
Hallo,
Ik ben een Mandarijmpje,

en ik heb een geheimpje.

Binnenkort duik ik overal in Riemst op,

kijk goed uit en let goed op!

Tot snel, tot binnenkort,

ik beloof je dat het superleuk wordt!

    

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@
riemst.be, gsm 0468 12 33 64 | L’Hoëst Joël, Joel.Lhoest@riemst.be, gsm 0498 
91 86 56 | Loyens Mieke, Mieke.Loyens@riemst.be, gsm 0474 72 42 57 | 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 | Slangen Anja, Anja.Slangen@riemst.be, gsm 0479 40 20 46
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: 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

VOLGENDE GEMEENTERAAD
8 november om 20.00u in Zaal 't Paenhuys

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  

Maandelijks infoblad 
Jaargang 45 . NOVEMBER 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
INFOPUNT – PENSIOENPUNT
Alle Infopunten – Pensioenpunten 
zijn weer geopend. U maakt een 
afspraak door te bellen naar de 
Pensioenlijn op 1765.
Het Infopunt - Pensioenpunt van 
Riemst bevindt zich in het gebouw 
van het OCMW, Paenhuisstraat 15. 
Het is elke derde dinsdag van de 
maand open van 9u tot 10u.

MILITAIRE OEFENING AVERGAT
In groeve Avergat gebeurt op 
woensdag 17 november een militaire 
oefening met 25 soldaten en
7 voertuigen. In het geval dat u 
schade lijdt door de oefening, moet 
dit binnen de 48 uur gemeld worden 
via: https://riem.st/schade. 

INSCHRIJVEN 
DORPSRESTAURANTS
De dorpsrestaurants zijn weer uit de 
startblokken geschoten.  Reserveren 
voor Kanne (woensdag) en Vlijtingen 
(dinsdag) doe je via 012 44 09 10 of 
eve.dolhain@riemst.be.
Voor het dorpsrestaurant in Riemst 
(donderdag) bel je naar 012 26 88 90 
of mail je naar
johan.vanstipelen@riemst.be. 
Reserveren kan tot
2 dagen op voorhand.

SPORTKAMPIOENEN GEZOCHT! 
Ook na het ‘vreemde’ seizoen 
2020-2021 zijn we op zoek naar de 
kampioenen in onze gemeente. 
Ben of ken je een clubkampioen of 
individueel kampioen?
Meld dit dan voor 19 november via 
sport@riemst.be. 

STEUNMAATREGEL OCMW 
JONGEREN
De coronacrisis treft ook jongeren 
van 18 tot 25 jaar. De federale 
regering heeft middelen vrijgemaakt 

om hen te ondersteunen. De steun 
is niet altijd financieel, maar kan 
ook vormen aannemen zoals IT-
ondersteuning of psychosociale 
steun. Daarom voert het OCMW 
een persoonlijke behoefteanalyse 
uit. Contacteer het Sociaal Huis 
Riemst op 012 44 09 10 voor 
meer informatie. De maatregel is 
beschikbaar tot eind 2021.

SENIORENFEEST 18/11
Na een jaartje pauze gaat het 
seniorenfeest weer door. De 
ontspanningsnamiddag met Mike 
Grondy, Jos Roofthooft en DJ De 
Jefkes opent de deuren om 13.00u. 
Het eerste optreden start om 14.15u. 
Een stuk taart en een tas koffie zijn 
inbegrepen in de toegangsprijs van 5 
euro in voorverkoop. Meer info op
012 44 09 10.

11.11.11
De organisatie 11-11-11 steunt 
wereldwijd mensen die opkomen 
voor de rechten van anderen. In 
de campagneweek van 1 tot 11 
november kan je 11.11.11 steunen 
met een gift op het rekeningnummer 
BE30 0000 0000 1111. In 2020 bracht 
deze actie in Riemst 7.214 euro op.
Meer informatie over de inzamel-
actie in Riemst: https://riem.st/11. 

