
MARK VOS - burgemeester - CD&V
Mark.vos@riemst.be
tel. 012 44 03 02 - gsm 0476 47 72 68
Bevoegdheden: Beleid - bestuur - planning en innovatie 
- communicatie - personeel - politie – brandweer - 
financiën – patrimonium  Ruimtelijke Ordening -   

wonen/huisvesting/woonbeleid – groeven – nutsvoorzieningen
Spreekuur: maandagavond van 17.00 uur tot 18.00 uur in het 
gemeentehuis. Een afspraak maken kan via 012 44 03 04
of sara.coninx@riemst.be.

SCHEPENEN

ALGEMEEN DIRECTEUR 

Guido Vrijens, algemeen directeur, Guido.Vrijens@riemst.be, tel. 012 44 03 01

GEMEENTERAADSLEDEN
(voorzitter: Davy Renkens)

CD&V Renkens Davy, voorzitter Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn, Davy.Renkens@riemst.be, gsm 0494 61 89 99 | Huls Anja, Anja.Huls@
riemst.be, gsm 0468 12 33 64 | L’Hoëst Joël, Joel.Lhoest@riemst.be, gsm 0498 
91 86 56 | Pauly Marina, Marina.Pauly@riemst.be, gsm 0475 93 90 04 | Mulleners 
Laura, Laura.Mulleners@riemst.be, gsm 0474 48 09 98 | Philippe Geelen 0471 64 
14 44 – Philippe.Geelen@riemst.be | Bert Cilissen, Bert.Cilissen@riemst.be,
gsm 0495 79 88 47 | Eycken Mathieu, Mathieu.Eycken@riemst.be, gsm 0479 44 22 86
N-VA Liesbeth Pauly, Liesbeth.Pauly@riemst.be, gsm 0478 82 63 58 | Chanson 
Yves, Yves.Chanson@riemst.be, gsm 0475 33 62 68 | Jacobs Dirk, Dirk.Jacobs@
riemst.be, gsm 0473 22 05 68 | Peumans Jan, Jan.Peumans@riemst.be,
gsm 0475 48 50 91 | Marc Konings, Marc.Konings@riemst.be, gsm 0472 86 73 54
OPEN VLD Coenegrachts Steven, Steven.Coenegrachts@riemst.be,
gsm 0477 36 81 11 | Janssen Patrick, Patrick.Janssen@riemst.be, tel. 012 45 29 29 
Noelmans Jan, Jan.Noelmans@riemst.be, gsm 0496 79 32 16 | Smets Marie-Elise, 
Marie-Elise.Smets@riemst.be, gsm 0470 02 31 04 | Stevens Ludwig,
Ludwig.Stevens@riemst.be, gsm 0473 34 64 55
Vlaams Belang Lemmens Danny, Danny.Lemmens@riemst.be, 
gsm 0473 47 20 79

LEDEN BIJZONDER COMITÉ SOCIALE DIENST
(voorzitter: Mieke Loyens)

CD&V Paule Jackers Ann, annpaule.jackers@hotmail.com, gsm 0495 53 14 72
Onclin Rachelle, rachelle.onclin@gmail.com, gsm 0499 56 68 98 | Nicolaes Jean,  
jean.nicolaes@telenet.be, gsm 0497 06 01 39 -   | Nijs Frans, frans.nijs@skynet.be 
gsm 0486 87 72 83
OPEN VLD Durlet Anton, antondurlet@telenet.be, gsm 0472 62 82 06
Onclin Jos, jos.onclin@openvdl.be, gsm 0471 41 73 83
N-VA Gielen Etienne, etienne.gielen@telenet.be, gsm 0495 64 71 72 |
Louwagie Marc , marc.louwagie@n-va.be, gsm 0472 57 48 62

GUY KERSTEN - eerste schepen - CD&V
Guy.Kersten@riemst.be
gsm 0476 55 26 48
Bevoegdheden: Openbare werken - begraafplaatsen - 
ruilverkavelingen - tewerkstelling - economie - middenstand 
- aankoop - dorpen -en plattelandsbeleid - burgerzaken 

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

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

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

MIEKE LOYENS - vijfde schepen - CD&V
Mieke.Loyens@riemst.be 
gsm 0471 63 13 21
Bevoegdheden: voorzitter bijzonder comité voor de 
sociale dienst – welzijn - senioren - sociale tewerkstelling 
- Dienstencentrum ‘De Linde’ en ‘Paenhuys’-site - 
gezondheid en preventie - personen met een handicap  

