
Gemeentehuis bezoeken? Maak eerst een afspraak! 

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 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 maart om 20.00 u.

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 . MAART 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: 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
SPEELSTRATEN

Wil jij deze zomer ongestoord in de 
eigen buurt kunnen spelen? Maak 
dan een speelstraat van de straat 
waarin je woont! Zo wordt jouw 
straat, of een gedeelte ervan, tijdelijk 
voorbehouden voor het spelen. De 
deadline om een speelstraat aan te 
vragen is 1 mei. Aanvragen en alle 
informatie: riem.st/speelstraten.

INRUILEN VUILZAKKEN

Wie nog volledige rollen oude PMD- 
of huisvuilzakken wil inruilen, kan 
dit nog doen tot en met 31 maart 
2022. Dit kan in het recyclagepark 
van Limburg.net, op de Spaalderweg 
5 in Riemst. Deze zakken worden 
niet meer aan huis opgehaald. Oude 
PMD-zakken worden tot en met 31 
maart wel nog geaccepteerd in het 
recyclagepark.

AANKOPEN GFT-STICKER: 
HERINNERING

Denk eraan dat de GFT-stickers van 
2021 vanaf 1 april 2022 niet meer 
geldig zijn. Wie nog geen nieuwe GFT-
sticker heeft gekocht, moet er zich 
ten laatste op donderdag 31 maart 
2022 eentje aanschaffen. Dit kan 
aan het loket van het gemeentehuis 
(zonder afspraak) of bij enkele 
handelaars. 

VERWARMINGSTOELAGE

De hoge energieprijzen raken 
ons allemaal.  Wie verwarmt met 
huisbrandolie, verwarmingspetro-
leum type c of bulkpropaangas komt 
mogelijk in aanmerking voor een 
verwarmingstoelage. Het bedrag 
van de toelage hangt af van de 
brandstofsoort, de prijs per liter en 
de reden waarom je in aanmerking 
komt voor de toelage. Een aanvraag 
moet gebeuren binnen de 60 dagen 
na levering van de brandstof. Meer 
informatie bij het Sociaal Huis op 012 
44 09 10 of neem een kijkje op
www.verwarmingsfonds.be. 

EERSTE HULP BIJ DEMENTIE

Wist je dat mantelzorgers en personen 
met beginnende dementie gratis het 
boek ‘Eerste hulp bij dementie’ kunnen 
aanvragen? In het boekje vind je tips, 
verhalen, specifieke voorbeelden 
en zeer eenvoudige oefeningen die 
proberen antwoorden te geven op 
vragen over het omgaan met dementie 
in het dagelijkse leven. Meer informatie 
via info@steunpuntmantelzorg.be. 

DIKKEDARMKANKER

Maart is de maand van het 
Bevolkingsonderzoek Dikkedarm-
kanker. Daarom willen we extra 
oproepen om tussen je 50ste en 74ste 
om de twee jaar een stoelgangtest 
te doen. Zo kan dikkedarmkanker 
vroeger worden opgespoord aan de 
hand van de hoeveelheid bloed in je 
stoelgang. Je krijgt van het Centrum 
voor Kankeropsporing automatisch 
een uitnodigingsbrief met de 
stoelgangtest als je tot de doelgroep 
behoort.

PAASWORKSHOPS ACADEMIE

De kunstacademie Voeren-Riemst 
organiseert tijdens de Paasvakantie 
verschillende workshops. Op 
maandag 11 april zijn er workshops 
muziek (6 tot 12 jaar) en theater (8 
tot 12 jaar). Op dinsdag 12 april is er 
een workshop beeld voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. Inschrijven 
kan nog tot en met 28 maart via 
www.academievoerenriemst.be. 
Deelname kost €15 per workshop. 

DEFECT AAN 
STRAATVERLICHTING?

Meldingen van defecte 
straatverlichting kunnen recht-
streeks naar Fluvius gestuurd 
worden. Fluvius onderhoudt 
en herstelt de straatverlichting 
in Riemst. Wanneer Fluvius 
een melding van defecte 
straatverlichting ontvangt, nemen 
zij dit binnen de 3 weken op in 
hun planning. Een melding doen 
kan via https://www.fluvius.be/
nl/thema/storingen-en-werken/
storing-straatverlichting . 

