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bpostMARK 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 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 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

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

www.riemst.be

VOORWOORD

Beste Riemstenaar

De herfstvakantie staat voor de deur. Tijd om de 
batterijen op te laden. Wil jij er met je gezin even 
op uit? Breng dan een bezoekje aan ons nieuwe 
speelplein in Krinkelsgracht. Of maak een 
mooie wandeling doorheen onze uitgestrekte 
akkers en hoogstamboomgaarden. Je hoeft 
niet ver van huis te gaan om rust te hebben of 
avontuur op te zoeken. Onze eigen streek heeft 
vele troeven in handen om onze vrije dagen te 
vullen.

November is de maand waarin we 
traditiegetrouw onze nabestaanden herdenken. 
Ook staan we stil bij het einde van de twee 
Wereldoorlogen. Dit jaar kan je individueel 
naar het kerkhof om een bezoek te brengen 
aan het graf van je geliefde. Omwille van de 
coronamaatregelen zullen er geen zegeningen 
plaatsvinden. De jaarlijkse 11-november 
herdenkingen maken plaats voor een 
ingetogen plechtigheid met een beperkt aantal 
aanwezigen. Zo willen we op gepaste wijze 
hulde brengen aan de vele dappere soldaten, 
die ons land verdedigden. 

De winter is in aantocht. Wil je ook fit en gezond 
blijven tijdens de koude wintermaanden? Een 
gezonde levensstijl en voldoende beweging 
zijn belangrijk. De gemeente Riemst wil kansen 
bieden aan jong en oud om gezond te leven in 
een gezonde omgeving. De fitheidstesten die we 
uitvoeren bij onze lagereschoolkinderen passen 
perfect binnen deze visie. Je kan de resultaten 
van de testen ontdekken in deze editie van de 
37Zeventig.

Uiteraard doen we al onze activiteiten binnen 
de geldende coronarichtlijnen. Handen wassen, 
afstand houden en onze sociale contacten 
inperken worden automatismen. De overheden 
treffen gerichte maatregelen, afhankelijk van de 
epidemiologische situatie. Als gemeentebestuur 
willen we jullie, Riemstenaren, een dikke pluim 
geven om de maatregelen goed na te leven. 
Door samen onze verantwoordelijkheid op te 
nemen, helpen we elkaar en maken we taken 
van anderen lichter.

Ik wens jullie een veilige en gezonde 
novembermaand toe.

Christian Bamps 
Schepen van verkeersveiligheid/mobiliteit, 
openbaar vervoer, sport, toerisme, 
feesten, evenementen en kermissen, 
ontwikkelingssamenwerking en Europese 
aangelegenheden.

WEETJES
RIEMST PLANT!
De gemeente plant dit najaar 200 
bomen in Riemst. Het gaat om de 
vervanging van zieke, of bescha-
digde, bomen én om de aanplant 
van nieuwe bomen. Zo groeit het 
aantal bomen in onze gemeente 
gestaag.

MINDER MOBIELEN  
CENTRALE FACTUREERT 
MAANDELIJKS
De Minder Mobielen Centrale, die 
instaat voor vervoer van mensen 
die door ouderdom/ziekte geen 
gebruik kunnen maken van het 
openbaar vervoer, werkt vanaf nu 
niet meer met contant geld. Je kan 
gewoon je ritten aanvragen en 1 
keer per maand krijg je een factuur 
via de post. Daardoor wordt alles 
sneller, gemakkelijker en veiliger.
Wil je ook gebruik maken van deze 
service? Meer info via het Sociaal 
Huis, 012 44 09 10
sociaalhuis@riemst.be of https://
www.riemst.be/nl/leven/soci-
aal-huis/minder-mobielen-cen-
trale

NIEUWE PROCEDURE  
OPHALING GROFVUIL
De manier waarop de ophalingen 
van grofvuil worden aangevraagd 
gaat veranderen. Je kan nog 
t.e.m. december de grofvuilsticker 
gebruiken. Vanaf het nieuwe jaar 
zijn er geen stickers meer nodig en 
kan je rechtstreeks via limburg.net 
de ophaling online aanvragen en 
betalen. 

