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LET OP: OP 21 EN 22 MEI IS DE 
GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING 

GESLOTEN I.V.M. HEMELVAART

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: Bert Cilissen)

CD&V Cilissen Bert, voorzitter Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk 
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, 
boekhouding@allfreez.be, 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

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

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

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

NOODNUMMERS
(alfabetisch geordend) 

MAAK KENNIS MET DE 
WIJKAGENTEN IN ONZE 

GEMEENTE   

WOENSDAG 11 
MAART 2020 OM 
19.30 UUR IN DE 
EXPORUIMTE VAN DE 
BOEKERIJ
Wim Peumans schreef de biografie van 

zijn vader Jan Peumans. Deze biogra-
fie leest als een origineel relaas van 
een sleutelfiguur binnen de Riemstse 
en nationale politiek van de laatste 
decennia. Tijdens een dubbelinter-
view zal journalist Eddy van Doren 
vader en zoon aan de tand voelen. 

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

www.riemst.be

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

VOORWOORD
Beste Riemstenaren,

Al ruim zes weken zijn verstreken sinds we voor 
het eerst in een smart lockdown terecht kwamen. 
De schoolklassen zijn leeg, de taps zijn dichtge-
gaan, even zoals altijd een boodschap doen is er 
niet meer bij en inwoners van zorgcentra hebben 
alleen nog maar contact met hun familie en vrien-
den via een koud en kil raam of via de tablet. Er is 
niemand op straat. Het dorp lijkt zijn ziel te heb-
ben verloren.

Maar dit is slechts schijn. Riemst en de wereld zijn 
springlevend. We hebben veelal nauwere contac-
ten met elkaar dan ooit tevoren, zij het digitaal. 
Buren letten beter op elkaar dan ooit te voren en 
we houden ons ontzettend goed aan de genomen 
maatregelen. Omdat we allemaal diep van binnen 
weten dat de enige weg uit deze crisis, alert blij-
ven is. Scherp zijn.
En dat zijn we. De eenheid die deze corona-crisis 
onverwacht met zich mee brengt zal nog heel lang 
een positieve invloed hebben op Riemst en haar 
inwoners. Daar ben ik zeker van.

Velen van u voeren dagelijks het gevecht met de 
eenzaamheid. Wij vergeten onze senioren echter 
niet. We hebben bij alle alleenstaande 70-plus-
sers een kleine attentie langs gebracht met een 
boodschap erbij. Daarnaast zijn we bezig met het 
bellen van zoveel mogelijk alleenstaande 70-plus-
sers, voor zover we over hun telefoonnummer 
kunnen beschikken. Zo proberen we te helpen 
waar het kan.

Elke dag moet ik meermaals denken aan al die 
medewerkers in de zorg die momenteel haast on-
menselijke prestaties leveren. Zoals extra lange 
diensten. Of weken aan een stuk 6 dagen per week 
aan het werk zijn, het zou niet van hen verwacht 
mogen worden, maar ze doen het zonder klagen. 
Wetende dat ze elk moment het risico lopen be-
smet te worden, hoe goed de voorzorgsmaatrege-
len ook zijn. Ze doen dit voor u en mij, omdat het 
hun roeping is. Ze kunnen niet anders. 

We begrijpen dat u langzaam genoeg hee� van 
alle maatregelen, dat het heel moeilijk is om vol 
te houden. Maar toch vraag ik u: hou vol! 
Het is noodzakelijk.
Ik hoop dat we binnenkort naar iets soepelere 
maatregelen kunnen gaan, het zal het beklem-
mende gevoel dat wij allemaal ervaren een heel 
pak verlichten.
We hebben als voorbereiding een gezamenlijke 
aankoop gedaan van textielmondmaskers in com-
binatie met verwisselbare filters. Deze worden in 
de komende weken bedeeld.