  

VOORWOORD

Beste Riemstenaar

De laatste winterdagen maken plaats voor een 

nieuw seizoen. We kijken uit naar de lente, 

naar de dagen die langer worden en naar de 

zomertijd.

Met de Krokusvakantie voor de deur, geven we 

je tips om een geslaagde tijd door te brengen 

in Riemst: ‘Dwalen met verhalen’ in Lafelt, een 

speurtocht in de Brug van Vroenhoven en ook 

de Gelukswandeling in Millen is verlengd wegens 

succes.

Maart is de maand waarin we Internationale 

Vrouwendag vieren, we aandacht geven aan het 

bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker en we 

ontdekken wat de Jeugdboekenmaand in petto 

hee�  voor ons. Want een gezonde geest in een 

gezond lichaam, daar streven we naar. Verderop 

kom je  alles te weten over de cursus Start2Run. 

Voor de allerkleinsten organiseren we een 

workshop om te leren fietsen op twee wielen.

In deze editie van de 37Zeventig zit een extra 

bijlage: Riemst in Woord en Beeld. In het kort 

kijken we terug op de belangrijkste realisaties 

van de afgelopen tijd. 

Ik wens je veel kijk- en leesplezier. Sla zeker onze 

weetjes niet over, je steekt er heel wat leuke 

nieuwtjes van op! 

Christiaan Bamps

Verkeersveiligheid/mobiliteit

openbaar vervoer - sport - toerisme 

feesten, evenementen en kermissen 

ontwikkelingssamenwerking

Europese aangelegenhedenDit jaar zet de jeugdboekenmaand alle 
soorten helden in de spotlights en worden 
de schurken uit de schaduw gehaald. We 
hebben het over helden en antihelden, 
idolen en iconen, schurken en schelmen. 
Over goed en kwaad en de grijze zone 
ertussenin. Kom zeker eens langs in De 
Boekerij en ontdek er alles over.

Voorlezen tijdens de jeugdboekenmaand

In maart beleven we dubbel voorleesplezier. 
Op woensdag 9 maart om 14.30 u. is 
er een gezellig voorleesmoment voor 
kleuters. We lezen voor uit ‘Spuit Elf wordt 
brandweerolifant’ van Harmen van Straaten. 
Daarna doen we leuke brandweerspelletjes. 
Op 16 maart om 14.30 u. genieten de grotere 
kinderen (6 tot 12 jaar) van het verhaal ‘Tante 
Teefje’ van Ruth Verstraeten. 

Tante teefje is een echte schurk. Klaas pikt 
haar pesterijen niet langer. Het is tijd voor 
actie. Na het verhaal gaan we zelf aan de slag 
om schurken een lesje te leren.

Gratis Bibsterspel (8 tot 12 jaar)

Het Bibster-spel kan de hele jeugd-
boekenmaand gratis gespeeld worden 
tijdens de openingsuren van de bibliotheek. 
Reserveren is niet nodig, maar meld je wel 
even aan bij de balie. Met een tablet ga je 
op zoek naar codes in de bib. Ontdek jij de 
vragen en opdrachten tussen de boeken, 
strips, dvd’s, …? 

MAART = JEUGDBOEKENMAAND

Vanaf maart 2022 start de gemeente, samen 
met Stebo, een bevraging via een papieren 
enquête over hoe jij in de toekomst zou 
willen wonen in Riemst. Ben je ouder dan 
55? Hou dan zeker je brievenbus in de gaten 
en vul de enquête in. Zo weten wij hoe jij 
later zou willen wonen en kunnen we er in 
de toekomst rekening mee houden.

Enquête

Uit onderzoek blijkt dat het aantal 65-plussers 
met zorgvraag de volgende 10 jaar met 50% 
zal toenemen. We richten de enquête daarom 
bewust aan Riemstenaren die 55 jaar of ouder 
zijn. Zo worden niet enkel de ouderen van nu, 
maar ook de toekomstige ouderen bevraagd 
over hun (toekomstige) noden.

