
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 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 9 mei 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 . MEI 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
DE BOEKERIJ

De Boekerij  hecht veel belang aan 
jouw mening. We vragen je dan ook 
graag om ons te helpen en deel te 
nemen aan ons gebruikersonderzoek. 
De enquête is volledig anoniem en 
neemt zo’n 10 minuten van je tijd in 
beslag. Je maakt bovendien kans op 
een Bongobon ter waarde van 250 
euro. Deelnemen kan op
riemst.bibliotheek.be. 

TEKENSEIZOEN GEOPEND

Wist je dat teken rond deze tijd weer 
actiever worden? Ze zijn het hele 
jaar door aanwezig, maar worden 
pas actief bij temperaturen boven 
10 graden. Een tekenbeet voel je niet 
en is moeilijk te voorkomen. Maak er 
daarom een gewoonte van jezelf en 
anderen te controleren als je in het 
groen bent geweest. Hoe sneller de 
teek wordt verwijderd, hoe kleiner 
de kans dat je er ziek van wordt. Alle 
informatie lees je op
www.tekenbeten.be. 

ATELIER IN BEELD

Op 13, 14 en 15 mei vindt de 
allereerste editie van Atelier In Beeld 
plaats. Tijdens dat weekend zetten 
kunstenaars hun ateliers open. Op 6 
locaties in Riemst kan je kennismaken 
met het atelier en werk van in totaal 
8 kunstenaars. Een volledig overzicht 
vindt je op www.atelierinbeeld.be.

LANGSTE EETTAFEL

Bond zonder Naam en SAAMO 
organiseren van 27 mei tot en 
met 3 juni etentjes. Van samen 
pannenkoeken eten tot een 
spaghettislag: het kan allemaal. Zo 
bouwen ze aan de Langste Eettafel 
die mensen verbindt, over verschillen 
heen en tegen eenzaamheid. Wil jij 
ook meedoen? Met je buren, collega’s, 
school, familie of vrienden? Top! 
Registreer je activiteit op
www.weekvanverbondenheid.be
voor 15 mei 2022.

BENELUX TOUR

Ook in 2022, 2023 en 2024 zal er een 
rit van de Benelux Tour starten in 
Riemst. Dit jaar is Riemst op vrijdag 
2 september de startgemeente van 
een rit-in-lijn naar Bilzen. Het zal al 
de 11e keer zijn dat onze gemeente 
gastgemeente is voor een rit uit 
deze WorldTour-wedstrijd. Verdere 
praktische informatie volgt in de loop 
van de zomer.

VERKEERSBEGELEIDERS

In de lente breekt de tijd voor 
groepsuitstappen aan, te voet, 
op de fiets of met de motor. 
Groepsbegeleiders hebben op 
zo’n momenten een belangrijke 
verantwoordelijkheid. Daarom 
biedt de afdeling Mobiliteit 
van de provincie Limburg 
gratis infosessies aan. Er zijn 
infosessies voor groepsleiders 
voor wandelgroepen, gemachtigd 
signaalgevers, wegkapitein fietsers 
en wegkapitein motorrijders. Alle 
informatie staat op www.limburg.
be/begeleidersinhetverkeer 

WOONBEVRAGING DIGITAAL 
INVULLEN

Via een papieren enquête werd 
bij een steekproef van zo’n 1.000 
Riemstenaren gepolst naar wonen 
in Riemst als 55-plusser. Sinds half 
april kan deze enquête ook online 
ingevuld worden door iedereen 
van 55 jaar of ouder die zijn/haar 
mening wenst te geven.
De enquête invullen kan via
www.riem.st/woonbevraging. 

  

       
VOORWOORD

Beste Riemstenaar

De meimaand staat voor de deur. De zon lokt 
ons naar buiten voor een wandeling of een 
fietstocht en stilaan beginnen we te dromen van 
warme zomerdagen. In Riemst hebben we heel 
wat activiteiten in petto om er een sprankelend 
voorjaar van te maken.

De nieuwe fietsroute ‘Toer door Riemst’ leidt je 
gedurende 42 kilometer naar de mooiste plekjes 
en langs de belangrijkste bezienswaardigheden 
in onze gemeente.  Op 22 mei vindt in Val-Meer 
de lentejogging plaats. Misschien ben jij vorige 
maand gestart met de cursus Start2Run? Hou 
zeker vol want sporters beleven meer!

