
HERINRICHTINGSWERKEN
TONGERSEWEG

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

  ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

GEZONDHEIDSENQUÊTE
Samen met het wetenschappelijk 
instituut Sciensano en Logo 
Limburg voert de gemeente Riemst 
een gezondheidsenquête uit bij 
de inwoners. Dit laat ons toe ons 
gezondheidsbeleid uit te werken op 
maat van onze inwoners. Het is niet 
haalbaar om iedereen in Riemst te 
interviewen. Daarom worden 1.500 
inwoners willekeurig geselecteerd. In de 
loop van september en oktober worden 
de uitnodigingsbrieven verstuurd naar 
de geselecteerde inwoners. De enquête 
zelf verloopt volledig anoniem.

WERFDAG FERM
Ferm is op zoek naar nieuwe 
onthaalouders. Daarvoor wordt op 22 
september een jobdag georganiseerd. 
Je kunt deze digitaal of live in 
Houthalen bijwonen.
Meer info en inschrijven:
samenferm.be/jobdagonthaalouder

NEDERLANDS VACCIN REGISTREREN
Ben je in Nederland gevaccineerd 
en wil je dit vaccin ook in België 
laten registeren, bijvoorbeeld om 
gemakkelijker een Belgisch festival 
te bezoeken? Laat dit dan doen bij 

je Belgische huisarts. Het helpt 
bovendien mee om een zo goed 
mogelijk beeld te krijgen van de 
totale vaccinatiegraad.

ALS VOLWASSENE DIPLOMA 
SECUNDAIR ONDERWIJS BEHALEN
Het Tweedekansonderwijs biedt 
middelbaar onderwijs aan voor 
volwassenen die een diploma 
secundair onderwijs willen behalen. 
Dit opent voor hen een deur naar 
vervolgopleidingen, uitdagende 
vacatures of een lang gehoopte 
promotie. Inschrijvingen en 
inlichtingen: van 17 augustus tot 
30 september via cursa.be.

NIEUWE BEWEGWIJZERING KMO-
ZONE OP ’T REECK
Door de uitbreiding van de KMO-
zone Op ’t Reeck was er nood 
aan een duidelijke en uniforme 
bewegwijzering. Deze werd 
uitgewerkt en de Technische Dienst 
verzorgde de effectieve plaatsing 
van de bewegwijzeringsborden en de 
nummering. 

WAAROM GEEN VUILNISBAKKEN
IN HET BOS?
Mogelijk heb je je al eens afgevraagd 
waarom je in een bos of natuurgebied 
amper een vuilnisbak tegenkomt? 
Dat heeft een paar goede redenen. 
Vuilnisbakken in natuurgebieden 
trekken extra afval aan. Dat afval 
belandt dikwijls naast de vuilnisbak. 
Dieren trekken het afval er weer 
uit, waardoor er zwerfvuil rond 
de vuilnisbakken ontstaat. Een 
vuilnisbak in een bos lost het 
zwerfvuilprobleem dus niet op, maar 
verergert het net. Neem daarom 
altijd je afval weer mee naar huis, of 
stop je eten en drank in herbruikbare 
flessen en doosjes.

150.000 HERBRUIKBARE BEKERS 
VOOR VERENIGINGEN
Limburg.net stelt herbruikbare 
drankbekers, met bijhorende bakken, 
ter beschikking van de sport-,   
cultuur-, jeugd- en buurtverenigingen, 
onderwijsinstellingen (die erkend 
zijn, gesubsidieerd worden of 
aangesloten zijn bij de gemeente), 
de gemeentelijke diensten en 
adviesraden van de gemeente 
Riemst. Met deze uitleendienst 
wil Limburg.net haar burgers en 
gemeenten helpen bij het beperken 
van afval en hen aanzetten 
evenementen duurzaam te 
organiseren. Limburg.net beschikt 
over 150.000 bekers.

  

VOORWOORD

Beste Riemstenaar

De zomervakantie is voorbij. We bewaren onze 
mooiste vakantieherinneringen en vol goede 
moed beginnen we aan de septembermaand.

September is voor velen een nieuwe start: 
het schooljaar begint, we gaan terug naar de 
sportschool en maken vaak goede voornemens. 

