
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
maandag 13 december 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 . DECEMBER 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

BOKSKAMPIOENEN
Wist je dat het Nederlands 
kampioenschap boksen gewonnen is 
door een Riemstenaar? De 24-jarige 
Michiel Parthoens, aangesloten 
bij een boksclub in Maastricht, 
verlengde in Rotterdam zijn 
Nederlandse titel in de categorie 
-91 kilogram. Op het Vlaams 
kampioenschap mocht de Riemstse 
Renate Monard juichen. Zij werd 
Vlaams kampioen boksen in de 
categorie -57 kilogram.

BELASTINGVERMINDERING 
ONROEREND ERFGOED
Tot en met 14 januari 2022 
kunnen eigenaars een attest voor 
belastingvermindering aanvragen 
voor werken aan beschermd 
erfgoed die ze in 2021 hebben 
uitgevoerd. Wie investeerde in de 
restauratie en het onderhoud van 
hun beschermd onroerend erfgoed, 
kan in aanmerking komen voor 
belastingvermindering van 40% op 
een maximum van 25.000 euro per 
onroerend goed.

VETERAANFRUITBOMEN
Regionaal Landschap Haspengouw-
Voeren vraagt aandacht voor de 
‘veteraanfruitboom’. Hiermee 
worden bomen in hun laatste 
levensfase bedoeld. Het Regionaal 
Landschap roept op om deze bomen 
zoveel mogelijk te behouden en 
ze niet te verwijderen. Zo’n oude 
fruitboom bestaat uit veel holtes 
en dood hout. Daardoor zijn ze 
belangrijk voor de natuur. In de 
holtes wonen spechten, steenuilen 
en vleermuizen, terwijl het dode 
hout dienst doet als voedsel of ams 
schuilplaats voor bepaalde insecten.

PHISHING PENSIOENDIENST
De Federale Pensioendienst heeft 
gemerkt dat oplichters in hun naam 
gegevens van mensen proberen te 
achterhalen. Dit doen de oplichters 
door via telefoon, sms en e-mail 
naar bankgegevens te vragen. 
Weet dat de Pensioendienst nooit 
naar persoons- of bankgegevens 
vraagt. Enkel indien u naar de 
pensioendienst belt, zal naar uw 
rijksregisternummer gevraagd 
worden. Geef in geen geval 
persoonlijke gegevens of 
bankgegevens door wanneer hier 
telefonisch, via sms of via mail naar 
gevraagd wordt.

PSYCHOSOCIALE HULP
De laatste jaren zijn op mentaal 
moeilijk geweest voor veel mensen. 
Zelfstandigen vormen hierin een 
kwetsbare groep. Daarom worden 
aan zelfstandigen in nood tot 8 gratis 
psychologische sessies aangeboden. 
Steeds bij een psycholoog in zijn/
haar regio.

De zelfstandigen kunnen zich via 
het gratis telefoonnummer 0800 
300 25 aanmelden voor deze hulp. 

BLADAFVAL
Nog tot en met zaterdag 29 januari 
kan bladafval van bomen op 
openbaar domein gratis naar het 
recyclagepark gebracht worden. 
Het moet gaan om zuiver bladafval 
en niet om ander fijn tuinafval of 
snoeihout.

GEZONDHEIDSENQUÊTE
Een aantal Riemstenaren 
ontving de afgelopen weken 
een enquête van Sciensano. 
De onderzoeksinstelling voert 
momenteel een enquête uit om 
de gezondheid van de Belg in 
kaart te brengen. Als gezonde 
gemeente kunnen we het invullen 
van deze enquête alleen maar 
aanmoedigen. Alle gegevens 
worden volledig anoniem 
verwerkt. 

  

VOORWOORD

Beste Riemstenaar

De laatste maand van 2021 is in zicht. We 
tellen stilaan af naar 2022. De feestdagen staan 
traditioneel voor gezelligheid en samenzijn met 
vrienden en familie. Ken jij iemand die eenzaam 
is of die het wat moeilijker hee� ? Misschien kan 
jij helpen om deze persoon een gezellige tijd te 
laten beleven en zo je steentje bijdragen tot meer 
warmte en verbondenheid in onze samenleving.

