
Ook in 2022 blijft het gemeentehuis op afspraak werken.

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 | 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 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 Durlet Anton, antondurlet@telenet.be , gsm 0472 62 82 06
Jos Onclin, jos.onclin@openvdl.be, gsm 0471 41 73 83
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 14 februari 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

ANJA SLANGEN - derde schepen - CD&V
Anja.Slangen@riemst.be
gsm 0479 40 20 46
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

MIEKE LOYENS - vijfde schepen - CD&V
Mieke.Loyens@riemst.be 
gsm 0474 72 42 57
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
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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
SPEELSTRAAT AANVRAGEN
Wil jij deze zomer ongestoord in de 
eigen straat kunnen spelen?
Je kan nu al aanvragen om van jouw 
straat een speelstraat te maken 
komende zomer. Jouw straat, of een 
gedeelte ervan, wordt dan tijdelijk 
voorbehouden om te spelen.
Dit betekent dat de straat uitsluitend 
toegankelijk is voor voetgangers, 
fietsers en auto’s van bewoners.
De auto’s mogen er enkel stapvoets 
rijden. Een aanvraag doe je via
www.riem.st/speelstraten. 

KLIMAATBOOM ZOEKT TUIN
Wil jij meer weten over de positieve 
effecten van bomen in jouw tuin? 
En ben je op zoek naar tips? In 
samenwerking met Centrum 
Duurzaam Groen en Limburg.net 
organiseert de gemeente Riemst een 
gratis online infosessie ‘Klimaatboom 
zoekt tuin’. De infosessie gaat door op 
donderdag 20 januari 2022 van 20u00 
tot 22u00. Deelnemers ontvangen 
een kortingsbon van 20 euro voor de 
aankoop van een boom.
Meer informatie en inschrijven op 
www.centrumduurzaamgroen.be
of bij onze milieudienst:
milieu@riemst.be.

ORCHIS BOOMPLANTACTIE
Ook dit jaar organiseert Orchis 
een boomplantactie. Inheemse en 
streekeigen boompjes en struiken 
zijn aan democratische prijzen 
te koop. De opbrengst van de 
Boomplantactie wordt gebruikt voor 
bescherming van natuur in Riemst en 
de rest van Limburg. Bestellen kan 
tot 7 februari. De bestelformulieren 
zijn terug te vinden op de website 
van Orchis (www.orchisvzw.be) en bij 
de milieudienst van de gemeente. 

OPENDEURDAG PCVO
In februari starten de nieuwe 
cursussen voor volwassenen in 
Dienstencentrum De Linde in  Riemst. 
Op dinsdag 18 januari van 18.00u 
tot 21.00u is er een informatie- en 
inschrijvingsmoment. Je kan onder 
meer inschrijven voor cursussen 
fotografie, computercursussen, 
kooklessen en lessen over online 
veiligheid. Meer informatie via
pcvovoeren@limburg.be of
erik.coenegrachts@riemst.be. 

HONDENPOEP
Iedereen die met zijn hond wandelt, 
moet een hondenpoepzakje kunnen 
voorleggen en, indien nodig, het 
hoopje opruimen. Jammer genoeg 
houdt niet iedereen zich aan deze 
regel, met vervelende gevolgen van 
dien. De verantwoordelijkheid om 
Riemst hondenpoep vrij te houden 
ligt volledig bij de baasjes. In het GAS-

reglement staat dat het opruimen 
van hondenpoep verplicht is. Voor 
het niet opruimen van hondenpoep 
kan de boete oplopen tot € 250.

ENKEL STIL VUURWERK
In Riemst is tijdens de nacht van 
31 december op 1 januari enkel 
geluidsarm vuurwerk toegelaten 
en dit tussen 23u30 en 00u30. 
Verschillende studies tonen 
aan dat geluidsarm vuurwerk 
draaglijker is voor dieren. Zeker 
in een plattelandsgemeente als 
Riemst met veel veebedrijven en 
huisdieren is het aangewezen om 
enkel nog geluidsarm vuurwerk toe 
te laten.

BLOKKEN IN DE BLOKBAR
Zoek jij nog een rustig plekje om te 
studeren? Begin december opende 
de Blokbar in Dienstencentrum De 
Linde. Je kan hier met een kleine 
groep studenten samen blokken. 
Uiteraard volgen we de geldende 
coronamaatregelen. De Blokbar is 
nog geopend tot eind januari en 
inschrijven kan nog steeds. Dit kan 
via Whatsapp (0479 10 88 62) of 
mail ( jeugd@riemst.be). 