Tijdens de maand van de sportclub stellen 
verschillende clubs hun uitdagende sport-
aanbod aan jullie voor. Je kan verschillende 
sporten uitproberen en na een proefmaand 
kiezen voor jouw favoriete sport. De ideale kans 
om je sportieve voornemens waar te maken!

Na de lange coronaperiode gaan vanaf de 
tweede week van september de deuren van 
de dorpsrestaurants weer open. Samen 
met de vrijwilligers ontvangen we je op een 
veilige manier en kan je weer genieten van 
de wekelijkse bijeenkomsten en lekkere 
maaltijden.

Op woensdag 15 september organiseren 
we voor onze kinderen de jaarlijkse buiten-
speeldag. In sportzone Op’t Reeck zal er heel 
wat te beleven zijn voor kinderen tussen drie 
en twaalf jaar.

Treuren dat de vakantie voorbij is, hoe�  dus 
niet. Ook in september hebben we leuke dingen 
in petto.

Veel plezier!

Marina Pauly 
Schepen van onderwijs, volwasseneneducatie, 
muziekacademie, pentagoon, kinderopvang, 
gezin, Huis van het Kind, cultuur, vrijwilligers-
werking, bibliotheek, culturodroom en IKZ

RIEMST VOOR HET TIENDE JAAR OP RIJ
GASTGEMEENTE VAN DE BENELUX TOUR

OP VRIJDAG 3 SEPTEMBER

Toen we begin juli de inhoud van deze editie planden ontstond het idee om een artikel 
te schrijven over onze inspanningen met betrekking tot waterbeheer en het voorkomen 
van wateroverlast. Sinds 1998 werken we namelijk continu aan het vrijwaren van onze 
dorpen van wateroverlast. We konden echter niet vermoeden hoe actueel dit thema 
zou worden. Midden juli viel er in dit deel van Europa een gigantische hoeveelheid 
regenwater. De afgelopen jaren legden we tal van keringen en wachtbekkens aan buiten 
onze dorpskernen. Deze wachtbekkens zorgen ervoor dat de toenemende regen een plek 
hee�  om heen te gaan en daardoor blijven onze straten en huizen droog. Ook voorkomt 
het erosie en modderstromen. De hevige regenval hee�  bewezen dat de wachtbekkens 
al heel wat ellende hebben voorkomen. We zijn ervan overtuigd dat de overlast zonder 
deze maatregelen veel groter was geweest. 

Helaas was er nog altijd overlast. Zo kreeg Heukelom met een aanzienlijke hoeveelheid water 
te kampen. Deze aanblik doet ons Riemstse hart pijn. Het gemeentebestuur wil er dan ook 
alles aan doen om dit in de toekomst te voorkomen. Het toont ook aan dat watermanagement 
een voortdurend punt van aandacht is. Toen het water in Heukelom wegtrok zagen we in 
de hele euregio grote problemen ontstaan waarbij onze lokale overlast in het niet viel. Zo 
werden verschillende dorpen en steden in Wallonië zwaar getro� en. Daarvoor organiseerden 
we in juli een solidariteitsactie. Je leest er meer over in het volgende artikel.

DE GEMEENTELIJKE CRISISCEL KOMT IN ACTIE

Op 15 juli ontvingen we het bericht dat de stand in de Maas zeer hoog was. Daardoor zou Kanne 
mogelijk wateroverlast krijgen. Daarop werd de gemeentelijke crisiscel bij elkaar geroepen. 
Dit is een team dat bestaat uit verschillende disciplines. Onder andere de burgemeester, 
algemeen directeur, de gemeentelijke preventieadviseur, politie, brandweer, technische 
dienst en dienst communicatie zijn hierin vertegenwoordigd. Waar nodig wordt deze groep 
van specialisten verder aangevuld.
De technische dienst is in staat gebleken binnen korte tijd simulaties te maken van het gebied 
rond het Albertkanaal in Kanne. Zo wisten we wat er in welke fase zou gebeuren. Daardoor 
konden we zeer doelgericht plannen en konden we inspelen op een situatie van zodra deze 
zich voor zou doen.