In de enquête polsen we naar verschillende 
onderwerpen die met het ruime begrip 
‘wonen’ te maken hebben. Ben je tevreden 
met je huidige woonsituatie of zou je hier op 
termijn graag verandering in zien? Voldoet je 
woning in de toekomst ook nog aan je wensen 
en noden? Wil je graag in je huidige woning 
blijven wonen als je minder mobiel wordt? 
Woon je graag in het centrum van Riemst of 
kies je voor één van de dorpen? 

Op welke manier denk je dat de gemeente 
jou kan ondersteunen in je (toekomstige) 
woonwensen?

De resultaten van de enquête worden bekend 
gemaakt in de 2de helft van 2022 via deze 
37Zeventig, onze website en andere kanalen.

Buurtanalyses

In de dorpen Genoelselderen, Membruggen, 
Vroenhoven en Heukelom werden enige 
tijd geleden de eerste buurtbabbels en 
buurtbevragingen van onze gemeente 
georganiseerd. Dit kadert in onze actie rond 
het dorpenbeleid en meer specifiek zorgzame 
buurten. We verzamelden informatie over 
jullie dorpen en willen de resultaten nu met 
jullie delen en bespreken, om dan samen aan 
de slag te gaan. 

Inwoners van de dorpen zijn welkom op:
• 8 maart in Membruggen
  (Zaal Mommerkine)
• 10 maart in Genoelselderen
  (Zaal Sint-Maartenshof)
• 29 maart in Vroenhoven
  (Zaal De Kommik)
• 31 maart in Heukelom
  (‘t Vogelnestje)

De terugkoppelingsmomenten zijn steeds om 
20.00 uur. Inschrijven is niet verplicht. 

Sociaal kruidenier & Hoplr

Initiatieven in verband met wonen in de 
Riemstse dorpen zijn bijvoorbeeld de sociale 
kruidenier en de app Hoplr. De sociale 
kruidenier gaat op donderdag 24 maart van 
start in Membruggen. Het is een pop-up 
buurtwinkel voor mensen die recht hebben op 
sociale ondersteuning. Voor meer informatie 
neem je best contact op het Sociaal Huis op 
012 44 09 10.

Hoplr is een digitaal buurtnetwerk waarmee 
inwoners contact kunnen leggen met elkaar. 
Bewoners leren mekaar kennen en het 
kleine hulp ontstaat spontaan. In Riemst 
is ondertussen 16,2% van de huishoudens 
aangesloten op Hoplr. Vlijtingen is met 129 
leden koploper wat betreft het aantal leden. 
Procentueel gezien is Heukelom (29% van de 
huishouden) het best vertegenwoordigd op 
Hoplr.

Wil jij ook gebruik maken van Hoplr?
Download de app en maak een account aan!

Is jouw kleuter klaar om te fietsen en 
weet je niet goed hoe je hieraan moet 
beginnen? En wil je jouw kind wel graag 
zelf begeleiden? Dan schiet de dienst 
Jeugd op zaterdag 2 april te hulp. 

Weg met de hulpwieltjes, leve de vrijheid! In 
samenwerking met Sportwerk Vlaanderen 
organiseren we Kijk, ik fiets!. Een project om 
jonge kinderen vanaf 3,5 jaar op slechts 3 
uur tijd te leren fietsen op 2 wielen. Elk kind 
neemt de eigen fiets zonder steunwielen en 
een volwassen begeleider mee. Wij zorgen 

voor het nodige hulpmateriaal en een 
ervaren fietsleermeester die alles in goede 
banen leidt. 

Geen eigen fiets?

Geen nood! Fietsbieb Riemst stelt op deze 
dag gratis enkele fietsen ter beschikking. 
En mooi meegenomen: als je deze fiets echt 
héél leuk vindt, kan je die aan een klein 
prijsje blijven huren bij onze fietsbieb. Als jij 
geen eigen fiets hebt, dan vragen wij om dit 
bij de inschrijving te melden.

WORKSHOP: KIJK, IK FIETS!

WONEN IN RIEMST ALS 55-PLUSSER

De krokusvakantie is aangebroken. Tijd 
om te gaan skieën, de zon op te zoeken of 
… gewoon in Riemst te blijven natuurlijk! 
We geven je graag 2 tips voor een 
geslaagde krokusvakantie met de (klein)
kinderen in eigen gemeente. 