Het afgelopen jaar bouwden onze beleidsploeg en 
onze gemeentelijke medewerkers samen verder 
aan onze mooie gemeente. De inrichtingswerken 
in Genoelselderen en de ontwikkeling van het 
woongebied worden deze maand afgerond. Ook 
in 2022 zullen we opnieuw op een verantwoorde 
manier investeren in de toekomst en zetten we in 
op onze dienstverlening en de leefbaarheid van 
onze 13 kerkdorpen.

Wist je dat onze gemeente ook heel wat diensten 
digitaal aanbiedt? Neem gerust een kijkje op 
de gemeentelijke website voor een overzicht. 
Uiteraard blijven we je ook graag verder helpen 
in het gemeentehuis na afspraak.

Op 5 december, Internationale Dag van 
het Vrijwilligerswerk, zetten we onze 
Riemstse vrijwilligers in de kijker. Ondanks 
coronamaatregelen en beperkingen, blijven ze 
schitteren en blijven ze zich inzetten binnen en 
buiten het verenigingsleven. Het coronavirus 
hee�  al bijna twee jaar een impact op ons 
dagelijkse leven. Graag wil ik alle Riemstenaren 
bedanken voor hun inspanningen, veerkracht en 
flexibiliteit.

In naam van het schepencollege en de voltallige 
gemeenteraad wensen we u alvast mooie 
eindejaarsdagen toe.

Tot binnenkort
Mark Vos
Burgemeester

Op 28 oktober overleed ereburger Vital Medaerts.
De ereburger van onze gemeente werd 97 jaar. 

Vital ‘meester’ Medaerts was afkomstig van Guigoven 
(Kortessem), maar woonde het grootste deel van zijn 
leven in Riemst. Iedereen kende hem als schoolmeester 
en als journalist. Maar liefst 68 jaar lang werkte hij als 
correspondent voor Het Belang Van Limburg.

Medaerts schreef ook meerdere boeken over Riemst, 
onder meer over de Roosburgramp in Zichen in 1958. 
Hij kreeg in 2013 de titel van ereburger wegens zijn grote 
bijdrage aan het geschiedkundige en culturele erfgoed 
van Riemst en dit gedurende meer dan 60 jaar.

De gemeente Riemst wenst de familie, vrienden en alle 
kennissen van Vital Medaerts veel sterkte. 

OVERLĲ DEN EREBURGER
VITAL MEDAERTS

We naderen met rasse schreden de 
feestdagen. Onze schoenen worden 
gevuld met speelgoed en lekkers, in 
sommige huiskamers staat misschien al 
een kerstboom en de champagne leggen 
we stilaan koud. Voor sommige gezinnen 
betekenen de feestdagen jammer genoeg 
ook dat er financieel een zware tijd 
aanbreekt. Kwetsbare gezinnen moeten 
zich vaak in bochten wringen om voor hun 
kinderen een cadeautje te kunnen geven. 
De gemeente Riemst wil deze kwetsbare 
gezinnen toch een mooie feestperiode 
bezorgen. 

Daarom slaan het Sociaal Huis, de jeugddienst, 
Rap op Stap en Kind en Gezin de handen in 
elkaar. Op verschillende plaatsen in Riemst 
worden ‘Feeënbomen’ geplaatst: bij De 
Boekerij, het gemeentehuis en Villa Neven. Het 
idee van de Feeënbomen komt van VZW The 
Good Witches. 

Hoe werkt het? 

Kwetsbare gezinnen kunnen voor hun kinderen 
een cadeauwens van maximum 30 euro per 
kind binnenbrengen bij het Sociaal Huis. Alle 
wensen worden genummerd en in anonieme 
enveloppen gestoken.

