
Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen inzetten. 
Sommigen doen dat elke dag opnieuw, anderen maken zich met 
momenten vrij. De één geeft veel tijd, de ander wat minder. Maar 
één ding hebben ze gemeen: die duizenden vrijwilligers zetten zich 
onbezoldigd en uit vrije wil in voor een goed doel, in hun buurt, bij 
acties en evenementen of in jouw organisatie. Ze zetten hun talenten 
in en doen dat meestal met veel plezier en voldoening. 

EEN WEEK OM TE BEDANKEN 

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, davy.renkens@riemst.be, 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

Maandelijks infoblad 
Jaargang 45 . MAART 2021
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: 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

WEETJES
GRATIS MATRASSEN  
INLEVEREN
Sinds 1 januari is het mogelijk 
om matrassen gratis in te leveren 
bij het recyclagepark. Matrassen 
kunnen ook nog steeds meegege-
ven worden met de huis-aan-huis-
ophaling van grofvuil. Je betaalt 
wel 20 euro voor de ophaling van 2 
m³ grofvuil. Bovendien is er sinds 
1 januari een terugnameplicht 
voor matrassen. De producent is 
verplicht jouw oude matras aan 
te nemen, wanneer jij een nieuw 
matras koopt.

NIEUWE NAAM RESET
Kringwinkel Reset heeft een kleine 
naamswijziging ondergaan en heet 
vanaf nu Kingloopwinkel Reset.

PREMIES STEBO
Ook dit jaar kunnen premies voor 
renovatiewerken en energiebespa-
rende maatregelen aangevraagd 
worden. Er is een nieuwe premie 
van Fluvius voor het plaatsen 
van zonnepanelen en de premie 
voor hoogrendementsbeglazing 
verdubbelt. Voor buitenmuuriso-
latie aan de buitenzijde is er de 
EPC-labelpremie. Kijk op  
woonenergieloket.stebo.be/riemst.

NIEUW MELDPUNT
Sinds 1 januari 2021 is elke ge-
meente verplicht een meldpunt 
voor problematische woonsitua-
ties, waaronder discriminatie op 
de huurmarkt, te organiseren. Dit 
meldpunt is onderbracht bij het 
woonenergieloket.
http://bit.ly/woonloket-riemst

STUDIELENINGEN  
PROVINCIE LIMBURG
Bij het Contactpunt Limburgse 
Studieleningen kan je als student 
terecht voor een renteloze studie-
lening. Misschien is deze renteloze 
lening voor jou en je gezin een 
extra financiële kans tijdens jouw 
studies? Deze lening betaal je pas 
terug na je studies. Je kan maxi-
maal € 3000 per studiejaar lenen. 
Meer informatie via studielening@
limburg.be of via tel. 011/30.59.43.

ADVIES VOOR  
MANTELZORGERS
Ben je mantelzorger en heb je 
steun nodig in de vorm van advies? 
Dan kan je, ook als je geen lid bent, 
terecht voor gratis ondersteuning 
bij verschillende hulplijnen:
 
Coponcho : 02/515.02.63
Liever Thuis LM: 02/542.87.09
Okra Zorgrecht: 02/246.57.72
Samana: 078/15.50.20
Steunpunt mantelzorg: 
02/515.04.42

WERKINGSTOELAGE 
VERENIGINGEN  
VERVROEGD UITBETAALD
Het gemeentebestuur heeft 
besloten de werkingstoelage voor 
verenigingen opnieuw vervroegd 
uit te keren. Zo bieden we onze 
verenigingen financiële adem-
ruimte in deze moeilijke tijden 
waarin er geen activiteiten kunnen 
doorgaan. Om onze verenigingen 
te versterken, bieden we  eveneens 
- in samenwerking met Avansa (het 
voormalige Vormingplus) -  een 
viertal vormingen aan. De eerste 
webinar vindt plaats op 9 maart 
2021. De verenigingen zullen door 

de dienst Cultuur worden ingelicht 
over de wijze waarop ze kunnen 
deelnemen.