1. Dwalen met Verhalen

In Lafelt kan je nog tot en met zondag 6 
maart dwalen met verhalen. Op 8 locaties in 
en rond het dorp staan borden met QR-codes 
die doorverwijzen naar winterse verhalen. 
Wil je de luisterwandeling zelf doen?
Check de route via riem.st/dwalen. 

2. De Brug van Vroenhoven

Meer fan van speurwerk? Ga dan naar de 
Brug van Vroenhoven en help er Mathieu zijn 
speelgoed te vinden. Terwijl je zoekt, leer je 
nog wat bij over de Tweede Wereldoorlog. 
Geef het ingevulde boekje af aan het onthaal 
en krijg een leuke beloning in de plaats!

De Brug van Vroenhoven
Maastrichtersteenweg 212
3770 Vroenhoen

Teefje’ van Ruth Verstraeten. 

In deze editie van de 37Zeventig geven we
toelichting bij twee straatnamen uit Zussen.

Reggerstraat

Deze straatnaam verwijst wellicht naar de 
landbouwfamilies met winningen die in de Heerenstraat 
(de latere Mgr. Trudo Jansstraat) en Op Het Deuntsje 
lagen. Eén ervan was Mathijs Hubertus Reggers (1862-
1927), de bewoner en eigenaar van de winning Liesens. 
Hij werd al vroeg voorzitter van de fanfare Broederband.

Arthur Meulemansstraat

Arthur Meulemans werd geboren in Aarschot op 19 
mei 1884. Hij was een Vlaams componist, dirigent en 
muziekpedagoog. In 1911 huwde hij en vestigde zich in 
Tongeren, waar hij aan het Koninklijk Atheneum muziek 
onderwees tot aan zijn aanstelling in 1930. Hij was ook 
dirigent van verschillende amateur-muziekverenigingen. 
Zo dirigeerde hij van 1922 tot 1930 de Koninklijke 
Harmonie Vreugd en Deugd uit Zussen, waar hij het 
muzikale peil verhoogde.

Dit artikel kwam tot stand met dank aan Bertho 
Theunissen, Patrick Haekens en GOGRI.

DE STRAAT EN ZIJN VERHAAL

TIPS VOOR TIJDENSTIPS VOOR TIJDENS
DE KROKUSVAKANTIE

ZATERDAG
2 APRIL 2022

van 13.00 u. tot 15.30 u. 

LOCATIE:
Speelplaats VBS Den Dries,
Nieuweweg 15, 3770 Bolder

PRIJS:
Basistarief: €5,00 – sociaal tarief: €2,50

INSCHRIJVEN:
Mail naar jeugd@riemst.be 



DE EERSTE SCHOOLDAG VAN MILAN | 02/03 | 10:00 – 11:00
Locatie:  Bibliotheek De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst
Kostprijs:  gratis
Inschrijven: info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be 

DE DORPEN VAN RIEMST IN KAART – 275 JAAR SLAG VAN LAFELT | 02/03
19:30 – 22:00
Locatie:  Bibliotheek De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst
Kostprijs:  €2,00 basistarief – abonnees Gogri gratis
Inschrijven: 012 21 70 95 (Marcel Daerden)

BREICAFE | 02/03, 16/03 & 30/03 | 13:30 – 16:30
Locatie:  Dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 11, Riemst
Kostprijs:  Gratis
Inschrijven: 012 26 88 90

WORKSHOP PIEKEREN | 08/03 | 10:00 – 12:00
Locatie:  Dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 11, Riemst
Kostprijs:  €5 voor leden van OKRA - €8 voor niet-leden
Inschrijven: 012 26 88 90

SENIORENCURSUS IPAD & IPHONE | 1TE VAN 10 LESSEN OP 09/03
13:30 – 21:30
Locatie:  Dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 11, Riemst
Kostprijs:  €60
Inschrijven: linsey.tiry@okra.be of 011 26 59 43

VOORLEESHALFUURTJE XL: JEUGDBOEKENMAAND | 09/03 & 16/03 
14:30 – 15:30
Locatie:  Bibliotheek De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst
Kostprijs:  gratis
Inschrijven: bib@riemst.be & 012 44 03 50