                   - toegankelijkheid  – gelijke kansen - ICT – kerkbesturen 

Gielen Etienne, etienne.gielen@telenet.be, gsm 0495 64 71 72 |
Louwagie Marc , marc.louwagie@n-va.be, gsm 0472 57 48 62

  

  

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

Maandelijks infoblad 
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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
DWAALLICHTJESTOCHT

Schrijf het alvast in je agenda: 
op woensdag 28 december 2022 
organiseert de Jeugddienst in 
Genoelselderen een nieuwe editie 
van de Dwaallichtjestocht: een 
tocht van 4,5 kilometer met leuke 
verhalen en een vuurspektakel. 
Deelname kost 5 euro per persoon.
Inschrijven is ook al mogelijk op 
www.riem.st/dwaallichtjestocht.

SLUITINGSDAGEN 
GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is gesloten 
van maandag 31 oktober tot en 
met woensdag 2 november en op 
vrijdag 11 november.
Alle diensten werken op afspraak. 
Maak je afspraak tijdig op
www.riem.st/afspraak

STRAATVERLICHTING

In de nacht van 29 op 30 oktober 
schakelen we over op het winteruur. 
Defecte straatverlichting zal dan 
vaker zichtbaar worden.
Een defecte lamp melden doe je 
rechtstreeks bij beheerder Fluvius 
op www.fluvius.be. 

GEMEENTERAAD NOVEMBER

De gemeenteraad van november 
gaat door op maandag 14 
november om 20.00 u. in de 
raadzaal van het gemeentehuis. 
Zoals gewoonlijk start om 19.45 u. 
een vragenkwartiertje. Zowel de 
zitting van de gemeenteraad als 
het vragenkwartiertje is publiek 
toegankelijk.

FEEËNBOOM

Vanaf eind november vind je 
in de gemeentelijke gebouwen 
weer een Feeënboom terug. 
Via de Feeënboom kan je 
eindejaarscadeautjes kopen 
voor Riemstse kinderen 
die in armoede leven. Meer 
informatie rond de actie krijg je 
via de gekende gemeentelijke 
communicatiekanalen. 

GEZOCHT: 
CULTUURCOÖRDINATOR

Ben je cultureel aangelegd, 
vol enthousiasme en heb je 
interesse in het verenigingsleven 
van Riemst? Dan ben jij 
misschien de persoon die we 
zoeken. We zijn namelijk op zoek 
naar een cultuurcoördinator die 
van aanpakken weet. Meteen 
solliciteren? Mail dan naar 
personeel@riemst.be. Eerst 
nog wat meer lezen over de 
job of interesse in een andere 
functie? Surf dan naar
www.riemst.be/vacatures. 

  

       

VOORWOORD

Beste Riemstenaar

November is een maand van herdenken en 

gedenken. We bezoeken de kerkhoven en 

met gemengde gevoelens staan we stil bij het 

graf van onze geliefden. November is ook de 

maand waarin we stilstaan bij het einde van de 

wereldoorlogen. Traditiegetrouw herdenken we 

Wapenstilstand in elk dorp van onze gemeente. 

Deze dag staat symbool voor hoop en vrede. Wat 

verderop in deze 37Zeventig vind je de kalender 

met alle herdenkingen terug.

Intussen is de herfst in het land. We schakelen 

over naar het winteruur, de dagen worden korter 

en het wordt kouder. Inwoners, bedrijven en 

gemeentebesturen worden getro� en door de 

stijgende energieprijzen. We streven ernaar 

om onze inwoners zo goed als mogelijk te 

ondersteunen en informeren. Een concrete actie 

die we voor onze inwoners op poten zetten, is 

een energiebeurs in ’t Paenhuys op maandag 

14 november. Ook als bestuur tre� en we 

maatregelen om ons verbruik te doen dalen.

We nodigen je graag uit voor een aantal leuke 

evenementen in onze gemeente. Onze senioren 

zijn welkom voor een namiddag vol gezelligheid 

en sfeer op het seniorenfeest. In Genoelselderen 

staat de herfstjogging op het programma en voor 

de allerkleinsten is er de feestelijke intrede van 

de Sint bij de Brug van Vroenhoven. 