WZC EYCKENDAEL 
Er zijn twee nieuwigheden in 
WZC Eyckendael: een centrum 
voor oriënterend kortverblijf 
en ontmoetingscentrum 
zorgkruispunt Eyckendael.
Bij een oriënterend kortverblijf 
kunnen Riemstenaren terecht voor 
observatie en tijdelijk verblijf.
Bij terugkeer naar huis 
ontvangt u een concreet plan 
en worden afspraken gemaakt 
met thuiszorgdiensten. In het 
ontmoetingscentrum kunnen 
ouderen die thuis wonen op 
regelmatige basis terecht voor 
activiteiten.
Meer informatie: 012 44 09 10.

HONDEN
Voor het houden van honden kan 
je meldings- of vergunningsplichtig 
zijn. Voor het houden van 5 tot en 
met 10 volwassen honden ben je 
meldingsplichtig (klasse 3).
Als je meer dan 10 honden houdt, 
moet je een omgevingsvergunning 
(klasse 2) aanvragen.

    

  

VOORWOORD

Beste Riemstenaar

Ieder seizoen heeft zijn charme, ook de herfst. 
De bladeren geven hun mooiste kleuren prijs. 
We trekken naar buiten voor een verkwikkende 
wandeling of jogging om achteraf weer op te 
warmen met een lekkere kop koffie.

Op 7 november staat de herfstjogging op 
het programma. Kom jij samen met andere 
sportievelingen het beste van jezelf geven? 
Vertrek tussen 8u00 en 11u00 aan de Waterburcht 
in Millen. 

Genoeg bewegen en evenwichtig eten is 
een gouden combinatie voor een blakende 
gezondheid.

November is traditioneel een herdenkings-
maand. We blijven stilstaan bij het einde van de 
wereldoorlogen en we herdenken de dag van de 
Wapenstilstand in elk dorp van onze gemeente. 
Een moment om stil te staan bij vrijheid en vrede, 
vandaag en morgen. Het volledige programma 
kan je terugvinden in deze 37Zeventig.

Gezond blijven: het heeft ons leven het 
afgelopen anderhalf jaar gedomineerd. Om een 
nóg betere bescherming op te bouwen tegen 
het coronavirus, krijgen 65-plussers en mensen 
met een verlaagde weerstand een derde prik. 
Het vaccinatiecentrum blijft daarvoor langer 
geopend dan eerst gepland.

Dankzij de succesvolle vaccinatiecampagne 
kunnen we in Riemst weer genieten van 
activiteiten en evenementen. Op 11 november 
trappen we het carnavalsseizoen officieel 
op gang met een feest in zaal ’t Paenhuys. 
Carnavalesk is terug van weggeweest! Het 
belooft een schitterende dag te worden met 
carnavaleske optredens, een dag waar alle 
carnavalsverenigingen naar uitkijken. Vergeet 
zeker je identiteitskaart en Covid Safe Ticket niet 
voor een vlotte toegang.

November belooft een heerlijk gezellige maand 
te worden met tal van gelegenheden om elkaar 
te ontmoeten. Ik wens je warme en mooie 
herfstdagen toe.

Mathieu Eycken

Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst en schepen van welzijn, senioren, 
het dienstencentrum De Linde en de Paenhuys-
site, gezondheid en preventie, personen met een 
handicap, toegankelijkheid, gelijke kansen, ICT 
en kerkbesturen

Afgelopen maand werd Hoplr gelanceerd. Hoplr is een online buurtnetwerk dat buren 
ook offline dichter bij elkaar moet brengen. De gemeente Riemst ondersteunt dit 
initiatief, want samenhangende buurten versterken onze dorpen. Riemst werd op Hoplr 
onderverdeeld in 13 buurten, grotendeels overeenkomstig met de deelgemeenten. 