SPAGHETTI DAG HET STEUNCOMITÉ KONINKLIJKE FANFARE
SINT CECILIA KANNE  | 13/03 | 12:00 – 14:00 & 17:00 – 19:00
Locatie:  Zaal Sint Cecilia Kanne, Bejats 14, Kanne (Riemst)
Inschrijven: Voor 7 maart 2022 bij Bovens Vincent, Caelen Edwin,
  Meerten Roland of Nicolaes Bertie

ONLINE INFOSESSIE: WATERBEHEER IN DE TUIN | 17/03 | 19:30
Locatie: Online
Inschrijven: milieu@riemst.be en 012 44 03 41
Informatie: www.limburgseklimaattuinen.be 

WANDELING PAREL VAN DE JEKERVALLEITOCHT DOOR TONGERSE 
WANDELVRIENDEN | 27/03 | 07:00 – 14:30
Locatie:  Zaal Alliance, Steenstraat 12, Kanne
Kostprijs:  €3 basistarief - €1,50 voor leden
Inschrijven en info:  0478 50 06 97 en grovenrina@gmail.com

BLOEDCOLLECTE RIEMST | 28/03 | 17:00 – 20:30
Locatie:   Zaal ‘t Paenhuis, Paenhuisstraat 11, Riemst
Inschrijven: bloed@riemst.rodekruis.be

LEESGROEP: ‘HET BOEK DANIËL’ VAN CHRIS DE STOOP | 28/03 | 19:00 – 21:00
Locatie:  Openbare Bibliotheek 'De Boekerij', Paenhuisstraat 13, Riemst
Inschrijven: bib@riemst.be en 012 44 03 50
Kostprijs:  gratis

WORKSHOP MET HOUT EN SPIJKERS (8 TOT 12 JAAR) | 30/03 | 14:00 – 16:00
Locatie:  Scoutslokalen, Heukelom Dorp 7, Heukelom
Kostprijs:  €5,00 basistarief - €2,50 sociaal tarief
Inschrijven: jeugd@riemst.be (inschrijven is verplicht
  en kan tot en met 25 maart)
Informatie:  0479 10 88 62

TENTOONSTELLING SINGLE USE PLASTIC | T.E.M. 31/03 | 10:00 – 17:00 
(WOENSDAG TOT ZONDAG)
Locatie:  Belevingscentrum De Brug van Vroenhoven, 
  Maastrichtersteenweg 212, Vroenhoven
Kostprijs:   €6,00
Reserveren: lidette.stevens@vlaamsewaterweg.be

Let op: wijzigende coronamaatregelen kunnen invloed hebben op
onderstaande evenementen en data.
Alle fysieke evenementen zijn onder voorbehoud. 

GEFLITST

1. Dit voorjaar ontdekt elk 5e leerjaar uit Riemst de toeristische 
hoogtepunten van onze gemeente.  

2. Vlijtingen was begin februari het decor van de Winterjogging. 
Ondanks het slechte weer was er een opkomst van 180 lopers en 
wandelaars.

3. Zo’n 150 kinderen genieten van de geanimeerde show van 
de Robbesdoezeband, de eerste voorjaarsactiviteit van de 
Culturodroom dit jaar.
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Een leuke foto gemaakt in Riemst? Tag ons (@gemeenteriemst) in je Instagram-post of 
gebruik de hashtag #riemstliefde. Foto’s kunnen ook ingegestuurd worden naar com-
municatie@riemst.be.  Wie weet verschijnt jouw foto wel in de volgende 3770…

Samen met Bilzen en Hoeselt organiseert Riemst 
twee projecten rond lokale kunstenaars. In de maand 
mei worden zij via twee initiatieven in de verf gezet: 
‘Atelier in beeld’ en ‘Kunstkijkers’. Met de wedstrijd 
Pop a’ Cast gaan we op zoek naar het grootste 
muzikaal talent van Riemst, Bilzen en Hoeselt. 

Atelier in beeld

Het project ‘Atelier in beeld’ is het nieuwe jaarlijkse 
open atelierweekend voor beeldende kunstenaars in 
Vlaanderen en Brussel. Op 13, 14 en 15 mei zetten zij de 
deuren van hun atelier open. Zowel voor deelnemende 
kunstenaars als bezoekers is dit initiatief volledig gratis.