Ik wens je een mooie novembermaand. De jonge 

Riemstenaren wens ik een fijne herfstvakantie!

Peter Neven ,

Schepen van land- en tuinbouw – jeugd - 

‘Culturodroom’ - leefmilieu, klimaat & duurzame 

ontwikkeling - dierenwelzijn - erfgoed - 

heemkunde - monumenten en landschappen - 

archeologie - archief

Dorpsrestaurants

In onze dorpsrestaurants kunnen senioren 
(en alle andere Riemstenaren) voor een 
democratische prijs lunchen en elkaar 
ontmoeten. Na een reeks verlichte 
onderbrekingen door de coronacrisis 
konden de dorpsrestaurants in maart weer 
definitief heropstarten. Het was te merken 
dat de dorpsrestaurants gemist werden, 
want van maart tot en met juni werden in de 
dorpsrestaurants 2.700 maaltijden geserveerd: 
693 in Kanne, 714 in Vlijtingen en 1.293 in 
Riemst. 

Om een plekje te reserveren in Vlijtingen of 
Kanne bel je naar 012 44 09 10. Voor Riemst 
bel je naar 012 26 88 90. Inschrijven kan tot 
uiterlijk één dag voor het dorpsrestaurant en 
is verplicht om een juiste hoeveelheid eten 
te kunnen voorzien. De inschrijvingen voor 
november en december gaan momenteel van 
start. Net voor Kerstmis is er een kerstfeest in de 
dorpsrestaurants. Hiervoor is het aangeraden 
om tijdig te reserveren. 

Het organiseren van de dorpsrestaurants is 
alleen maar mogelijk dankzij de inzet van 
verschillende vrijwilligers: 18 in Kanne, 9 in 
Vlijtingen en 15 in Riemst. 

Vrijwilligerswerking

Ook andere vrijwilligers zetten zich in voor 
senioren, en dit moedigen we als gemeente 
ook aan. Een voorbeeld is de Minder 
Mobielen Centrale. De 236 gebruikers van 
deze vervoersdienst kunnen rekenen op 12 
vrijwillige chauffeurs. Deze chauffeurs deden 
vorig jaar in totaal 1.380 ritten, goed voor 
een totaal van 40.868 kilometer. Iemand die 
gebruik wil maken van de Minder Mobielen 
Centrale mag contact opnemen via 012 44 09 
10 of sociaalhuis@riemst.be.

Een ander voorbeeld is de klusjesdienst voor 
senioren. Op dit moment zijn er 3 actieve 
vrijwilligers die tuinonderhoud uitvoeren bij 
mensen die dit zelf niet (meer) kunnen. Vorig 
jaar voerden zij 198 klussen uit. Goed voor 
315 uur vrijwilligerswerk. De klusjesdienst is 
bedoeld voor personen die, omwille van hun 
fysieke, psychische of sociale en financiële 
toestand niet zelf kunnen instaan voor het 
opknappen van klusjes.

Via deze weg willen we alle vrijwilligers nog 
eens extra bedanken en in de bloemetjes zetten. 
Ambities om je in te zetten als vrijwilliger? Laat 
het weten via vrijwilliger@riemst.be. 

Seniorenraad

Een seniorenraad buigt zich regelmatig 
over alles wat met senioren te maken heeft. 
Denk aan het contact tussen Riemstse 
senioren en de verschillende organisaties 
en verenigingen of culturele activiteiten 
toegespitst op een seniorenpubliek. Ook 

plaatselijke probleemsituaties worden tijdens 
deze adviesraad aangehaald. De raad is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
alle plaatselijke en erkende senioren- en 
ziekteorganisaties. De leden van de raad zijn 
steeds minstens 55 jaar.

Activiteiten in het 
dienstencentrum 

In Dienstcentrum De Linde worden geregeld 
workshops en activiteiten georganiseerd. 
Dit jaar nog op de planning: het breicafé (9 
november, 23 november, 7 december en 21 
december) en de workshop ‘Ruimte voor het 
onverwachte’ (15 november, 22 november en 
29 november). 

