uit de
fictiecollectie van De Boekerij.
Mijn Leestipper geeft leestips van Nederlandstalige fictieboeken voor volwassenen. Om jou
te leren kennen, maakt Mijn Leestipper gebruik
van je leesprofiel en je leenhistoriek, als jij dit
toestaat. Mijn Leestipper onderscheidt zich van
andere boekentippers door de manier waarop
de selectie van de tips gebeurt. Bibliotheken
brengen thema’s en boekenlijsten aan met titels die ze graag in de kijker willen zetten, zoals
poëzie, Hugo Claus, historische boeken … Het
algoritme pikt daar vervolgens de tips uit die het
beste aansluiten bij het leesprofiel van de ge-

bruiker. Zo krijg je een aanbod dat steeds verrast
en prikkelt.

6de leerjaar in Herderen

Bij de leestips staat vermeld waarom je bepaalde titels te zien krijgt: ‘Omdat je Lucinda
Riley hebt gelezen’ of ‘Voor jou geselecteerd
in het maandthema Wereldoorlog II’. Inloggen
kan eenvoudig met het Mijn Bibliotheek-profiel
op mijnleestipper.bibliotheek.be. Wie dat wil,
wordt maandelijks via e-mail op de hoogte gebracht door de bib dat er nieuwe leestips klaarstaan.
Heb je nog vragen? We helpen je graag verder in
De Boekerij.
Contact: De Boekerij Riemst – bib@riemst.
be – 012 44 03 50

Contact: Limburg.net - 0800 90 720 info@limburg.net
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Ook het speelterreintje in Vroenhoven is in opbouw. Dit nieuwe ontmoetingsplekje komt aan
de kerk, bij de nieuwe wijk. Enkele voorbereidende graafwerken zijn reeds uitgevoerd. Binnenkort zal het speelterreintje afgewerkt worden
met voetbaldoeltjes en een mooie omheining.

1. Als feestelijke afsluiter
van het toch wel wat unieke
schooljaar organiseerden heel
wat Riemster basisscholen
een coronaproof proclamatie
voor de kleuters van de derde
kleuterklas en de kinderen
van het zesde leerjaar. We
laten jullie alvast meegenieten
met de feestvreugde in enkele
gemeentelijke basisscholen.
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MONDMASKERS VOOR
INWONERS T.W.V. € 81.795

LIMBURG.NET INFORMEERT
ONBEPERKTE
TOEGANG TOT HET
RECYCLAGEPARK VANAF
14 JULI

LAAGDREMPELIGE
PSYCHOLOGISCHE
ONDERSTEUNING VOOR
65-PLUSSERS
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2. Toffe momenten op het
speelplein, uiteraard per 50
kinderen in een weekbubbel
én met respect voor de
geldende coronamaatregelen!
Ook in beeld, een creatieve
workshop houtbewerking
voor de swappers en
een grabbelpasactiviteit
muurklimmen.

