
WINNAARS
DENK.EET.KOOP.LOKAAL

GEHULDIGD

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.

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

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
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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
FLUVIUS 
Meldingen van defecte 
straatverlichting mogen rechtstreeks 
naar Fluvius gestuurd worden en 
moeten niet via onze Technische 
Dienst passeren. Fluvius onderhoudt 
en herstelt de straatverlichting in 
Riemst. Wanneer Fluvius een melding 
van defecte straatverlichting ontvangt, 
nemen zij dit binnen de 3 weken op 
in hun planning. Een melding doen 
kan via https://www.fluvius.be/
nl/thema/storingen-en-werken/
storing-straatverlichting.

GEMEENTERAAD
De gemeenteraad van maandag 11 
oktober gaat door in GBS De Tol in 
Herderen (Sint-Jansstraat 8A) en niet 
in zaal ’t Paenhuys zoals voorheen.
De zitting is toegankelijk voor publiek 
en pers en start om 20u. Het dragen 
van een mondmasker is verplicht.

VERKAVELING GENOELSELDEREN
Aan de nieuwe verkaveling tussen de 
Sint-Maartensstraat en de Hoolstraat 
in Genoelselderen is de aannemer 
begonnen met de wegeniswerken. 
Ook de aanleg van het plein en de 
omgevingswerken zijn aan de gang.
 De rioleringswerken zijn al afgerond. 
De basis wordt dus gelegd voor de 
nieuwe groene woonwijk in het hartje 
van Genoelselderen. Bij deze wijk 
hoort ook een nieuw groen dorpsplein 
dat Genoelselderen een nieuwe 
look geeft. Van de 12 kavels zijn er 
ondertussen 4 toegewezen.

WERELDDAG VAN VERZET
TEGEN ARMOEDE
Naar aanleiding van de Werelddag van 
verzet tegen armoede hangen we aan 
al de gemeentelijke gebouwen een wit 
geknoopt laken uit. Deze actie gaat 
door op zondag 17 oktober. 

CHARTER WERFTRANSPORT
Riemst ondertekende het Charter 
Werftransport voor veilige 
schoolomgevingen. Met het Charter 
Werftransport slaat Riemst de handen 
in elkaar met de bouwsector om bij te 
dragen aan een bereikbare, leefbare en 
veilige omgeving tijdens werken. Het 
charter is een initiatief van de Vlaamse 
overheid, de VSV, de VVSG, Bouwunie, 
Confederatie Bouw en FEMA.

TRAJECTCONTROLE
We scoren zeer goed in de 
verkeersveiligheidsmonitor, maar 
toch blijven we investeren in de 
verbetering van de verkeersveiligheid. 
Want elk ongeval is er één teveel. 
Op een aantal gewestwegen willen 
we trajectcontroles introduceren. 
In het kader daarvan deed het 
gemeentebestuur voorstellen aan 
het kabinet van Vlaams minister voor 
Mobiliteit Lydia Peeters. De voorstellen 
gaan over de Maastrichtersteenweg, 
Tongersesteenweg, Visésteenweg 
en de Burgemeester Marresbaan. 
De trajectcontrole tussen Vlijtingen 
en Grote-Spouwen werd al 
eerder goedgekeurd. Dankzij de 
trajectcontroles moet de verkeers-
veiligheid nog verbeteren. 

BLADKORVEN
In de loop van de maand oktober 
worden de bladkorven weer 
geplaatst in de verschillende 
deelgemeentes van Riemst. In totaal 
zullen rond de 300 bladkorven in het 
straatbeeld verschijnen. Het exacte 
moment is afhankelijk van wanneer 
de herfst zijn intrede doet. Gelieve 
enkel gevallen bladeren in deze 
bladkorven de gooien.

NACHT VAN DE DUISTERNIS
Naar jaarlijkse gewoonte is het op 9 
oktober de Nacht van de Duisternis. 
Via deze campagne wordt aandacht 
gevraagd voor de impact van 
lichtvervuiling. Daarom doven we 
ook in Riemst ‘s nachts het licht. Alle 
LED-verlichting wordt gedimd tot 
50%. Traditionele verlichting wordt 
om de andere lamp gedoofd. De 
klemtoonverlichting bij de kerken 
van Membruggen, Herderen, Millen, 
Riemst, Val-Meer, Zichen, Zussen, 
Vlijtingen en Vroenhoven wordt ook 
gedoofd.