PADDENTREK  
MEMBRUGGEN
Ook dit jaar vindt in de Koe-
koekstraat in Membruggen de 
paddenoverzet plaats. Na hun 
winterslaap, starten de padden 
hun trektocht richting poel of sloot 
om eieren te leggen. De trekperio-
de start na de laatste vorstdagen, 
wellicht dus in de eerste weken 
van maart. Daardoor is momenteel 
de Koekoekstraat tot en met 31 
maart deels afgesloten. In de rest 
van de straat zal er een snelheids-
beperking van 30 km/h gelden.

HANDIG OVERZICHT APPS  
GEESTELIJKE GEZONDHEID
Er is sinds kort een website die 
heel wat apps met betrekking tot 
welzijn en geestelijke gezondheid 
oplijst. Deze Vlaamse website 
biedt een duidelijk overzicht en 
is geschikt voor zowel burgers als 
professionals.  
www.onlinehulp-apps.be

BIBSTER-SPEL
De hele maand maart is het jeugd-
boekenmaand. De Bib organiseert 
daarom heel wat leuke extra’s. Je 
vindt alle informatie terug in de 
UIT-agenda. Ook is er een geweldig 
spel voor kinderen tussen de 8 
en 12 jaar. Ze ontdekken met de 
tablet in de hand de Boekerij. Het 
“Bibster-spel” kan de hele jeugd-
boekenmaand gratis gespeeld 
worden tijdens de openingsuren 
van de bibliotheek. Reserveren is 
niet nodig, meld je even aan bij de 
balie.

WEEK VAN DE ZORG 15 TOT 21 MAART 
ZORGVERLENERS IN DE KIJKER

Peter Nelissen
Begeleider Covida Oostheuvel, Lafelt.

“Het mooiste aan mijn werk is het samen-
zijn, de vertrouwensband die je opbouwt. 
Deze mensen zijn echt mijn collega’s.”

Saskia Coenegrachts 
Begeleidster buitenschoolse kinderop-
vang doorheen Riemst.

“Het mooiste aan mijn job vind ik de ver-
trouwensband die je met kinderen op-
bouwt. Jij bent degene waar ze op terug-
vallen.”

Joke Moors  
Verzorgende Huyse Elckerlyc, Millen.

“Ik doe mijn job met passie. Ik vind het be-
langrijk dat onze ouderen goed verzorgd 
worden, want de persoonlijke verzorging is 
vaak het enige dat ze nog hebben.”

Noortje Straetemans   
IBD-verpleegkundige AZ Vesalius,  
Tongeren.

“Ik verzorg chronisch zieken met bijvoor-
beeld de ziekte van Crohn. Ik ben een klein, 
maar constant onderdeel van hun verschil-
lende levensfases, daar haal ik veel voldoe-
ning uit.”

Vivienne Habets  
Eigenaresse Kinderopvang Vlijtingen.

“Ik leef voor de kinderen en voor de waar-
dering van de ouders. Ik zou nooit meer 
anders willen.”

Tine Liesens   
Ergotherapeut in WZC Eyckendael en 
woningassistent Eyckendaelhof en Paen-
huis Woonzo, Riemst.

“Ik kan binnen het concept van Bewegen  
Beleven en Ontmoeten (BBO) zowel onze in-
terne bewoners als de Riemstse thuiswonen-
de ouderen de kans geven elkaar te ontmoe-
ten, intense momenten samen te beleven 
en lichamelijk te bewegen op hun maat. Op 
deze manier kan ik mijn passie dag na dag 
verwezenlijken.”

Suzanne Peumans 
Mantelzorger schoonvader van 101 jaar.

“Ïk kan niet anders dan voor hem zorgen. 
Dat doe je gewoon. We hebben een kan-
goeroewoning en dat is perfect.”

VACCINATIECAMPAGNE
We begrijpen dat er bij jou als inwoner heel wat vragen leven over de 
vaccinatiecampagne. Elke maand voorzien we in ons infoblad 3770 een speciale 
rubriek rond vaccineren. In maart valt er ook een speciale vaccinatiekrant  in 
je brievenbus. Houd zeker ook www.riemst.be/vaccinatiecentrum in de gaten 
voor de meest recente informatie.

