
      

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 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 | Pauly Marina, Marina.Pauly@riemst.be, gsm 0475 93 90 04 | 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 | Eycken Mathieu, Mathieu.Eycken@riemst.be, gsm 0479 44 22 86
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: Mieke Loyens)

CD&V Paule Jackers Ann, annpaule.jackers@hotmail.com, gsm 0495 53 14 72
Onclin Rachelle, rachelle.onclin@gmail.com, gsm 0499 56 68 98 | Nicolaes Jean,  
jean.nicolaes@telenet.be, gsm 0497 06 01 39 -   | Nijs Frans, frans.nijs@skynet.be 
gsm 0486 87 72 83
OPEN VLD Durlet Anton, antondurlet@telenet.be, gsm 0472 62 82 06
Onclin Jos, jos.onclin@openvdl.be, gsm 0471 41 73 83
N-VA Gielen Etienne, etienne.gielen@telenet.be, gsm 0495 64 71 72 |
Louwagie Marc , marc.louwagie@n-va.be, gsm 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 - dorpen -en plattelandsbeleid - burgerzaken 

CHRISTIAN BAMPS - tweede schepen - CD&V
Christian.Bamps@riemst.be
gsm 0495 46 46 53
Bevoegdheden: Verkeersveiligheid/mobiliteit – openbaar 
vervoer - sport - feesten, evenementen en kermissen 
-  ontwikkelingssamenwerking - toerisme - Europese 
aangelegenheden

ANJA SLANGEN - vierde schepen - CD&V
Anja.Slangen@riemst.be
gsm 0479 40 20 46
Bevoegdheden: Onderwijs- volwasseneneducatie – 
deeltijds kunstonderwijs - kinderopvang - gezin – Huis 
van het kind - cultuur – vrijwilligerswerking – bibliotheek 
-  organisatiebeheersing

PETER NEVEN - derde schepen - CD&V
Peter.Neven@riemst.be
gsm 0474 52 52 81
Bevoegdheden: Land –en tuinbouw – jeugd -
‘Culturodroom’ - leefmilieu, klimaat & duurzame ontwikkeling 
- dierenwelzijn - erfgoed - heemkunde - monumenten en 
landschappen - archeologie - archief

MIEKE LOYENS - vijfde schepen - CD&V
Mieke.Loyens@riemst.be 
gsm 0471 63 13 21
Bevoegdheden: voorzitter bijzonder comité voor de 
sociale dienst – welzijn - senioren - sociale tewerkstelling 
- 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: 078/ 170 170
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
JOBBONUS

Meer dan 700.000 Vlamingen 
hebben recht op een jobbonus. Het 
gaat dan steeds over werknemers 
die minder dan 2.500 euro bruto 
per maand verdienen. Iedereen die 
recht heeft op de bonus, krijgt een 
persoonlijke brief van de Vlaamse 
overheid. Deze brieven worden 
tussen november 2022 en begin 
2023 verstuurd. Wie bijkomende 
vragen heeft, kan contact opnemen 
met het gratis informatienummer 
0800 61106. Dit telefoonnummer is 
er enkel voor de jobbonus. 

SLUITINGSDAGEN 
GEMEENTEHUIS

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is het 
gemeentehuis gesloten. Enkel op 
dinsdag 27 december (9.00 u. tot 
12.30 u.) en vrijdag 30 december 
(9.00 u. tot 13.00 u.) is de dienst 
bevolking geopend. Je dient een 
afspraak te maken. Plan je afspraak 
tijdig (online) in.
www.riem.st/afspraak

DWAALLICHTJESTOCHT

Kom op woensdag 28 december 
naar Genoelselderen voor de 
Dwaallichtjestocht, een sfeervolle 
wandeling vol verhalen, lichtjes 
en een vuurspektakel als afsluiter. 
Opgelet: de plaatsen zijn beperkt 
en daarom is inschrijven met een 
tijdslot verplicht. Om de 20 minuten 
vertrekt een groep van maximum 30 
deelnemers.
riem.st/dwaallichtjestocht  

RODE KRUIS

In januari en februari organiseert 
het Rode Kruis Riemst de 
combinatiecursus Eerste Hulp en 
Helper in Dienstencentrum De 
Linde. De 12 lessen gaan telkens op 
maandag en woensdag door, van 
19.00 u. tot 21.00 u. De startdatum 
van de cursus is maandag 9 januari 
2023. Het examen is op woensdag 22 
februari 2023. Wie slaagt, krijgt een 
brevet. Inschrijven kan tot uiterlijk 
vrijdag 23 december.