Deze enveloppen komen in de feeënbomen 
te hangen. Inwoners van Riemst kunnen de 
cadeauwens van een kind in armoede in 
vervulling laten gaan door een enveloppe uit 
de boom te nemen, het gewenste cadeautje te 
kopen en het binnen te brengen bij het Sociaal 
Huis. 

Vanaf 1 december 2021 kan je een wens uit 
de boom komen plukken. Op 20 december 
moeten alle cadeautjes ten laatste bij het 
Sociaal Huis zijn. Daarna wordt er in alle 
anonimiteit voor gezorgd dat het cadeautje 
op 23 of 24 december thuis bij het kind 
terechtkomt.

Ken jij de oorsprong
van de benaming Triene Cloesjeplein?

Het Triene Cloesjeplein in Heukelom ligt 
vlak voor Vrije Basisschool ’t Vogelnestje en 
werd enkele jaren geleden heringericht. Het 
plein is genoemd naar mevrouw Catharina 
‘Triene’ Tasset. Zij schonk destijds haar 
woning per testament aan de parochie. In 
de geschonken woning werd vanaf mei 1937 
de bewaarschool ingericht. Het was dus een 
mooie daad van ‘Triene’ voor haar parochie. 

In het dialect van het kleine Heukelom staat 
‘cloesj’ voor een klompennagel. ‘Triene’ was 
de dochter van een klompenmaker die in 
Heukelom actief was. Zo komen we aan de 
benaming ‘Triene Cloesjeplein’. Het plein 
werd in 2019 o� icieel ingehuldigd. 

Dit artikel kwam tot stand met dank aan 
GOGRI Riemst.
  

Onze gemeentelijke diensten zijn gesloten van vrijdagmiddag 24 december tot en met 2 januari.
De bevolkingsdienst is wel geopend op 27 en 30 december in de voormiddag.

DE STRAAT EN ZĲ N VERHAAL

Wist je dat Riemst heel wat diensten online aanbiedt? Midden december is het de Digitale 
Week. Het ideale moment om onze online dienstverlening in de aandacht te brengen. 
Via ons e-loket kan je bepaalde handelingen online doen en zo tijd en een verplaatsing 
naar het gemeentehuis uitsparen. 

Op onze website klik je makkelijk 
door naar het e-loket. Er verschijnt 
dan een lijst met maar liefst 43 acties 
die je via ons e-loket kan doen. Van 
het aanvragen van een evenement 
tot het doorgeven van een 
adreswijziging. Er wordt het vaakst 
gebruikt gemaakt van het e-loket 
om een attest van woonst, een 
attest van de gezinssamenstelling 
of een uittreksel uit het strafregister 
te krijgen. 

Natuurlijk gebeurt niet alles online. Als je toch op het gemeentehuis moet zijn, moet er steeds 
een afspraak gemaakt worden. Dit kan door te bellen naar het nummer 012 44 03 00.
In 2022 wordt het ook mogelijk om online een afspraak te maken."

#DIGITALEWEEK

FĲ NE FEESTPERIODE, VOOR ELKE RIEMSTENAAR!FĲ NE FEESTPERIODE, VOOR ELKE RIEMSTENAAR!Het project Optimo gaat op 1 januari 2022 
van start in 33 gemeenten, waaronder 
ook Riemst. Optimo is een project van 
Limburg.net dat de afvalophaling moet 
verbeteren.  

Het project houdt in dat er meerdere 
afvalsoorten tegelijk aan huis worden 
opgehaald: huisvuil, PMD en textiel. Elke 
afvalsoort krijgt een eigen zak. Voor textiel 
werd een nieuwe zak ontwikkeld. De zakken 
voor PMD en huisvuil worden aangepast. 
De PMD-zakken met een zwart lintje en de 
bordeaux huisvuilzakken worden vanaf 1 
januari 2022 niet meer aanvaard omwille van 
hun samenstelling. Enkel de PMD-zakken 
met een wit lintje en grijze huisvuilzakken 
mogen vanaf dan nog gebruikt worden. 