VOORWOORD

Beste Riemstenaar,
 
Maart is de maand waar velen van ons naar 
uitkijken. Het is de maand waarin de lente 
officieel begint. Ook wordt de klok verzet 
en leven we terug in de zomertijd. Maar ook 
kijken we samen uit naar ons “gewone” 
dagelijkse leven.

Tijdens de Week van de Zorg, zetten we de
zorgverleners in de breedste zin van het
woord in de kijker. Hun inspanningen van het
afgelopen jaar waren uitzonderlijk. Daarom
eren we met de zeven Riemstse personen
op onze cover iedereen die op een of andere
manier zorgt voor een ander. Hartelijk dank 
voor jullie inzet! 

Als voorbereiding op de inrichting van het 
nieuwe speelplein in Millen is de gemeentelijke 
jeugddienst gestart met een bevraging van de 
inwoners en de schoolkinderen in Millen. Als 
kindvriendelijke gemeente blijven we werk 
maken van speelpleinen in elke dorpskern.

Begin dit jaar startte de vaccinatiecampagne 
tegen het coronavirus. Alle Riemstenaren 
kunnen terecht in het vaccinatiecentrum 
Bilzen-Hoeselt-Riemst voor hun vaccin. Op 
pagina 3 vind je nuttige informatie over het 
vaccinatiecentrum.

We deden ook een oproep naar vrijwilligers 
om te komen helpen in ons centrum. Maar 
liefst 700 mensen meldden zich aan om 
samen met ons een vlot en veilig verloop van 
de vaccinaties te garanderen. Bedankt voor 
jullie engagement. Tijdens de Week van de 
Vrijwilliger danken we al onze vrijwilligers en 
Riemstse verenigingen en drukken we onze 
appreciatie uit voor hun inzet en tijd om 
anderen te helpen.

Op pagina 4 van deze editie van de 37Zeventig 
vind je informatie die voor jou misschien 
interessant is. Lees de weetjes zeker na!

Ik wens je veel leesplezier!

Peter Neven
Schepen van Landbouw, Jeugd, Leefmilieu, 
Klimaat en Duurzame ontwikkeling, Erfgoed, 
Heemkunde, Monumenten en Landschappen, 
Dierenwelzijn, Archeologie en Archief

Wanneer je tussen de 50 en 74 jaar oud bent, word je elke twee jaar opgeroepen 
om een stoelgangstaal te laten onderzoeken. Op die manier kan dikkedarmkanker 
vroegtijdig opgespoord en behandeld worden. Het is dus belangrijk dat je meewerkt 
aan dit onderzoek. 

BEVOLKINGSONDERZOEK: 
DIKKEKDARMKANKER

WANNEER BEN IK AAN DE BEURT? 
Behoor je tot deze leeftijdsgroep en is het alweer twee jaar geleden sinds de laatste op-
roep? Via www.mijngezondheid.be kan je controleren, wanneer je een oproep en afna-
meset in je brievenbus mag verwachten. 

Wil je meer inhoudelijke informatie over dit bevolkingsonderzoek? Surf dan naar 
www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be Heb je vragen over jouw persoonlijke 
situatie? Neem dan altijd contact op met je huisarts.
 

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, afgekort GECORO, kent 
een nieuwe samenstelling. De GECORO bestaat uit 3 inhoudelijk deskundigen en 
6 vertegenwoordigers, die onze maatschappelijke geledingen vertegenwoordigen 
(milieu en natuur, werkgevers en zelfstandigen, landbouwers, handelaars, senioren 
en welzijn).

GECORO VERGADERT 
IN NIEUWE SAMENSTELLING 

ONLINE

OP DE AGENDA 
De GECORO kwam in zijn nieuwe samen-
stelling voor een eerste keer samen in 
november 2020. Dit overleg werd meteen 
ook als primeur virtueel georganiseerd. Er 
werd tijdens deze vergadering ingezoomd 
op de procedure die Ruimtelijke Uitvoe-
ringsplannen (RUP’s) volgen. Meer in de-
tail werd ook het RUP Handelsperimeters 
deelplannen Jore, Jackers en Festers be-
sproken en geadviseerd. 