WORD VRIJWILLIGER BIJ 
AUXILIA
Wil je graag kinderen of jongeren 
helpen met hun schooltaken?  
Vind je dat kinderen, die hiervoor 
nergens terecht kunnen, hulp 
moeten krijgen? Wil je graag 
vrijwilligerswerk doen dat er echt 
toe doet?
Ook jij kan een waardevolle 
bijdrage leveren aan de 
leerontwikkeling van kinderen. 
Auxilia Limburg biedt je deze 
unieke kans. Geen specifieke 
diploma’s of ervaring vereist.
Auxilia Limburg geeft leerhulp 
aan kinderen en jongeren die 
nergens anders terechtkunnen. 
Ook in coronatijden ondersteunen 
we onze leerlingen op de best 
mogelijke manier en volgens de  
veiligheidsregels. Een bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren, ze weer op 
weg helpen, ze vol vertrouwen 
zien openbloeien… Het is een 
geweldige ervaring. 
www.auxilia-limburg.be

HOE GOED IS JOUW 
KENNIS VAN DE 
VERKEERSREGELS?
Doe nog tot 15 november online 
mee aan De Grote Verkeersquiz, 
test je verkeerskennis en maak 
kans op tal van leuke prijzen. 
www.degroteverkeersquiz.be

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

Onderzoek toont aan dat kinderen te weinig bewegen. De gemeente Riemst vindt een 
goede gezondheid cruciaal en zet daarom volop in op preventieve acties. Sinds 2018 
testen we tweejaarlijks de schoolkinderen uit het tweede, vierde en zesde leerjaar op 
fitheid. Centraal bij deze fitheidstest staan de vijf motorische vaardigheden: kracht, uit-
houding, snelheid, lenigheid en coördinatie. 

De afgelopen maanden werd er 
gewerkt aan een nieuwe grote 
parking bij de Brug van Vroenho-
ven. Dankzij de nieuwe parking 
kan het  interactieve belevings-
centrum en evenementenloca-
tie “Onder de brug”  hogere be-

BEWEEG JIJ OOK MEE MET RIKI?

RESULTATEN 
FITHEIDSTESTEN
Uit de individuele rapporten blijkt dat er 
veel ‘bronzen’ en relatief weinig ‘zilveren’ 
en ‘gouden’ medailles zijn behaald. De 
metingen rondom uithoudingsvermogen 
(shuttle run 20 meter) en kracht 
(handknijpkracht, verspringen, hangen) 
zijn in alle klassen matig. De metingen 

veranderen wel door de jaren heen. De 
kinderen worden sterker of hebben meer 
uithoudingsvermogen, naarmate ze ouder 
worden. Toch wordt de norm voor hun 
leeftijd meestal maar net of niet behaald. 
Kracht en uithoudingsvermogen zijn 
belangrijk voor dagelijkse activiteiten en 
geven een goed beeld over de algemene 
gezondheid.

MILITAIRE OEFENING
Op 26 november vindt er een 
militaire oefening plaats op 
het grondgebied van Riemst. 
Ondervind je -ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen en 
voorzichtigheid – schade? Doe 
binnen de 48 uur aangifte via: 
https://www.mil.be/nl/agenda/
militaire-oefeningen/#oefening3

ONDERDERADAR.BE
Limburg heeft ontelbaar veel 
locaties die tot op heden 
geheimen uit WO II verbergen. 
Zonder dat je het beseft, bevindt er 
zich misschien wel zo’n locatie bij 
jou om de hoek?
Speuren naar sporen uit WOII 
kan op het gloednieuwe platform 
www.onderderadar.be. 
Zelf je verhaal over Riemst 
delen? Voeg het thuis toe aan de 
interactieve kaart!