GEMEENTERAAD DECEMBER

De gemeenteraad van december 
gaat door op maandag 12 
december om 20.00 u. in de 
raadzaal van het gemeentehuis. 
Zoals gewoonlijk start om 19.45 
u. een vragenkwartiertje. Zowel 
de zitting van de gemeenteraad 
als het vragenkwartiertje is 
publiek toegankelijk.

BEGRAAFPLAATSEN

Al meer dan 250 grafconcessies 
werden verlengd sinds de aan-
plakbordjes op de verschillende 
Riemstse begraafplaatsen staan. 
Alle informatie over dit project 
lees je op onze website. 
riem.st/begraafplaatsen 

BLOKBAR

In december en januari kunnen 
studenten weer blokken in 
DC De Linde. Dit kan elke dag, 
behalve op maandagen. Tijdens 
de kersvakantie is het lokaal wel 
geopend op maandagen. 

  

       

VOORWOORD

Beste Riemstenaar

De laatste maand van het jaar is alweer 
aangebroken. We geven de kerstboom 
een plaats in onze woonkamer, gaan op 
zoek naar cadeautjes voor onze geliefden 
en treffen alle voorbereidingen voor een 
gezellige eindejaarsperiode. Samen met 
familie of vrienden beleven we onze jaarlijkse 
kersttradities.
Voor sommige gezinnen kan de feestmaand ook 
zorgen geven en is het een financieel moeilijke 
tijd. De gemeente Riemst laat niemand los in deze 
periode. Er lopen heel wat sociale initiatieven 
voor onze meest kwetsbare inwoners. Ook 
de dorpsrestaurants zijn in kerststemming en 
serveren een feestelijk menu.
Wil je tijdens de kerstvakantie de kerstsfeer al 
wandelend opsnuiven in onze gemeente? Kom 
dan naar de Dwaallichtjestocht van de dienst 
jeugd, volg de lichtjes en laat je verrassen 
door een prachtige wandeling doorheen 
Genoelselderen.
Als bestuur investeren we blijvend in veiligheid. 
Dat doen we onder andere door in te zetten op 
preventie en sanctionering en door intensief 
samen te werken met brandweer, hulpdiensten 
en politie. In deze editie van de 37Zeventig 
presenteren we u enkele hoofdpunten uit het 
jaarrapport 2021 van de politiezone Bilzen-
Hoeselt-Riemst.
We blikken op deze cover ook nog even vooruit 
naar een nieuwe toeristische trekpleister die 
Visit Limburg over enkele jaren in onze gemeente 
zal uitrollen.
Namens het volledige gemeentebestuur wens 
ik u van harte warme en fijne feestdagen toe. 
Geniet van het gezellig samenzijn met elkaar.

Anja Slangen 

Onderwijs – volwasseneneducatie – deeltijds 
kunstonderwijs - kinderopvang - gezin – Huis 
van het Kind - cultuur – vrijwilligerswerking – 
bibliotheek -  organisatiebeheersing

Een nieuwe toeristische trekpleister komt naar Riemst! In de groeve 
van Mathuus zullen werken worden uitgevoerd om de oude groeve 
een nieuwe bestemming te geven: Fietsen Onder De Grond. Tijdens 
de gemeenteraad van 14 november werd een overeenkomst tussen de 
gemeente Riemst en CBR Cementbedrijven, eigenaar van de groeve, 
goedgekeurd. Het toeristisch fietsproject wordt in samenwerking met 
Visit Limburg gerealiseerd. 