De maand mei staat in het teken van afvalvrij. 
Wil jij ook je steentje bijdragen aan de strijd 
tegen voedselverspilling? Doe dan mee aan 
de campagne rond restjes-dag en kook elke 
maandag met de restjes die je in je koelkast 
hebt bewaard.

Heb je een nieuwe identiteitskaart, reispas 
of rijbewijs nodig? Een bezoek aan het 
gemeentehuis plan je in wanneer het voor jou 
het best uitkomt. Vanaf nu kan je je afspraak 
ook via eenvoudig via het boekingssysteem van 
de gemeentelijke website maken. Uiteraard kan 
je je afspraak ook nog telefonisch vastleggen of 
via het onthaal van het gemeentehuis.

Op 15 mei is het Dag van de Zorg en zetten 
we de dagopvang van ouderen in Riemst in 
de kijker. Even verderop in deze editie van de 
37Zeventig vind je nuttige informatie over het 
Ontzorgbudget voor mantelzorgers.

Ik wens je een mooie meimaand,
we zien elkaar snel.

Mieke Loyens 

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 

Het toeristisch seizoen is van start gegaan. 
We lanceren daarom graag een nieuwe 
fietsroute door Riemst: de Toer door Riemst. 
Misschien heb je op verschillende locaties al 
informatieborden zien staan? De Toer door 
Riemst doe je met hulp van een nieuwe app. 
Volg de route (42 kilometer), scan onderweg 
de QR-codes op de borden en  ontdek zo de 
mooiste plekjes en meest spraakmakende 
verhalen van Riemst al fietsend.

Welke verhalen zijn het precies? Denk 
bijvoorbeeld aan de Onthoudersbond in 
Membruggen, het historisch belang van 
de Sieberg in Herderen of de vergeten 
oorlogsweesjes uit Val-Meer. Je leert 
ongetwijfeld bij over het verleden van je eigen 
gemeente. 

Praktisch

De app download je best voordat je op de fiets 
springt. Eigenlijk kan je overal op de route 
inpikken, maar wij raden aan om de fietstocht 
te starten bij De Waterburcht in Millen. De 
video die daar te bekijken is, is ineens ook een 
korte introductie. 

De totale lengte van de fietsroute is ongeveer 
42 kilometer. Je volgt grotendeels het 
fietsroutenetwerk, maar op enkele locaties 
zijn afleidingen aangeduid. Onderweg kom je 
verschillende borden met een QR-code tegen. 
Scan de codes om een video te bekijken over 
een spraakmakend verhaal uit Riemst. 

Quiz

Tip! Let tijdens de verschillende video’s zeker 
goed op. Na het bekijken van de 9 video’s, 
word je automatisch doorverwezen naar een 
quiz. Vul je de quiz juist in, dan maak je kans 
op een mooie prijs. Wekelijks wordt uit alle 
deelnemers een winnende fietser geloot. 

Er zijn momenteel weer enkele werk-
zaamheden bezig om onze gemeente nog 
veiliger te maken.  

Op de Bilzerweg in Vlijtingen, bij 
het kruispunt met de Allewijstraat en 
de Molenweg, geldt sinds april een 
snelheidsbeperking tot 50 kilometer per 
uur. Deze wijziging is doorgevoerd met 
het oog op een veiligere oversteekplaats. 
Heel wat mensen (waaronder kinderen 
en jongeren die gaan sporten) steken hier 
namelijk de steenweg over. Er wordt ook 
een trajectcontrole geïnstalleerd tussen de 
Molenweg in Vlijtingen en de Munieckstraat 
in Grote-Spouwen (Bilzen).

In het kader van het stoepenplan wordt 
binnenkort een stoep aangelegd in de 
Kasteelstraat, tussen  Membruggen en 
Genoelselderen. In Membruggen wordt ook 
de herinrichting van de schoolomgeving 
afgerond. Opgelet! In de Wijnstraat geldt nu 
eenrichtingsverkeer.

In de Daalstraat zijn de werken gestart om 
de weg te verhogen om wateroverlast tegen 
te gaan. Tegen het einde van mei zouden 
deze werken afgerond moeten zijn.