We voorzagen vier fases. Gelukkig is het niet verder gekomen dan fase 1. In deze fase hebben 
we jou via BE-ALERT en social media opgeroepen tot waakzaamheid, gevraagd kelders leeg te 
maken en auto’s hogerop te parkeren. Daarnaast adviseerden we om vrijwillig naar vrienden 
of familie te gaan. We stelden sporthal Op ’t Reeck ter beschikking voor degenen die wilden 
evacueren, maar nergens terecht konden. Medewerkers van het Sociaal Huis zorgden ervoor 
dat het hen aan niets ontbrak. Tenslotte ging de politie huis aan huis langs.
De volgende fases braken niet aan, maar waren wel voorbereid. Zo zou Kanne in een aantal 
stappen met wateroverlast te maken krijgen, onder andere via opkomend water uit de riolen, 
vervolgens middels overloop uit het kanaal en daarna van de Jeker. We zijn blij dat het niet 
zo ver kwam.
Vanzelfsprekend evalueren we alles grondig, zodat we in de toekomst nog beter met een 
situatie als deze om kunnen gaan. Onze dank gaat uit naar iedereen die zich hee�  ingespannen 
om onze inwoners te behoeden voor het water.

Door de enorme wateroverlast bleef onze partnergemeente Voeren achter met een aanzienlijke 
schade. Veel inwoners raakten hun huisraad kwijt. Huizen werden onbewoonbaar.
De Technische Dienst van Riemst schoot de inwoners van Voeren te hulp bij het opruimen en 
begaanbaar maken van hun dorp. Voor de getro� en families organiseerden we samen met 
het Rode Kruis Riemst en Kringloopwinkel Reset Riemst een solidariteitsactie om goederen 
zoals kleding, speelgoed en meubels in te zamelen. 
In vijf dagen tijd is er een gigantische hoeveelheid aan huisraad gedoneerd. Hierdoor 
konden de getro� en gezinnen met een speciale pas terecht voor het afhalen van al hun 
benodigdheden. Bovendien reden we met een kleine colonne vrachtwagens naar Voeren om 
daar materialen af te leveren. 
We willen alle vrijwilligers en medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt van harte 
danken. Het laat zien dat ook het sociale hart van Riemst zeer sterk klopt.

RIEMST EN HET WATER

SOLIDARITEITSACTIE VOEREN

Vrijdag 3 september vindt in Riemst opnieuw een etappe van 
de Benelux Tour (vroeger Binck Bank Tour) plaats. De renners 
starten om 10.30 uur aan de brug in Vroenhoven. Om de start op 
een vlotte en coronaveilige manier te laten verlopen, maken we 
gebruik van het Covid Safe Ticket in de startzone.

De Slingerberg is net zoals vorig jaar het letterlijke en figuurlijke 
hoogtepunt van het parcours. De tour komt twee keer door Kanne 
en Vroenhoven om vervolgens naar Bilzen te trekken waar de 
finish plaatsvindt. 

De Slingerberg is net zoals vorig jaar het letterlijke en figuurlijke 
hoogtepunt van het parcours. De tour komt twee keer door Kanne 
en Vroenhoven om vervolgens naar Bilzen te trekken waar de finish 
plaatsvindt. 

Nieuw dit jaar is het speciale wielerdorp onder de brug in Kanne 
waar het gezellig toeven is met een hapje en een drankje, waar de 
wielrenners voorbij komen en waar op groot scherm gekeken kan 
worden naar de live-uitzending op Sporza. Het wielerdorp is vrij 
toegankelijk. De tiende editie van deze tour belooft opnieuw een feest 
te worden waarbij we Riemst als wielergemeente verder op de kaart 
zetten.

Wil je komen supporteren voor kleppers als Mathieu van der Poel, 
Jasper Stuyven en Greg Van Avermaet? Met je Covid Safe Certificaat 
krijg je toegang tot de startzone in Vroenhoven. 
Iedereen ouder dan 12 jaar kan een Covid Safe Certificaat aanvragen. 
Kinderen jonger dan 12 jaar mogen zonder bijkomende controle het 
evenement betreden. 

Heb je vragen of wens je meer informatie? Contacteer de dienst Sport 
op het nummer  012 440 370. Hou ook de Facebookpagina en website 
van de gemeente Riemst in de gaten voor verdere informatie.

Op dinsdag 21 september zijn de gemeentelijke diensten uitzonderlijk gesloten.

