
Gemeentehuis bezoeken? Maak eerst een afspraak!
Dat kan nu ook online. Surf naar www.riemst.be/afspraak-maken.

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

VOLGENDE GEMEENTERAAD
maandag 13 juni om 20.00 u. 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 - 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 

  

  

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

Maandelijks infoblad 
Jaargang 46 . JUNI 2022
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: 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
HERINSCHRIJVEN DE BOEKERIJ

Ben je al lid van De Boekerij en wil 
jij je lidmaatschap verlengen? Dat 
kan vanaf nu ook online via Mijn 
Bibliotheek! Je kan ook meteen 
online je lidgeld betalen. Handig, 
want zo kan je zonder onderbreking je 
boeken verlengen of e-boeken lenen. 
Lees alle info en een stappenplan op 
riemst.bibliotheek.be. 

STOOKOLIEFONDS PROMAZ

Voor de vele lekkende stookolietanks 
in Vlaanderen is een oplossing 
uitgewerkt. Eigenaars of 
gebruikers kunnen voortaan bij het 
stookoliefonds Promaz terecht. Dit 
geeft financiële ondersteuning bij de 
dure sanering van een verontreinigde 
bodem. Je hebt drie jaar de tijd om 
een aanvraag tot vergoeding in te 
dienen. Heb je al betaald, dan kan je 
een terugvordering aanvragen. Meld 
je aan op www.promaz.be. 

HULP BIJ MELDEN 
DISCRIMINATIE

Meen je het slachtoffer te zijn van 
discriminatie op de woningmarkt? 
Stebo helpt je verder bij het 
formuleren en/of indienen van een 
melding. Discriminatie blijkt nog te 
vaak een hindernis te vormen in de 
zoektocht naar een woning op de 
private huurmarkt. Daarom werd 
een meldpunt geïnstalleerd. Om je 
zo goed en veilig mogelijk te helpen, 
werken we enkel op afspraak.
Je kan zelf een afspraak inplannen 
via www.stebo.be. 

FIETS GESTOLEN? 

Dagelijks worden gemiddeld 
honderd fietsen gestolen in België. 
De politiezones of gemeenten 
registreren teruggevonden fietsen 
op www.bikebank.be. In 2021 
werden er in totaal 7534 fietsen 
geregistreerd. Bij verlies of diefstal 
kan je via deze website nagaan of 
je fiets al teruggevonden werd. Tip! 
Registreer jouw fiets meteen na 
aankoop of zo snel mogelijk gratis 
(met foto) in de Bikebank. Dit vergroot 
de herkenbaarheid en de kans op het 
terugvinden van je fiets. 

DORPSRESTAURANTS

Ook in de maand juni kan je 
genieten van de dorpsrestaurants in 
Riemst, Vlijtingen en Kanne. Daarna 
nemen we een pauze gedurende de 
zomervakantie. Inschrijven voor de 
dorpsrestaurants kan zoals steeds 
telefonisch op het nummer 012 44 09 
10 (Vlijtingen en Kanne) of 012 26 88 
90 (Riemst). Meld je ten laatste een 
dag voor het dorpsrestaurant aan. 
Het menu van drie gangen kost 5 euro. 
Water is inbegrepen in de prijs.

KINDEROPVANG 
ZOMERVAKANTIE

Inschrijven voor de kinderopvang 
tijdens de zomervakantie kan 
vanaf woensdag 1 juni om 7.00 u. 
’s ochtends. Inschrijven gebeurt 
online via webshopriemst.
recreatex.be. Een complete 
handleiding is terug te vinden in de 
Zomeractiviteitengids. Ontving jij 
geen zomeractiviteitengids? Spring 
even binnen bij Villa Neven.

@VISITRIEMST

Volg jij @visitriemst al op 
Instagram? Je kan er sinds kort 
de mooiste plekjes van onze 
gemeente ontdekken! Zelf op de 
pagina verschijnen?
Tag dan @visitriemst of gebruik
de hashtag #visitriemst. 