ZIN IN EEN ZOTTE VAKANTIEJOB?
De jeugddienst en de dienst 
kinderopvang zijn op zoek naar 
gemotiveerde animatoren voor 
verschillende activiteiten tijdens 
de zomervakantie. Ben jij in 2022 
minimum 16 jaar en heb je zin in 
een zotte vakantiejob?
Neem dan contact op met de 
jeugddienst (jeugd@riemst.be)
of de dienst kinderopvang 
(kinderopvang@riemst.be). 
Solliciteren kan tot en met
10 februari. 

  

VOORWOORD

Beste Riemstenaar
2021 is voorbij. We kijken terug op een jaar 
vol uitdagingen en blikken hoopvol vooruit 
naar 2022. Bij het overmaken van onze 
nieuwjaarswensen vorig jaar hadden we niet 
gedacht dat we nog steeds in de greep van het 
coronavirus zouden leven.
Onze beleidsploeg hee�  samen met de 
gemeentelijke diensten heel wat acties in petto 
om verder te werken aan een nog mooiere 
gemeente waar het fijn is om te leven, te wonen 
en te werken.

Van nu tot 2025 investeren we 32 miljoen 
euro in Riemst. We zetten in op vergroening, 
gezondheid, veiligheid en toerisme. Hiernaast 
vind je de belangrijkste projecten die op stapel 
staan. 
Voor een terugblik op de realisaties 2021 verwijs 
ik graag naar onze gemeentelijke website. 
Op www.riemst.be vind je een overzicht met 
de belangrijkste verwezenlijkingen van het 
afgelopen jaar.

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe 
samenstelling van het schepencollege. 
Raadsleden Anja Slangen en Mieke Loyens 
vervangen respectievelijk de schepenen 
Marina Pauly en Mathieu Eycken. We willen de 
uittredende schepenen van harte bedanken 
voor hun jarenlange engagement en wensen de 
nieuwkomers veel succes toe.

Het nieuwe jaar is het ideale moment om stil te 
staan bij onze gezonde en sportieve voornemens. 
In dit informatieblad vind je alvast inspiratie om 
deze voornemens waar te maken! Ook doorheen 
het jaar blijven we als  gemeente activiteiten 
organiseren om onze inwoners aan het sporten 
te krijgen en houden.

Een goede gezondheid is zonder twijfel het 
belangrijkste wat ik jullie kan wensen. Namens 
de leden van de gemeenteraad, de leden van het 
bijzonder comité van de sociale dienst en alle 
medewerkers van de gemeentelijke diensten 
wens ik je een gezond en gelukkig 2022 toe. 

Tot binnenkort.

Mark Vos
Burgemeester

Begin december doken voor het tweede 
jaar op rij drie Feeënbomen op in Riemst: 
eentje in het gemeentehuis, eentje in Villa 
Neven en eentje in De Boekerij. In deze 
bomen hingen in totaal 108 cadeauwensen 
van kinderen tussen 1 en 18 jaar oud uit 41 
kwetsbare Riemstse gezinnen. 

We deden begin december een oproep om 
een wens uit de boom te plukken en het 
cadeautje af te geven bij het Sociaal Huis. 
Zo zouden hopelijk alle kinderen iets krijgen 
tijdens de feestdagen. Net zoals vorig jaar 
gaven jullie massaal gehoor. Op twee dagen 
tijd werden alle cadeauwensen geplukt.

Als gemeente willen we iedereen bedanken 
voor deze en andere warme daden! Zo 
werden er ook massaal producten naar de 
voedselbank en inzamelpunten in de scholen 
gebracht. 

FEEËNBOOM: 108 CADEAU-FEEËNBOOM: 108 CADEAU-
WENSEN IN VERVULLING

In december werden de investeringsplannen 
van Riemst voorgesteld en goedgekeurd op 
de gemeenteraad. Van nu tot 2025 investeert 
Riemst een totaal van 32 miljoen euro in een 
groenere, gezondere en veiligere gemeente. 
Wat houden deze investeringen in voor de 
Riemstenaar? 