Eind maart werden asfalteringswerken 
uitgevoerd op site Eyckendael. De stoepen 
worden aansluitend aangelegd. 

Vanaf nu is het ook mogelijk om via de 
gemeentelijke website een afspraak met 
een gemeentelijke dienst in te plannen. Zo 
wordt het voor inwoners makkelijker om 
een afspraak in te plannen en worden de 
wachttijden aan de telefoon korter.  

Om een afspraak te maken surf je naar
www.riemst.be en klik je rechtsboven op 
‘Afspraak maken’. Vervolgens kies je in een 
lijst 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 blij�  
uiteraard nog steeds mogelijk om telefonisch 
een afspraak te maken. 

Geen afspraak nodig?

Wil je een g� -sticker, huisvuilzakken, een 
a� iche openbaar onderzoek of gewoon 
enkele leuke foldertjes of infoboekjes 
afhalen, dan is het niet nodig om een 
afspraak te maken. Spring gerust even 
binnen.

Sociaal Huis

een afspraak maken met het Sociaal Huis 
kan niet via de website. Hiervoor neem je 
telefonisch contact op via 012 44 09 10 of per 
mail via sociaalhuis@riemst.be. 

UPDATE WERKZAAMHEDENUPDATE WERKZAAMHEDEN

ONLINE AFSPRAAK MAKEN
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win één van de Bongo-bonnen
t.w.v € 250

onze bibliotheek?

 www.cult22.eu/be/7754

Doe mee aan ons onderzoek NIEUW: TOER DOOR RIEMST

Riemst is het Mergelland van Vlaanderen. 
Veel van onze inwoners zijn nog 
werkzaam geweest in de ondergrondse 
mergelgroeven. Denk aan de ontginning 
van mergel of teelt van champignons. Dit 
maakt dan ook deel uit van onze culturele 
identiteit.

Om deze kennis niet verloren te laten gaan 
werd een project gestart in samenwerking 
met de Universiteit Antwerpen en het 
Agentschap Onroerend Erfgoed. Daarom 
zoeken we mensen die werkzaam zijn 
geweest in de ondergrondse mergelgroeven 

van Riemst en erover willen vertellen. Hieruit 
zullen enkele korte documentaires gemaakt 
worden die de verschillende aspecten van de 
ondergrondse mergelgroeven belichten. Op 
deze manier kunnen we dit erfgoed bewaren 
voor toekomstige generaties en zal de kennis 
niet verloren gaan.

Ken je iemand of heb je zelf nog gewerkt 
in de ondergrondse groeven van Riemst? 
En wil je samen met ons deze unieke vorm 
van cultureel erfgoed bewaren? Neem dan 
contact met ons op via het e-mail adres 
communicatie@riemst.be

een afspraak te maken. 

Ken jij de oorsprong van de ‘Pastoor Palmaersstraat’ 
in Zichen-Bolder? 

Joseph Palmaers werd geboren in Leut op 6 februari 
1882. In 1907 werd hij priester gewijd te Luik. Vervolgens 
werd hij benoemd tot leraar aan het Sint-Jozefcollege te 
Hasselt en dit tot 1926. Tot 1958 is hij pastoor in Zichen-
Bolder geweest en nadien rector in het Sint-Jansoord te 
Eisden tot 1963. Eén van zijn grote verwezenlijkingen was 
het tot een goed einde brengen van de verbouwing van 
de Sint-Pieterskerk van Zichen-Bolder.

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

Op zondag 22 mei van 8.00 u. tot 11.00 u. is Val-
Meer het decor voor de lentejogging. Tijdens deze 
seizoensjogging kan je 5, 7,5 of 10 kilometer joggen 
of wandelen. Deelname is gratis, inschrijven doe 
je via www.riem.st/lentejogging. Het start- en 
aankomstpunt van de verschillende routes is aan de 
Grotestraat 64 in Val-Meer.

DE STRAAT
EN ZIJN VERHAAL

LENTEJOGGING

HEB JIJ IN DE GROEVENHEB JIJ IN DE GROEVEN
GEWERKT?GEWERKT?