ONLINE AFSPRAAK MAKEN

Sinds vorige maand is het mogelijk 
om via onze website een afspraak 
met een gemeentelijke dienst in te 
plannen. Zo wordt het makkelijker 
om een afspraak te maken en 
verkorten de wachttijden aan de 
telefoon. Surf naar www.riemst.
be/afspraak-maken en kies met 
welke dienst je een afspraak wil 
maken. Vervolgens kies je de reden 
van je afspraak, de gewenste datum 
en een uur. Vind je niet meteen 
waarvoor je wilt langskomen? 
Neem dan telefonisch contact op 
via het nummer 012 44 03 00. Het 
blijft ook nog steeds mogelijk om 
telefonisch een afspraak te maken.

  

       
VOORWOORD

Beste Riemstenaar

We kijken met z’n allen uit naar een mooie 
zomer met gezellige zomeravonden. Riemst 
hee�  heel wat in petto om er een onvergetelijke 
tijd van te maken. Het kermisseizoen is alvast 
van start gegaan. Een rijke traditie die we in ere 
willen houden. 

Op Pinkstermaandag vindt na twee jaar 
coronastilte opnieuw de Pinkstermarkt in 
Kanne plaats. Kom jij ook snuisteren op de 
grootste rommelmarkt van Limburg?

Voor de zomervakantie kan beginnen, moeten 
onze studenten nog enkele weken studeren. 
We wensen hen alvast veel succes! Wil jij je in 
alle rust voorbereiden op je examen? Kom dan 
studeren in dienstencentrum De Linde. 

Ter ondersteuning van onze lokale handels- en 
horecazaken organiseren we ook deze zomer 
de actie ‘Denk, Eet, Koop Lokaal’. Lokaal kopen 
is immers goed voor onze eigen economie 
en je verkleint zonder moeite je ecologische 
voetafdruk. 

In deze editie van de 37Zeventig delen we 
enkele maatregelen rond verkeersveiligheid in 
onze gemeente. Riemst scoort goed op vlak van 
verkeersveiligheid. Toch blijven we inzetten op 
dit thema want elk ongeval is er één teveel.
Samen met jullie kijk ik uit naar een aangename 
zomer. 

Anja Slangen 

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

Tijdens de lentejogging in Val-Meer en op 
onze vele fiets- en wandelpaden lieten onze 
inwoners en bezoekers weer zien dat we een 
sportieve gemeente zijn. En ook op school is 
dat het geval. 

Sinds 2020 krijgen alle kinderen die in Riemst 
naar school gaan wekelijks een extra uurtje 
sport op school. Met dit project stimuleren we 
kinderen om van bewegen een gewoonte te 
maken. Ook tijdens het schooljaar dat nu ten 
einde loopt, werd er weer enkele honderden 
uren extra gesport.  

FITTE KINDEREN

Meten is weten, dus om de 2 jaar doen 
lagereschoolkinderen in Riemst een fitheids-
test. Het is niet de bedoeling om de individuele 
resultaten met elkaar te vergelijken, wel om op 
lange termijn conclusies te trekken. Zo weten 
we dat de kinderen uit Riemst goed scoren qua 
lenigheid, evenwicht en kracht. Op coördinatie 
en snelheid moet meer gefocust worden.

RIKI RUN

Op donderdag 23 en vrijdag 24 juni organiseert 
de Sportdienst samen met Zwembad 
Neptunus de Riki Run. Een sportieve afsluiter 
van het schooljaar waar plezier centraal staat. 
Over een afstand van 1,5 kilometer moeten de 
klassen ongeveer 10 hindernissen gezamenlijk 
overwinnen. De tijd speelt geen rol, finishen 
met de hele klas is het doel. De Riki Run is 
een activiteit die binnen de schooluren valt. 

Kinderen die in Riemst naar school gaan 
nemen automatisch deel. 

SENIORENSPORTDAG

Op donderdag 16 juni staat de senioren-
sportdag van de sportregio Haspengouw op 
het programma. Deze gaat door in sportpark De 
Weyer in Kortessem. We nodigen alle senioren 
uit voor een dag vol leuke en aangepaste sport- 
en beweegactiviteiten zoals dansinitiaties, 
yoga, of Kubb. Als afsluiter is er een optreden, 
koffie en taart.