ADVIESORGAAN
In het verleden passeerden reeds ver-
schillende RUP’s de revue in deze advies-
raad. Het RUP Begraafplaats (Riemst), 
RUP Beeldbepalende Bakens en RUP Op 
’t Reeck III (uitbreiding bedrijventerrein). 
De GECORO adviseert deze plannen in de 
verschillende fases van het proces. Ook 
andere dossiers met ruimtelijke impact 
worden voorgelegd aan de adviesraad 
GECORO. Bijv. de opmaak van de ge-
meentelijke bouwverordening en de visie 
over sport en spel.

DANKJEWEL 
VRIJWILLIGER!
Om al die mensen, die vaak achter 
de schermen hun steentje bijdra-
gen, te bedanken is er Dé Week. 
Tijdens Dé Week van de Vrijwilliger 
laten we samen zien dat we die in-
zet niet vanzelfsprekend vinden. 

BEDANKT!



FILMVOORSTELLING MONKY 03/03 | 13:30 – 16:00
Op een dag vindt de elfjarige Frank een echte aap in de tuin. Hij noemt zijn nieuwe vriend 
Monky. De komst van de aap zorgt voor veel opwinding en plezier, maar maakt ook een 
stil verdriet terug wakker. Het duurt immers niet lang voor Frank beseft dat Monky niet 
toevallig in hun tuin terecht kwam. De zoektocht naar antwoorden neemt het hele gezin 
mee in een aangrijpend avontuur dat hen tot diep in de jungle van Thailand voert. Een 
film vol grappige, kleurrijke personages, die ons toch uitdaagt om met andere ogen te 
kijken naar rouw en verwerking. In deze achtbaan van emoties zijn schattige aapjes de 
ultieme charme-factor die een ernstig thema licht verteerbaar maken. Geschikt voor  
6j – 11j.

Locatie?  Zaal de Tol, Sint Jansstraat, Herderen
Organisatie?  Gemeentebestuur Riemst – DIENST JEUGD
Contact?  0479/10.88.62 – jeugd@riemst.be
Kostprijs?  Basistarief: €5.00 – Sociaal tarief: €2.50

RIEMST GAAT KLASSIEK 7/03 | 11:00 - 12:00
Toon en Emmy brengen een programma dat zeer gevarieerd is, zowel lyrisch als tech-
nisch uitdagend, van klassiek tot jazz tot hedendaags.
Locatie? riemst.be
Organisatie?  Dienst Cultuur
Contact? cultuur@riemst.be
Kostprijs? Gratis

VOORLEESMOMENTEN DE BOEKERIJ
In maart zijn er twee voorleesmomenten van De Boekerij. Ze worden digitaal gehouden. 
Op 3 maart om 14.30 uur genieten kinderen van 2 tot en met 5 jaar van het verhaal “Pokko 
heeft een trommel”. Op woensdag 10 maart om 14.30 uur genieten kinderen van 6 tot en 
met 10 jaar van het verhaal Ans en Wilma: verdwaald.

Locatie? riemst.bibliotheek.be
Organisatie?  De Boekerij
Contact? bib@riemst.be
Kostprijs? Gratis

WORKSHOP SJOKOLA 20/03 | 14:00 – 16:30
Snoepen is iets van alle leeftijden. Jong en oud kan dikwijls de verleiding van zoetigheid 
niet weerstaan ... en zeker niet aan die van “sjokola”. Tijdens de workshop krijg je eerst 
een korte uitleg over de chocolade-wereld en ga je creatief aan de slag. We vullen 
pralines, versieren chocoladesnoepjes, die verzameld worden in een eigen gemaakt 
chocolade kommetje. Wij eindigen met chocolade fondue. Iedereen gaat naar huis met 
goed gevulde patisseriedoos chocolaatjes. Geschikt voor 12j – 18j.