De fietservaring Fietsen Onder De Grond komt naast Trekweg Cavei, 
het jaagpad langs het Albertkanaal van Vroenhoven naar Kanne. De 
mergelgang van zo’n 350 meter lang zal evenwijdig met het jaagpad 
komen. 

Ondergronds erfgoed

De ondergrondse route dompelt fietsers onder in onze gekende 
mergelondergrond. Mergel is bepalend geweest voor de geschiedenis 
van Riemst, maar ook voor de werkgelegenheid en het toerisme. In 
het nieuwe project staat veiligheid voorop: het fietspad krijgt over 
een lengte van 150 meter openingen met zicht op het kanaal. De 
andere helft wordt wat donkerder gemaakt, zodat fietsers een echt 
ondergronds gevoel krijgen. Verlichting is altijd gegarandeerd, onder 
meer dankzij openingen van bovenaf. Het jaagpad langs het kanaal 
blijft ook toegankelijk voor fietsers, zodat er een alternatief is voor wie 
zijn of haar tocht liever bovengronds voortzet.

Toeristische boost

Limburg als bestemming staat sterker dan ooit in de toeristische markt. 
We verwachten dat heel wat extra toeristen Riemst gaan bezoeken, 
omdat ze het ondergronds fietsen willen beleven. Maar we willen hen 
natuurlijk ook de rest van Riemst laten zien. Op die manier willen we 
al onze (toeristische) ondernemers in contact brengen met die extra 
bezoekers.

Recreatief fietsen maakt onlosmakelijk deel uit van het Limburgse 
DNA. Met de fietsstrategie 'Cycling Synergy' zet Visit Limburg maximaal 
in op innovaties op het fietsroutenetwerk. Werden eerder al geopend: 
Fietsen door het Water in Bokrijk (1.6 miljoen bezoekers sinds 2016), 
Fietsen door de Bomen in Bosland (780.000 bezoekers sinds 2019) en 
Fietsen door de Heide in het Nationaal Park Hoge Kempen (320.000 
bezoekers sinds 2021).

Masterplan Kanne

Ondertussen wordt er bij de gemeente Riemst achter de schermen 
ook gewerkt aan het ‘Masterplan Kanne’. Dat masterplan staat voor 
het evenwicht tussen de (fiets)toeristen die onze gemeente zullen 
aandoen en onze eigen inwoners. Binnen dat masterplan bekijken 
we bijvoordbeeld een herinrichting van de kanaalomgeving en 
aanpassingen aan het parkeerbeleid.

Heb je voor je onderneming een omgevingsvergunning nodig voor je activiteiten? 
Veel bedrijfsleiders en zelfstandigen weten het niet of zijn zich er niet van bewust. In 
februari 2017 werden de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de 
verkavelingsvergunning samengevoegd tot de omgevingsvergunning. De milieuvergunning 
was van bepaalde duur. De omgevingsvergunning is van onbepaalde duur. 

Eerst en vooral hangt het af van de soort activiteiten of je onderneming een omgevingsvergunning nodig 
heeft. Zorg ervoor dat je weet of je onderneming onder klasse 1, 2 of 3 valt. Dat kan je nagaan door een 
snelle screening te doen in de VLAREM-wegwijzer: www.riem.st/wegwijzer

Ondernemingen in klasse 1 en 2 hebben een vergunning nodig, ondernemingen in klasse 3 hebben 
enkel een meldingsplicht, omdat die beschouwd worden als het minst milieubelastend. 

Weet dat niet enkel landbouwbedrijven, productiebedrijven of ondernemingen in de industriële sector 
een omgevingsvergunning nodig hebben. Ook bijvoorbeeld een wellness, garage, feestzaal of een lasser 
hebben een omgevingsvergunning nodig. Net zoals elke onderneming die afvalwater loost, gevaarlijke 
producten heeft staan of met machines werkt. Maar ook voor het spelen van luide muziek of het houden 
van dieren heeft u een omgevingsvergunning nodig. 