Op dinsdag 31 augustus starten 
de herinrichtingswerken aan de 
Tongerseweg ter hoogte van de 
Javastraat in Nederland tot aan 
de Belgische grens. Hierdoor zal 
vanaf 30 augustus de Tongerseweg 
volledig afgesloten zijn voor 
gemotoriseerd verkeer vanaf het 
kruispunt aan de Javastraat tot de 
Belgische grens. 

Belangrijke informatie voor het 
gemotoriseerd verkeer:

• Vrachtverkeer en landbouwverkeer 
richting Tongeren wordt omgeleid 
via Regia, de Burgemeester 
Marresbaan of door Veldwezelt. 

• Bestemmingsverkeer (bewoners 
en bezoekers van bedrijven aan de 
Tongerseweg) kan de Tongerseweg 
bereiken via de Maconlaan.

• De Tongerseweg is één-
richtingsverkeer voor dit 
bestemmingsverkeer vanaf de 
Maconlaan tot aan de grens. 

• Via de Diependaalweg kan het 
verkeer terug Wolder inrijden. 

• Het kruispunt Javastraat blij�  
open voor verkeer uit de 
Javastraat richting de Aramislaan 
en omgekeerd. Verkeer uit beide 
straten kan ook richting het 
Tongerseplein rijden.

Het busvervoer zal vanuit Riemst 
via de Muizenberg, de Statiestraat, 
de Cannerweg en de Bieslanderweg 
naar Maastricht rijden. 
Vanuit Maastricht zal dit via de 
Hertogensingel, Via Regia, de Dokter 
Bakstraat, de Javastraat en de 
Tongerseweg (eenrichtingsverkeer) 
naar België rijden.

Voor de fietsers en voetgangers zal 
altijd doorgang verzekerd zijn op de 
Tongerseweg.

Voor bezoekers en de bewoners 
van de Tongerseweg is een extra 
parkeerplaats voorzien op de 
Diependaalweg. 

Let op:
Op vrijdag 03/09 zal de 
Benelux Tour langs de 
Burgemeester Marresbaan, 
Maastrichtersteenweg en 
Muizenberg rijden zodat 
deze wegen volledig in het 
omleidingsplan zullen liggen.
In praktijk zouden deze wegen 
dan tussen 07u en ±13u volledig 
ontoegankelijk zijn.



MAAND VAN DE SPORTCLUB – JIGO RIEMST
Locatie: Zaal DE BOND Bampstraat 8 Valmeer
Organisatie:  JUDOCLUB JIGO Riemst   Contact: 0498 510927

BREICAFE 01/09 – 15/09 – 29/09 | 13:30 – 16:30
Locatie: De Linde, Paenhuisstraat 11 3770 Riemst
Reservatie:  Geen reservatie nodig Contact: erik.coenegrachts@riemst.be
Kostprijs: Deelname is gratis. Ko� ie en frisdranken een €1.00

ONTDEK DE SINT PIETERSBERG PER FIETS 05/09 | 14:00 – 17:00 
Locatie: Parking Steenstraat onder de brug in Kanne
Organisatie:  Natuurpunt Riemst Contact: 0495 276875

HEROPENING DORPSRESTAURANTS:
Dinsdag 7 sept |        12:00 - Parochiaal Centrum - Vlijtingen
Woensdag 8 sept |   12:00 – C.O.C.K.-lokaal - Kanne
Donderdag 9 sept | 12:00 – Dienstencentrum De Linde - Riemst
• Voor Kanne en Vlijtingen: Tel 012 44 09 10 of E-mail eve.dolhain@riemst.be
• Voor Riemst: Tel 012 26 88 90 of E-mail johan.vanstipelen@riemst.be

WORKSHOP ROLLETJE ROL  | 10:00 - 10:50 & 11:00 – 11:50
Locatie: 't Paenhuys, Cultuur- of ontmoetingscentrum, Paenhuysstraat 11, Riemst
Contact: 012 44 03 72  Organisatie:      Dienst Jeugd
Reservatie: jeugd@riemst.be van 11/06/21 – 08/09/21
Kostprijs:  Basistarief: 5.00 euro – Sociaal tarief: 2.50 euro

COVIDA OOSTHEUVEL PUBLIEKSDAG  12/09 | 09:00
Locatie: Iers Kruisstraat 54 3770 Riemst – Lafelt
Contact: Marie-louise.Thomas@covida.be -  012 67 30 01
Kostprijs:  Gratis inkom