Locatie?  Zaal ’t Paenhuys, Paenhuysstraat, Riemst 
Organisatie?  Gemeentebestuur Riemst – DIENST JEUGD
Contact?  0479/10.88.62 – jeugd@riemst.be
Kostprijs?  Basistarief: €15.00 – Sociaal tarief: €7.50

WEBINAR SOCIALE MEDIA 23/03
Deze vorming is voor iedereen die meer wil weten over het mediagebruik en -gedrag van 
kinderen/jongeren van 8 tot 16 jaar. Wat weet jij ervan? Hoe zit het met online reputaties, 
wat doen sociale media met je gezin en hoe kun je grenzen stellen? Deze sessie staat 
garant voor een grondige input van informatie, tips en inspiratie.

Organisatie?  Opvoedingswinkel Zuid-Limburg
Contact? info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be - 0491/71.72.41 (Sandy)
Kostprijs?  Gratis

PAREL VAN DE JEKERVALLEITOCHT  28/03 |  
VRIJ VERTREKKEN TUSSEN 9:00 – 13:30
Wandel 19 – 22 km door de groene long nabij Maastricht. Onderweg ontdek je tal van 
bezienswaardigheden. Heuvelachtig parcours met prachtige vergezichten zoals Kasteel 
Neercanne, Maastricht, Jekerdal. De tocht eindigt via Fort Eben-Emael.

Locatie?  Zaal Alliance, Steenstraat 12, Kanne
Organisatie?  Tongerse Wandelvrienden 
Contact? Rina Groven: grovenrina@gmail.com – 0478/50.06.97
Kostprijs?  Leden: €1.50 – Niet-Leden: €2.00

START2RUN VAN 30 MAART 2021 TOT 1 JUNI 2021 | 
DINSDAG VAN 19:00 TOT 20:00, DONDERDAG VAN 
19:00 TOT 20:00
Gedurende 10 weken loop je wekelijks 2x maal onder begeleiding. 1x per week moet je 
dit individueel doen. Gelopen wordt er volgens een bepaald schema! De activiteit vindt 
enkel plaats, indien de covid-19 maatregelen dit toelaten.

Locatie?  Sporthal Op ‘t Reeck, Reeckervelt 3, Riemst
Organisatie?  Gemeentebestuur Riemst - DIENST SPORT
Contact?  012/44.03.46 - sport@riemst.be 
Kostprijs?  €12.50 voor de aankoop van een sportpas

WAT TE DOEN IN MAART
Let op: wijzigende corona-voorschriften kunnen invloed hebben op de hier 
vermelde evenementen en data.Op 1 februari vond het slotmoment van participatieproject Dorp aan zet in Genoelselderen 

digitaal plaats. Het LEADER-project werd door de provincie Limburg uitgerold in 8  
Haspengouwse dorpen, waaronder Kanne en Genoelselderen. Dit in samenwerking met 
de gemeentebesturen en de organisaties Stebo en het Innovatiesteunpunt.

INWONERS AAN ZET!
De inwoners van Genoelselderen kregen de 
kans om mee te schrijven aan een toekomst-
visie voor hun dorp. Ook realiseerden ze een 
eerste actie. We danken de inwoners voor 
de constructieve bijdrage. Benieuwd naar 
het ambitieplan van de inwoners? Surf naar  
www.dorpaanzet.be/genoelselderen.

GEFLITST

Jaarlijks richt de gemeente Riemst één nieuwe speelplek in, in het kader van het 
actieplan kind- en jeugdvriendelijk Riemst. In 2021 is Millen aan de beurt. De openbare 
plek achter Hoeve Henrotte (hoek Trinellestraat en Sint-Stefanusstraat) wordt 
omgetoverd tot een fijne speel-en ontmoetingsplek. Uiteraard gebeurt de inrichting in 
nauw overleg en in samenwerking met de buurt.

BEVRAGING SPEELPLEK  
MILLEN/ELST

1. Slingerberg (Zusserdel). 
2. Heel de maand maart kan je met je  
     gezin het Bibsterspel spelen in de Bib.
3. Oefenmoment vaccinatiecentrum. 
4. Winterjogging.