Laat zien dat Riemst een sportieve gemeente is 
en schrijf je ten laatste op vrijdag 3 juni in via 
012 44 03 46 of sport@riemst.be.  Deelname 
kost 10 euro. Ook busvervoer naar Kortessem 
is inbegrepen in de prijs.

Heb je een eigendom? Dan heeft dat 
eigendom misschien een Woningpas. Dat 
is het gratis digitale paspoort van jouw 
woning, automatisch samengesteld op 
basis van informatie die over jouw woning, 
perceel en de omgeving gekend is bij de 
overheid. Jouw Woningpas vind je op 
woningpas.vlaanderen.be.

Je wilt je woning verkopen of verhuren? 
Of je plant renovatiewerken? Kijk dan 
zeker eens naar jouw Woningpas. Bij een 
verkoop, verhuur of verbouwing komen 
heel wat documenten kijken, zoals een 
energieprestatiecertificaat, bodemattest en 
zoveel meer. De Woningpas, ontwikkeld door 
de Vlaamse overheid, verzamelt de digitaal 

beschikbare informatie over jouw huis nu in 
één centraal platform. Om de Woningpas van 
jouw woning te raadplegen meld je je aan 
met je eID, federaal token of met de itsme-
app op woningpas.vlaanderen.be. 

Update: delen! 

De Woningpas werd in 2021 gelanceerd, 
maar nieuw is dat je de Woningpas nu 
ook kan delen! Als eigenaar kan je via een 
beveiligde link anderen de toelating geven 
om jouw Woningpas te raadplegen. Zo 
kan een kandidaat-koper, een kandidaat-
huurder, je makelaar of een adviseur zich 
maximaal informeren voor hij/zij de woning 
bezoekt. 

Om de speel- en ontmoetingsplekken 
in onze gemeente zo goed mogelijk te 
onderhouden, schakelen we 10 RIKI-rangers 
is. Deze RIKI-rangers zijn kinderen tussen 
6 en 12 jaar oud en zullen elk hun eigen 
favoriet speelplein vertegenwoordigen. 

De 10 kinderen zijn als het ware de ‘ogen 
en oren’ van hun speelplein en briefen de 
Jeugddienst indien nodig. Natuurlijk doen 
de Jeugddienst en de Technische Dienst 
ook geregeld controles van de speel- en 
ontmoetingsplekken. De RIKI-rangers kiezen 
zelf hoe vaak ze hun speelplein bezoeken. 

Tijdens de officiële inhuldiging in de 
raadzaal van het gemeentehuis kregen de 
RIKI-rangers een grijper, vuilniszakken, een 
fluohesje, handschoenen, een pen en een 
badge. 

Elke speel- en ontmoetingsplek waar een 
RIKI-ranger actief is, is aangeduid met een 
sticker op een infobord. 

Ben jij geen RIKI-ranger, maar merk je 
wel iets op? Of wil je zelf ook RIKI-ranger 
worden? Laat het zeker weten via
jeugd@riemst.be of 012 44 03 72.  

WONINGPAS: PASPOORT
VOOR UW WONING

10 RIKIRANGERS HELPEN
OP SPEELPLEINTJES

De statistieken qua ongevallen zijn laag 
in onze gemeente, maar elk ongeval is er 
één te veel. Om de verkeersveiligheid te 
verhogen werd samen met het Agentschap 
Wegen en Verkeer beslist om de maximaal 
toegelaten snelheid op enkele gewestwegen 
te verlagen. 

Het gaat om een paar honderd meter 
op de Bilzersteenweg ter hoogte van 
Vlijtingen, waar de steenweg kruist met 
de Allewijstraat en de Molenweg. Bij het 
kruispunt in Herderen wordt de snelheid ook 
verlaagd, maar enkel in de richting die het 
kruispunt nadert. Wanneer je het kruispunt 
gepasseerd bent, mag je weer 70 kilometer 
per uur rijden. Ook op de Visésteenweg en 
Maastrichtersteenweg is er een extra zone 
waar de maximumsnelheid 50 kilometer per 
uur bedraagt.