Verkeersveiligheid

Riemst investeert in een groenere, gezondere 
en veiligere gemeente
In december werden de investeringsplannen 
van Riemst voorgesteld en goedgekeurd op 
de gemeenteraad. Van nu tot 2025 investeert 
Riemst een totaal van 32 miljoen euro in een 
groenere, gezondere en veiligere gemeente. 
Wat houden deze investeringen in voor de 
Riemstenaar? 

Masterplan toeristisch Kanne en 
Vroenhoven

Toerisme in Riemt zit in de lift, maar er moet 
ook ingespeeld worden op de bezorgdheden 
en noden van de Riemstenaren. Het evenwicht 
tussen inwoners en toeristen staat centraal 
in dit masterplan ‘Toeristisch Kanne en 
Vroenhoven’. Er wordt gekeken naar opties 
rond een herinrichting van de kanaalomgeving 
met wandelboulevard en het opwaarderen van 
de omgeving rond de jachthaven. 

Sport en verenigingen

Over de herinrichting van de sport- en 
speelzone in Herderen (een investering van 1,4 
miljoen euro) lees je verder in deze 3770 nog 
veel meer. Dit is een investering die te maken 

heeft met veel domeinen, sport en jeugd 
bijvoorbeeld, maar ook het versterken van 
dorpen en de gezondheid van de Riemstenaar.

Op 1 januari start een beleidsmedewerker 
dorpen en gezondheid die hier nog meer op 
zal inzetten. En er zijn nog meer investeringen 
die te maken hebben met vrije tijd. In 
Vlijtingen wordt in 2022 werk gemaakt van 
een skateterrein (150.000 euro). In ’t Paenhuys 
krijgt de grote zaal een nieuwe geluid- en 
video-installatie, een investering van 180.000 
euro. Zo krijgen de Riemstse verenigingen 
meer mogelijkheden in deze zaal. 

Ken jij de oorsprong van de benaming
‘De la Brassinnestraat’?

Kanunnik en theoloog Michel François De la Brassinne 
werd in 1764 geboren in Herderen. Tijdens de Franse 
revolutie en de daaropvolgende bezetting door de 
Fransen verborg hij zijn oppositie tegen het nieuwe 
regime niet. Hij weigerde de eed van haat af te leggen en 
werd veroordeeld tot deportatie, zoals iedereen die de 
eed weigerde af te leggen. Volgens de overlevering dook 
hij samen met andere priesters onder in de mergelgrotten 
van Zichen-Zussen-Bolder.

Vanaf 1802 gaf hij les in Herderen aan jonge mensen die 
zich wilden voorbereiden op het priesterschap. Hij bleef 
lesgeven tot aan zijn dood in 1831. Uit dankbaarheid 
hebben oud-leerlingen een standbeeld voor hem 
opgericht. In Herderen is het beeld in het kerkportaal 
van de Sint-Jan-de-Doperkerk gekend als ‘de witte 
man’. Op 10 mei 1940 werd de kerk gebombardeerd 
door de Duitsers, maar als bij wonder bleef het beeld 
ongeschonden en wordt het nog steeds bewonderd in 
het portaal van de kerk. Michel François De la Brassinne 
ligt begraven in het familiegraf te Herderen.

Dit artikel kwam tot stand met dank aan GOGRI Riemst.

DE STRAAT EN ZĲ N VERHAAL

De feestdagen zijn (bijna) achter de rug 
en goede voornemens worden volop 
gemaakt. ‘Meer bewegen’ of ‘vaker 
buiten komen’ zie je vaak op de lijstjes 
verschijnen. Wij voorzien je graag van de 
nodige inspiratie.

Wist je dat er in Riemst 3 wandelroutes 
zijn die speciaal zijn uitgestippeld om een 
bepaald aantal stappen te halen? 

Stappenroutes Herderen
10.000 stappen / 4.000 stappen
Beide routes starten bij sport- en speelplein 
Hirtheren en brengen je langs de belangrijkste 
bezienswaardigheden van Herderen: de Sint-
Jan-de-Doperkerk, de Gentombe-tumulus 
en het landmark op de top van de Sieberg. 

Stappenroute Zussen – 4.000 stappen

Starten doe je op het Dorpsplein, in de 
schaduw van de Sint-Genovevakerk. Deze 
wandeling van 4.000 stappen brengt je 
naar 9 belangrijke locaties in Zussen en 
een uitzichtpunt met zicht op Kanne en 
Maastricht.