Positieve initiatieven die de buurt versterken staan centraal op Hoplr. Het is bijvoorbeeld 
ideaal om spullen uit te lenen, hulp aan te bieden, een straatfeest te organiseren of gewoon 
om met je buren in contact te komen. Net na de lancering is al 14,1% van de Riemsterse 
gezinnen vertegenwoordigd op het online buurtnetwerk. Vlijtingen staat aan de leiding met 
112 leden. In Heukelom is al 26% van alle huishoudens vertegenwoordigd. 
Lid worden van Hoplr? Surf naar www.hoplr.com of download de app via Google Play of de 
App Store.
 
   

Het toedienen van de ‘derde prik’ is bezig. In de loop van het najaar krijgen 65-plussers 
en mensen ouder dan 12 met verlaagde immuniteit een boostervaccin. Ook bewoners 
van woonzorgcentra, assistentiewoningen, dagverzorgingscentra, psychogeriatrische 
voorzieningen en psychiatrische verzorgingstehuizen krijgen een uitnodiging om 
zich een 3e keer te laten vaccineren tegen COVID-19. Een herhalingsvaccin geeft je als 
65-plusser of risicopatiënt de beste garantie op een langere en verhoogde bescherming. 

Een gedeelte van de doelgroep zal het vaccin in het vaccinatiecentrum krijgen. Dat betekent 
dat het vaccinatie-centrum in De Bilding in Bilzen ook na 15 oktober nog voor onbepaalde 
duur open blijft. Wie in aanmerking komt voor een boostervaccin moet zelf niets ondernemen. 
Iedereen krijgt een brief. Bij de druk van deze 37Zeventig was 79,45% van de Riemstenaren 
gevaccineerd.

BUURTNETWERK HOPLR

VEILIGER DANKZIJ
BUURTPREVENTIE24

VACCINATIECAMPAGNE

‘Van waar ben jij?’ De kans is groot dat je zal antwoorden met de 
naam van het dorp waarin je woont. De Riemsterse dorpen zijn 
belangrijk en het versterken van de dorpskernen is een uitdaging 
waar het gemeentebestuur veel aandacht aan besteedt.

Onze dorpen spelen een centrale rol in ons leven. Denk aan dorpsscholen, 
onze buren, speeltuintjes, verenigingen en de kerk. Zeker nu spelen 
onze veelzijdige dorpen een belangrijke rol. Er zijn na lang wachten 
weer activiteiten zoals fuiven van lokale verenigingen, sportwedstrijden 
en tentoonstellingen. Initiatieven zoals de dorpsrestaurants in Kanne, 
Vlijtingen en Riemst zijn heropend afgelopen maand. Een initiatief dat 
niet zou bestaan zonder de vrijwilligers uit deze en andere kerkdorpen. 
Meer activiteiten in heel onze gemeente ontdek je verderop in deze 
37Zeventig.

Met het buurtnetwerk Hoplr ging de gemeente Riemst een 
buurtversterkende samenwerking aan. Dit najaar wordt Hoplr helemaal 
uitgerold. De bedoeling is om buren online samen te brengen, zodat ze 
offline iets voor elkaar kunnen betekenen. Want ook buurten met een 
sterke samenhang versterken onze dorpen.

Ook de kerken blijven belangrijk voor onze dorpen. Is het niet als locatie 
om naar de misviering te gaan, dan wel als herkenningspunt of als centraal 
punt binnen het dorp. Maar de kerken kunnen een nog belangrijkere rol 
gaan spelen dan ze nu doen. Een her- of nevenbestemming zoeken voor 
onze kerken kan het gebruik optimaliseren en vooral ook een boost 
geven aan de dorpen die we zo koesteren.  Natuurlijk heeft elk dorp 
specifieke noden en wensen. In dit traject kan jij als Riemstenaar een 
belangrijke rol spelen. Op 12 oktober vond in Herderen als pilootproject 
een brainstormavond plaats.