TROOSTPLEK FERM
Op 3 oktober opende FERM een 
troostplek in Heukelom. Het is 
een plek waar je als wandelaar 
of fietser, omringd door planten, 
even rustig kan zitten om wat 
te mijmeren en stil te staan 
bij de gebeurtenissen in deze 
coronatijden. Ook vind je er 
troost bij allerhande tegenslagen 
in het dagelijks leven. Locatie: 
aan de kruising Heukelom-Dorp/
Tramstraat.

zoekersaantallen ontvangen. Ook 
is er parkeerplaats gemaakt voor 3 
touringcars. De parkeerplaats is, de 
regels van de betonstop indachtig, 
op een zodanige manier aangelegd 
dat regenwater makkelijk doorge-
laten wordt. Zo wordt voorkomen 

GEMEENTELIJKE 
SLUITINGSDAGEN

De gemeentelijke diensten en de Bib zijn gesloten 
op vrijdag 2 november (Allerzielen) en 
maandag 11 november (Wapenstilstand) 

AANSTELLING 
SPORTANIMATOR
Een goede manier om de algemene fitheid 
te verbeteren, is het inzetten op opvolging 
tijdens de turnlessen en het aanbieden 
van regelmatige ‘beweegtussendoortjes’. 
De gemeente Riemst investeert daarom 
in de aanstelling van een voltijdse 
sportanimator. Vanaf 15 oktober krijgt elke 
Riemstse klas onder zijn leiding elke week 
een uur extra bewegingsles. Daarnaast is 
er een spel ontwikkeld dat kinderen elke 
dag in de klas spelen onder leiding van de 
leerkracht. Het spel bouwt op een speelse 
manier bewegingsmomenten in onder 
de schooltijd. Zo zorgen we ervoor dat de 
kinderen vooral niet te lang zitten. Het spel 
zal medio november zijn intrede doen in de 
Riemster schoolklassen. 

dat er regenwater verderop voor 
wateroverlast zorgt. De kost-
prijs van dit project bedraagt in 
totaal 500.000 euro. Het project 
werd volledig betaald door de 
Vlaamse Waterweg.

PARKING BRUG VROENHOVEN IS KLAAR



In oktober zijn er doorheen heel Riemst 350 bladkorven geplaatst. De bladkorven zijn 
daar geplaatst, waar er veel bomen in het publieke domein aanwezig zijn. De bladkorven 
zijn alleen bestemd voor bladeren. Ander groenafval kun je kwijt in de GFT-container. De 
bladkorven worden dorp per dorp leeggemaakt en niet op afroep.

BLADKORVEN OP STRATEGISCHE 
PLEKKEN IN RIEMST

11.11.11. ondersteunt wereldwijd mensen, 
die opkomen voor de rechten van anderen. 
Bijvoorbeeld zij die vluchtelingen medisch 
helpen of personen die helpen om arbeids-
omstandigheden in ontwikkelingslanden te 
verbeteren.

Meer info: www.11.be/changemakers

Van 1 t.e.m. 11 november wordt er 
weer geld ingezameld in het kader van 
11.11.11. Dit jaar komt men, o.w.v. 
corona, niet huis aan huis rond. Inwoners 
van Riemst krijgen in de eerste week van 
november een enveloppe via de post om 
zo te doneren. 
Je kan ook een bijdrage overmaken op  
BE30 0000 0000 1111. 

DOE JIJ  
OOK EEN  
BIJDRAGE 

VOOR 
11.11.11.?