Zoals ik al schreef is schijn bedrieglijk en is Riemst 
springlevend. Sterker nog; Riemst bruist van bin-
nen en het is slechts wachten op het moment dat 
dit bruisen over kan gaan in een langzame maar 
steeds sterker wordende uitbarsting. Hou vol! Het 
moet.

Mark Vos
burgmeester

De wijkpolitie van de gemeente Riemst hoort bij de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst. De wijkinspec-
teurs staan dicht bij de bevolking, maar waarvoor kan je bij hen terecht en wat zijn de taken? 

GENOELSELDEREN, 
HERDEREN, MEMBRUGGEN, MILLEN

Inspecteur Debbie Cuypers

RIEMST, VLIJTINGEN

Inspecteur Wauter Van Oostveldt

HEUKELOM, KANNE, LAFELT, 
VROENHOVEN

Inspecteur Robby Ovnicek

VAL-MEER,  ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER

Inspecteur Luc Delait

Een wijkinspecteur gaat meestal al-
leen op pad. Hij meldt de onregelma-
tigheden die hij vaststelt en die hem 
gemeld worden via de verantwoor-
delijke diensten (vb. slecht wegdek, 
slechte verlichting, sluikstorten, enz.). 
De wijkinspecteur zorgt ook voor jouw 
veiligheid: alles wat hem of jou ver-

dacht voorkomt, krijgt zijn volle aan-
dacht. Aarzel niet om hem hierover 
aan te spreken. Schooltoezicht en 
controle op adreswijzigingen binnen 
zijn wijk zijn andere deeltaken van de 
wijkinspecteur. Op gerechtelijk vlak 
voert hij zogenaamde kantschri¨en of 
opdrachten van het parket uit. Tenslot-

te is hij/zij voor de bevolking een aan-
spreekpunt waar je terecht kan met 
vragen over de meest voorkomende, 
maatschappelijke problemen. De wijk-
agent zal je in contact brengen met de 
aangewezen dienst van ons korps of 
van je gemeentebestuur.

✁
SAMENVATTING: DE KERNTAKEN VAN EEN WIJKAGENT
• contacten onderhouden met de wijkbewoners;
• toezicht houden tijdens manifestaties zoals kermissen;
• deelnemen aan wijkvergaderingen;
• alle nuttige inlichtingen verzamelen over de bijzonderheden en problemen eigen aan een wijk;
• oplossingen zoeken en bemiddelen bij conflicten tussen buurtbewoners;
• schooltoezicht houden en adreswijzigingen opvolgen binnen zijn/haar wijk;
• als tussenpersoon voor het gemeentebestuur optreden naar de buurt toe;
• op gerechtelijk vlak: uitvoeren van de zogenaamde kantschri¨en of opdrachten van het parket;
• gemeentebesturen op de hoogte houden van gebeurtenissen en activiteiten in de wijken.

Heb je een vraag of een melding voor de wijkinspecteur van jouw deelgemeente? Dan kun je langskomen in het wijkkantoor 
in Riemst (Maastrichtersteenweg 2a, 3770 Riemst) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis of contact opnemen met 
de wijkagent via 012 44 05 00 of pz.bhr.info@police.belgium.eu. 

✁✁

Voor info en updates: 

www.riemsthelpt.be of 012 440 910.
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In maart hebben we een 100-tal bomen in onze 
gemeente vervangen. Het ging hierbij om bo-
men die ziek waren of bijvoorbeeld beschadigd 
werden bij een verkeersongeval. We vinden het 
belangrijk dat het aantal bomen in onze ge-
meente groeit en dat betekent ook dat we het 
aantal reeds bestaande bomen in stand houden.

CHALLENGES EN TIPS 
VOOR DE JEUGD
De jeugddienst van Riemst is dan wel in hun 
kot gebleven, maar hee¨ niet stilgezeten. 
Vanaf dag 1 van de lockdown werden er op 
sociale media dagelijks knutseltips, speltips, 
challenges en meer gedeeld met de jeugd om 
hen bezig te houden. 