GEGIDST BEZOEK SINT-STEFANUSKERK 12/09 | 13:00 – 17:00
DORPSWANDELING VAL-MEER 12/09 | 13:00 – 17:00
FIETSROUTE VAL-MEER EN GROEVE DE COOLEN 12/09  | 13:00 – 17:00
Locatie: Bampstraat 22 3770 Val-Meer
Organisatie: Dienst Cultuur Contact: ioedoost@ioedoost.be

BUITENSPEELDAG 15/09  | 13:00 – 17:00
Locatie: Sportzone Op ’t Reeck, Reeckervelt 3 3770 Riemst
Contact: 012 44 03 72 - jeugd@riemst.be1
Kostprijs:  Gratis deelname Organisatie:      Dienst Jeugd

WORKSHOP KOKEN OP KOT 17/09  | 17:00 – 21:00
Locatie: 't Paenhuys, Cultuur- of ontmoetingscentrum, Paenhuysstraat 11, Riemst
Contact: 012 44 03 72  Organisatie:      Dienst Jeugd
Reservatie: jeugd@riemst.be van 18/06/21 – 13/09/21
Kostprijs:  Basistarief: 15.00 euro – Sociaal tarief: 7.50 euro

LEESGROEP BIB 20/09  | 19:00 – 21:00
Locatie: Bibliotheek Riemst, Paenhuysstraat 13, Riemst
Contact: Bib@riemst.be Kostprijs:      Deelnemen is gratis

SENIORENCURSUS SMARTPHONE 22/09 - 06/10 – 13/10 – 20/10 – 27/10   | 
13:30 – 16:30  
Locatie: De Linde, Paenhuysstraat 11, Riemst
Contact: 011 26 59 43 of linsey.tiry@okra.be     Organisatie:    Okra Limburg
Kostprijs:     €35.00 Bedrag overschrijven op rekening Okra Limburg
  BE53 7845 5038 0753 met
  mededeling: voornaam, naam, academie Riemst, smartphone 2021

WORKSHOP: MINDFUL OPVOEDEN IN EEN DRUK GEZINSLEVEN 23/09  | 
19:30 – 21:30
Locatie: Expoo-ruimte bibliotheek De Boekerij Riemst, Paenhuysstraat 13, Riemst
Organisatie: Judith Sluijsmans (Konsilora) In samenwerking met
  Huis van het Kind Riemst, Opvoedingswinkel Zuid-Limburg
Reservatie:      welzijn@riemst.be of 012-440 370      Kostprijs:       Deelnemen is gratis

BRASS IN RIEMST - MNOZIL BRASS 23/09   | 20:00 – 23:30
Locatie: 't Paenhuys, Cultuur- of ontmoetingscentrum, Paenhuysstraat 11, Riemst
Organisatie: K.H. Vreugd in Deugd Zussen Contact:  info@brassinriemst.be

VERENIGINGSQUIZ 24/09   | 20:00 – 22:30
Locatie: 't Paenhuys, Cultuur- of ontmoetingscentrum, Paenhuysstraat 11, Riemst
Organisatie: Dienst Jeugd Contact:  012 44 03 72 - jeugd@riemst.be
Reservatie: jeugd@riemst.be van 18/06/21 – 15/09/21
Kostprijs:   Basistarief: 20.00 euro

STREEKPRODUCTENMARKT 26/09    | 10:00 – 17:00
Locatie: De Jambrouwerij, Valmeerstraat 123 3770 Riemst
Organisatie: www.dejambrouwerij.be
Contact:  lekkerejams@dejambrouwerij.be of 0470 8 21 10

KERMISSEN 05/09 | 14:00 - 22:30
• Vroenhoven Plein Pastoor Counestraat  GK
• Genoelselderen Dorpsplein  Sint-Maartenshof GK

KERMISSEN 12/09 | 14:00 - 22:30
• Heukelom Heukelom Dorp KK
• Riemst centrum Gemeenteplein GK

KK: Klein Kermis – GK: Grote Kermis

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

GEFLITST

1. Feest tijdens de speelpleinwerking in de zomervakantie. 
2. TVL kwam 'Op Stap' in Riemst - Kanne.
3. Yordan Beusen, Belgisch Kampioenschap Triatlon Jeugd C.
4. Zomerjogging te Zichen.
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ONTZORGBUDGET
ONDERSTEUNT MANTELZORGERS