OUDE MILIEUVERGUNNINGEN

Heb je een oude milieuvergunning? Kijk dan ook steeds na of deze aan hernieuwing toe is. De 
hernieuwing van jouw oude milieuvergunning moet tussen de 24 en 12 maanden voor de vervaldatum 
worden aangevraagd. Opgelet! De overheid verwittigt je niet wanneer de vervaldatum eraan komt. 
Je bent ook zelf verantwoordelijk om vergunningen te laten aanpassen wanneer wijzigingen worden 
doorgevoerd. 
   

 OMGEVINGSVERGUNNING 
NODIG?

In november werden enkele middenbermen op de Tongersesteenweg en Maastrichtersteenweg 
aangepast. Volgend jaar krijgen we daardoor minder gazon en meer bloemrijk grasland. 

Bloemrijke bermen en graslanden zijn niet alleen kleurrijk en mooi om naar te kijken, ze vormen ook een 
belangrijke voedselbron voor bijen, vlinders en andere insecten. Deze bermen en graslanden worden 
niet meer volledig strak gemaaid. Ze worden twee keer per jaar gemaaid om de bloemenweelde in stand 
te houden. Daardoor zien ze er wat wilder uit. Maar we hebben bloemrijke bermen en graslanden hard 
nodig… 

INSECT IN NOOD

De bloemrijke bermen en graslanden zorgen ervoor dat de bodem minder snel uitdroogt en de 
omgeving minder snel opwarmt. Anderzijds wordt de biodiversiteit opgekrikt. Het gaat niet goed met 
onze insecten. De laatste 30 jaar is 75% van onze insecten verdwenen. Daarom zet de gemeente zich 
actief in op het creëren van bloemrijke bermen en graslanden. In het voorjaar neemt de gemeente ook 
opnieuw deel aan de campagne Maai Mei Niet en worden zones die niet intensief gebruikt worden 
minder vaak gemaaid. De bloemrijke bermen en graslanden zijn onderdeel van een groot pakket aan 
maatregelen om het hoofd te bieden aan de klimaat- en biodiversiteitscrisis. 

VOLGENDE GEMEENTERAAD:
De gemeenteraad van december gaat door op maandag 12 december 
om 20.00 u. in de raadzaal van het gemeentehuis.

Op 20, 21 en 22 december zijn ook de dorpsrestaurants in 
kerststemming. De laatste dorpsrestaurants van het jaar 
zitten in een kerstjasje met aangepaste feestmenu’s. 

Als starter staan er feestelijke roomsoepen op het menu. 
Vervolgens kan er in Vlijtingen gesmuld worden van kalkoen 
à l’orange, in Kanne van gebraad met jagerssaus en in Riemst 
van varkenshaasje met grand-mèresaus. Voor iedereen wordt 
een kerstdessert van de chef voorzien. 

Reserveer tijdig je plaats, want tijdens deze editie van het 
dorpsrestaurant is het drukker dan gebruikelijk. Voor Vlijtingen 
(20 december) en Kanne (21 december) doe je dit door te 
bellen naar 012 44 09 10. Voor het dorpsrestaurant in Riemst 
(22 december) bel je naar 012 26 88 90. Het kerstmenu kost, 
net zoals een gewoon dorpsrestaurant, €5 per volwassene. 
Kinderen betalen de helft. Water is inbegrepen in de prijs, 
andere dranken worden verkocht aan democratische prijzen. 

DORPSRESTAURANTS
IN EEN KERSTJASJE

ASBESTATTEST VERPLICHT

WELKOM BLOEMRIJKE BERM

 

FIETSEN ONDER DE GROND

Tijdens de kerstvakantie zijn de gemeentelijke diensten gesloten van zaterdag 24 december tot en met zondag 1 januari. Enkel op 

dinsdag 27 en vrijdag 30 december in de voormiddag is de dienst bevolking geopend op afspraak. Maak tijdig je afspraak!

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest 
in Vlaamse gebouwen en woningen in kaart brengen. Het gaat om 
woningen gebouwd voor 2001. 

Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen moet Vlaanderen 
tegen uiterlijk 2040 asbestveilig zijn. Daarom wordt vanaf 23 november 
2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen 
van voor 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of 
een gebouw van voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is 
de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te 
bezorgen aan de (nieuwe) huurders. 

In gebouwen van na 2000 is het gebruik van asbesthoudende materialen 
verboden. Heb je toch nog twijfels over bepaalde materialen, dan vind je in het 
postinterventiedossier alle informatie over de materialen die in het gebouw 
aanwezig zijn. Voor gebouwen gebouwd of verbouwd vanaf 1 mei 2001 is een 
postinterventiedossier verplicht.

Meer info over het asbestattest: ovam.vlaanderen.be/het-asbestattest



GEFLITST

1. Halloweenfuif 
 Kinderen konden lekker griezelen en feesten op een boot tijdens de 

Halloweenfuif. 

2. Herdenkingen
 In heel de gemeente werden herdenkingen in het kader van 

Wapenstilstand georganiseerd. Deze foto werd in Vlijtingen genomen. 

3. Herfstjogging
 Maar liefst 250 lopers en wandelaars trotseerden de wind tijdens de 

herfstjogging in Genoelselderen.

4. Seniorensportdag
 De warmste 28 oktober sinds het begin van de metingen lokte heel wat 

fietsers naar de Seniorensportdag bij sporthal Op ’t Reeck. 

1

2

3

4

Een leuke foto gemaakt in Riemst? Laat het ons weten door @gemeenteriemst 
of @visitriemst te taggen op Instagram. Of gebruik de hashtags #riemstliefde of 
#visitriemst. Foto’s kunnen ook ingestuurd worden naar communicatie@riemst.be. 
Hou de 37Zeventig in het oog om te weten of we jouw foto selecteerden… 

Jouw evenement hier ook zien verschijnen? Geef je activiteit in via www.uitdatabank.be! 
Evenementen die plaatsvinden in januari dienen vóór 5 december te zijn ingevoerd in de 
UiTdatabank.

JAARRAPPORT POLITIEZONE

RIKI RANGER RUIMTE OP

Begin november publiceerde de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst het jaarverslag 2021. 
Om te beginnen het opvallendste nieuws: In 2021 waren er opvallend minder misdrijven 
dan in 2020. 

Na een sterke daling van het aantal diefstallen in lockdownjaar 2020, zien we in 2021 opnieuw 
een daling wat betreft het autodiefstallen. Het cijfer blijft echter laag in vergelijking met de jaren 
voor de lockdown: 3 autodiefstallen in 2021 tegenover 6 in 2017 of zelfs 14 in 2019. Bij de diefstal 
van fietsen zien we hetzelfde gegeven.

Werken op afspraak

Sinds de coronacrisis werkt het onthaal van de politie op afspraak. In 2021 werden er 2675 
afspraken ingepland. Het wijkkantoor van Riemst was goed voor 15,6% van de afspraken: 
417. De meeste afspraken worden ingepland om een aangifte te doen van het verlies van een 
bepaald document zoals een identiteitskaart. 

Cybercriminaliteit

De opvallendste trend binnen 
de aangiften is het fenomeen 
cybercriminaliteit. Oplichters 
hebben duidelijk proberen te 
profiteren van de coronacrisis en 
hun activiteiten van achter een 
scherm verdergezet. In 2020 steeg 
het aantal aangiftes exponentieel 
tot 332. In 2021 bleef dat cijfer 
vrijwel stabiel: 307 aangiften. Deze 
misdaadvorm is duidelijk een 
blijver en vraagt om een correcte 
aanpak. 

Verkeersongevallen

De politiezone staat al jaren aan 
de top wat betreft het minst 
aantal ongevallen. In 2021 zien 
we een lichte daling van het 
totaal aantal verkeersongevallen 
binnen onze zone: van 522 naar 
506. Helaas is er wel een stijging 
van het aantal letselongevallen 
en feiten van vluchtmisdrijf. Via de 
sociale media van de politie en de 
gemeente wordt sterk ingezet op 
sensibilisering rond verkeersveiligheid.