Enkele voorbeelden:
- Berenzoektocht
- Op tuinsafari met een app
- Handen wassen op de melodie van  

“Baby Shark” (Du, du, dudu dudu)
- Waar is Bernie? Bernice zoeken op de foto
- Instructiefilmpjes om Disney-personages te 

tekenen
- Challenge met wc-rollen stapelen
- Challenge “Het geluid van Riemst”

ONLINE 
VOORLEESHALFUURTJE
Tijdens de lockdown wordt er elke maan-
dag een live-voorlees-sessie uit een pren-
tenboek gehouden door een jeugdwerker. 
Dit ter vervanging van het maandelijkse 
voorleeshalfuurtje in de Boekerij. Het is ge-
richt op jonge kinderen en wordt zeer ge-
waardeerd door zowel de ouders als de kin-
deren zelf. Deze live-versie wordt ook nog 
even bewaard, zodat kinderen deze op een 
later moment ook nog terug kunnen kijken.

WEDSTRIJD 
RIEMSTERBONNEN
In de week van 30 maart werden er dage-
lijks Riemsterbonnen uitgedeeld. Maar 
daar moest wel iets voor gedaan worden. 
Men kon raden van wie de snoetjes van die 
kleine kindjes waren, raden welk lied er ge-
gorgeld werd, een challenge met een wc-rol 
op het hoofd, deelnemen aan een quiz over 
plekjes in Riemst en een geluid raden.

Wegens het grote succes werd de actie met 
drie weken verlengd met nog veel meer op-
drachten.

JEUGDDIENST OP 
FACEBOOK EN INSTAGRAM 

De coronacrisis is voor internetcriminelen de ideale gelegenheid om hun trucen-ar-
senaal uit te breiden. De meestvoorkomende vorm van oplichting is een aantal vari-
anten van phishing. Letterlijk het vissen naar gegevens waarmee de criminelen iets 
kunnen.

INTERNETCRIMINALITEIT
EN CORONA 

VISSEN NAAR 
BANKGEGEVENS VIA SMS 
Voor een crimineel is het verkrijgen van direct 
geld de meest winstgevende optie. Daarvoor 
proberen ze jouw bankgegevens te ontfutselen 
of probeert men jou een betaling te laten doen 
aan een ogenschijnlijk legitieme ontvanger. De 
coronacrisis komt hen goed uit, want daardoor 
kun je mensen wijs maken dat er bepaalde za-
ken spoedig geregeld moeten worden. Ze probe-
ren jou bijvoorbeeld te doen geloven dat je een 
nieuwe antibacteriële bankkaart aan dient te 
vragen. Onzin natuurlijk.

Met het oog op een uniforme regeling in de politiezone Bilzen - 
Hoeselt -Riemst worden sinds 1 april 2020 ook in Riemst ‘gemeen-
telijke administratieve sancties’ uitgedeeld voor overtreders die 
ouder zijn dan 14 jaar. Ze kunnen oplopen tot max. 350 euro. 

HOE WERKT HET?
De macht van het getal. Stuur een sms naar 
zoveel mogelijk nummers in België en het geld 
stroomt binnen. Ze weten dus niet dat jouw 
nummer bij jou hoort. Ze sturen hetzelfde be-
richt aan volledige reeksen telefoonnummers. 
Als je maar naar genoeg mensen een bericht 
stuurt, dan is er altijd een percentage dat op 
de bijgevoegde link zal klikken en erin trapt. En 
daarin zit de kracht.

Bedenk dat een bank, de FOD financiën of wel-
ke andere instelling dan ook jou nooit een sms 
(of e-mail) zal sturen om een betaling/bestelling 
te doen of om bepaalde privacygevoelige gege-
vens te verstrekken.