Minder kans op dodelijke ongevallen

De rijsnelheid is bepalend voor een derde 
van de dodelijke ongevallen. De stopafstand 
is bij een snelheid van  50 kilometer per uur 
aanzienlijk lager (26m) dan bij 70 kilometer 
per uur (44m). De kans op overleving bij een 

ongeval met een zwakke weggebruiker is 50 
procent bij een snelheid van 50 kilometer per 
uur.  Bij een snelheid van 70 kilometer per 
uur is de overlevingskans slechts 10 procent.

Schoolomgevingen

Momenteel wordt ook gewerkt aan veiligere 
oversteekplaatsen op de Burgemeester 
Marresbaan (N78) in Lafelt en op de 
Visésteenweg (N761) in Riemst en Bolder. In 
de toekomst willen we de schoolomgevingen 
in onze gemeente nog beter en veiliger 
maken. Daarvoor werken we onder meer 
samen met Route2School, om input te 
krijgen van (groot)ouders zelf. We kunnen 
nog wat extra input gebruiken van enkele 
specifieke schoolomgevingen: Heukelom, 
Genoelselderen, Millen, Lafelt, Zichen 
(Kunstacademie) en Zussen. 

Hoe kan jij helpen?

- Download de Route2School-app
     of ga naar www.route2school.be. 
- Ga met mama, papa, oma of opa op pad.
- Vertel ons wat je onderweg allemaal ziet 
     en hoe bepaalde situaties veiliger kunnen.

Mgr. Trudo Jansstraat

Trudo Jans werd geboren in Zussen op 4 november 
1877. Op 8 september 1903 werd hij als minderbroeder 
tot priester gewijd in Rekem. Vier jaar later vertrok hij 
als missionaris naar China, in het missiegebied van de 
provincie Hubei bij de huidige Drieklovendam op de 
Yangtsekiangrivier. In 1924 werd hij tot bisschop gezalfd 
in Yichang. Op 9 september 1929 werd Mgr. Trudo 
Jans vermoord tijdens een brutale roofoverval op de 
missiepost van Siao-Tang, samen met missionarissen 
Bruno Van Weert uit Vlijtingen, Rupertus Fynaerts en drie 
parochianen.

Sint-Genovevastraat

De heilige Genoveva van Parijs is de patroonheilige 
van de kerk van Zussen en de voormalige kapel. 
Oorspronkelijk heette de Sint-Genovevstraat “Op het 
Huiske”. In diverse akten van de gichtregisters van het 
Brabants Hoog Gerecht Maastricht uit de 16e eeuw is 
er regelmatig sprake van het Heilig Huisje in Zussen en 
dit kan verwijzen naar de oude kapel. Deze straat stond 
rechtstreeks in verbinding met Maastricht en de kapel.

DE STRAAT EN ZIJN VERHAAL

MEER VERKEERSVEILLIGHEID

We geven nog enkele tips mee om zelf (meer) te bewegen deze maand. 

3x wandelen
Stappenroutes in Herderen en Zussen
Ontdek deze mooie dorpen in 4.000 (Herderen en Zussen)
of 10.000 stappen (Herderen).

Verborgen Moois Millen
Een tip van Riki! Kortere wandeling van 3,5 kilometer
die ook voorbij het nieuwe speelplein komt!

Wandelparadijs Kanne
Onder de brug van Kanne (parking Steenstraat) vertrekken 6 
bewegwijzerde wandelingen tussen de 4,9 en 13,2 kilometer 
lang. 

3x fietsen
Toer door Riemst
Ontdek de mooiste plekjes en meest unieke verhalen tijdens 
een nieuwe interactieve fietstocht van 42 kilometer lang.
Download eerst de app! 

Mountainbikenetwerk
Zo’n 200 hoogtemeters op 12 kilometer.
Instappen kan aan de bruggen van Vroenhoven en Kanne. 

Fietsroutenetwerk
Varieer en stippel zelf een route uit langs (alle) knooppunten 
van Riemst.

In deze editie van de 37Zeventig geven we uitleg bij twee straatnamen uit Zussen. 
Dit artikel kwam tot stand met dank aan Bertho Theunissen en Patrick Haekens van GOGRI.

RIEMST: SPORTIEVE GEMEENTE



PINKSTERFEESTEN IN KANNE | 04/06 – 06/06
Zaterdag 4/6 Feestavond vanaf 21.00 u.