Het volledig jaarverslag lees je online: riem.st/jaarverslag-politie  

 

Tijdens de herfstvakantie kreeg de Jeugddienst een leuke mail van één van de Riki 
Rangers. Ann-Sofie, verantwoordelijk voor de speel- en ontmoetingsplek in Val-Meer, 
ging tijdens haar vrije dagen op pad met grijper en vuilniszakken en verzamelde afval 
langs de Leemkuilstraat en Toekomststraat. Het resultaat? 5 volle vuilniszakken!

WAT DOEN DE RIKI RANGERS?

Sinds het voorjaar van 2022 zetten Riki Rangers zich in voor de verschillende speel- en 
ontmoetingsplekken in Riemst. De Riki Rangers zijn kinderen tussen 6 en 12 jaar. Ze helpen 
de gemeente met de ‘bewaking’ van de pleintjes, melden van eventuele gebreken, maar ook 
vandalisme of zwerfvuil en proberen het pleintje proper te houden.

DECEMBER

NIGHT AT THE MUSICAL  | 03/12 | 19:00 – 23:00
Een avond vol muziek met zang en lichtshow gebracht
door K.H. de Kristene Gildebroeders Val-meer.
Locatie:  Sint Stephanuskerk, Bampstraat 2, Val-Meer
Contact:  0488 48 97 33 / edmond_vanroy@hotmail.com  

GOLDEN CLASSICS CONCERT 20 | 10/12 | 20:00 – 22:30
Twintigste editie van het Golden Classics Concert.
Wij eren de fenomenale filmcomponist op gepaste wijze met een "Tribute to John Williams".
Locatie:  't Paenhuys Riemst, Paenhuisstraat 11, Riemst
Contact:  012 45 11 39 / volksgalm@telenet.be 
Kostprijs:  €12,5

KLEINVEETENTOONSTELLING | 10 - 11/12 
Jaarlijkse tentoonstelling van kleindieren. Diverse rassen konijnen, hoenders, krielen, duiven, 
park- en watervogels strijden voor de titel van het mooiste dier van de show!
  Zaterdag 10 december 2022 van 15.00 u. tot 21.00 u.
  Zondag 11 december 2022 van 10.00 u. tot 16.00 u.

Locatie:  PCC Millen, Tikkelsteeg 7, Millen (Riemst)
Contact:  www.deparel.tk 
Kostprijs:  Basistarief: €3 – Kinderen: gratis

KERSTCONCERT | 11/12 | 15:00 – 18:00
Kerstconcert, georganiseerd door het Koninklijk Zangkoor De VAL-se MEER-els
met medewerking van zangkoor Silvatica uit Bilzen en zangkoor Cantemus uit Tongeren. 
Locatie:  Zaal De Bond, Bampstraat 8c, Val-Meer

GEZELLIGE KERSTMARKT | 11/12 | 10:00 – 17:00
Gezellige kerstmarkt met producten van ambachtelijke makers uit de buurt.
Locatie:  De Jambrouwerij, Valmeerstraat 123, Val-Meer
Contact: 0470 85 21 10   

VOORLEESHALFUURTJE: KIES EEN KERSTBOOM | 14/12 | 14:30 – 15:00
Houd jij ook van de kerstboom versieren? Dan is dit het ideale verhaal voor jou.
Kies een kerstboom uit, neem hem mee naar huis en versier hem
met glanzende ballen en slingers. Voor kerstelfjes vanaf 3 jaar.
Locatie:  De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst
Contact:  bib@riemst.be 
Kostprijs:  Gratis

DE WARMSTE WINTERWANDELING | 16/12 | 19:00 – 23:00
Ten voordele van projecten rond kansarmoede. Om 19.15 u. kan je wandelen
onder begeleiding van Jan Peumans. Tussen 19.00 u. en 20.00 u. is het vrij vertrek.
Inschrijving is inclusief een glaasje wijn bij Wijnkasteel Genoels-Elderen
Locatie:  PC Membruggen, Nolkensstraat 5, Membruggen
Contact: NVA Riemst 
Kostprijs:  €5