OEFENING BE-ALERT
Op 7 oktober wordt het 
noodcommunicatieplatvorm 
Be-Alert op grote schaal getest. 
Ook de gemeente Riemst zal een 
testbericht uitsturen. Iedereen 
die is ingeschreven, kan op die 
dag een bericht ontvangen. In het 
bericht geven we duidelijk aan dat 
het om een test gaat. Wil jij ook 
meteen verwittigd worden bij een 
noodsituatie? Schrijf je dan in op 
www.be-alert.be. Op die manier 
krijg je alle nodige informatie tijdens 
crisismomenten.

  

VOORWOORD

Beste Riemstenaar

Jouw inzet in het vaccinatiecentrum en jouw 
bereidheid om je te laten vaccineren hebben 
gezorgd voor een vaccinatiegraad van 87,9 % bij 
de volwassen inwoners van onze gemeente. We 
kunnen de draad weer oppikken: verenigingen 
en vrijwilligers plannen evenementen, we zien 
collega’s bij het ko� ieapparaat, we trekken 
weer naar de sportclub. Het werk-, school- en 
verenigingsleven is eindelijk weer gestart.

Oktober is een maand vol leuke evenementen. 
De dorpswandelingen in Kanne starten 
weer op, tijdens de archeologiedagen kan 
je fietsen langs de Via Belgica en voor onze 
kinderen organiseren we een kinderdisco in 
thema Halloween. In de Uitkalender van deze 
37Zeventig vind je een overzicht met alle 
activiteiten van de maand oktober.

In de nacht van zaterdag 30 oktober op zondag 
31 oktober verandert het uur. We draaien de 
klok dan één uur terug: 3 uur wordt 2 uur. Dat 
betekent een uurtje langer slapen.

De tijd van de prachtige herfstkleuren is 
weer aangebroken. Hopelijk kunnen we ons 
de komende weken nog verwarmen in de 
herfstzon, maar het najaar kondigt zich aan 
en de koude dagen zullen binnenkort hun 
intrede doen. Hou je deze herfst warm door 
voldoende te bewegen en zo je weerstand op 
peil te houden. Een goede weerstand is immers 
belangrijk voor onze gezondheid.

Een gelukswandeling die op 1 oktober van start 
gaat combineert aandacht voor de fysieke en 
de mentale gezondheid. Want dat gaat hand 
in hand. Extra aandacht voor gezondheid 
vinden we terug tijdens de laatste week voor de 
herfstvakantie. Met lezingen, tips en educatieve 
workshops gaan we alle Riemstenaren 
inspireren om gezond te koken. Doe jij ook 
mee? 

Ik wens je een fijne oktobermaand.

Peter Neven

Schepen van land- en tuinbouw, jeugd, 
leefmilieu, klimaat & duurzame ontwikkeling, 
dierenwelzijn, erfgoed, heemkunde, 
monumenten en landschappen, archeologie 
en archief

RIEMST: GEZONDE GEMEENTE

Caleb Ewan wint na jubileumstart in Riemst

Op vrijdag 3 september was Riemst voor de tiende keer gastgemeente van een WorldTour-
wedstrijd. De vijfde rit van de Benelux Tour startte op de brug van Vroenhoven. Mét 
publiek, en dat deed zichtbaar deugd bij de wielerfans. 

Na de start waren er nog twee passages op grondgebied Riemst, met telkens de Slingerberg 
in Kanne als hoogtepunt. De dubbele passage was extra speciaal voor Tom Dumoulin die 
tweemaal door z’n woonplaats Kanne reed. Onder de brug in Kanne werd een wielerdorp op 
poten gezet. Toeschouwers konden er genieten van de 2 passages over de Slingerberg, een 
hapje en een drankje nuttigen en op twee schermen de koers met aankomst in Bilzen volgen. 
De overwinning in buurgemeente Bilzen was voor de Australische spurtbom Caleb Ewan. 
   

Ontdek de mooiste plekjes van Kanne!
Om de individuele wandelaars en bezoekers in Kanne een extra beleving te geven, worden er 
opnieuw wekelijks dorpswandelingen georganiseerd. De ideale gelegenheid om de prachtige 
plekjes van Kanne te ontdekken! Onder begeleiding van een deskundige gids wandel je 
een tocht van 4 km langs de meest bijzondere bezienswaardigheden van het mergeldorp. 
Bovendien maak je kennis met het mergelatelier in één van de indrukwekkende grotten.
Tot en met 28 november is er elke zondag een dorpswandeling. De start is steeds om 14.00u 
op Parking Steenstraat in Kanne. Inschrijven kan op toerisme@riemst.be. De deelnameprijs 
is 2,5 euro per persoon.