Nog meer voorbeelden van internetcriminaliteit 
in coronatijden en hoe je deze kunt herkennen 
hebben we voor je opgelijst:
https://www.riemsthelpt.be/internetcrimi-
naliteit-en-corona/

Het aantal vleermuizen in de mergelgroeven 
van Riemst is wederom gestegen. Dit jaar tel-
den onze vrijwilligers er bijna 4700. Dat zijn er 
270 meer dan vorig jaar. En we hebben ook 
een debutant in onze groeves: de baardvleer-
muis! Deze werd niet eerder waargenomen. 

Onze vleermuizen zijn stuk voor stuk kleine 
soorten en leven in goede harmonie met de 
mens en onze natuur.

De oproep om al je aankopen bij de lokale 
handelaars te doen, weerklinkt steeds luider. 
Het zijn bijzonder zware tijden voor alle on-
dernemers. De financiële impact is enorm.

Nu jullie overstappen naar online bestellin-
gen, denk dan in de eerste plaats aan een 
lokale handelaar, of het nu gaat om een zelf-
standige ondernemer of een nationale speler. 

Een lokale ondernemer in je buurt hebben is 
zeer waardevol. Denk maar aan de persoon-
lijke service, de snelheid waarmee je je bood-
schappen kan doen of je product of diensten 
kan bekomen en dit alles met een lokale ge-
moedelijke touch!

Lokaal winkelen betekent een ondersteuning 
van het lokaal ondernemerschap. Naast de 
bovenstaande voordelen draag je een steen-
tje bij aan de lokale economie, wat lokale te-

VLEERMUIZENTELLING

KOOP LOKAAL: 
EEN ENORME IMPACT!

BELASTINGAANGIFTE

FOD Financiën hee¨ besloten om dit jaar de 
zitdagen - voor de hulp bij het invullen van de 
aangi¨es - te annuleren omwille van corona. De 
zitdagen die in onze gemeente waren georgani-
seerd op 2 en 3 juni 2020 in het Dienstencentrum 
De Linde gaan dus niet door. Ook in het kantoor 
in Tongeren zullen de mensen niet terecht kun-
nen voor hulp bij het invullen van hun belastin-
gaangi¨e . 
 

ANNULERING 80-JARIGE HERDENKINGSPLECHTIGHEID 
“AANVAL OP DE BRUG VAN VROENHOVEN (WOII)” 

INTRODUCTIE GAS-BOETES

Overtredingen zoals sluikstorten, wild-
plassen, groevenlopen en het niet 
vrijhouden van de 1-meter zone langs 
landbouwwegen werden omwille van 
de hoge werkdruk de laatste tijd ge-
seponeerd door het parket. Voortaan 

zijn de GAS-ambtenaren van Bilzen 
gemachtigd om deze te sanctioneren 
en bij het gerecht van Tongeren kun-
nen we een beroep doen op een be-
middelaar.

werkstelling betekent. In deze nogal onzekere 
tijden is dit heel wat!

Ondernemers in jouw buurt ontdekken wordt 
eenvoudig via koopinjebuurt.be.

Naast ‘koopinjebuurt’ van Vlaio zijn er ook an-
dere organisaties en initiatieven die jou hel-
pen lokaal te kopen. “Ik koop Belgisch” is hier 
een mooi voorbeeld van. ikkoopbelgisch.be.

Voor een overzicht van lokale handelaars die 
leveringen doen aan huis terecht kan op onze 
eigen website: www.riemsthelpt.be.

Bedankt om lokaal te kopen en dit ook in de 
toekomst te blijven doen.
De authenticiteit en de leefbaarheid van de 
dorpen hebben dit nodig!

Hulp bij het invullen van aangi¨es zal dit jaar ge-
beuren via telefonische afspraken.
Voor de afspraken die er reeds gemaakt werden, 
neemt FOD Financiën zelf contact op met de be-
trokken belastingsplichtingen.

Meer info: 025 75 56 66.

Vanwege de coronacrisis werd in overleg tus-
sen het gemeentebestuur, de Vieilles Tiges 
van de Belgische Luchtvaart (VTB) en het Her-
denkingscomité Zuid-Oost Limburg beslist de 
herdenking, die gepland stond op maandag 11 
Mei 2020, uit te stellen tot nader bericht. 