1 2

3

BUURTBEWONERS EN 
SCHOOLKINDEREN 
DENKEN MEE
Het gemeentebestuur vindt het uiterst 
belangrijk dat deze speelplek zoveel 
mogelijk de wensen vervult van de kinderen 
en overige bewoners van Millen en Elst. 
Onlangs viel er bij alle inwoners van Millen 

Roger Martensstraat 
in Membruggen

Oorlogsheld
Roger Martens was student geneeskunde, 
toen hij zich eind 1941 aansloot bij de ver-
zetsbeweging ‘het Geheim Belgisch Leger’. 
Eerst als verdeler van de door de Duitsers 
verboden sluikpers. Later was hij ook ac-
tief in de opvang van geallieerde piloten en 
de sabotage van de Duitse oorlogsmachi-
ne. Roger werd gewapend weerstander en 
werkte zich op tot luitenant sectoroverste 
brigade Tongeren.  

Een lange lijdensweg
Op 26 november 1943 werd Roger door de 
Gestapo aangehouden in zijn ouderlijk huis 
in Membruggen. Eerst werd hij opgesloten 
en ondervraagd in Hasselt, daarna in de ge-
vangenis van Sint-Gillis in Brussel. Een lan-
ge lijdensweg in verschillende Duitse kam-
pen volgde: Essen, Papenburg, Esterwegen 
en Gross Strelitz. In dit laatste kamp kreeg 
hij voor het Volksgericht Breslau de dood-
straf. Dan volgden de concentratiekampen  
Laband en Buchenwald.

DE STRAAT EN ZIJN VERHAAL

Begraven in een massagraf
Bij de ontruiming van het concentratiekamp 
Buchenwald werd Roger Martens op de zo-
genaamde spooktrein gezet. Op 22 april 
1945 stierf hij op 22-jarige leeftijd door ont-
bering en ziekte in de buurt van Mariaschein 
in het huidige Tsjechië. Zijn stoffelijk over-
schot werd samen met vele anderen opge-
haald met de boerenkar en waarschijnlijk 
begraven in een massagraf in de buurt. 

Roger Martens kreeg vlak na de oorlog een 
herdenkingsmonument aan de kerk van 
Membruggen. De straat waar zijn ouderlijk 
huis stond, was eerst de Tongersestraat. 
In 1975 werd de straat omgedoopt tot de  
Roger Martensstraat.

GENOELSELDEREN AAN ZET

4

en Elst een bevraging in de brievenbus. Er 
kan nog tot en met 15 maart gereageerd 
worden.

De gemeentelijke jeugddienst werkt ook een 
participatietraject uit voor de kinderen van 
de gemeentelijke basisschool De Driesprong.  
Via een enquête en een oefening rond een 
grondplan krijgen de kinderen de kans om 
mee te denken.

ZESDE LEERJAAR DE DRIESPRONG MILLEN WINT 
AWARD FIRST LEGO LEAGUE

POËZIE IN GBS DE KLINKER RIEMST

Het zesde leerjaar van gemeentelijke 
basisschool De Driesprong in Millen heeft 
de ‘Motivation Award’ in de First Lego 
League gewonnen. Deze wedstrijd geeft 
leerlingen de kans om kennis te maken 
met wetenschap, techniek en technologie 
in hun eigen leefwereld. 

De Plataarn?!
De voorbije drie maanden ontwierpen 
de leerlingen de ‘Plataarn’, een 
samentrekking van platform en lantaarn. 
De Plataarn is een mini-speeltuin, die 

28 januari was het ‘gedichtendag’ en in 
gemeentelijke basisschool De Klinker 
werd daar op een bijzondere manier 
aandacht aan geschonken. In heel wat 
klassen werden er gedichten voorgelezen 
en besproken. De kinderen van het 

NIEUWS VANUIT DE 
GEMEENTELIJKE BASISSCHOLEN 

boven de openbare weg gebouwd 
kan worden, zodat het veilig is voor 
alle kinderen. Het is een bijzonder 
ecologisch project. Zo is het voorzien van 
zonnepanelen voor de verlichting en van 
een opvangsysteem voor regenwater. De 
‘Plataarn’ is gebouwd met gerecycleerd 
hout en voorzien van een groendak. Het 
is bovendien via een lift toegankelijk voor 
gehandicapte kinderen. Het innovatieve 
plan kreeg vorm in een prachtige 
maquette.

tweede leerjaar werden zelfs verrast met 
een gepersonaliseerd gedicht. De juffen 
maakten voor elk kind een poëtisch 
stukje. Wie weet was deze week van de 
poëzie wel de aanzet voor groots literair 
werk in de toekomst.