Bezoek Kanne met gids

Misschien ben je eerder een wandelaar dan een fietser? 
Vanaf nu kan je Kanne elke zondag ontdekken met een gids. 
De wandelingen vinden plaats op elke zondag in april, mei, 
juni, augustus en september. Tijdens deze wandeling ontdek 
je onder begeleiding van een professionele gids de vele 
mergelgebouwen, verborgen plekjes en adembenemende 
natuur van Kanne. Inschrijven is aangeraden en kan via 
toerisme@riemst.be.
Praktisch: 
- Elke zondag om 14.00 u.
- Vertrek op de parking onder de brug,
   in de Steenstraat in Kanne
- De prijs bedraagt €2,5 per persoon. 
- De afstand is ongeveer 4 kilometer.

Vernieuwde toeristische gids

Je zag hem misschien al passeren. De nieuwe toeristische 
gids van Riemst kreeg een facelift. De inwoners van Riemst 
zijn onze eerste ambassadeurs en dat vind je ook terug in 
de gids. Op enkele pagina’s geven inwoners een quote over 
hun gemeente. Ook online willen we jullie oproepen om 
ambassadeurs te zijn. Sinds kort is de toeristische dienst 
van Riemst ook op Instagram terug te vinden: @visitriemst. 

Deel je ervaringen en leuke momenten in Riemst met een 
foto en gebruik de hashtag #visitriemst of tag ons. Wie 
weet verschijnt jouw foto online of in het maandelijks 
infoblad. Ook #RiemstLiefde mag uiteraard nog gebruikt 
worden!

ONTDEK MEER OP WWW.RIEMST.BE

VERTREK: CAFÉ ’T RAEDTSHOF, 
GROTE STRAAT 64 IN VAL-MEER
INSCHRIJVEN VIA WWW.RIEMST.BE/SPORT

LENTEJOGGING
5KM – 7,5KM – 10KM 
(BEWEGWIJZERD)
ZOWEL VOOR JOGGERS 
ALS VOOR WANDELAARS
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ZONDAG 
22 MEI 2022 
VRIJ VERTREK TUSSEN 
08.00 U. – 11.00 U.
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ROMMELMARKT ZUSSEN| 01/05 | 08:00 – 16:00
Locatie:  Trudoplein en omliggende straten
Kostprijs:  Standplaats €3 per 3 meter / Inkom: €2 (inclusief een consumptie) 
Contact: 012 45 48 47

BEZOEK DE BRUG VAN VROENHOVEN MET GIDS | 01/05 | 10:00 – 12:00
Locatie:  Brug van Vroenhoven, Maastrichtersteenweg 212, Vroenhoven
Kostprijs:  Basistarief €10 – jongeren (tot 25) €5 
Reserveren: debrug@riemst.be – 012 67 15 32

THEATERVOORSTELLING ‘DE LEERKRACHTEN’ | 01/05  | 11:00 – 15:00
Locatie:  ’t Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst
Kostprijs:  Gratis  
Informatie: www.academievoerenriemst.be

WANDELING MET JAN NAAR BANNEUX (21STE EDITIE) | 07/05  | 06:30 – 18:00
Locatie:  Startpunt van de wandeling van 48km
  is Maastrichtersteenweg 2b in Riemst.
Kostprijs:  €8
Informatie : 0472 86 73 54 / marc.konings@n-va.be 

GROOT LEERLINGENCONCERT – ACADEMIE VOEREN-RIEMST | 07/05
15:00 – 18:00
Locatie:  ’t Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst
Kostprijs:  Basistarief €6 – Leerlingen academie en -12 jaar gratis  
Contact: www.academievoerenriemst.be

BABBELCONCERT MET MARK ERCKENS – NEOS-RIEMST | 10/05  | 14:00
Locatie:  Gasthof Delicia, Visésteenweg 226, Riemst
Kostprijs:  €18 (met hapje en drankje)
Contact: gustawillem@gmail.com

WORKSHOP: MINDFUL OPVOEDEN IN EEN DRUK GEZINSLEVEN | 10/05
19:30 – 21:30
Locatie:  ‘t Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst 
Kostprijs:  Gratis  
Organisator: Opvoedingswinkel Zuid-Limburg

VOORLEESHALFUURTJE: COCO KAN HET! | 11/05  | 14:30 – 15:00
Locatie:  Bibliotheek De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst
Kostprijs:  Gratis 
Contact: riemst.bibliotheek.be - 012 44 03 50 - bib@riemst.be