De routes zijn grotendeels verlicht en 
verhard, maar niet volledig toegankelijk voor 
kinderwagens en rolstoelen.
Op zoek naar meer wandelinspiratie? 
Surf naar www.riemst.be/bezoeken/actief/
wandelen of bezoek ons toeristisch onthaal 
in Villa Neven!

GA JĲ  IN 2022 OOK VOOR 
10.000 STAPPEN PER DAG? 

RIEMST INVESTEERT IN EEN GROENERE, 
GEZONDERE EN VEILIGERE GEMEENTE

Januari is de maand van het 
Bevolkingsonderzoek Baarmoederhals-
kanker. Met een uitstrijkje is 
baarmoederhalskanker makkelijk op te 
sporen, ook de voorstadia ervan. Je hebt 
dan  nog geen kanker en een eenvoudige 
behandeling is vaak genoeg om te 
voorkomen dat je baarmoederhalskanker 
krijgt.

In Riemst was in 2020 de totale dekkings-
graad 60,5 %. Dit betekent dat 39,5 % van 
de vrouwen in de doelgroep voor wie vroege 
opsporing van baarmoederhalskanker 
aangewezen is, zich niet preventief liet 
onderzoeken. Daarom brengen we het 
bevolkingsonderzoek nogmaals onder de 
aandacht.

Wat moet je doen? 

Je krijgt van het Centrum voor 
Kankeropsporing een uitnodigingsbrief als 
je tot de doelgroep behoort en het te lang 
geleden is dat je een uitstrijkje hebt laten 
nemen. Je maakt zelf een afspraak met je 
huisarts of gynaecoloog op een dag waarop 
je niet ongesteld bent.

Meer informatie?
Bel naar het gratis nummer 0800 60 160.

BEVOLKINGSONDERZOEK
BAARMOEDERHALSKANKER BAARMOEDERHALSKANKER BAARMOEDERHALSKANKER 

  

van Zichen-Zussen-Bolder.
Dit artikel kwam tot stand met dank aan GOGRI Riemst.Dit artikel kwam tot stand met dank aan GOGRI Riemst.

Nog een greep uit de investeringen voor 2022 tot 2025.

- Digitale schoolborden voor de gemeentelijke basisscholen. (30.000 euro)

- Duurzaamheid van de gemeentelijke gebouwen. (6,6 miljoen euro)

- De aanleg van een nieuwe parkbegraafplaats in Riemst. (300.000 euro)

- Uitbreiding van GBS De Klinker. (1,5 miljoen euro)

- Een nieuwe veegwagen voor de Technische Dienst. (230.000 euro)

- Enkele nieuwe functies starten in 2022: een klimaatambtenaar, toeristisch productontwikkelaar.

     en een beleidsmedewerker dorpen en gezondheid. 

- Wegenis- en rioleringswerken in Millen. (1 miljoen euro)



COMBINATIECURSUS EERSTE HULP & HELPER| 10/01 – 23/02 
19:00 – 21:00, OP MAANDAG EN WOENSDAG
Tijdens deze cursus leer je een slachto� er benaderen, de hulpdiensten alarmeren, 
reanimeren, de AED gebruiken, allerlei wondes verzorgen, hoe te reageren bij verslikking, en 
nog veel meer! De cursus is gratis, enkel het handboek moet je betalen. Op het einde van de 
cursus is een examen voorzien. Leg je het examen succesvol af, dan ontvang je een brevet.

Locatie: Dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 11, Riemst
Kostprijs:  Gratis
Informatie: vorming@riemst.rodekruis.be

VOORLEESHALFUURTJE| 12/01  | 14:30 – 15:00 
Elke tweede woensdag van de maand om 14.30u is het voorleestijd! Voorlezen is de leukste 
manier om leesplezier door te geven. Bovendien barst het van voordelen voor de jonge 
oortjes. Het draagt bij tot een beter taalgevoel en taalbegrip. Kinderen leren ook beter 
luisteren en trainen hun concentratievermogen. Na een tof verhaal sluiten we af met een 
plezant spelletje. 

Locatie: De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst         
Kostprijs: Gratis
Inschrijving:  bib@riemst.be of 012 44 03 50

VALLERS VUUR 2022 15/01  | 18:30 – 00:00
VZW 't Stupke organiseert verhalentocht “De Mythe van het verdwenen boek”. Koning Louis-
Joseph wil zijn onderdanen en dochter Ophelia redden van kou en ontbering. Hij roept 
wanhopig de hulp van oppermagiër Faust in. Enkel hij kan met zijn Grote Boek der Aarde het 
tij keren. Trollenkoning Diluc strooit echter roet in het eten en draagt zijn trollen op om het 
boek te stelen. Benieuwd hoe dit avontuur verder zal verlopen? En kan Koning Louis op jouw 
hulp rekenen?