Ben jij een kunstenaar die zijn/haar atelier wil laten 
zien? Schrijf je nog tot en met 7 maart in via
www.atelierinbeeld.be. 

Kunstkijkers

Ook in mei transformeert het project ‘Kunstkijkers’ 
etalages in Bilzen, Hoeselt en Riemst voor de tweede 
keer tot één groot creatief circuit. Dit dankzij werken van 
voornamelijk lokale kunstenaars. Daarom lanceren we 
een oproep naar lokaal kunsttalent.
Opgelet: inschrijven is slechts mogelijk tot en met 1 maart 
via riem.st/kunstkijkers.

Pop a’ Cast

Pop a’ Cast is een lokaal pop- en rockconcours voor 
stra� e livebands en soloartiesten uit Riemst, Bilzen en 
Hoeselt. Het staat open voor alle muziekstijlen, enkel 
dj-sets zijn niet toegelaten. Bands die deelnemen aan 
de wedstrijd moeten in hun repertoire minstens 1 eigen 
nummer spelen tijdens de voorrondes en (eventuele) 
finale. Minstens één groepslid moet op het moment van 
de inschrijving in Bilzen, Hoeselt of Riemst wonen.  
Meer informatie of inschrijven (voor 7 maart)?
www.riem.st/popacast

Op meerdere begraafplaatsen binnen 
Riemst is de Technische Dienst momenteel 
bezig met verfraaiingswerken. Zo werden 
in Vlijtingen, Vroenhoven en Millen hagen 
rond de begraafplaatsen verwijderd om 
later te vervangen.     

De hagen rond deze kerkhoven staan er al 
meerdere tientallen jaren. Een deel van de 
planten is afgestorven door ouderdom of 
door de lee� ijd moeilijk te onderhouden. 
Als gevolg van deze werken kunnen de 
begraafplaatsen er tijdelijk wat minder 
fraai uitzien. Ter vervanging van de oude 
hagen wordt overal een nieuwe beukenhaag 
aangeplant. 

Reiniging straatslokkers

Twee keer per jaar worden in samenwerking 
met Fluvius de straatslokkers gereinigd. 
Fluvius levert na de werken steeds een 
overzicht van hoe de werken verlopen zijn:

• 5183 slokkers werden gereinigd.
• 114 slokkers konden niet gereinigd worden 
  omdat er een auto geparkeerd stond.
• In maar liefst 59 stuks zat betonafval.
• Op 18 plaatsen werd een inbreuk vastgesteld
  tegen de milieuwetgeving en werd er olie
  of vet in de slokkers gegoten.

We willen vragen om waakzaam te zijn zodat 
er geen (bouw)afval in de slokkers terecht 
komt. Het lozen van olie of vet in de slokkers 
is verboden. Heb je dit soort afval in huis? 
Dan kan je het gratis binnenbrengen in het 
recyclagepark.

Goed nieuws, want op dinsdag 1 maart 
heropenen de dorpsrestaurants. Na een 
afwezigheid van enkele maanden wegens 
de slechte coronacijfers, is iedereen weer 
welkom voor een lekkere lunch en een 
gezellige babbel.  

Het is het dorpsrestaurant van Vlijtingen, in het 
Parochiaal Centrum, dat de spits mag afbijten 
op dinsdag 1 maart. Zoals gebruikelijk is er 
op woensdag het dorpsrestaurant in Kanne 

en op donderdag dat in Dienstencentrum De 
Linde in Riemst. De menu’s zijn ondertussen 
terug te vinden op de gemeentelijke website.
Reserveren is verplicht en doe je uiterlijk               
2 dagen op voorhand door te bellen naar     
012 44 09 10 voor Riemst of 012 26 88 90 voor 
Vlijtingen en Kanne. De kostprijs is €5 voor 
een menu met soep, hoofdgerecht en dessert.

Opgelet! De dorpsrestaurants volgen dezelfde 
coronamaatregelen als de horeca.

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 9 maart ingevoerd 
te zijn in de UiTdatabank.

ONDERHOUDSWERKEN
TECHNISCHE DIENST

HEROPENING
 DORPSRESTAURANTSLOKALE KUNSTENAARS EN MUZIKANTEN GEZOCHT!