Vaccinatiecampagne loopt ten einde

De vaccinatiecampagne tegen Covid19 loopt stilaan ten einde. Het vaccinatiecentrum 
in Bilzen verhuisde in september van De Kimpel naar het kleinere Jeugdcentrum De  
Bilding. Daar blij�  het vaccinatiecentrum nog geopend tot 15 oktober. 

Bij de druk van deze 3770 was 79,10% van alle Riemstenaren volledig gevaccineerd. Dat 
cijfer leunt dicht aan tegen het gemiddelde in Vlaanderen. Als we enkel kijken naar de 
meerderjarigen, komen we uit op 87,9% volledig gevaccineerden.
De gemeente Riemst bedankt iedereen die hee�  bijgedragen aan de uitstekende werking van 
het vaccinatiecentrum. Na de sluiting midden oktober blij�  de helpdesk nog zeker tot eind 
oktober bereikbaar op 089 36 96 80.

      

BENELUX TOUR

WANDELING KANNE 

VACCINATIECAMPAGNE

Het gemeentebestuur van Riemst 
ondertekende het charter ‘Gezonde Gemeente’ 
en engageert zich om werk te maken van een 
sterk en samenhangend gezondheidsbeleid. 
Dit resulteerde in meerdere acties die dit 
jaar opgestart werden zoals een extra uurtje 
sport op school, het samenstellen van een 
gelukswandeling en het uitbreiden van het 
aanbod van de voedselbank.
Als gemeente vinden we het belangrijk dat onze 
inwoners gestimuleerd worden tot gezond 
eten. Zoals je in deze 3770 kan lezen promoten 
we gezonde eetgewoonten via infoavonden 
en verscheidene acties op school.  Ook de 
samentuintjes en goede kwaliteitsproducten 
in onze voedselbank ondersteunen de focus 
op gezonde en biologische voeding en maakt 
deze voeding toegankelijk voor iedereen.

De zomeractie DENK.EET.KOOP.LOKAAL was een 
groot succes. Verspreid over 59 handelaars werden 
afgelopen zomer ongeveer 70.000 spaarkaarten 
ingeleverd. Met hoofdprijzen van tweemaal 2.500 
euro, tweemaal 1.000 euro en tweemaal 500 euro 
was er een aardige prijzenpot voor iedereen die in 
Riemst kwam winkelen. Begin september werden alle 
hoofdwinnaars gehuldigd op het gemeentehuis.

Tijdens de zomermaanden juli en augustus kreeg je per 
aankoopschijf van 5 euro bij een deelnemende handelaar 
een stempel op je spaarkaart. Elke volle spaarkaart 
stond gelijk aan één kans op een geldprijs in de vorm van 
een cadeaubon. In totaal werden 70.000 spaarkaarten 
gedeponeerd in de daarvoor bestemde boxen, goed voor 
een omzet bij de lokale handelaars van 3,5 miljoen euro.

Winnaars
Tijdens een eerste trekking op 30 juli kwamen de eerste 
3 hoofdwinnaars uit de bus: Guido Vancrabeekx (2.500 
euro), de familie Merken–Hubens (1.000 euro) en Marina 
Martens (500 euro). De tweede trekking op 3 september 
leverde opnieuw 3 gelukkigen op. Elza Vanweers uit 
Herderen won 2.500 euro, Mariette Meers uit Membruggen 

1.000 euro en René Honinx uit Grote-Spouwen ging naar 
huis met 500 euro. Dat je elke kans moet benutten, 
bewees René Honinx. Hij leverde slechts 2 spaarkaarten 
in en ging toch aan de haal met een mooie prijs.

Boost voor lokale middenstanders
Zeker na een periode van sluiting door corona bleek 
DENK.EET.KOOP.LOKAAL een waardevolle actie voor 
de handelaars van Riemst. Bovendien is lokaal kopen 
ecologisch en versterkend voor de deelgemeentes en bij 
uitbreiding de hele gemeente Riemst. En dan is er natuurlijk 
nog de persoonlijke service die je bij de handelaars uit je 
eigen buurt er gratis en voor niets bij krijgt!