X-MAS PARTY 2022 | 17/12 
Locatie:  Zaal C.O.C. "onder de kerk", Brugstraat, Kanne
Contact: COCK vzw  
Kostprijs:  Gratis 

KINDER KERST KNUTSEL  | 18/12 | 14:00
Locatie:  Zaal C.O.C. "onder de kerk", Brugstraat, Kanne
Contact: COCK vzw
Kostprijs:  €3

WINTERWANDELING | 18/12 
Winterwandeling doorheen de natuur van het mergellandschap van Riemst.
Locatie:  Zaal De Geel, Grote straat 74, Val-Meer (Riemst)
Contact: Koninklijke Harmonie De Kristene Gildebroeders

DE EERSTE SCHOOLDAG VAN MILAN | 21/12 | 10:00 – 11:00
Locatie:  De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst
Contact: info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be  
Kostprijs:  Gratis

DWAALLICHTJESTOCHT | 28/12 | 17:00 – 22:00
Een tocht doorheen Genoelselderen waar leuke verhalen worden verteld en op het einde een 
apotheose van vuurspektakel. De deelnemers vertrekken in groepen en schuiven door naar de 
volgende verteller. Deze vinden ze terug door de lichtjes te volgen.
Locatie:  Sint-Maartenshof, Sint-Maartenstraat 54, Genoelselderen
Contact: jeugd@riemst.be
Kostprijs:  Basistarief: €5 - Sociaal tarief: €2,5
Inschrijven:  riem.st/dwaallichtjestocht

In de feestmaand december genieten we van cadeautjes, 
gezellig samenzijn en lekker eten. Voor veel gezinnen is 
het financieel een moeilijke periode. Zeker nu de winter 
gaat intreden en de kosten om ons huis te verwarmen de 
hoogte ingingen. De gemeente Riemst wil opkomen voor 
de kwetsbare personen in de samenleving. We willen als 
gemeente van december een zo warm mogelijk maand 
maken. We lichten enkele sociale initiatieven toe. 

FEEËNBOOM

Het Sociaal Huis, de jeugddienst, Rap op Stap en Kind en 
Gezin slaan de handen in elkaar. In het gemeentehuis, 
Villa Neven en De Boekerij worden ‘Feeënbomen’ 
geplaatst. Het idee van de Feeënbomen komt van VZW 
The Good Witches. Kwetsbare gezinnen konden 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 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 woensdag 30 november 2022 kan je een wens 
uit één van de bomen komen plukken. In de week voor 
Kerstmis wordt er in alle anonimiteit voor gezorgd dat de 
cadeautjes thuis bij de kinderen terechtkomen.

INZAMELING VOEDSELBANK

Begin december sporen we ook de scholen aan om 
producten in te zamelen die gebruikt kunnen worden voor 
de voedselbank van december. We vragen zowel aan de 
gemeentelijke als de vrije basisscholen van Riemst om een 
aantal basisproducten te verzamelen:

• Dierenvoeding
• Verzorgingsproducten
• Shampoo
• Douchegel
• Wasmiddel
• Tandpasta
• Tandenborstels
• Schoonmaakproducten
• Koekjes en drankjes

De scholen verzamelen de producten en alles wordt op 
12 en 13 december opgehaald en verzameld door de 

Technische Dienst. Nadien zorgt het Sociaal Huis ervoor 
dat de gezinnen die het nodig hebben de producten 
ontvangen.

WINKEL OP WIELEN

Een andere concrete actie die onze gemeente onderneemt 
rond armoedebestrijding is de Winkel Op Wielen. Sinds 
maart staat in Membruggen maandelijks een ‘sociale 
kruidenier’. Hier kunnen gezinnen die er recht op 
hebben aan gunstige tarieven alledaagse inkopen doen. 
Momenteel maken zo’n 100 gezinnen uit Riemst gebruikt 
van de Winkel op Wielen. Tijdens de maandelijkse 
openingsdag is ook telkens een medewerker van het 
Sociaal Huis aanwezig om in gesprek te gaan met de 
bezoekers. Zo kan de gemeente sneller inspelen op de 
noden die er zijn. De Winkel Op Wielen is mede mogelijk 
dankzij het werk van enkele vrijwilligers, iets waar we erg 
dankbaar voor zijn. 