VACCINATIECENTRUM 
BILZEN-HOESELT-RIEMST 

IS STARTKLAAR

Een groep van 50 vrijwilligers doorliep 
ondertussen ook het volledige proces 
van onthaal tot (fictieve) vaccinatie. Ze 
gaven feedback over de toegankelijkheid, 
communicatie en algemene werking. 
Zo werd het centrum uitvoerig getest en 
werden de nodige bijsturingen gedaan.

Het centrum is nu startklaar. De eerste 
inentingen voor zorgverleners zijn op 
dinsdag 23 februari van start gegaan. 
Wanneer de inentingen van de 65-plussers 
en de bredere bevolking beginnen, is 
afhankelijk van de levering van de vaccins.

Iedereen ontvangt tijdig een persoonlijke 
uitnodiging om een afspraak vast te leggen. 
Zowel per post, als digitaal. Achter de 
schermen bereiden we ook de toegang tot 
‘Mijn burgerprofiel’ via onze gemeentelijke 
website voor. Via dit digitaal e-loket zal de 
Vlaamse overheid de uitnodigingen ook 
digitaal ter beschikking stellen, na inloggen 
met e-id of itsme. 

LAAT JE INENTEN!
Vaccinatie is de belangrijkste troef om de 
COVID-19-pandemie achter ons te laten en 
het normale leven te hervatten. Zo voorkomt 
het vaccin in de eerste plaats dat je zelf 
ernstig ziek wordt. Als er voldoende mensen 
ingeënt zijn, ontstaat groepsimmuniteit. Je 
beschermt dus ook je naasten en kwetsbare 
personen die omwille van een acute ziekte 
geen inenting mogen krijgen. De druk op de 
zorgverleners zal eveneens drastisch dalen. 

Alle vaccins doorliepen een strenge kwali-
teitscontrole en testfase en zijn dus veilig 
voor gebruik. Ze konden versneld ontwik-
keld worden omdat verschillende sectoren 

voorrang gaven aan diepgaande COVID-stu-
dies. Hierdoor werden heel wat jaren ge-
wonnen. 

Heb je nog vragen rond vaccineren: surf 
zeker eens www.laatjevaccineren.be/ 
veelgestelde-vragen. Hier vind je het juiste 
antwoord op veelgestelde vragen terug.

HOE VERLOOPT DE 
INENTING?
Het vaccinatieproces bestaat uit verschillen-
de stappen. Je zal twee prikken krijgen om 
beschermd te zijn. Ook nadien blijft het be-
langrijk om de maatregelen vol te houden. 
Pas wanneer 70 procent van de bevolking 
ingeënt is, zal het virus onder controle zijn. 
Uiteraard zullen er steeds meer versoepelin-
gen mogelijk zijn, naarmate de vaccinatie-
teller stijgt.

In het vaccinatiecentrum in De Kimpel 
doorloop je volgende stappen:

1. Onthaal
Bij aankomst wordt je temperatuur 
gemeten. Als deze lager of gelijk aan 38° C 
is, mag  je verder gaan en een volgnummer 
nemen. Je wacht vervolgens je beurt af in de 
daarvoor voorziene zone. Is je temperatuur 
tot tweemaal toe te hoog? Je dient een 
nieuwe afspraak te maken via het callcenter 
op het nummer 089 39 96 80. Wanneer je 
volgnummer op het scherm verschijnt, 
begeef je je naar het onthaal. Daar wordt je 
identiteitskaart en afspraak gecontroleerd 
en ontvang je een gekleurd armbandje. 
Gedurende het volledige traject zal je de 
looplijnen in deze kleur volgen. 

De plek waar de nieuwe speelplek gerealiseerd wordt.

Het zesde leerjaar van De Driesprong aan de slag met Lego.

2. Medische registratie
Vervolgens begeleidt een medewerker je 
naar de medische registratie. Je krijgt er 
informatie over het vaccin en overloopt 
met het deskundige personeel een 
vragenlijst over je medische geschiedenis 
en gezondheidstoestand. 