Tijdens deze jaarlijkse herdenkingsplechtig- 
heid staan we stil bij de 80ste verjaardag van 
het bombardement van de brug over het  
Albertkanaal op 11 mei 1940 door vliegtuigen 
van het 3de regiment van de militaire lucht-
macht. 

BUITENSPEELDAG
Helaas kan wegens de corona-crisis de 
buitenspeeldag niet op de geplande da-
tum doorgaan. 
De nieuwe datum is 16 september 2020.

ACHTER DE SCHERMENIn het kader van de maatregelen opgelegd door 
de overheid, is een persoonlijk face-to-face con-
tact momenteel niet mogelijk. De Opvoedings-
winkel gaat over tot telefonische of video-call 
gesprekken en ondersteuning via e-mail bij alle 
opvoedingsvragen.

Het corona-virus zorgt voor heel wat uitdagingen in elk gezin. Heb je een vraag 
of wil je gewoon even ventileren? Zit je met een bepaalde twijfel of bezorgdheid? 
Loopt je emmer over door het multi-tasken en wil je je kinderen stiekem graag ach-
ter het behang plakken?! Aarzel niet om contact op te nemen met de Opvoedings-
winkel Zuid-Limburg.

OPVOEDINGSWINKEL
ZUID-LIMBURG 

STAAT VOOR JE KLAAR

In deze coronacrisis werken onze medewer-
kers zoveel als mogelijk verder aan de ont-
wikkeling en dienstverlening binnen onze 
gemeente. Medewerkers werken momenteel 
zo veel als mogelijk van thuis uit. Wanneer er 
een overleg is, vindt dit veelal online plaats. 
Hoe lang deze crisis zal duren kan niemand 
op dit moment zeggen, maar we bereiden 
ook al veel zaken voor. Op het moment dat 
deze vervelende periode achter de rug is 
kunnen we dan, waar mogelijk, direct de 
draad weer oppakken. Het thuis werken valt 
soms toch wel zwaar. Zoals ieder mens heb-
ben onze medewerkers ook behoe¨e aan 
echt menselijk contact en dat is veelal niet 
mogelijk. Jullie zullen dit vast herkennen. 

BOOMAANLEG  

Daarnaast voert de technische dienst nog steeds 
alle activiteiten als gebruikelijk uit. 

Er is heel wat flexibiliteit nodig om het werk 
zoveel mogelijk in balans te laten zijn met het  
privéleven en de zorg voor kinderen. Het is fijn 
te merken dat die flexibiliteit zich terugver-
taalt in ruimhartigheid van onze medewerkers.  
Iedereen zet zich momenteel maximaal in om het  
functioneren van de gemeente als organisatie 
onverstoord voort te laten gaan. 

Bij deze tref je een fotocollage aan van mede-
werkers die aan het werk zijn, al dan niet tijdens 
thuiswerk.

ANNULERING HERDENKING

✁

BESTE BUUR
Mijn naam is  ............................................................................................................................................................................

Ik woon in ....................................................................................................................................................................................

Mijn telefoonnummer is  ...............................................................................................................................................  

Ik woon in je buurt en wil er voor je zijn.

Het coronavirus is gevaarlijk voor kwetsbare mensen en ouderen. Behoor je tot de risicogroep? 
Dan vermijd je het best grote groepen mensen en drukke plekken.

Heb je iets nodig van de winkel of de apotheek en kan je zelf niet gaan? 

Ook als je je eenzaam voelt, mag je me altijd contacteren via  .......................................................................................

Voor info en updates : www.riemsthelpt.be of 012 440 910.
Medewerkers van de gemeente aan het werk tijdens de coronacrisis.

Vicky Keibeck en Sandy Hermans zijn telefonisch 
bereikbaar op de nummers 0491/71.72.40 (Vicky) 
en 0491/71.72.41 (Sandy) of via het e-mailadres 
info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be
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