Omdat de reactie groter en groter 
wordt, willen we de geïnteresseerde 
wandelaars langer de kans geven om de 
gelukswandeling te doen. In Riemst is er 
een gelukswandeling in Millen, maar ook 
in Bilzen, Hoeselt, Tongeren en Voeren 
zijn er soortgelijke wandelingen. Er zijn 
bovendien leuke prijzen verbonden aan de 
gelukswandeling. Bij een eerste trekking 
begin april zullen per gemeente 2 winnaars 
uitgeloot worden. Begin oktober volgt een 
tweede trekking.     

Tijdens de wandeling van ruim 3 kilometer in en 
rond Millen krijg je tips van De Geluksdriehoek 

en enkele leuke opdrachten die je dichter bij 
jezelf, de natuur en je medemens brengen. 
De wandeling is geschikt voor iedereen vanaf 
3 jaar, want voor de kinderen zijn er speciale 
opdrachtjes. De route is ook geschikt om met 
de kinderwagen te doen. Het startpunt van de 
wandelroute ligt bij De Waterburcht in Millen. 

De info- en doeboekjes zijn nog steeds gratis te 
verkrijgen bij de Toeristische Dienst.

Toeristische Dienst
Tongersesteenweg 8
3770 Riemst
Tel. 012 44 03 70

GELUKSWANDELING MILLEN VERLENGD TOT SEPTEMBER

In samenwerking met joggingclub De Mergellopers organiseert 
de Sportdienst een cursus Start2Run. In 10 weken tijd wordt er 
opgebouwd naar het doel: 5 kilometer lopen. 

Het is algemeen geweten dat sporten gezond is voor je lichaam, 
maar vaak is het moeilijk om tot een goede basis te komen. Een 
trainingsschema kan daarin een belangrijke rol spelen.
De Sportdienst van Riemst en De Mergellopers helpen je graag om die 
basis te ontwikkelen. Het begin zal wellicht gepaard gaan met zweten 
en zwoegen, maar het resultaat zal er zijn.

Wil jij ook starten met lopen? Hoe rekening met deze 5 tips: 

1. Ga langs bij je huisdokter.
2. Loop op echt loopschoenen.
3. Bouw langzaam op.
4. Te weinig adem om te praten? Loop langzamer!
5. Neem blessures serieus, pijn is nooit goed.

LEER JOGGEN MET START2RUN

10 weken lang op 
dinsdag en donderdag

Vanaf dinsdag 29 maart
19.00 u. - 20.00 u.

Sporthal Op ‘t Reeck - Finse Piste
€12,50 voor 10 weken

Info & inschrijven: 012 44 03 46 of 
sport@riemst.be

copyright : Evenbeeld

De gemeente Riemst sluit een 
samenwerkingsovereenkomst af met 
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
en Fluvius voor de verdere herinrichting 
van de Visésteenweg. Op enkele plaatsen, 
zoals het traject door Zichen-Zussen-
Bolder, voldoet de steenweg niet meer aan 
de huidige noden van de weggebruiker.

Door de werken moet de verkeersveiligheid 
verbeteren. De laatste jaren gebeurden 
er 22 ongevallen en reed 15% van de 
gecontroleerde bestuurders te snel. De 
gemeente wil van de Visésteenweg een 
weg maken met veilige voet- en fietspaden, 
snelheidsremmende maatregelen en meer 
groen.

In een eerste fase werd de Visésteenweg 
eerder al aangepakt van aan de rotonde 
in het centrum van Riemst tot aan de 
schoolomgeving van GBS De Klinker en 
bij het kruispunt met de Toekomststraat. 
Bij de uitvoering van fase 2 wordt de 
Visésteenweg tussen de schoolomgeving 
en de Toekomststraat over een lengte 
van ongeveer 270 meter aangepakt. De 
mogelijkheden om een wachtbekken aan 
te leggen nabij de Toekomststraat worden 
onderzocht. Fase 3 gaat om een traject van 
2.750 meter van aan de Toekomststraat, 
doorheen heel Zichen-Zussen-Bolder tot 
aan de Waalse grens. Tijdens de werken legt 
Fluvius ook steeds een gescheiden riolering 
aan.
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