3. Vaccinatie
Volgende halte is het vaccinatiehokje, waar 
je een prik in de bovenarm krijgt. Deze wordt 
steeds toegediend door medisch geschoold 
personeel. Doe gemakkelijke kledij aan en 
vergeet nadien je persoonlijke spullen zoals 
jas en handtas niet. 

4. Opvolging
Na de prik wacht je 15 minuten in de 
rustruimte. Dit om op te volgen of je een 
eventuele allergische reactie krijgt op het 
vaccin. Die kans is uitermate klein, maar 
veiligheid staat voorop. Je maakt dan 
ook een vervolgafspraak voor de tweede 
inenting en krijgt een vaccinatiekaartje met 
alle medische gegevens. Bewaar dit goed en 
breng het mee naar je volgende afspraak.

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

VERVOER NAAR HET 
VACCINATIECENTRUM
In overleg met de drie gemeenten werd 
beslist gratis busvervoer vanuit Riemst 
richting het vaccinatiecentrum in Bilzen te 
voorzien voor alle inwoners van Riemst die 
dit nodig hebben. De bus zal drie dagen 
per week meermaals gaan rijden. Elke dag 
is er een andere lijn actief. Het betreft de 
volgende lijnen:
• Kanne – Vroenhoven – Lafelt – Vlijtingen - 

Bilzen
• Zichen-Zussen-Bolder – Val-meer – Riemst 

– Bilzen
• Elst – Millen – Membruggen – 

Genoelselderen – Herderen – Bilzen. 

Daarnaast zal de mindermobielencentrale 
dagelijks ingezet worden voor de personen, 
die extra ondersteuning nodig hebben. 
        

Sinds enkele weken is het alle hens aan dek op sport- en vrijetijdssite De Kimpel. Het 
vaccinatiecentrum voor de inwoners van Bilzen, Hoeselt en Riemst werd klaargestoomd 
volgens het draaiboek van Agentschap Zorg en Gezondheid. 

VEELGESTELDE VRAGEN
Hoewel we binnenkort, zoals gezegd, met 
een uitgebreide vaccinatiekrant komen, 
willen we toch al enkele veelgestelde vragen 
beantwoorden.

Hoe word ik uitgenodigd voor mijn 
vaccinatie?
Je wordt per brief en digitaal (mail of sms) 
uitgenodigd.

Ik heb nog geen uitnodiging 
gekregen. Kan ik een vaccin krijgen?
Nee, je kan pas een vaccin krijgen nadat 
je je uitnodiging ontvangen hebt, en je je 
afspraak bevestigd hebt. Hoe je dit doet, 
staat in de uitnodiging beschreven.

Moet ik mijn afspraak bevestigen?
Ja, je moet je afspraak bevestigen. Als je 
niet gevaccineerd wil worden, dan moet je 
annuleren.

Ik kan helaas niet op de dag van de 
uitnodiging, kan ik die aanpassen?
Je kan zelf je afspraak verzetten naar een 
latere datum via je digitale uitnodiging 
of via telefonisch contact met het lokale 
callcenter.

Is de vaccinatie gratis?
Ja. De vaccinatie tegen COVID-19 is gratis 
voor elke burger.

Is vaccinatie tegen COVID-19 
verplicht?
Nee, maar deze vaccinatie is wel sterk 
aanbevolen.

Mag ik iemand meenemen?
Het is de bedoeling dat je alleen komt. Alleen 
in uitzonderlijke gevallen is het toegestaan 
iemand mee te nemen.

Is zo’n buslijn wel veilig?
We nemen extra maatregelen om ervoor te 
zorgen dat het busvervoer zo veilig mogelijk 
is. Zo houden we genoeg afstand, is een 
mondmasker verplicht en dien je je handen 
te ontsmetten.

Ik ben Nederlander en woon in 
Riemst, welke situatie geldt voor mij?
Wanneer je ingeschreven bent bij de 
gemeente, krijg ook jij gewoon een oproep 
om je te laten vaccineren wanneer het zover 
is.

 De Roger Martensstraat.