Ken jij de oorsprong van de 
‘Monseigneur Kerkhofslaan’ in Val-Meer?

Monseigneur Louis Kerkhofs is misschien 
wel de bekendste inwoner van Val-Meer. 
Hij werd geboren in de Bodemstraat op 15 
februari 1878, als tweede in een gezin van vier 
kinderen. Hij werd na zijn humaniorastudies 
seminarist. Na een uitmuntende opleiding 
werd hij tot priester gewijd in 1900. 

Daarna werd hij assistent bisschop bij de 
Pauselijke Troon, hulpbisschop en gedurende 
34 jaar zelfs bisschop van Luik en Limburg. Hij 
overleed in 1962 en ligt sindsdien begraven in 
een graf-kapel op het kerkhof van Val-Meer.   

TROTS OP ONZE VEELZIJDIGE DORPEN

Op 1, 2, 11 en 12 november zijn onze diensten gesloten

Naast gezelligheid zorgen de kortere novemberdagen ook voor meer woninginbraken. 

De gemeente Riemst zet in op buurtpreventie om het aantal inbraken te beperken. De ideale 
tool hiervoor is de gratis app Buurtpreventie24. Bijna 1.000 Riemstenaren gebruiken deze app 
al en waken zo mee over de veiligheid in hun buurt. Je kan de app downloaden via de Apple 
App Store of Google Play. Via een buurtcode kan je je eenvoudig registreren. Zonder reclame 
of spam kunnen er duidelijke meldingen doorgegeven worden. Het gebruik van de app wordt 
gesteund door de gemeente en de lokale politie.
Zie je een situatie waarbij dringend politiebijstand nodig is, aarzel dan niet om het nummer 
101 te bellen.

 

DE STRAAT EN ZIJN VERHAAL

   



DAG VAN DE NATUUR - NATUURWERKDAG
SINT-PIETERSBERG 6/11  | 09:00 – 16:00
Locatie: Parking Steenstraat, Kanne
Contact: natuurpuntriemst@gmail.com 

NAKERMIS IN KANNE 7/11 | 14:30 – 22:00 | 14:30 – 22:00 
Locatie: Zaal Sint-Cecilia, Bejats 14 Riemst
Info:  https://www.kfc-kanne.be

GELEIDE WANDELING LANGS DE MOOISTE
PLEKJES VAN KANNE 7, 14 21 EN 28/11  | 14:00 – 16:30
Locatie: Parking Steenstraat, Kanne
Kostprijs:  €2,5
Inschrijving: toerisme@riemst.be

HERFSTJOGGING 7/11  | 08:00 - 11:00
Locatie: Parking Waterburcht Millen, Openbare ruimte, Kattestraat 22, Riemst
Kostprijs:  gratis
Inschrijving: https://riem.st/herfstjogging
 
SINT-MAARTENSTOCHT KANNE 12/11  | 18:00
Locatie: Zaal C.O.C. ‘onder de kerk’, brugstraat z/n Kanne
Organisatie: Cockvzw 

VIEF: KIENEN 15/11  | 14:00 - 16:30
Locatie: Dienstencentrum De Linde
Kostprijs:  Basisprijs €3 – Ledenprijs €2 
Inschrijving: 012 45 26 58

AED-LES: REANIMEREN EN AED GEBRUIKEN 17/11  | 18:15 – 22:00
Locatie: Paenhuisstraat 11, Riemst
Organisatie:    Rode Kruis Riemst
Contact:   0474 58 25 45 & vorming@riemst.rodekruis.be
Kostprijs:  gratis

OPENING CARNAVALSSEIZOEN: CARNAVALESK  | 11/11 OM 11:11
Locatie: 't Paenhuys, paenhuysstraat 11, Riemst
Kostprijs:  gratis

PLANTENVERKOOP NATUURPUNT RIEMST 20/11  | 10:00 - 12:00
Locatie: Klimaattuin, Natuurgebied of park, Genendries 32, Riemst
Contact:  natuurpuntriemst@gmail.com