Zondag 5/6 Clown Rocky en DJ vanaf 14.00 u.

Maandag 6/6 Grootste rommelmarkt van Limburg vanaf 6.00 u.

Locatie:  Zaal C.O.C. "onder de kerk" in Kanne 

Contact: info@pinksterfeestenkanne.be / 0494 67 36 08

HERDENKING ROOSBURGRAMP | 06/06  | 10:30 – 11:30
Locatie:  Roosburgmonument, Mennestraat, Riemst 

  Bij slecht weer in de kerk van Zichen

Contact:  012 45 46 81 (Parochieraad Zichen-Bolder)

VOORLEESHALFUURTJE: PAPA KOMT ERAAN | 08/06   | 14:30 – 15:00
Locatie:  Bibliotheek De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst

Kostprijs:  Gratis  

Informatie: bib@riemst.be of 012 44 03 50

THEATER JOELIA | 11/06   | 15:00 – 15:50
Een interactieve theatervoorstelling voor kinderen van … tot … jaar

over de 4 grote emoties: bang, boos, blij en bedroefd zijn.

Locatie:  t Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst

Kostprijs:  Basistarief: €5 – Sociaal Tarief: €2,5 

Informatie : jeugd@riemst.be / 0479 10 88 62

LEESGROEP: 'DE STAD DER BLINDEN' VAN JOSÉ SARAMAGO | 13/06 
19:00 – 21:00
Praat gezellig met leesgenoten en deel je indrukken over dit
literair meesterwerk van José Saramago.
Locatie:  Bibliotheek De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst

Kostprijs:  Gratis  

Contact: bib@riemst.be of 012 44 03 50

KUNSTACADEMIE VOEREN-RIEMST | 18/06 & 22/06 
Ontdek de academie en alle instrumenten, maak kennis met leerkrachten

en volg een proefles. 

Rondleidingen op 18/6: 14.00 u. – 15.00 u. – 16.00 u. – 17.00 u. 

Rondleidingen op 22/6: 15.00 u. – 16.00 u. – 17.00 u. – 18.00 u.  

Locatie:  Kunstacademie Voeren-Riemst, Kerkstraat 28, Riemst

Kostprijs:  Gratis

Contact: info@academievoerenriemst.be

EER BETONEN AAN EN HERDENKEN VAN OORLOGSSLACHTOFFERS
VAN WO2 IN RIEMST EN OMGEVING | 24/06   I  17:30 – 22:00
Locatie:  Bibliotheek De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst

Kostprijs:  Basistarief: €2 / leden Gogri gratis   

Organisator: 012 21 70 95 / www.gogri.be / www.riemst.be/cultuur 

GEFLITST

1. De Buitenspeeldag was een succes. Maar liefst 500 kinderen 
genoten van het goede weer, de vele springkastelen en andere 
attracties.

2. Tijdens de Erfgoeddag werden we ondergedompeld in het 
onderwijs van vroeger.

3. Hulde aan de gesneuvelden tijdens de meiherdenking in Kanne.
4. In Vroenhoven verzamelden zo’n 300 kijklustigen voor een 

simulatie van het bombardement van de brug van Vroenhoven op 
11 mei 1940.
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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… 

Op zoek naar een kinderfiets? En koop je liever geen nieuwe? Kom dan eens langs bij de Fietsbieb van 
Riemst. Daar kan je tweedehands kinderfietsen goedkoop lenen.

Hoe werkt de Fietsbieb? Je betaalt € 20 lidgeld (en € 20 waarborg) om een jaar lang een kinderfiets te gebruiken. 
De fiets mag je steeds gratis omruilen voor een fiets in een andere kleur, maat of model. Via de Fietsbieb willen 
we meer kinderen aan het fietsen krijgen op een budgetvriendelijke manier, het delen van spullen promoten en 
nieuw leven geven aan gebruikte kinderfietsen.