In het breicafé staat uiteraard breien centraal. 
Ervaren breisters en beginnelingen kunnen 
elkaar om de 2 weken ontmoeten in het 
breicafé in Dienstencentrum De Linde. Je 
breit wat je wil op eigen tempo terwijl je 
gezellig met elkaar praat en geniet van een 
kopje koffie. Het breicafé is vrij toegankelijk 
en deelname is gratis. In de workshop ‘Ruimte 
voor het onverwachte’ onderzoeken we hoe 
‘het onverwachte’ verschijnt in ons leven: als 
iets positief en verrassend of eerder als een 
negatieve ervaring. Samen onderzoeken we 
hoe we ons weer wat meer kunnen openstellen 
voor het onverwachte.
Inschrijven kan telefonisch via 012 26 88 90 of 
via dienstencentrum@riemst.be.
Deelname kost € 45.

De herfstvakantie is het uitgelezen moment om te genieten van de herfstkleuren en de 
overgebleven zonnestralen. Ideaal om de wandelschoenen aan te trekken dus. We geven je 
graag 3 wandelsuggesties voor de maand november. 

1) Kanne

In Kanne zijn de wandelmogelijkheden uitgebreid. Onze herfsttip is de oranje wandeling die start op 
Parking Steenstraat. Deze wandeling van zo’n 8 kilometer loodst je langs de Duivelsgrot, het ENCI-bos, 
de meanderende Jeker, het Cannerbos en Château Neercanne. In het centrum van Kanne loop je langs 
de Heilig Grafkapel en de Smokkelmolen. 

2) Stappenroute Zussen

Voor een leuke wandeling moet je niet per se de natuur opzoeken, het kan ook in onze dorpen. Tijdens 
deze ‘stappenroute’ zet je ongeveer 4.000 stappen. De wandeling laat je de belangrijkste gebouwen en 
dorpszichten van Zussen ontdekken. De route start op de parking op het Trudoplein. De stappenroute in 
Zussen al gedaan? Ook in Herderen vind je stappenroutes!

3) Herfstjogging Genoelselderen

Het parcours van de herfstjogging van de gemeentelijke sportdienst (zondag 6 november van 8.00 u. tot 
11.00 u.) kan en mag ook gewandeld worden. Er zijn bewegwijzerde routes van 5, 7,5 en 10 kilometer in 
en rond Genoelselderen. Het startpunt is PCC Sint-Maartenshof in de Sint-Maartenstraat. Het Wijnkasteel 
kom je sowieso tegen en bij goed weer passeert de langste route ook door het Grootbos.  

Inschrijven doe je via www.riem.st/herfstjogging. Deelname is volledig gratis. 

TIP : 3 HERFSTWANDELINGEN

Sinds de start van de retroactieve rechtzettingsprocedure zijn er al 125 concessies aangevraagd 
door nabestaanden. Er zijn natuurlijk ook nog heel wat vragen. Hieronder vind je de 5 meest 
gestelde vragen met hun antwoorden. Op zoek naar nog meer informatie? Surf naar www.
riem.st/begraafplaatsen. 

Er is een eeuwigdurende vergunning op het graf. Moet ik iets doen?
Ja, want eeuwigdurende concessies zijn sinds de wetgeving van 20 juli 1971 omgezet naar concessies 
voor een duur van 50 jaar. Als je het graf wil behouden moet je een nieuwe concessie aanvragen. Deze 
wordt gratis toegekend voor een periode van 50 jaar. 

Wat gebeurt er met het bordje voor het graf als ik een concessie heb aangevraagd?
Als er een concessie is aangevraagd zal het bordje  voor het graf enkele weken later verwijderd worden 
door het gemeentepersoneel. We willen vragen het bordje niet zelf te verwijderen. 

Waarom staat er geen bordje voor het graf?
In deze fase worden enkel de graven daterend van voor 1972 aangeplakt. Als er geen bordje voor het graf 
staat betekent dit dat er nog een geldige concessie is. 

Ook bij enkele ‘onbekende’ graven waarvan we geen gegevens hebben, staat mogelijk nog geen bordje. 
Bij deze graven wordt de komende weken een aangepast bordje geplaatst met de oproep om ons 
informatie te bezorgen over het graf.

Wat gebeurt er met de graven met een erfgoedwaarde?
Ook voor deze graven kunnen nabestaanden een concessie aanvragen. Als er geen concessie wordt 
genomen dan worden deze graven door de gemeente onderhouden en minimaal 50 jaar bewaard. In 
2023 zal er een onderzoek gestart worden naar de erfgoedwaarde van de graven. Daardoor krijgen we 
een overzicht van alle lokaal-historische graven in Riemst. 