FILMVOORSTELLING: DE GEBROEDERS SCHIMM | 11/05  | 14:00 – 16:00
Locatie:  Onder de Brug van Vroenhoven,
  Maastrichtersteenweg 212, Vroenhoven
Kostprijs:  Basistarief €5 – Sociaal tarief €2,5 
Inschrijven: jeugd@riemst.be 

SPEL ZONDER GRENZEN & STROEK ROCK | 14/05 | vanaf 13:00
Locatie:  Kampplaats ’t Stupke, Stroekestraat 10, Val-Meer
Kostprijs:  Gratis 
Inschrijven: inschrijven@tstupke.be (Enkel voor ‘spel zonder grenzen’)

LENTECONCERT KF SINT-CECILIA | 14/05  | 18:00
Locatie:  Bejats 14, Kanne
Informatie:  www.kfc-kanne.be 

WORKSHOP DRONE (6 TOT 12 JAAR) | 18/05  | 13:00 – 15:00
Locatie:  Sporthal Op ’t Reeck, Reeckervelt 3, Riemst
Kostprijs:  Basistarief €15 – Sociaal tarief €7,5 
Inschrijven: jeugd@riemst.be 

LENTEJOGGING | 22/05 | 08:00 – 11:00
Locatie:  Grotestraat 64, Val-Meer
Kostprijs:  Gratis
Contact: sport@riemst.be
Inschrijven: www.riem.st/lentejogging  

STREEKPRODUCTENMARKT | 22/05 | 10:00 – 17:00
Locatie:  Valmeerstraat 123, Riemst
Contact:  0470 85 21 10

BEDEVAART VAN KWB-VLIJTINGEN NAAR ZUTENDAAL | 26/05 | 14:30
Locatie:  H. Mis in de kerk van Zutendaal-Centrum 
Organisatie:  KWB Vlijtingen
Contact: 0486 32 79 62

RIEMST LACHT (+12 JAAR) | 27/05  | 20:00 – 22:00
Locatie:  Onder de Brug van Vroenhoven,
  Maastrichtersteenweg 212, Vroenhoven
Kostprijs:  Basistarief €7,5 – Sociaal tarief €3,75 
Contact: sport@riemst.be
Inschrijven: jeugd@riemst.be 

GEFLITST

1. Kinderen konden tijdens de workshop ‘Kijk, ik fiets!’ leren fietsen 
zonder steunwieltjes. Maar liefst 45 kinderen schreven zich in.

2. De tennisvelden in Herderen kregen een opknapbeurt.

1

2

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… 

In aanwezigheid van zo’n 200 aanwezigen 
waaronder 50 kinderen van de plaatselijke 
jeugdbeweging en school werd het lintje van het 
nieuwe speelplein van Millen en Elst o� icieel 
doorgeknipt. De openbare plek achter Hoeve 
Henrotte kreeg een metamorfose tot speel- en 
ontmoetingsplek tussen de bomen.

Het resultaat: 16 speeltoestellen voor verschillende 
lee� ijdscategorieën zorgen vanaf nu voor speelplezier 
in Millen. Alle speeltoestellen zijn uit hout gemaakt, 
wat bijdraagt aan het natuurlijk karakter van de 
speel- en ontmoetingsplek. De blikvangers zijn een 
klimparcours, balanceerparcours en een kabelbaan. 

De picknicktafel is aangepast voor rolstoelgebruikers 
en er werd ook een zandbaktafel geïnstalleerd voor 
rolstoelgebruikers. Wandelpaden en een haag aan de 
straatkant worden nog voorzien.

In Riemst is er in bijna elke dorpskern wel een speel- 
en ontmoetingsplek te vinden. Deze nieuwe plek in 
Millen is al de 18e in Riemst. De herinrichting gebeurde 
in nauw overleg met de buurt en Gemeentelijke 
Basisschool De Driesprong. Waar past een toneelstuk met de titel 

‘Boeren’ beter dan op een boerderij? Op 
27 en 28 mei organiseren cultuurhuis 
MoMeNT en de gemeentelijke Cultuur-
dienst het toneelstuk op locatie. 

Het toneelstuk ‘Boeren’ van Erik Vlaminck 
gaat over het moeilijke leven dat landbouwers 
vandaag de dag hebben. Dat leven weegt op 
twee broers en zorgt voor conflicten. Acteurs 
Hans Vancauwenberghe en Gert Jochems 
spelen de twee broers. 