PRAKTISCH
Locatie:   Achterzijde Kringwinkel, Spaalderweg 7, Riemst
Openingsdagen: Zaterdag 25 juni 2022, zaterdag 23 juli 2022 en zaterdag 27 augustus 2022,
   telkens van 10.00 u. tot 12.00 u. Pinkstermarkt Kanne

Om 6.00 uur gaat de grootste Limburgse 
rommelmarkt van start in Kanne. Ongeveer 
350 kramen en randanimatie vullen de 
straten van het dorp. Aan zaal Onder De Kerk 
zijn er zowel binnen als buiten verschillende 
optredens. Nieuw dit jaar is dat er geen tent 
meer op het Statieplein staat. Het epicentrum 
van de Pinkstermarkt bevindt zich meer bij 
zaal Onder De Kerk en de straten rond de 
kerk. De markt wordt steeds druk bezocht, 
dus hou hier rekening mee wanneer je naar 
Kanne afzakt. Kies bij voorkeur voor de fiets.

Herdenking Roosburgramp

Elk jaar op pinkstermaandag herdenken 
de inwoners van Zichen-Zussen-Bolder de 
18 slachtoffers van de Roosburgramp van 
december 1958. De serene herdenking heeft 
plaats aan de Roosburg op maandag 6 
juni om 10.30 uur. Het verloop bestaat uit 
een eucharistieviering opgeluisterd door 
de parochiale koren van Zussen en Zichen-
Bolder. Bij regenweer zal deze herdenking 
doorgaan in de kerk van Zichen.

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.

Jouw evenement hier ook zien verschijnen? Geef je activiteit in via www.uitdatabank.be! 
Evenementen die plaatsvinden in juli en augustus dienen vóór 8 juni te zijn ingevoerd in de 
UiTdatabank. In de volgende editie van de 37Zeventig bundelen we alle evenementen van juli 
en augustus.

KERMISKALENDER ZOMER

PINKSTERMAANDAG

WELKOM IN DE FIETSBIEB

De succesformule ‘Denk, eet, koop lokaal’ wordt ook in 
2022 met enthousiasme herhaald. Al voor het zesde jaar 
op rij organiseren we deze actie die motiveert om lokaal 
te kopen.

Ook dit jaar kiezen we voor de zomermaanden om de actie 
uit te rollen. Van 1 juli tot en met 31 augustus ontvang je 
bij de deelnemende zaken één stempel op je spaarkaart per 
besteding van 5 euro. De spaarkaarten zelf krijg je ook bij de 
deelnemende handelaars en horecazaken. 

Economie & ecologie

Economie en ecologie gaan in dit project hand in hand. 
Kopen in eigen gemeente is niet alleen handig omwille van 
de korte afstand, je krijgt ook een persoonlijke service en 
ontmoet de mensen uit jouw buurt. Lokaal kopen is dus 
goed voor de eigen economie en bovendien ook nog eens 
ecologisch. Uiteraard zijn er opnieuw kleine en grote prijzen 
te winnen. Hierover geven we later nog meer informatie. 
Een lijst met alle deelnemende handelaars en het volledige 
wedstrijdreglement publiceren we eind juni op onze website.

Deelnemen als ondernemer

Ondernemers die willen deelnemen kunnen zich van 1 
tot en met 10 juni inschrijven. Ze ontvangen hiervoor een 
inschrijvingsmail van de gemeente. Heb je nog vragen? Neem 
dan contact op via ondernemen@riemst.be.

Ploggen en plandelen: het zijn hypes 
waar we in Riemst graag op inspelen. Het 
is een combinatie van joggen of wandelen 
en het Zweedse woord ‘plocka’, wat 
‘verzamelen’ betekent. Ploggen begon in 
Zweden en verspreidde zich ondertussen 
naar andere landen. Ook naar hier.

Om het ploggen in goede banen te leiden, is 
er nood aan coördinatie. Met de gratis app 
WePlog wordt automatisch en in real time 
aangeduid waar ploggers recent zwerfvuil 
ruimden.

Efficiënt ploggen

De app toont jouw locatie en een kaart van 
jouw omgeving met alle straten en wegen. 
Groen gekleurde straten werden recent 
geruimd. Rode straten werden lange tijd niet 
geruimd. Op die manier vermijd je dubbel 
werk. Ook als vrijwilliger wil je efficiënt te 
werk gaan, niet? Na de plogsessie laat je via 
WePlog weten hoeveel zwerfvuil je geruimd 
hebt door het aanduiden van het aantal 
vuilniszakken en hoe proper de route was

Wil je graag ploggen? 