Wat gebeurt er met het graf als ik geen concessie neem? 
Als er geen concessie wordt genomen, kan het graf op termijn ontruimd worden. Concrete plannen voor 
ontruiming zijn er nu nog niet. Deze worden mee bepaald door de resultaten van de huidige procedure 
en de wens om onze begraafplaatsen maximaal te vergroenen en verwaarlozing tegen te gaan. Dit 
conform de Vlaamse wetgeving over graven zonder concessie. Een ontruiming zal altijd voorafgegaan 
worden door een nieuwe aanplakperiode ter kennisgeving van minstens één jaar. De lokaal-historische 
graven blijven sowieso minimaal 50 jaar bewaard. 

VOLGENDE GEMEENTERAAD:
De gemeenteraad van november gaat door op maandag 14 november 
om 20.00 u. in de raadzaal van het gemeentehuis.

In april 2023 trekt een groep jongeren uit Riemst, Hoeselt 
en Borgloon op inleefreis naar Kaapstad. Inschrijven kan 
nog tot 1 november.

In oktober vielen de folders van de gloednieuwe inleefreis in de 
bus bij alle 19- tot 27-jarigen uit Riemst, Hoeselt en Borgloon. 
De reis wordt georganiseerd door Haspenvoud Internationaal, 
een samenwerking tussen de jeugddiensten van Riemst, 
Hoeselt en Borgloon.

Na Krakau (Polen) in 2014, New York (Verenigde Staten) in 2016, 
Kaapstad (Zuid-Afrika) in 2018 en Kiev/Lviv (Oekraïne) in 2019 
houden we tijdens de paasvakantie van 2023 opnieuw halt in 

Kaapstad. Via dit project krijgen jongeren de kans om dit land 
op een andere manier te ontdekken. Ze bezoeken toeristische 
trekpleisters zoals de Tafelberg, maar komen ook op plaatsen 
waar ze anders nooit terecht zouden komen. Kortom, een 
project voor jongeren die niet bang zijn voor een explosie aan 
cultuur en avontuur. 

HASPENVOUD: INLEEFREIS KAAPSTAD

AANPLAKKINGEN
BEGRAAFPLAATSEN

RIEMSTSE SENIORENWERKING IN DE KĲ KER

ENERGIEVRAGEN? KOM NAAR ONZE ENERGIEBEURS OP 14 NOVEMBER.
MEER INFORMATIE EN ENERGIETIPS IN DEZE 37ZEVENTIG. 

In november staan de senioren centraal in Riemst. Het hoogtepunt is het Seniorenfeest op donderdag 24 november in ’t Paenhuys. Maar wat 
doet de gemeente Riemst nog zoal voor de senioren? Je ontdekt het op de cover van deze 37Zeventig. 

Muziek, gezellig samenzijn en een lekker 
stuk taart. Na enkele jaren afwezigheid 
omwille van corona vieren we dit jaar 
weer een seniorenfeest. Publiekstrekkers 
zijn charmezanger Mike Grondy en DJ De 
Jefkes. De deuren van ’t Paenhuys openen 
om 13.00 uur. Om 14.15 u. gaat het eerste 
optreden van start. 
Tickets zijn te koop bij het Sociaal 
Huis (012 44 09 10) of bij je plaatselijke 
seniorenbond. In voorverkoop kost een 
ticket € 5. De voorverkoopperiode loopt tot 
woensdag 16 november. Aan de kassa zijn 
de tickets te koop aan € 7. 

SENIOREN
FEEST

24 NOVEMBER

Een concessie kan aangevraagd worden via onze website of via 
een aanvraagformulier dat te bekomen is aan de balie van het 
gemeentehuis. Bij vragen kan je uiteraard contact opnemen en indien 
gewenst een afspraak maken. Dat kan via begraafplaatsen@riemst.be
of 012 44 03 45.

Het leven is aan de rappen, want de inschrijvingen 
sluiten op  1 november 2022! Interesse?

Surf snel naar www.haspenvoud.international 
voor meer info over het project en de inschrijving.