Hee�  u nog volledige rollen van de oude 
zakken op overschot? Dan kunnen die 

van 1 december 2021 tot en met 31 maart 
2022 gratis omgeruild worden in het 
recyclagepark. Limburg.net informeert u 
hierover via een brief.
  
Het voordeel van dit project voor u is dat 
u voortaan maar één ophaaldag moet 
onthouden voor alle afvalzakken. De 3 types 
afvalzakken worden opgehaald door één 
afvalwagen. Dat zorgt voor minder verkeer 
in de straten en minder uitstoot van fijn stof 
en CO2.

Omdat alle zakken op één dag worden 
opgehaald, zullen ook de afvalrondes 
hertekend worden. De afvalophaling 
zal voortaan op dinsdag en donderdag 
plaatsvinden en niet langer op maandag en 
woensdag. In december krijgt iedereen de 
nieuwe afvalkalender van 2022 in de bus, 
samen met een Optimogids.

AFVALPROJECT OPTIMO
START IN JANUARI START IN JANUARI 



LEZING: PANDEMIEËN EN SPAANSE GRIEP IN LIMBURG | 01/12
19:30 – 22:00
Locatie: De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst
Kostprijs:  Basistarief €2 – Abonnees GOGRI gratis 

REPAIRCAFE I 4/12 | 10:00 – 16:00 
Locatie:  Kringloopwinkel Reset Riemst, Spaalderweg 7, Riemst
Contact:  012 69 00 41

WORKSHOP DONUTS EN PIZZA BAKKEN VOOR
KIDS (9 TOT 12 JAAR) | 8/12 | 13:30 – 16:30 
Locatie: Keuken van ’t Paenhuys, Paenhuysstraat 11, Riemst
Kostprijs:  Basistarief €10 – Sociaal tarief €5
Inschrijving: jeugd@riemst.be (verplicht)

VOORLEESHALFUURTJE  | 8/12  | 14:30 – 15:00
Locatie: De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst
Kostprijs:  Gratis
Inschrijving: bib@riemst.be of 012 44 03 50

PROVINCIALE KLEINVEETENTOONSTELLING  | 11/12  | 16:00 – 22:00
12/12  | 10:00 – 17:00
Locatie: PCC Millen, Tikkelsteeg 7, Millen
Kostprijs:  €3

KERSTMARKT | 12/12 | 10:00 – 17:00
Locatie: Valmeerstraat 123, Val-Meer
Organisatie: De Jambrouwerij

CLONE OF MOLENTOCHT IN DE JEKERVALLEI (12 KM) | 12/12 | 13:00 – 18:00
Bij veel inschrijvingen vertrekt er een wandeling om 13.30u en om 14.00u. 
Locatie: Parking Steenstraat, Kanne
Inschrijving: natuurpuntriemst@gmail.com

LEESGROEP: 'DAAR WAAR DE RIVIERKREEFTEN ZINGEN'
VAN DELIA OWENS | 20/12 | 19:00 – 21:00
Locatie: De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst
Kostprijs:  gratis
Inschrijving: bib@riemst.be of 012 44 03 50

FAMILIEWANDELING DWAALLICHTJESTOCHT | 26/12 | 17:00 – 22:00
Locatie: CC Sint-Maartenshof, Sint-Maartenstraat 54, Genoelselderen
Kostprijs:  Basistarief €5 – Sociaal tarief €2,5
Inschrijving: jeugd@riemst.be (verplicht)

Opmerking: De volledige wandeling kan met koets of buggy gedaan worden.

Let op: wijzigende coronamaatregelen kunnen invloed hebben
op onderstaande evenementen en data.

GEFLITST

1. Op zondag 7 november organiseerde de sportdienst de herfstjogging 
in Millen. 124 Sportievelingen trokken hun sportschoenen aan en 
zakten af naar Millen. 