Meer informatie over dit initiatief? Contacteer het Sociaal 
Huis op sociaalhuis@riemst.be of 012 44 09 10.

Zoek je in de winter ook steeds de gezelligheid op? Blijf 
lekker binnen met een goed boek van de bib. Nog geen 
inspiratie voor je volgende boek? Ontdek 5 manieren om 
in De Boekerij boeken te ontdekken die je graag wil lezen.

1. HET BIBTEAM
Het team van de bibliotheek kent de collectie door en door. Op 
zoek naar een goed boek? Kom gerust even langs in de bib en 
spreek een medewerker aan.

2. NIEUWE AANWINSTEN
Lees jij graag de nieuwste boeken? Zowel in de bib als op de 
website vind je steeds de nieuwste boeken op een rijtje. Wij 
houden onze collectie up-to-date zodat jij het laatste boek van 
je favoriete schrijver snel kan lenen. 

 3. THEMATAFEL
Elke maand stellen wij een thematafel samen die we vullen 
met interessante boeken over een bepaald onderwerp. Laat 
je verrassen door het thema en ontdek boeken die je anders 
niet zou kiezen.

4. MIJN LEESTIPPER
De digitale leestipdienst Mijn Leestipper selecteert speciaal 
voor jou leestips uit de collectie van de bib. Op basis van je 
leesprofiel en leenhistoriek ontvang je elke maand een lading 
vers leesvoer. Meld je eenvoudig aan met je Mijn Bibliotheek-
profiel en ontdek welke boeken jou op het lijf geschreven zijn.

5. BIEBLO 
Voor kinderen is het vaak moeilijk om een boek te kiezen: 
wat een aanbod! De bib helpt deze jonge lezers een handje. 
Met Bieblo vinden 6- tot 14-jarigen spelenderwijs boeken die 
aansluiten bij hun interesses. En Bieblo stelt nooit teleur, want 
de boeken zijn altijd aanwezig in de bib op dat moment. Het 
spel staat standaard open op de tablet bij de kinderafdeling 
in onze bib.

WARMSTE MAAND

BOEKENTIPS

RIEMST SELECTEERT
DUURZAME HELDEN

Tijdens de week van de duurzaamheid verkozen we de Duurzame Helden van de gemeente Riemst. De winnaar? 
Kringwinkel Reset! De Mooimakers, de grazende mergellandschapen en de Riki Rangers (ex aequo tussen die laatste 
twee) vervolledigen het podium.  

Dit jaar focuste de week van de duurzaamheid op Duurzame Helden die bijdragen aan één van de basisprincipes van de 
Sustainable Development Goals: 'Leave no one behind'. Dit staat voor het engagement om armoede uit te roeien, een 
einde te maken aan discriminatie en uitsluiting, en te verzekeren dat de meest kwetsbare groepen in onze samenleving 
toch alle kansen krijgen. De komende edities van de 37Zeventig laten we jullie door middel van een kort portret 
kennismaken met de top 5 van onze Duurzame Helden.

DE EINDSTAND:

1. Kringwinkel Reset

2. De Mooimakers

3. Schapenkudde mergellandschapen & Riki Rangers

4. Helpende Handen Riemst

5. Meyers Softfruit

Hoe kwam deze eindstand er?  Tijdens 
de week van de duurzaamheid konden 
de medewerkers van de gemeente 
Riemst hun Duurzame Helden 
nomineren. Vervolgens konden leden 
van de milieuraad, medewerkers van 
de gemeente Riemst en gemeente-
raadsleden kiezen wie voor hen de 
ultieme Duurzame Held van onze 
gemeente is.

Let op: wanneer er veel evenementen zijn, kunnen ze soms niet allemaal worden opgenomen 
in deze katern. Online zijn steeds alle evenementen in Riemst te raadplegen.