Ben jij mantelzorger? Dan heb je recht op 
maximaal 100 euro ‘ontzorgbudget’. Met 
dit budget wil de gemeente Riemst jou als 
mantelzorger erkennen voor je inzet. Dit werk is 
namelijk onbetaalbaar. Met het ontzorgbudget 
wil de gemeente mantelzorgers stimuleren 
om even op adem te komen en wat tijd vrij te 
maken voor zichzelf. Je kan het ontzorgbudget 
bijvoorbeeld inzetten om een oppas in te 
schakelen, kortverblijf te bekostigen of de 
factuur van het woonzorgkruispunt mede te 
financieren.
Meer informatie: Sociaal Huis (012 44 09 10
of sociaalhuis@riemst.be).

GEZOND OPVOEDEN

Een leuke foto gemaakt in Riemst? Zend je beeld naar communicatie@riemst.be
en misschien zie je jouw foto terug in de volgende 37zeventig.

ACTIEF TERUG NAAR SCHOOL

Als ouder heb je vast heel wat vragen over de opvoeding van je kind. Ook het 
aanleren van gezonde eetgewoonten kan een hele uitdaging zijn. Met deze vijf tips 
geven we je een duwtje in de rug om je kind gezond op te voeden.

Geef het goede voorbeeld
Kinderen doen na wat ze zien van hun ouders. Wanneer papa geen ontbijt neemt ’s 
morgens, zal je kind ook sneller weigeren goed te eten in de ochtend. Als jij als ouder 
daarentegen gezond eet, zal je kind dit ook zo overnemen. Wat kan je doen? Eet 
bijvoorbeeld fruitsnacks of rauwe groenten als tussendoortje, drink voornamelijk water 
in het bijzijn van je kind. Laat je kind daarbij ook zien dat je gezonde voeding lekker vindt. 

Pas je omgeving aan
Staat de snoeppot op tafel, dan wordt je kind telkens opnieuw getriggerd om te snoepen. 
Het is dan moeilijker om eraan te weerstaan. Probeer daarom om je omgeving zodanig 
aan te passen, dat de gezonde keuze ook de gemakkelijke keuze is. Zet bijvoorbeeld een 
glas water in de speelhoek van je kind of vervang de snoeppot door een fruitmand op 
tafel. 

Beloon voor goed gedrag
We moeten alles ongeveer 10 keer proeven alvorens we weten of we die smaak echt 
graag hebben. Proe�  je kind iets wat hij niet lekker vindt, beloon dan op dat moment 
dat goede gedrag. Beloon bijvoorbeeld met een positief woord, een high five of een extra 
rondje van zijn favoriete spelletje. 

Maak duidelijke afspraken
Voor je kind is het goed om duidelijke regels te maken. Bijvoorbeeld: eten doen we aan 
tafel, we eten op vaste momenten, we drinken water tijdens het eten, de televisie gaat uit 
tijdens het eetmoment, in het weekend hebben we een gezellig snackmoment met het 
hele gezin. Het is belangrijk dat je uitlegt waarom je als ouders die keuzes maakt en dat 
je ze consequent opvolgt. 

Betrek je kind en maak gezond eten aantrekkelijk 
Kinderen vinden het prettig wanneer je ze betrekt bij het klaarmaken van de maaltijd. 
Zorg ook dat het eetmoment plezant is. Maak bijvoorbeeld fruitspiesjes samen met je 
kinderen en gebruik ze bij het ontbijt. Hoe meer je ze betrekt, hoe gemakkelijker het 
wordt om dagelijks een gezonde maaltijd voor te schotelen. 
Contact: dienst welzijn, wijlzijn@riemst.be
Bron www.gezondopvoeden.be

1 september: een spannende dag voor heel wat kinderen én hun ouders. De speelplaats roept 
en het is tijd om terug te keren naar de schoolbanken. Ook op school is een gezonde geest in 
een gezond lichaam belangrijk. En daar willen we jullie in ondersteunen.