Jeugdbewegingen: 
PJZB: 1412 euro
KLJ Zichen: 1037 euro
KLJ Millen: 698 euro
KLJ Membruggen: 881 euro
KLJ Vlijtingen: 1100 euro
Chiro Vlijtingen: 785 euro
Scouts Rumanzeis: 1420 euro

Volwassenverenigingen met een  
jeugdkamp: 
BMX Vlijtingen: 624 euro
Jeugd Vreugd in Deugd Zussen: 831 euro
KH Broederband: 392 euro
Kivola Riemst: 710 euro
Jeugdharmonie St.-Martinus Riemst: 601 euro

Jeugdvriendelijk Riemst steunt de 
verenigingen, die op jeugdkamp gingen. 
Op basis van het gemeentelijk reglement 
voor betoelaging van jeugdkampen 
en kampvervoer, gaf de gemeente 
onderstaande verenigingen een duwtje 
in de rug bij de organisatie van hun 
jeugdkamp en de organisatie van hun 
kampvervoer.

RUIM 10.000 
EURO VOOR 

RIEMSTSE 
JEUGDKAMPEN

De gemeente spant zich al sinds 2003 in om de Riemster dorpen van wateroverlast te 
besparen. Intussen werd al 182.000 m3 aan wachtbekkens gebouwd.  

SAMEN TEGEN WATEROVERLAST!

WERKEN DAALSTRAAT 
HERDEREN
Op dit moment vinden er werken plaats 
in de Daalstraat in Herderen in het kader 
van erosiebestrijding en waterbeheersing.  
Doorgaans zijn de oplossingen tegen water-
overlast een mix van maatregelen, zoals de 
aanleg van grasstroken, aarden dammen en 
dammen uit plantaardige materialen. Met 
de gemeentelijke technische dienst voeren 
we heel wat werkzaamheden uit in eigen 
beheer. In de Daalstraat betreft het drie 
houthakseldammen op verschillende sites 
achter de woningen. In combinatie met de 
verhoging van het wegdek zorgen deze dam-
men voor de opvang van het water dat weg-
stroomt uit het Grootbos in Genoelselderen. 

BUFFERBEKKEN 
TONGERSESTEENWEG 
HERDEREN
Ook Fluvius, de partner die onze gemeente-
lijke riolering beheert, werkt hard mee om de 
situatie te verbeteren. Op dit moment wordt 
een groot terrein langs de Tongersesteen-
weg in Herderen afgegraven. De zware ma-
chines diepen er een bufferbekken uit met 
een oppervlakte van anderhalf voetbalveld 
en een inhoud van 7.500 m³. De realisatie van 
het waterbekken kadert in het project van 
Fluvius waarbij gescheiden riolering wordt 
aangelegd aan beide zijden van de Tonger-
sesteenweg - in bewoonde zones van Millen 
en Herderen, tussen het afrittencomplex 
van de E313 en de plaats Op den Drinkaert.  
Het hele project - aanleg gescheiden riole-
ring, realisatie huisaansluitingen en aanleg 
bufferbekken - kost 1,3 miljoen en wordt
volledig door Fluvius gefinancierd.

Op vrijdag 2 oktober organiseerde 
de gemeente Riemst i.s.m. Golazo 
de 8,14 km lange tijdrit van de Binck 
Bank Tour. Elke wielerliefhebber 
kon Kanne, én onze befaamde 
Slingerberg (Zusserdal), ontdekken. 
Omwille van de verstrengde corona 
maatregelen kon de koers niet in 
Nederland terecht. Riemst hielp uit de 
nood en leverde een organisatorisch 
huzarenstukje. 

GEFLITST

ZATERDAG 14/11 | 10U00 – 12U00
AFHALEN PLANTENVERKOOP 
NATUURPUNT RIEMST 2020
Locatie: Klimaattuin, Genendries 32, 
3770 Riemst
Contact: www.natuurpunt.be/
afdelingen/natuurpunt-riemst

ZONDAG 15/11 | 14U00 – 18U00
MOLENTOCHT IN DE JEKERVALLEI
Locatie: Parking Statieplein Kanne, 
Riemst
Contact: www.natuurpunt.be/
afdelingen/natuurpunt-riemst

DINSDAG 17/11 | 19U00 – 21U00
INFOAVOND: HOOGSENSITIEF 
OPVOEDEN
Meer informatie:  
www.opvoedingswinkelzuidlimburg.be

WAT TE DOEN IN NOVEMBER

Jouw evenement hier ook zien verschijnen? Geef je activiteit tijdig in via www.uit-
databank.be! De volgende kalender verschijnt op woensdag 30 december, evene-
menten dienen vóór donderdag 5 november ingevoerd te zijn in de UiTdatabank.  
Meer info op www.riemst.be. 