Per deelnemende handelaar werden nog extra 
cadeaubonnen verloot onder de lokale kopers. Elke 
winnaar werd persoonlijk gecontacteerd door een 
medewerker van de gemeente. Wie zijn of haar bon  nog 
niet hee�  afgehaald, kan dit doen tijdens de openingsuren 
van het gemeentehuis.

Bedankt aan iedereen die hee�  deelgenomen aan 
de actie, in het bijzonder ook aan alle deelnemende 
handelaars!

op Parking Steenstraat in Kanne. Inschrijven kan op toerisme@riemst.be. De deelnameprijs 
is 2,5 euro per persoon.

1.000 euro en René Honinx uit Grote-Spouwen ging naar 



"DE VLUCHT" FOTOGRAFISCHE IMPRESSIE
VAN JEF HERMANS 1/10 – 11/11 | 13:30 – 18:00
Locatie: De Brug van Vroenhoven, Museum of galerij, Maastrichtersteenweg 212 
Organisatie:  Belevingscentrum ‘De Brug van Vroenhoven’ 
Contact: lidette.stevens@vlaamsewaterweg.be Prijs: €6.00 

OPENDEUR WZC HUYSE ELCKERLYC 02/10 – 03/10 | 13:30 – 18:00 
Locatie: Trinellestraat 23, 3770 Millen 
Contact: 012  24 14 50  Info: www.huyse-elckerlyc.be

AEDLES 04/10 – 03/10 | 19:00 – 22:00
Locatie: Paenhuisstraat 11, Riemst
Organisatie:  Rode Kruis Riemst  Prijs: gratis
Contact: 0474 58 25 45   Info: vorming@riemst.rodekruis.be

ROUW EN VERLIES DINSDAG 5/10 – 12/10 – 19/10 | 19:00 - 21:30
Locatie: Paenhuisstraat 11, Riemst
Organisatie:    Avansa Limburg vzw
Tickets en inschrijving:  011 56 01 00 - info@avansa-limburg.be 
                        Van 22 jan. ‘21 tot 5 okt. ‘21
Kostprijs:  Basistarief: €42.00  Kortingsprijs: €30.00 
  Verhoogde tegemoetkoming: €8.40

ARCHEOLOGIEDAGEN:
FIETSEN LANGS DE VIA BELGICA 08/10 – 10/10 | 10:00 – 19:00
Locatie: Parking Waterburcht Millen, Openbare ruimte, Kattestraat 22, Riemst
Organisatie: IOED OOST
Contact: ioedoost@ioedoost.be Info: www.viabelgica.nl 

FEESTELIJKE OPENING BUURDERIJ RIEMST 8/10 | 17:00 TOT 18:30
Locatie: Bampstraat 22 3770 Val-Meer
Organisatie: Dienst Cultuur Contact: ioedoost@ioedoost.be

RIEMST MAG WEER HERLEVEN! 9/10 | 20:30 – 23:59
Locatie: 't Paenhuys, Zaal of expohal, Paenhuysstraat 11, Riemst
Organisatie:    Koninklijke Harmonie Sint Martinus Riemst
Tickets en inschrijving:  leesen.robrecht@skynet.be    Kostprijs: €20.00/pp

ARCHEOLOGIE IN DE DORPEN VAN RIEMST
DOORHEEN DE TIJD 13/10 | 19:30 – 22:00
Locatie: Polyvalente zaal van de BOEKERIJ, Bibliotheek
  of documentatiecentrum, Paenhuisstraat 13, Riemst
Organisatie:    GOGRI - Het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Riemst
Info:  https://www.riemst.be/cultuur of https://www.gogri.be
Contact: Marcel Daerden - 012 21 70 95
Prijs:  Basistarief: €2.00 – Abonnees van Gogri: Gratis

KINDERDISCO IN THEMA HALLOWEEN 16/10 | 18:30 – 21:30
Locatie: Onder De Brug Vroenhoven, Horeca,
  Maastrichtersteenweg 212, Vroenhoven
Organisatie:    Jeugddienst Riemst       Contact: 0479 10 88 62
Info:  jeugd@riemst.be            Reservatie: Van 16 jun. 2021 tot 8 okt. 2021
Prijs:  Basistarief: €7,50 – Sociaaltarief: €3,70