Met de fiets naar school
Naar school fietsen of wandelen is de ideale ontspanning. Let er wel op dat je kind een veilige weg 
naar school neemt en voldoende zichtbaar is. Vergeet zeker de helm niet. Wie met de auto naar school 
komt, kan actiever zijn en de wagen niet vlak voor de speelplaats te parkeren. Er mag bovendien 
enkel geparkeerd en stil gestaan worden op de voorziene parkeerplaatsen buiten de rijbaan.

Bewegen
Naarmate kinderen ouder worden, neemt hun zitgedrag en schermtijd toe. In beweging blijven is 
de boodschap. Wij zetten actief in op minstens één uur naschools sporten voor alle kinderen via 
allerlei sportieve initiatieven. Ook de fitheidstesten, die kinderen en ouders bewust maken van hun 
gezondheid en fitheid doorheen hun schoolloopbaan, staan op het programma. 

Afbouw coronamaatregelen
We willen het nieuwe schooljaar zo normaal mogelijk en tegelijk coronaveilig laten verlopen. De 
leerlingen mogen hun mondmaskers opbergen en kunnen terug spelen in grotere groepen. We 
mogen weer uitkijken naar schoolfeesten, schoolreizen en andere leuke activiteiten. Aan de ouders 
vragen we nog aandacht voor het mondmasker op school en de nodige dosis voorzichtigheid. 
Verder blijven we in de school aandacht besteden aan de handhygiëne en aan het ventileren van de 
klaslokalen.

Met de start van het nieuwe schooljaar start ook de actie Route2School. Het project hee�  als 
doel het verbeteren van de verkeersveiligheid van jouw kind(eren) en alle andere bewoners 
in onze gemeente. Samen met de deelnemende scholen in Riemst voeren we een grondig 
onderzoek uit naar knelpunten op schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van de leerlingen. 

Met behulp van Route2School willen we te weten komen welke problemen jij en jouw kind ervaren 
op de route van en naar school. Deze gegevens verzamelen we via de Route2School app of via de 
website www.route2school.be.

Het resultaat wordt een digitale schoolroutekaart, maar ook acties om de verkeersveiligheid te 
verbeteren. Zo werken we verder aan een nog verkeersveiliger Riemst.

In juli zijn er in Riemst twintig boekenruilkastjes in gebruik genomen. Op deze manier 
willen we samen met de Bib het lezen bevorderen, boeken een tweede leven geven en 
sociale contacten versterken. Boekenruilkastjes zijn mini-bibliotheekjes waarmee 
boeken gratis geruild kunnen worden. Je neemt simpelweg een boek uit het kastje en je 
plaatst er eentje voor terug.

Het idee leefde al langer 
onder de inwoners. En als 
gemeente ondersteunen we 
dit initiatief maar al te graag. 
De gemeente zorgde voor 
het nodige budget en deed 
een oproep voor meters en 
peters, de vrijwilligers die de 
kastjes beheren
. De boekenruilkastjes zelf 
werden gemaakt door 
de leerlingen ‘hout & 
houttechnieken’ van Mosa-
RT in Maaseik.

De twintig boekenruilkastjes zijn verdeeld over alle kerkdorpen die Riemst rijk is. Hiervan staan 
er vij� ien op privégrond, bijvoorbeeld in een voortuin of tegen een gevel. We zijn fier op het feit 
dat zoveel inwoners zich hebben aangemeld om zorg te dragen voor een kastje. Daardoor zijn 
we ervan overtuigd dat Riemst lang van dit initiatief zal kunnen genieten. De vijf overige kastjes 
staan op openbaar domein, bijvoorbeeld bij een zitbankje. 

Alle Riemstse locaties bekijken? https://riem.st/boekenruil

De gemeentelijke basisschool ‘De Driesprong’ in Millen hee�  een tijd geleden een stille hoek in 
gebruik genomen. Deze hoek biedt een prikkelarme omgeving aan kinderen die hier nood aan 
hebben. Daarmee kunnen we aangepast gedrag bevorderen, leesontwikkeling stimuleren, 
plezier en ontspanning bewerkstelligen en onderling contact verbeteren. De hoek wordt door 
een groot aantal leerlingen gebruikt en mag daarom nu reeds een succes genoemd worden.

BOEKENRUILKASTJES
IN GEBRUIK GENOMEN

STILLE HOEK IN GBS DE 
DRIESPRONG

 START ROUTE2SCHOOL

verbeteren. Zo werken we verder aan een nog verkeersveiliger Riemst.

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