Om het verhaal te versterken kiest de 
organisator MoMeNT steeds voor een 
landbouwbedrijf als locatie voor het stuk. De 
exacte locatie communiceren we nog via onze 
website en sociale media.  

Praktisch

Er worden twee voorstellingen geprogram-
meerd: op vrijdag 27 mei en zaterdag 28 
mei, telkens om 20.00 uur. Het aantal plaatsen 
is beperkt tot 120 personen per voorstelling. 
Snel zijn is de boodschap en op voorhand een 
toegangskaart kopen is verplicht. Een ticket 
kost 10 euro per persoon.

Tickets zijn vanaf maandag 2 mei te koop aan 
de balie van Villa Neven. 

Tongersesteenweg 8 in Riemst • 012 44 03 70

De voorstelling gaat door in een loods 
van een landbouwbedrijf. Qua kledij 
wordt er best rekening gehouden met de 
weersomstandigheden.

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 tijdig in via www.uitdatabank.be! 
Evenementen die plaatsvinden in juni dienen vóór 6 mei te zijn ingevoerd in de UiTdatabank.

DAG VAN DE ZORG (15 MEI)

TONEEL OP EEN
BOERENLOCATIE

SPEELPLEIN MILLEN FEESTELIJK GEOPEND

Roefeldag

Roefeldag is een grote uitprobeerdag, waar kinderen 
de wereld van de volwassenen kunnen ontdekken. Er 
zijn heel wat handelaars, zelfstandigen en verenigingen 
waarbij de kinderen een kijkje achter de schermen 
mogen nemen en een handje mogen toesteken. Roefel 
is volledig gratis en speciaal voor alle kinderen van het 
vierde, vijfde en zesde leerjaar.

Roefeldag gaat door op woensdag 1 juni in de 
namiddag. Inschrijven kan vanaf woensdag 11 mei.
Dit gebeurt online via webshopriemst.recreatex.be. 

Zomeractiviteiten
Naar goede gewoonte kregen alle kinderen die in 
Riemst naar school gaan net na de paasvakantie 
de Zomeractiviteitengids mee naar huis. Dit is een 
complete gids met alle kinder- en jeugdactiviteiten 
in Riemst tijdens de zomervakantie. Gaat jouw 
kind niet in Riemst naar school? Of ontving jij geen 
Zomeractiviteitengids? Kom er gerust eentje halen in 
Villa Neven (Tongersesteenweg 8 in Riemst) of vraag 
aan de Jeugddienst (jeugd@riemst.be) om er per post 
of digitaal eentje te bezorgen.

INSCHRIJVEN JEUGDACTIVITEITEN

Mei is de archeologiemaand. Het ideale moment om een archeologisch 
verhaal uit onze gemeente te belichten. Op dit moment is er niks meer 
van te zien, maar misschien ken je de voormalige burcht van Zussen wel? 

De oudste aanwijzing naar de burcht is een vermelding uit het 
jaar 1390. We weten dat de burcht van Zussen minstens één 
keer belegerd werd, toen de prinsbisschop van Luik in 1482 ten 
oorlog trok. Later raakte de burcht in verval. Volgens bepaalde 
bronnen braken boeren uit Vlijtingen in 1715 de laatste 
bovengrondse resten af. De stenen zouden gebruikt zijn voor 
onder meer een muur rond de pastorie van Vlijtingen. In het 
tijdschri�  ‘De Maasgouw’ uit 1879 staat een laatste vermelding 
van een zichtbare ruïne.

Nu zien we geen ruïne meer in de Burchtstraat. Uit onderzoek 
blijkt dat er wel sterke aanwijzingen zijn van ‘een metselwerk’. 
Onderzoek uit 2018 wees uit dat restanten van de kleine 
burcht nog steeds aanwezig zijn in de grond, waarschijnlijk 
de fundamenten. Bepaalde bronnen spreken over een kerker 
onder de burcht en de mogelijke aanwezigheid van een gracht. 
Verder onderzoek moet in de toekomst meer duidelijkheid 
brengen. Voorlopig laten we onze verbeelding nog even voor 
zich spreken. 