Locatie: Kampplaats 't Stupke, Stroekestraat 10, Val-Meer
Kostprijs:  Gratis
Informatie: 0472 24 27 78

OPENDEURDAG PCVO | 18/01   | 18:00 – 21:00
In februari starten de nieuwe cursussen voor volwassenen in Dienstencentrum De Linde in 
Riemst. Je kan onder meer inschrijven voor cursussen fotografie, computercursussen en 
lessen over online veiligheid. 

Locatie: Dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 11, Riemst
Kostprijs:  Gratis
Informatie: pcvovoeren@limburg.be en erik.coenegrachts@riemst.be 

ONLINE INFOSESSIE ‘KLIMAATBOOM ZOEKT TUIN’ | 20/01   | 20:00 – 22:00
Wil jij meer weten over de positieve e� ecten van bomen in jouw tuin? En ben je op zoek 
naar tips? In samenwerking met Centrum Duurzaam Groen en Limburg.net organiseert de 
gemeente Riemst een gratis online infosessie ‘Klimaatboom zoekt tuin’.

Locatie: Online 
Kostprijs:  Gratis
Inschrijven: milieu@riemst.be 

EERBETOON AAN EN HERDENKEN VAN OORLOGSSLACHTOFFERS
VAN WOII IN RIEMST EN OMGEVING | 21/01 | 17:30 – 22:00
Door Patrick Leenders. Patrick Leenders is geboren te Wolder en woont in Zussen. Reeds 20 
jaar is hij gids in het fort van Eben-Emael en gepassioneerd verzamelaar van oorlogsfoto’s en 
bidprentjes van oorlogsslachto� ers van onze streek tijdens de strijd om het Albertkanaal in 
mei 1940.

Locatie: De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst
Kostprijs:  Basistarief €2 – abonnees GOGRI gratis
Informatie: 012 21 70 95

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

  MAAND

GEFLITST
1. Zo’n 50 kinderen uit Riemst namen eind november
 deel aan Riki Ravot.  
2. Sinterklaas op bezoek in De Boekerij.
 Dankzij de vertelpiet werd het een leuk voorleesmoment.  
3. Onze Technische Dienst is klaar voor de winter. Zout genoeg! .
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3

2

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. 

Van 25 tot en met 29 juli (Millen) en van 22 tot en met 
26 augustus (Herderen) strijken de Jonge Helden neer 
in Riemst. Jonge Helden organiseert 4 verschillende 
weekkampjes voor kinderen tussen 3 en 10 jaar 
gedurende de weken dat de kinderopvang niet 
geopend is.

De activiteiten gaan steeds door van maandag tot 
vrijdag van 9.00u tot 16.00u. Er is opvang voorzien 
vanaf 8.00u en tot 18.00u. De kostprijs is 90 euro per 
kamp. Inschrijven kan vanaf dinsdag 11 januari om 
20.00u op www.jongehelden.be. 

In het kader van een sportief en gezond 
Riemst, wordt de site rond de sporthal 
in Herderen grondig herdacht. De site 
krijgt een faceli�  in drie fases. Zo krijgen 
Riemstenaren en de verenigingen nog 
meer mogelijkheden. .   

Aanleg padelterreinen

In een eerste fase komt de aanleg van twee 
nieuwe padelterreinen, naast de bestaande 
tennisterreinen. De realisatie van deze 
terreinen wordt verwacht in juli 2022. De mix 
tussen tennis en squash, op een terrein met 
glazen wanden, is de snelst groeiende sport 
in Vlaanderen. Nog in de eerste fase worden 
de kleedkamers in het midden van de site 
gesloopt en worden enkele speeltoestellen 
verplaatst. 

Renovatie sporthal

De grondige renovatie en uitbreiding van 
sporthal ‘Hirtheren’  is de tweede fase van 

het masterplan. Deze verbouwing komt er in 
functie van duurzaamheid en een optimaal 
gebruik van de sporthal. Er komt bijvoorbeeld 
een grotere inkomhal, nieuwe kleedkamers 
met sanitair en extra opslagruimte.  Deze 
werken worden in 2023 en 2024 uitgevoerd.