GEFLITST

1. Orgelconcert
 Het orgel in de kerk van Genoelselderen werd na restauratie weer 

ingespeeld. Dat lokte heel wat luisterlustigen naar Genoelselderen. 

2. Oogst wijndruiven
 Onze wijnbouwers beleefden drukke maar boeiende weken tijdens 

de oogst van hun druiven. 

3. Meneer Blauwhemel
 Meneer Blauwhemel liet enkele tientallen kinderen op een 

muzikale manier kennismaken met de mooiste kleuren. 

4. Samentuin 
 Op zaterdag 1 oktober werd Samentuin Warmoes (site Eyckendael) 

o� icieel geopend. 

1

2

3

4

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

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

BLADAFVAL

WEEK VAN DE MOBILITEITWEEK VAN DE MOBILITEIT

Ook dit jaar kan je vanaf woensdag 2 november 2022 tot en met dinsdag 31 januari 2022 
kosteloos bladafval van het openbaar domein op de Limburg.net-parken afleveren. 

Het gaat dus niet om bladafval uit de eigen tuin. Het moet gaan om zuiver bladafval van 
bomen op openbaar domein en niet om ander fijn tuinafval of snoeihout. De parkwachters 
zullen hierop toezien. Wie tussen zijn bladafval ander afval vermengt, krijgt dit wel 
aangerekend op zijn quotum groenafval. 

Hoe wordt de aanlevering van het bladafval geregistreerd?
• Je verzamelt zuiver bladafval in een zak of bak.
• Met de eID registreer je je bij het oprijden van het recyclagepark.
•   Je kiest voor de de knop BLADAFVAL.

Bladkorven

Op het moment dat deze 37Zeventig in de brievenbus valt, is de Technische Dienst druk bezig 
met het plaatsen van zo’n 300 bladkorven. Ook hier kan je bladafval van het openbaar domein 
deponeren. De bladkorven worden strategisch geplaatst nabij bomen die op openbaar domein 
staan. De bladkorven worden wekelijks geleegd. 

Tijdens de Week van de Mobiliteit beloonden we kinderen die met de fiets naar school gaan. 
Alle scholen ontvingen fietsplaatjes met een opdruk van de steppende jeugdmascotte 
Riki. Wie met de fiets kwam, kreeg een fietsplaatje.

In de scholen werd bijgehouden hoeveel kinderen in Riemst minstens één dag met fiets 
naar school kwamen. Dat leverde mooie cijfers op. De gemeente kreeg feedback van 34 
klassen. In die 34 klassen samen kwamen 474 van de 561 leerlingen met de fiets naar school. 
Omgerekend kwam 84 procent van de leerlingen minstens één dag met de fiets naar school.

Op de fietsplaatjes die de kinderen kregen staat de tekst ‘Riki & ik fietsen veilig naar school’. 
Zo wordt ook de link gelegd met veilig verkeer in de schoolomgeving. Ter ondersteuning van 
de actie hingen we aan de Riemstse scholen banners rond veiligheid in de schoolomgeving. 
Om de veiligheid te verhogen, werden in Vroenhoven en Membruggen ook schoolstraten 
opgestart. Het proefproject met de schoolstraten loopt tot en met december en wordt 
nadien geëvalueerd. Op de Maastrichtersteenweg in Vroenhoven is sinds september ook een 
extra zebrapad aanwezig: het regenboogzebrapad.

Achter de schermen werkt de dienst mobiliteit aan maatregelen om elke schoolomgeving nog 
veiliger en toegankelijker te maken. Daarvoor wordt gekeken naar extra oversteekplaatsen, 
beschilderingen op de weg die de snelheid verlagen en mogelijk nog meer schoolstraten.

NOVEMBER

WANDEL MEE IN WONDERMOOI KANNE | 01/11 | 07:00 – 14:00 
Starten aan de 21 kilometer kan tot 13.00u.
Locatie:  Zaal Alliance, Steenstraat 12, Riemst
Contact:  Tongerse Wandelvrienden /  0478 50 06 97 / grovenrina@gmail.com 
Kostprijs:  Basistarief: €3 – Leden €1,50   