WORKSHOP SJOKOLA (12 TOT 16 JAAR) 21/11  | 14:00 – 16:30
Locatie: 't Paenhuys, Paenhuysstraat 11, Riemst
Reservatie:  tot 12/11 via jeugd@riemst.be
Kostprijs:  Basistarief €15 – Sociaal tarief €7,5

WORKSHOP: MINDFUL OPVOEDEN
IN EEN DRUK GEZINSLEVEN 23/11  | 19:30 – 21:30
Locatie: De Boekerij, Paenhuysstraat 13, Riemst
Organisatie: Konsilora, Huis van het Kind Riemst en Opvoedingswinkel Zuid-Limburg
Reservatie:  welzijn@riemst.be of 012 44 03 70
Kostprijs:  gratis 

KWB-KAARTAVOND KWAJONGEN 26/11   | 19:30 – 23:30
Locatie: Parochiaal Centrum, Kloosterstraat 18, Vlijtingen
Contact:  0479 51 28 24 of josy.stevens@telenet.be
Kostprijs:  €5

WORKSHOP POEBEL VERTEL
(2 TOT 4 JAAR) 27/11    | 10:00 – 10:50 & 11:00 – 11:50
Locatie: Zaal De Bond, Bampstraat 8C Val-Meer
Reservatie:  tot 22/11 via jeugd@riemst.be
Kostprijs:  Basistarief €5 – Sociaal tarief €2,5 

INFOAVOND: IK ZEG HET JE NOG EEN LAATSTE KEER 16/11 | 19:30 – 21:30 
WEBINAR: RUST IN JE GEZIN 18/11 | 20:00 – 21:30 
INFOAVOND: HELPEN BIJ HUISWERK 30/11 | 19:30 – 21:30 
Organisatie: Opvoedingswinkel Zuid-Limburg
Contact:  0491 71 72 40 of 0491 71 72 41

OKRA BREICAFÉ 10/11 & 24/11 | 13:30 – 16:30 
Locatie: Dienstencentrum De Linde
Kostprijs:  gratis

OKRA YOGA 9, 16, 23 EN 30/11 | 13:30 – 14:30 
Locatie: Dienstencentrum De Linde
Contact:  linsey.tiry@okra.be of 011 26 59 43
Kostprijs:  Basistarief €36– Ledentarief €30 

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

GEFLITST

1. Wielrenner Jonathen Vervenne (18) beleeft een succesvol najaar.
 Hij mocht deelnemen aan het WK tijdrijden voor junioren en won de 

hoog aangeschreven rittenkoers Ster Van Zuid-Limburg.
2. Riemstenaar Jeroen Poesen neemt afscheid als basiscommandant 

van de militaire basis van Kleine-Brogel.
3. Kampplaats ’t Stupke in Val-Meer kreeg een nieuw en beter geïsoleerd 

dak, deels met ondersteuning van een infrastructuurtoelage.
4. De appeloogst draaide op volle toeren.
 En ook de kleinsten hielpen mee!

1

3

2

4

In het kader van de campagne ‘Gezonde 
Gemeente’ wijden we de week van 8 tot 
en met 12 november aan beweging. Dat 
bewegen goed is voor de gezondheid, 
daar moeten we geen tekening bij maken. 
Toch durven we ons laten ontmoedigen 
door koude of regen. Daarom wil de 
gemeente Riemst jou helpen met enkele 
initiatieven. Riemst beweegt!

De voorbode van de bewegingsweek is de 
herfstjogging op zondag 7 november in 
Millen. Je kan er 5, 7,5 of 10 kilometer joggen 
of wandelen. Deelname is gratis, inschrijven 
doe je via https://riem.st/herfstjogging.
Nog in Millen werd in oktober de 
gelukswandeling geïntroduceerd. Het 
geluksboekje is gratis te verkrijgen bij de 
toeristische dienst en op onze website en 
geeft je opdrachten en tips die te maken 
hebben met ‘gelukkig zijn’. De week rond 
beweging sluit aan op de herfstvakantie en 
Wapenstilstand, dus het ideale moment om 
deze wandeling eens uit te proberen.