2. Halloween. Het was griezelen geblazen tijdens de kinderdisco van 
oktober. 

3. Het voorleesmoment in de bibliotheek ging afgelopen maand over 
gezonde voeding. 

4. Op 11 november werd met Carnavalesk het  het carnavalseizoen 
traditioneel geopend.

1
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2
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Ben je Nederlander, woon je in Riemst en ben 
je 65+ of behoor je tot een risicogroep? Dan 
kan je in België jouw boosterprik krijgen om 
op dit manier sneller dan in Nederland aan 

de beurt te zijn. Mail je rijksregisternummer 
en een kopie van je inentingsbewijs naar 
welzijn@riemst.be Je krijgt dan vanzelf een 
oproep voor de boosterprik via de post. 

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. 

Lezen is voor velen een feest. Maar voor wie moeite 
hee�  met lezen, kan het heel lastig zijn. Speciaal 
voor hen hee�  De Boekerij een aangepaste collectie 
klaarstaan.

Aangepaste lettertypes

Zo zijn er grote letterboeken voor mensen met een 
verminderd zicht. Het lettertype is ruim twee keer zo groot 
als in een gewone roman. Voor kinderen met dyslexie 
hebben we boeken met een aangepast lettertype. Dit 
dyslexie-lettertype is makkelijk leesbaar, zonder krullen 
en franjes. Ook een e-boek is handig, want je kan de 
leesbaarheid volledig naar jou voorkeur instellen. 

Daisy-boeken dankzij Luisterpunt

De Boekerij werkt samen met Luisterpunt. Iedereen die 
moeilijk of geen gewone boeken kan lezen, is bij hen 

welkom. Vraag gratis je Luisterpunt-lenersnummer aan 
in onze bib. Luisterpunt hee�  twee soorten boeken: 
Daisy-boeken en brailleboeken. De Daisy-boeken zijn 
luisterboeken die van begin tot einde zijn ingelezen door 
mannen en vrouwen met een goede stem. Je kan ze op cd 
lenen in de bib of digitaal in de Anderslezen-app.

Anderslezen-app

Met de gratis Anderslezen-app lees je de duizenden 
Daisy-luisterboeken van Luisterpunt op je tablet of 
smartphone. 

Zo werkt het: 
1. Zoek je boek
2. Klik op aanvragen
3. Luister naar het boek

Samen met Bilzen, Hoeselt en de politiezone 
organiseerde Riemst gedurende oktober 
en november slipcursussen voor jonge 
autobestuurders. Tijdens een cursus van 4 
uur krijgen de jongeren een training rond 
defensief rijden, rij- en slipvaardigheid, 
ontwijkmanoeuvres en sturen.
De rijvaardigheidscursussen worden 
georganiseerd om jongeren weerbaarder 
te maken in het verkeer. 

Omdat de eerste 12 sessies meteen 
volzet waren, werden er zelfs twee extra 
sessies ingericht. Op deze manier krijgen 
in totaal 252 jongeren uit Bilzen, Hoeselt 

en Riemst de kans om hun rijvaardigheid 
te verbeteren. Dankzij een financiële 
tussenkomst van de politiezone Bilzen-
Hoeselt-Riemst wordt de cursus aangeboden 
aan slechts 25 euro per persoon. Dat is 
ongeveer een vijfde van de normale prijs. 

Na afloop krijgt elke bestuurder een grondige 
evaluatie en een rijvaardigheidsattest.  
Met dit attest maken ze bij enkele 
verzekeringsmaatschappijen kans op een
korting van 10 tot 15 procent op de auto-
verzekering. 

Begin november werd de langeafstands-
wandeling ‘Via Belgica’ voor het eerst 
gewandeld in onze gemeente. Deze 
wandeling van 90 kilometer hee�  
sinds kort een startpunt in Riemst. Het 
eindpunt is de Nederlands-Duitse grens 
ten noorden van Kerkrade. 