Groene zone

Het voormalige voetbalterrein wordt in een 
derde fase ingericht als een groene speel- 
en ontmoetingszone met een ‘tiny forest’. 
Dat is een dichtbegroeid bosje ter grootte 
van een tennisbaan. Tussen de speel- en 
ontmoetingszone en de omliggende huizen 
komt een groenbu� er.

Het masterplan is zo opgevat dat de 
verschillende deelfases in het project los van 
elkaar opgestart kunnen worden. Zo kunnen 
de werken gefaseerd aangevat worden en 
blij�  de site steeds toegankelijk en in gebruik. 
De totale investering bedraagt ongeveer 
anderhalf miljoen euro. 

Vanaf 1 januari vervangt Anja Slangen 
Marina Pauly als vierde schepen. 
Vijfde schepen Mathieu Eycken wordt 
vervangen door Mieke Loyens. Marina 
Pauly en Mathieu Eycken blijven actief als 
gemeenteraadsleden.  

Mieke Loyens wordt naast schepen ook de 
nieuwe voorzitter van het bijzonder comité 
voor sociale dienst. Vanaf januari zetelen 
Jos Onclin en Anton Durlet in het bijzonder 
comité voor de sociale dienst. Zij nemen de 
plaats van Mathieu Cleuren en Hilde Festjens 
in. In de politieraad nemen Dirk Jacobs en 
Jan Noelmans ontslag. Hun opvolgers zijn 
Yves Chanson en Ludwig Stevens. 

• maandag 14 februari om 20.00u

• maandag 14 maart om 20.00u

• maandag 11 april om 20.00u

• maandag 9 mei om 20.00u

• maandag 13 juni om 20.00u

• maandag 4 juli om 20.00u

• maandag 12 september om 20.00u

• maandag 10 oktober om 20.00u

• maandag 14 november om 20.00u

• maandag 12 december om 20.00u

De data van de gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn van 2022 zin onder 
voorbehoud gekend. Of de raden fysiek of online plaatsvinden, is afhankelijk van de 
coronacijfers. Een overzicht: 

Jouw evenement hier ook zien verschijnen? Geef je activiteit tijdig in via www.uitdatabank.be! 
De kalender voor februari verschijnt eind januari. Evenementen dienen vóór 5 januari ingevoerd 
te zijn in de UiTdatabank.

MASTERPLAN
‘RECREATIEZONE HERDEREN’

NIEUWE SCHEPENEN:
ANJA SLANGEN & MIEKE LOYENS

INSCHRĲ VING JONGE HELDEN  VAN START

Al 10 jaar lang zetten we in Riemst eind januari poëzie extra in de kijker. De kers op de 
taart is de gedichtendag die we op de laatste donderdag van januari vieren. Het thema 
van deze tiende poëzieweek is ‘natuur’. We (her)ontdekken de poëzie in de natuur en de 
natuur in de poëzie.  

Kom je tussen 27 januari en 2 februari naar De Boekerij, dan ontvang je een postkaart met 
een mooi gedicht. Leuk om naar iemand te sturen, of om zelf te gebruiken als bladwijzer. Op 
zoek naar een poëtische bloemlezing, een vers als een boom of een kakelend klankgedicht? 
Je vindt het in de bib, natuurlijk!

POËZIEWEEK (27 JANUARI
TOT EN MET 2 FEBRUARI)

Zin om een nieuwe sport uit te 
proberen of om de loopambities terug 
van onder het stof te halen? In het 
voorjaar organiseert de gemeentelijke 
sportdienst verschillende sportlessen en 
activiteiten.. 

Voor kinderen en jongeren vanaf 10 jaar 
(geboortejaar 2011 en ouder) is er de cursus 
Start2Badminton. De lessenreeks staat 
volledig in het teken van de basistechnieken: 
de correcte spelregels, het aanleren van 
de basisslagen en een kleine dosis tactiek 
in het enkel- en dubbelspel. Alles op een 
speelse manier natuurlijk. Start2Badminton 
gaat elke woensdag door van 15.00u tot 
16.00u in Sporthal Op ’t Reeck in Riemst. De 
eerste les is op 19 januari. 