Op maandag 8 november organiseert 
de dienst welzijn een online les rond 
yoga. Ben je niet lenig? Laat je dan niet 
afschrikken, want je doet de oefeningen 
van thuis uit en ze worden aangepast 
aan het niveau van de deelnemers. Op 
woensdag 10 november is het de beurt aan 
de kinderen tijdens een sessie kinderyoga 
in zaal ’t Paenhuys. Inschrijven voor de 
yogasessies doe je via welzijn@riemst.be. 
Gedurende de bewegingsweek organiseren 
de naschoolse kinderopvangen ook een 
bewegingsparcours voor alle kinderen in 
de opvang.

Ook onze campagne rond gezonde voeding 
loopt nog even. Nog tot 5 november kunnen 
gezonde Riemsterse recepten ingezonden 
worden naar welzijn@riemst.be. Wie weet 
verschijnt jouw recept wel in de volgende 
37Zeventig.
 

Een leuke foto gemaakt in Riemst? Stuur je de foto naar communicatie@riemst.be, tag 
op Instagram @gemeenteriemst of gebruik de hashtag #riemstliefde.
Wie weet verschijnt jouw foto in de volgende 3770. 

HERDENKINGEN

Bibliotheek

In november loopt de jaarlijkse voorleesweek. De Boekerij 
zet dan het belang en het plezier van voorlezen in de 
kijker. Op woensdag 10 november is er het maandelijks 
voorleesmoment en tijdens de voorleesweek (van 20 tot 28 
november) wordt er extra voorgelezen, met op woensdag 
24 november als hoogtepunt het voorleeshalfuurtje XL: de 
Sint-editie!

Naar de cinema

Nog op woensdag 24 november wordt de Heilig Grafkapel 
in Kanne ingericht als filmzaal voor kinderen van 6 tot 
8 jaar. Zij kunnen er om 14.00u naar de film ‘Julius in 
Winterland’ kijken. Wanneer grote jongens beweren dat 
de Kerstman niet bestaat, verliest Julius zijn geloof in alles 
wat met Kerstmis te maken heeft. Tot Julius per ongeluk in 
Winterland belandt. De kostprijs is 5 euro, inschrijven doe 
je via jeugd@riemst.be. 

Kunstendag

Op zondag 21 november is het Kunstendag voor 
Kinderen, gericht op kinderen van 6 tot 10 jaar. Samen 
met Kunstacademie Voeren-Riemst organiseert de 
gemeente van 10.00u tot 12.30u allerhande workshops 
met telkens maximum 15 kinderen. Ze worden helemaal 
ondergedompeld in de wereld van theater, muziek en 
beeldende kunst. De inspiratie voor deze editie werd 
bij Carll Cneut gehaald. De kostprijs is 5 euro per kind, 
reserveren doe je via jeugd@riemst.be.

November is een maand van herdenken en 
herinneren. We brengen hulde aan onze 
gesneuvelden tijdens de wereldoorlogen 
en aan onze oud-strijders. Tijdens de eerste 
novemberdagen denken we evengoed 
aan familieleden, vrienden, kennissen en 
dorpsgenoten die er niet meer zijn.

Gezien het oorlogsverleden van Riemst, zijn 
er gedurende de hele maand herdenkingen, 
in zowat alle kerkdorpen van onze gemeente. 
De eerste herdenkingseucharistie is op 
zaterdag 6 november in Membruggen. Eindigen 
doen we op zaterdag 27 november met een 
eucharistieviering en plechtige herdenking in 
Val-Meer. 