RINGCONCERT ZUSSEN-BEERSEL-HERKENBOSCH | 05/11 |  19:00 – 22:00  
Het eerste concert begint om 19.00 u. waarna de volgende concerten
(om 20.00 u. en 21.00 u.) de avond vervolledigen.
Locatie:  Sint-Genovevakerk, Misweg, Zussen
Contact:  KH Broederband Zussen (012 45 48 47 of wolfsdanny@yahoo.com) 

DRUM IN MOTION | 05/11 | 19:00 – 23:00 
Locatie:  Zaal De Bond, Bampstraat 8c, Val-Meer
Contact:  KH De Kristene Gildebroeders 

NAKERMIS MET RONDGANG IN KANNE | 6/11 |  14:30 – 22:00
Locatie:  Bejats 14, Kanne
Contact:  Drumband & KF Sint-Cecilia

VOORLEESHALFUURTJE: DE GOUDEN BAARD | 09/11 | 14:30 – 15:00
Voor iedereen, met of zonder baard, vanaf 3 jaar.
Locatie:  De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst
Contact: 012 44 03 50 - bib@riemst.be - riemst.bibliotheek.be
Kostprijs:  Gratis  

CARNAVALESK | 11/11 | 11:11
Locatie:  't Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst
Contact:  cultuur@riemst.be

BEZOEK DE BESCHERMDE BUNKER M AAN DE BRUG
VAN VROENHOVEN | 13/11 | 11:00, 11:40, 12:20, 14:00, 14:40 EN 15:20
Locatie:  Onder De Brug, Maastrichtersteenweg 212, Vroenhoven
Contact: lidette.stevens@vlaamsewaterweg.be
Kostprijs:  Basistarief: €6 – Tot 25 jaar: €1

WORKSHOP: RUIMTE VOOR HET ONVERWACHTE | 15/11, 22/11 & 29/11 | 
19:00 – 22:00  
Locatie:  Dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 11, Riemst
Contact: Avansa Limburg vzw – 011 56 01 00 - info@avansa-limburg.be  
Kostprijs:  €45 

LEZING: HET ARDENNENOFFENSIEF | 16/11 | 19:30 – 22:00
Locatie:  't Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst
Contact: www.gogri.be 
Kostprijs:  Basistarief: €2 – Leden gratis

INTREDE VAN DE SINT | 19/11 | 13:30 – 16:30 
Locatie:  De Brug Van Vroenhoven, Maastrichtersteenweg 212,
  Vroenhoven (Riemst) 
Contact: jeugd@riemst.bee
Kostprijs:  Gratis

MANNENSOUPER KF SINT-CECILIA | 19/11 | 19:00 – 02:00
Locatie:  Bejats 14, Kanne
Contact: KF Sint-Cecilia 
Kostprijs:  €25

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN: WORKSHOP GOOCHELEN 
6 TOT 12 JAAR) | 20/11 | 10:00 – 11:00 
Locatie:  Zaal De Bond, Bampstraat 8c, Val-Meer (Riemst)
Contact: jeugd@riemst.be
Kostprijs:  Basistarief: €7,5 – Sociaal Tarief: €3,80

OPENDEURDAG JAMBROUWERIJ – DAG VAN DE AMBACHTEN | 20/11 |
10:00 – 17:00
Locatie:  De Jambrouwerij, Valmeerstraat 123, Riemst
Contact: 0470 85 21 10
Kostprijs:  Gratis

KIENNAMIDDAG TVV KRC FANCLUB RIEMST | 20/11 |  13:00 
Locatie:  Zaal Concordia, Mheerplaats, Vlijtingen
Contact: KRC Fanclub Riemst (krcfanclubriemst@gmail.com – 0485 94 06 34)

VOORLEESHALFUURTJE XL: DE SINT-EDITIE | 23/11 |  14:30 – 15:30 
Locatie:  De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst
Contact: 012 44 03 50 - bib@riemst.be - riemst.bibliotheek.be
Kostprijs:  Gratis

KLEDIJINZAMELING KIWANIS AMBIORIX TONGEREN | 27/11 | vanaf 9:00
Ophaling van kledij, schoenen en handtassen ten voordele van sociale projecten in Riemst. 
Plaats de ophaalzakken op de stoep voor 9.00 uur. 
Locatie:  Grondgebied Riemst
Contact: Alain Vaes (0497 43 12 41) of Dirk Jacobs (0473 22 05 68)

INFOAVOND: HELP, IK VERVEEL MIJ - AMKE BAILLEUL | 29/11 |  19:30 – 21:30
Locatie:  Openbare Bibliotheek 'De Boekerij', Paenhuisstraat 13, Riemst 
Contact: www.opvoedingswinkelzuidlimburg.be/vormingeninfo/ 
Kostprijs:  Gratis

Op deze foto’s zien jullie Xavi, Mirthe en Louis uit Genoelselderen die dagelijks met de step 
naar school gingen. 