SILENT PARTY 30/10 | 21:00 – 03:00
Locatie: Sint Jansstraat, Riemst - Herderen
Organisatie:    Jeugddienst Riemst       Contact: 0479 10 88 6
Info:     jeugd@riemst.be Kostprijs: €7.50
Reservatie:  Van 18 jun. 2021 tot 20 okt. 2021

WANDEL MEE IN WONDERMOOI KANNE 31/10 | 08:00 – 15:00
Locatie: Zaal COC, Brugstraat z/n, Riemst
Organisatie: Tongerse wandelvrienden Contact: 0478 50 06 97
Info:     grovenrina@gmail.com Kostprijs:  Basistarief: €2.00
     Ledenprijs: €1.50

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

GEFLITST

1. Benelux Tour De Slingerberg werd de thuisbasis voor heel wat 
wielerliefhebbers tijdens de 5e rit van de Benelux Tour.

2. Hubertine Vrancken 100 In Kanne was het groot feest.
 Hubertine Vrancken vierde haar 100ste verjaardag.
3. Open Monumentendag Tijdens Open Monumentendag (12/9)
 gingen de deuren van heel wat gebouwen in Val-Meer open. 

Bewoners of gidsen gaven een woordje uitleg.
4. Zoefsteps Heerlijk genieten bij het Wijnkasteel in Genoelselderen.

1

3

2

4

NIEUWE BEGRAAFPLAATS
IN PARKSFEER

Op donderdag 21 oktober 2021 wordt het ontwerp van de nieuwe begraafplaats van 
Riemst toegelicht. U kan de toelichting volgen via een digitale meeting om 19.30u. 
Gelieve op voorhand per mail in te schrijven via heidi.thijs@riemst.be.

Omdat de huidige begraafplaats Eyckendael nog maar tot midden 2022 aan alle behoe� en 
voldoet, wordt voor het dorp Riemst gekozen voor een nieuwe begraafplaats in de Geerestraat. 
Een uitbreiding van begraafplaats Eyckendael is niet mogelijk.
Voor de nieuwe begraafplaats werd een ontwerp uitgewerkt conform de visie geformuleerd 
in het Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Dat stelt dat de begraafplaats in een parksfeer 
aangelegd moet worden. Het RUP Begraafplaats werd al in januari 2019 vastgelegd door de 
gemeenteraad.

PROGRAMMA
‘GEZONDE GEMEENTE’

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. 

RIEMST ZOEKT BESTE GEZONDE RECEPT!

Op 25 oktober start de campagne ‘Gezonde Gemeente’. Zowel online als o� line 
brengen we concrete tips en tricks naar de Riemstenaar.

De a� rap gee�  Sabine Appelmans. Op maandag 25 oktober gee�  zij om 20u in de 
bibliotheek een lezing over hoe je op een leuke manier een vitaal leven kan leiden. 
Inschrijven kan via welzijn@riemst.be. De lezing kan ook gratis online gevolgd worden. 
Ook in de scholen krijgt gezondheid extra aandacht. Tijdens de week van de gezonde 
voeding (25 – 29 oktober) krijgen de kinderen van de scholen van Riemst een appel en 
gaan ze zelf pompoensoep of ander lekkers met pompoenen maken. 
Nog in de week van 25 oktober worden in de 9 naschoolse kinderopvangen alle activiteiten 
overgoten met een extra lepeltje gezondheid. Zo zijn er de spelletjes als ‘Proefkampioen’ 
en ‘Lekkerbekjes’ en krijgen alle deelnemers een appel. In de bibliotheek wordt er op 
woensdagnamiddag (27 oktober) geknutseld rond het thema gezonde voeding en ook de 
voorleesboekjes krijgen als thema gezondheid. Op donderdag 28 oktober gee�  Marissa 
Martens een webinar over gezond koken op een betaalbare manier. Inschrijven kan op 
welzijn@riemst.be.
De week van 8 tot en met 12 november wijden we ook aan gezondheid. Die week staat in 
het teken van beweging. Meer daarover lees je in de 3770 van november, al geven we met 
de nieuwe gelukswandeling in Millen al een voorproefje mee.

Onze gemeente organiseert de wedstrijd “Gezonde recepten uit Riemst”. Dit kadert in de 
campagne ‘Gezonde Gemeente’. Gezondheid vinden we in Riemst een belangrijk agendapunt 
en we willen gezonde en betaalbare voeding in de kijker zetten. Via deze wedstrijd verzamelen 
we de beste gezonde recepten uit Riemst. 