Misschien heb je al enkele vernieuwde 
banken zien staan in Riemst? Langs de 
wandelroute krijgt het Romeinse verleden 
van Riemst namelijk de nodige aandacht. Dit 
gebeurt in de vorm van 3 nieuwe banken met 
informatiepanelen. In het zitgedeelte van elke 

bank zit een informatiepaneel dat geheimen 
prijsgee�  over het Romeinse verleden van 
de specifieke plek. Deze banken staan in 
Millen (Oude Steenstraat), Herderen (De La 
Brassinnestraat) en Vroenhoven (Kapitein-
Vlieger-Victoriestraat). 

Het deel van de route dat Riemst doorkruist 
hee�  een lengte van ongeveer 20 kilometer. 
Bewegwijzering van de langeafstands-
wandeling is voorzien voor 2022. Wie nu al de 
wandelschoenen wil aantrekken, vindt meer 
informatie op www.viabelgica.eu, via de app 
van Via Belgica of in het boek ‘Via Belgica’.

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

INTERNATIONALE LANGE-
AFSTANDSWANDELING 
DOORKRUIST RIEMST

NEDERLANDERS IN RIEMST: 
BOOSTERPRIK

AANGEPAST LEZEN

Sinterklaas is weer in het land! Een traditie waarbij we meteen denken aan leuke 
cadeautjes en veel snoep. Maar hoe kan je tijdens deze dagen vol lekkernijen balans 
vinden tussen genieten van snoep en toch niet te ongezond eten? Naar aanleiding van 
onze focus op gezonde voeding dit jaar, geven we enkele tips: 

1. Mandarijntjes! Sinterklaas brengt steeds lekkers mee vanuit Spanje en mandarijntjes
     horen daar zeker bij. Vergeet ook andere soorten fruit niet.
2. Maak de mandarijnen extra aantrekkelijk. Wees creatief en versier ze!
3. Verstop wortels tussen de cadeautjes en het snoep. Ze zijn niet enkel voor het paard!
4. Ga voor maximum twee verschillende soorten snoep.
     Meer variatie betekent vaak ook meer eten.
5. Overdrijf niet in de hoeveelheid snoep. Vaak komt de Sint ook nog langs op school,
     de jeugdbeweging, sportclub, bij de grootouders, peter en meter, … 
6. Zet het snoepgoed enkele dagen na 6 december weer uit het zicht.
7. Motiveer je kinderen om eerst gezond te eten en pas nadien te snoepen.

Sinds kort zijn er in de Brug van 
Vroenhoven enkele zoektochten voor 
kinderen uitgewerkt. Zou jouw kind wel 
eens willen weten hoe het is om schipper 
te zijn? Dan neemt Kapitein Bob hem/
haar mee op avontuur! Samen met 
Kapitein Bob moet er een codewoord 
gekraakt worden. De nieuwe zoektocht 
met invulboekje is aangepast per 
lee� ijdscategorie. Er zijn boekjes voor 
het 1ste en 2de leerjaar, het 3de en 4de 
leerjaar en het 5de en 6de leerjaar.  

Meer fan van speurwerk? Help Mathieu dan 
zijn speelgoed te vinden in het museum! 
Welk avontuur je ook kiest, de inspanning 
wordt beloond. Geef het ingevulde boekje af 
aan het onthaal en krijg een leuke beloning 
in de plaats!

Meer informatie op
www.debrugvanvroenhoven.be.

NIEUW! ZOEKTOCHTEN IN
BRUG VAN VROENHOVEN 

DE SINTSCHOEN IN BALANS

RĲ VAARDIGHEIDSCURSUSSEN VOOR 252 JONGEREN

Omwille van de coronacijfers worden er dit jaar geen dorpsrestaurants 
meer georganiseerd. Ook de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie voor 
inwoners zal niet doorgaan.
Voor meer informatie over de dorpsrestaurants of een warme babbel 
kan je steeds terecht bij het Sociaal Huis op het nummer 012 44 09 10.