Dit voorjaar start ook een nieuwe reeks 
Start2Run. Deze lessen zijn bedoeld 
voor iedereen vanaf 12 jaar. Via een 
uitgebalanceerd schema leer je op enkele 
maanden tijd 5 kilometer lopen. De lessen 
gaan elke dinsdag en donderdag van 16.00u 
tot 17.00u door bij Sporthal Op ’t Reeck in 
Riemst. De eerste sessie is op 29 maart.

De kostprijs voor beide sporten is 12,5 euro 
voor 10 lessen en één kennismakingsbeurt. 
Inschrijven doe je via de sportdienst op 012 
44 03 46 of sport@riemst.be.

Op 6 februari gaat met de winterjogging in 
Vlijtingen de eerste seizoensjogging van het 
jaar door.

SPORTIEF HET NIEUWE JAAR IN

Omwille van de coronacijfers worden ook in januari 2022 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.

In november gingen we op zoek 
naar het beste gezonde recept van 
Riemst. Dit in het kader van de 
campagne ‘Gezonde Gemeente’. Een 
vakjury van diëtisten plaatste het 
recept van Bianca Vorstermans uit 
Zichen-Zussen-Bolder op één. 

Het lievelingsrecept van Bianca 
ontstond na een ongelukje met een 
pot ras el hanout. Bij het bakken van 
de uien schoot het dekseltje van de 
kruidenpot. Het bleek een heerlijke 
combinatie als tegenhanger van de 
zoete aardappelen.
Heb jij het recept van Bianca 
uitgeprobeerd? Laat het ons weten 
door op social media een foto te 
plaatsen en @gemeenteriemst te 
taggen, of stuur een mailtje naar 
communicatie@riemst.be! 

Hoe maak je Bianca’s interpretatie
van wortelstoemp?

STAP 1 Kook de knolselder, wortel, aardappel en 
zoete aardappel gaar. Doe een laurierblad en half 
bouillonblokje in het water.

STAP 2  Snij de ui in stukjes en fruit deze in een 
klontje boter. Kruid de ui tijdens het fruiten met 
ras el hanout en paprikapoeder.

STAP 3 Giet de wortel, aardappel en knolselder af. 
Verwijder het laurierblad en plet alles door elkaar 
met een scheutje melk. Meng ook de gebakken ui 
in het geheel.

STAP 4  Snipper de stukjes lente-ui over het 
gerecht. 

WORTELSTOEMP MET EEN KNIPOOG

Ingrediënten (4 personen)

• 350 gram aardappel
• 250 gram zoete aardappel
• 200 gram knolselder
• 700 gram wortel
• 200 gram ui
• Laurier blad
• Half bouillonblokje
• 1 eetlepel ras el hanout (zonder zout)
• Halve eetlepel paprikapoeder (gerookt)
• Stukje lente-ui

Allemaal Beestjes (°2016 - °2018)
De Driesprong (Millen) - 25/07 tot 29/07

Kijk daar: allemaal beestjes! Van de ieniemini mier tot 
het prachtige paard, de natuur en zijn beestjes zijn zo 
wonderlijk verschillend. Neem je vergrootglas bij de 
hand en ga mee op reis naar de dierenwereld.

Beestenboel (°2012 tem °2015)
De Driesprong (Millen) - 25/07 tot 29/07

Dierenliefhebbers, opgelet! Deze week staat in het teken 
van onze favoriete beestjes. Hee�  jouw lievelingsdier 
twee, vier of duizend poten? Als je ermee kon praten, wat 
zou je hen dan vertellen? Ga mee op ontdekkingstocht 
met deze boeiende beestenboel.

Op z’n Kop (°2016 tem °2018)
Kinderopvang Ukkepuk (Herderen) - 22/08 tot 26/08

Boven wordt onder, links wordt rechts, dag wordt nacht. 
Ben je al verward? Dat is niet nodig, we zitten gewoon in 
de omgekeerde wereld. Hier staat alles op z’n pok...euh, 
Ik bedoel: kop!

Omgekeerde Wereld (°2012 tem °2015)
Kinderopvang Ukkepuk (Herderen) - 22/08 tot 26/08

?netarp straawrethca jij naK. Duik mee in een wereld 
waar water achteruit stroomt, ijs warm is, en links rechts 
is. Voor iedereen die houdt van alles wat een beetje gek 
is.

Serveertip! 
• Lekker met gebakken appel! Wie graag een stukje vlees eet kan
   bijvoorbeeld kiezen voor braadworst of gehaktballetjes.