Riemst telt heel wat heerlijke streekproducten en er wonen vele liefhebbers van lekker eten. We zijn 
dus benieuwd naar jullie gezonde recepten. Uit alle goedgekeurde inzendingen wordt één winnend 
recept gekozen. De winnaar ontvangt een waardebon van 100 euro en ziet zijn/haar recept als eerste 
in de 3770 verschijnen. Ook de andere recepten die voldoen aan de criteria krijgen later een plaats in 
de 3770, op sociale media of op onze website. 

Hoe doe je mee aan deze wedstrijd? 

- Stuur je recept door naar welzijn@riemst.be.
- Geef een opsomming van de ingrediënten met hoeveelheden.
- Geef mee voor hoeveel personen het gerecht bedoeld is en wat de kostprijs per persoon is.
- Omschrijf duidelijk hoe je het gerecht bereidt. 
- Stuur ter ondersteuning een foto van het gerecht door. (niet verplicht) 

De inzendingen krijgen eerst een beoordeling van 2 diëtisten. Recepten die caloriearm zijn of 
vergeten groenten bevatten hebben een streepje voor. Het volledige wedstrijdreglement lees je op 
onze website. 
De recepten moeten uiterlijk op 5 november 2021 ingezonden worden.
Op 12 november 2021 wordt de winnaar bekend gemaakt. 

Fysieke gezondheid en mentale gezondheid zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom 
werden samen met Bilzen, Hoeselt, Voeren en Tongeren vijf gelukswandelingen 
uitgewerkt. In elke gemeente is er vanaf 1 oktober een wandeling uitgestippeld. In 
Riemst kozen we voor een wandeling in Millen. Terwijl je langs de mooiste plekjes van 
het dorp wandelt, krijg je tips van De Geluksdriehoek en enkele leuke opdrachten.  

Kom jouw deelnameboekje vanaf 1 oktober gratis ophalen in Villa Neven, of download het 
via onze website. Ga vervolgens naar het startpunt aan de Kattestraat 22 in Millen en begin je 
wandeling door de bewegwijzering naar links te starten. Veel plezier!

Villa Neven
Tongersesteenweg 8 
3770 Riemst 

(openingsuren: ma en woe 09:00 - 12:30 en van 13:30 - 16:30; di van 09:00 - 12:30;
do 09:00 - 12:30 en van 13:30 - 16.30 u.; en vrij 09:00 - 13:00)

Vrijwilligers halen afval uit groeven 

Van 4 tot 10 oktober 2021 is het de vijfde editie van 
de “Handhavingsweek Zwerfvuil en Sluikstorten”. 
Tijdens deze week wordt er verhoogde aandacht 
gegeven aan handhaving van zwerfvuil en 
sluikstorten en wordt aan het grote publiek het 
signaal gegeven dat er tegen wordt opgetreden. 
Ook in onze politiezone worden extra controles 
uitgevoerd.

In het kader van die strijd tegen zwerfvuil zagen we afgelopen maand in Riemst een mooi 
initiatief ontstaan. In samenwerking met het Waalse Département de la Nature et des Forêts, 
gemeente Riemst, de stad Visé, Natuurpunt en de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven 
werd een opruimdag in een van onze ondergrondse mergelgroeven op poten gezet.

Tijdens een eerste opruimdag verzamelden 30 vrijwilligers bij groeve Ternaaien-Boven. In 
totaal haalden zij 36 vuilniszakken uit de groeve. Eind september vonden er nog 2 opruimdagen 
plaats in de andere ondergrondse mergelgroeven op het Plateau van Caestert.

Straat.net

Tijdens een grootschalige zwerfvuilopruimactie ‘Straat.net’, die plaats vond tijdens het 
opruimweekend van 17 tot en met 19 september 2021, sloegen Limburg.net, de gemeente, 
verenigingen en scholen de handen in elkaar om onze openbare ruimte te bevrijden 
van zwerfvuil en sluikstorten. Het volledige grondgebied van Riemst werd tijdens het 
opruimweekend zwerfvuilvrij gemaakt. Per opgeruimde kilometer kregen de verenigingen en 
scholen een bedrag van 15 euro.

ZWERFVUIL

GELUKSWANDELING IN MILLEN

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