Zaterdag 6 november
Membruggen

18.00u:  Eucharistieviering
18.45u:  Hulde oorlogsgedenkteken

Donderdag 11 november
Heukelom-Riemst

9.45u:  Samenkomst zaal Sint-Hubertus
  Muzikale begeleiding: KH Sint-Martinus Riemst
10.00u:  Bloemenhulde monument der gesneuvelden

Zichen-Bolder

9:15u:  Samenkomst kerkhof Zichen-Bolder
9.45u:  Bloemenhulde ereperk en erelijsten
10.00u:  Eucharistieviering. Opgeluisterd door
  KF De Werkmanszonen 
11.30u:  Receptie Gasthof Delicia, gevolgd
  door diner voor ingeschrevenen 

Herderen

10.30u:  Eucharistieviering
  Opgeluisterd door KH Sint-Jan
11.30u:  Bloemenhulde aan ereperk, oorlogsmonument 
  en monument der gesneuvelden
  Gevolgd door receptie in zaal Sint-Jan

Zaterdag 13 november
Zussen

18.00u:  Eucharistieviering en bloemenhulde
  Opgeluisterd door KH Broederband
18.45u:  Receptie café Broederband

Zondag 14 november
Vlijtingen

9.00u:  Bijeenkomst Parochiaal Centrum
9.20u:  Bloemenhulde monument Pater Vanweert
  en graf Engelse soldaat
9.30u:  Eucharistieviering en herdenkingsplechtigheid 
  aan monument gesneuvelden,
  gevolgd door receptie in Parochiaal Centrum

Kanne

10.45u:  Eucharistieviering in de Sint-Hubertuskerk  
  Opgeluisterd door KF Sint-Cecilia
  Gevolgd door bloemenhulde aan monument 
  1914-1918 en ereperk oud-strijders
  aan de Pruis

Millen

10.45u:  Eucharistieviering
  Opgeluisterd door KPH Sint-Cecilia Millen
11.30u:  Hulde monument der gesneuvelden

Zaterdag 20 november
Vroenhoven

18.00u:  Eucharistieviering

Zondag 21 november
Genoelselderen

9.30u:  Eucharistieviering
10.15u:  Bloemenhulde

Zaterdag 27 november
Val-Meer

17.45u:  Samenkomst zaal De Bond
18.00u:  Eucharistieviering
  Opgeluisterd door zangkoor De Valse Meerels
18.30u:  Plechtige herdenking met KF De Vrije Burgers, 
  KH De Kristene Gildebroeders, leerlingen 
  VBS Valmeer, Heemkundige Kring
  Falla-Meirs en Oudstrijdersvereniging Riemst,  
  nadien rondgang  begraafplaats
  en receptie in Zaal De Bond

Begin oktober opende Buurderij Riemst 
officieel de deuren. De vestiging in 
Riemst is de eerste Buurderij in de regio. 
In zo’n ‘buurderij’ staat de korte keten 
centraal. Boeren en buren ontmoeten er 
elkaar. Boeren uit de regio verkopen in 
de Buurderij in Val-Meer hun producten 
rechtstreeks aan de consument.

De opening is zowel voor de consument als 
voor de lokale boer goed nieuws, maar ook 
voor het klimaat. Je koopt er enkel lokale, 

seizoensgebonden en eerlijke producten. 
Een greep uit het aanbod: verse geitenmelk 
uit Membruggen, groenten uit Kanne of wijn 
uit Vlijtingen. Van de 15 producenten die in 
Val-Meer leveren, hebben 5 producenten 
biologische producten in de aanbieding. 
Via de website van Boeren & Buren bestel je 
online. De buurderij speelt vervolgens de rol 
van ‘lokale markt’ waar je de bestelling kan 
gaan oppikken.

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

BUURDERIJ RIEMST BEWEEGT

Boeken, kunst en een film. 
Er valt voor de kinderen uit 
Riemst heel wat te beleven 
deze maand.

CULTUUR 4 KIDS 