Vraag jouw gratis vuilgrijper en zwerf-    
vuilzakken aan via milieu@riemst.be en 
gebruik de gratis app WePlog om samen 
de straten van Riemst groen te kleuren. De 
QR-code bij dit artikel brengt je onmiddellijk 
naar de app.

DENK, EET, KOOP LOKAAL: OOK IN 2022

Een gelukkig leven. We wensen het elkaar allemaal toe. Maar we kunnen moeilijk 
uitdrukken wat dat precies is. In samenwerking met enkele andere gemeentes 
probeert de gemeente Riemst een antwoord te vinden. Dat gebeurt aan de hand van 
de Geluksdriehoek. 

In de workshop ‘Geluk zit in een klein driehoekje’ leer je de Geluksdriehoek van dichtbij 
kennen: van de bouwblokken van geluk tot de kleine oranje bol die ons uit balans kan 
brengen. We zetten de informatie uit de driehoek om in de praktijk. In de hoop dat onze 
inwoners er iets aan hebben. 

De workshop is een initiatief van de eerstelijnszone ZOLim, waar Bilzen, Hoeselt, Riemst, 
Tongeren en Voeren onder vallen. Alle inwoners van deze gemeenten zijn op woensdag 8 juni 
welkom in het dienstencentrum van Hoeselt (Europalaan 1). De workshop start om 19.00 u. 
en duurt ongeveer 3 uur. Op 21 juni om 13.30 u. wordt er een online workshop aangeboden. 
Na inschrijving ontvang je een dag op voorhand een link. De workshops zijn gratis, maar 
inschrijven is wegens de beperkte plaatsen verplicht.

Inschrijven

- Via mail op preventievegezondheid@elz-zuidoostlimburg.be
- Op het nummer 089 30 92 60 voor de workshop in Hoeselt
- Op het nummer 0474 84 03 89 voor de online workshop

BEN JIJ EEN PLOGGER? GELUK ZIT IN EEN KLEIN
DRIEHOEKJE

Het kermisseizoen ging op zondag 29 mei van start in Membruggen. Hier kan je een 
overzicht vinden van alle komende kermissen in juni, juli en augustus. Een overzicht van de 
latere kermissen verschijnt in de 37Zeventig van september.

Kermis Datum   Locatie
Grote kermis Heukelom 19 & 20 juni   Heukelom Dorp
Kleine kermis Kanne 19 & 20 juni  Statieplein
Kleine kermis Vlijtingen 19 & 20 juni  Mheerplaats
Kleine kermis Genoelselderen 19 & 20 juni  Sint-Maartenshof
Kleine kermis Herderen 19 & 20 juni  Sint-Jansstraat
Kleine kermis Val-Meer 19 & 20 juni  Bampstraat
Kleine kermis Vroenhoven 19 & 20 juni  Pastoor Counestraat
Kleine kermis Millen 26 & 27 juni  Trinellestraat
Wijkkermis Lafelt 26 & 27 juni  Iers Kruisstraat
Kleine kermis Zichen 3 & 4 juli  Rode Kruisplein
Wijkkermis Elst 15 augustus  Elsterweg
Wijkkermis Bolder 15 augustus  Bolderstraat
Grote kermis Zussen 28 t.e.m. 31 augustus Trudo Jansplein

vuilniszakken en hoe proper de route was

Gezocht: kinderfietsen!

Heb je een kinderfiets op overschot? En is 
de fiets in goede staat? Breng hem naar de 
Fietsbieb! Wij geven hem een nieuw leven. 
Schenk je een eigen kinderfiets in goede 
staat aan de Fietsbieb? Dan betaal je een jaar 
lang geen fietsgeld.

Gezocht: vrijwilligers!

Wil je helpen in de Fietsbieb? Sleutel je zelf 
graag aan fietsen? Heb je creatieve ideeën 
voor fietsvriendelijke activiteiten?
Neem dan contact op met Fietsbieb Riemst 
via riemst@fietsbieb.be. 