WOENSDAG 18/11 | 19U30
HET WEL EN WEE VAN DE VLAAMSE 
ARCHEOLOGIE, EEN ZUIDOOST-
LIMBURGS VOORBEELD.
Locatie: ’t Paenhuys, Paenhuisstraat 11, 
3770 Riemst
Contact: www.gogri.be

WOENSDAG 18/11 | 14U00 – 16U00
WORKSHOP BREAKDANCE VOOR 
JONGEREN VANAF 9 JAAR - 15 JAAR
Locatie: Zaal De Bond, Bampstraat 8, 370 
Riemst
Contact: jeugd@riemst.be – facebook 
Jeugddienst Riemst

Opgelet : raadpleeg steeds de website 
van de organisator voor de laatste 
stand van zaken. Omwille van de corona 
maatregelen kunnen er wijzigingen in het 
programma opduiken.

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

GA JE OP 1 NOVEMBER LANGS 
OP HET KERKHOF?

Vanwege corona vinden er dit jaar geen zegeningen plaats op de begraafplaatsen.  
Uiteraard kan je wel het graf van je dierbare bezoeken. Neem op de begraafplaatsen de 
algemene richtlijnen in acht. Hou anderhalve meter afstand van anderen.

Op 1 en 2 november is het dragen van een mondmasker verplicht op de Riemstse kerk-
hoven. De gemeentelijke crisiscel nam dit besluit. Op drukke plaatsen is het dragen 
van een mondmasker immers aangewezen.

GEZOCHT: SPORT- EN CULTUUR-
KAMPIOENEN 2020

Ook in dit “vreemde” jaar zijn we op zoek naar de kampioenen in onze gemeente. Ken je een 
Riemstse clubkampioen, individueel sportkampioen of cultuurkampioen? 
Meld je dan voor 20 november bij de dienst sport via sport@riemst.be of bij de dienst cultuur 
via cultuur@riemst.be.

Onze kampioenen vallen in de prijzen
• Individuen, die minstens een provinciale of regionale titel behaalden in een socio-culturele 

discipline, krijgen: 
  o  € 25 (regionaal erkend)
  o  € 50 (provinciaal erkend) 
  o  € 75 (nationaal erkend) 
  o € 100 (Europees erkend) 
• Verenigingen ontvangen het bedrag van € 125.

Uitgesloten zijn prijswinnaars voortvloeiend uit andere gemeentelijke (wedstrijd)reglemen-
ten. Bij een cumulatie van titels, komt enkel de hoogst behaalde titel in aanmerking. 

50+ EN EIGEN ZAAK STARTEN? 
HET KAN!

Ben je 50+ en droom je stiekem nog van een eigen zaak? Grijp je kans. 
Integraal, Overnamemarkt, Liantis en UNIZO organiseren een reeks van 
3 momenten, waarop je praktische kennis voor een opstart of overname 
kunt opdoen. 

• Donderdag 3 december: Sessie 1:  Hoe start ik op als zelfstandige? 
 Ondersteuning, subsidies, premies en kredietmogelijkheden.
• Dinsdag 8 december: Sessie 2: Optimalisatie van uw sociale zekerheid en 

bescherming bij starten na 50.  
• Donderdag 10 december: Sessie 3: Op ondernemen staat geen leeftijd! 

Ondernemerscompetenties.

Telkens van 13u30 – 16u in het Liantis gebouw, Maastrichtersteenweg 254, Hasselt. 
Deelname is gratis. Aanmelden en meer info: www.ondernemen50plus.com
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