DE BURCHT VAN ZUSSEN

Het welzijn van onze senioren en van 
Riemstenaren met een beperking is een 
belangrijk aandachtspunt in ons beleid. 
Op de dag van de zorg willen we de 
dagopvang van ouderen in Riemst in de 
kijker zetten.
  
In een dagopvangcentrum kunnen ouderen 
elkaar ontmoeten in een huiselijke sfeer en 
worden er activiteiten georganiseerd op maat 
en naar wens van de bezoekers. In Riemst 
wordt er dagopvang georganiseerd door 2 
verschillende partners op de Welzijnscampus 
Eyckendael.

NOAH Riemst

Organiseert dagopvang voor inwoners 
van Riemst. Ze zetten hun deuren open op 
15 mei van 14.00 u. tot 17.00 u. voor alle 
mantelzorgers en ouderen die op zoek zijn 
naar een aangename dagbesteding.
Eyckendael 14, Riemst • 089 62 91 40

Ontmoetingscentrum Zorgkruispunt 
Eyckendael 

Organiseert activiteiten waaraan thuis-
blijvende bejaarden kunnen deelnemen. Het 
gaat over een vierledig aanbod rond vrije 
tijd, gezond bewegen, verzorging en gezellig 
tafelen.
Eyckendael 14, Riemst • 012 25 04 21

Ontzorgbudget

Beide programma’s zijn erkend door de 
gemeente Riemst in het kader van het 
Ontzorgbudget. Om mantelzorgers af en toe 
te ontzorgen voorziet het gemeentebestuur 
een ontzorgbudget van €100 per jaar. Je 
ontvangt het ontzorgbudget als je kosten 
maakt voor dagopvang, vervoerskosten, 
oppas aan huis, daguitstap of reizen voor 
zorgbehoevenden. Heb je vragen over 
het ontzorgbudget, ondersteunende 
thuiszorgdiensten, dag- of nachtopvang aan 
huis of de mindermobielencentrale?
Aarzel dan niet om contact op te nemen 
met het Sociaal Huis op 012 44 09 10 of 
sociaalhuis@riemst.be.

MEI FOCUST OP MILIEU

Mei Afvalvrij

Dit jaar draait de campagne ‘Mei Afvalvrij’ 
rond de strijd tegen voedselverspilling. Wist je 
dat elk Vlaams gezin gemiddeld 1,7 kilogram 
voedsel per week weggooit? De laatste 
sneetjes brood, restjes pasta of appelschillen 
belanden vaak in de vuilnisbak. Tijd om 
daar verandering in te brengen. In mei daagt 
Limburg.net u uit om elke maandag te koken 
met restjes. Hee�  u een lekker ‘rest-cept’? 
Maak een foto en deel uw recept op sociale 
media met de hashtag #maandagrestjesdag. 
Op www.afvalvrijmei.be verzamelen ze 
de leukste recepten zodat u inspiratie kan 
opdoen voor de volgende week.

Maai Mei Niet 

Komende maand doet de gemeente Riemst 
mee met de actie ‘Maai Mei Niet’. Ook in 
Riemst zal je op verschillende locaties 
openbare stukken gras, bermen en pleinen 
tegenkomen die niet gemaaid worden. Op 
andere locaties wordt slechts deels gemaaid. 
Er blijven dan perken met bloemen staan. 
Vorig jaar resulteerde dit bijvoorbeeld in een 
mooi bloemenperk bij De Waterburcht.  Net 
als vorig jaar doen de organisatoren van Maai 
Mei Niet een oproep om in de maand mei het 
gras niet of minder te maaien. Op deze manier 
geven we de biodiversiteit in onze tuinen een 
echte boost. 

..

INSCHRIJVEN

Sportkampen Maandag 16 mei om 19.00 u.
Speelpleinwerking, Grabbelpas en SWAP Maandag 16 mei om 20.00 u.
Kinderopvang Woensdag 1 juni om 7.00 u.

Alle inschrijvingen gebeuren online via webshopriemst.recreatex.be. Een complete handleiding is terug te 
vinden in de Zomeractiviteitengids. Van 1 tot en met 10 mei kan je de inschrijfmodule uittesten. Gedurende 
die periode voorziet de Jeugddienst tijd om vragen te beantwoorden in verband met de inschrijfmodule. 