HERDENKINGEN

UW ENERGIEVRAGEN

In november brengen we hulde aan onze gesneuvelden tijdens 
de wereldoorlogen en aan onze oud-strijders. Tijdens de eerste 
novemberdagen denken we aan familieleden, vrienden, kennissen en 
dorpsgenoten die er niet meer zijn. 

Gedurende de hele maand zijn er in de deelgemeenten van Riemst 
herdenkingen in het kader van Wapenstilstand. De heemkundige 
kringen roepen ook op om in de scholen aandacht te besteden aan het 
oorlogsverleden van onze gemeente. De eerste herdenkingseucharistie 
is op zaterdag 5 november in Membruggen. We eindigen op zondag 20 
november in Genoelselderen. Een volledig overzicht:

Zaterdag 5 november
Vanaf 18.00 u.   Membruggen

Vrijdag 11 november
Vanaf  09.30 u   Heukelom-Riemst
Vanaf 09:15 u.   Zichen-Bolder
Vanaf 10.30 u.   Herderen

Zaterdag 12 november
Vanaf 17.45 u.   Zussen

Zondag 13 november
Vanaf  08.45 u.   Vlijtingen
Vanaf  10.45 u   Millen
Vanaf  10.45 u.   Kanne

Vrijdag 18 november
Vanaf  18.45 u.   Val-Meer

  

Zaterdag 19 november
Vanaf  18.00 u.   Vroenhoven

Zondag 20 november
Vanaf  09.30 u.   Genoelselderen 

Bekijk het volledige programma op onze 
website: www.riem.st/herdenkingen 

BEZOEK BUNKER M IN VROENHOVEN

Op zondag 13 november krijg je een unieke kans om Bunker M bij de Brug van Vroenhoven te bezoeken 
onder begeleiding van een gids. Aansluitend kan je ook vrij het belevingscentrum in de Brug van Vroenhoven 
bezoeken. Tip: neem een zaklamp mee! 

Elke brug over het Albertkanaal werd tijdens de Tweede Wereldoorlog verdedigd. De belangrijkste bruggen zelfs door 
een bunker met bijvoorbeeld een antitankkanon en een zware mitrailleur. De bunker van Vroenhoven werd bemand 
door het Regiment Grenswielrijders. Van in de bunker kon men ook het lont aansteken die de springlading in de 
brugpijler deed ontploffen.
Uitzondelijk wordt de bunker beperkt opengesteld voor publiek.
Op voorhand inschrijven is verplicht en de ervaring leert dat snel zijn de boodschap is. 

Praktisch
• Het bezoek is enkel mogelijk op zondag 13 november om 11.00 u., 11.40 u., 12.20 u., 14.00 u., 14.40 u. en 15.20 u.
• Inschrijven kan aan het onthaal van De Brug, via lidette.stevens@vlaamsewaterweg.be of telefonisch op 012 67 15 32.
• Geef bij reservering het uur van je bezoek en het aantal deelnemers door. 
• Elke groep bestaat uit maximum 20 personen. Je mag eventueel een zaklamp meebrengen.
• De kostprijs is 6 euro per persoon. Onder de 25 jaar betaal je 1 euro. 
• De betaling doe je de dag zelf, voor aanvang van de rondleiding aan het onthaal van het museum.

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.

Sinds de energieprijzen door het dak schoten, werd het 
leven veel duurder. Op maandag 14 november organiseert 
de gemeente Riemst daarom een Energiebeurs in ’t 
Paenhuys. Je kan er van 14.30 u. tot 21.30 u. terecht met 
alle vragen rond energie. Tijdens verschillende sessies 
en bij diverse standjes wordt informatie gegeven rond 
energie- en kostenbesparing. 

In tijden van een energiecrisis willen we iedereen maximaal 
informeren. De beurs is daarom gratis en gericht op iedereen 
met vragen rond energie. Voor verdere informatie en een 
concreet programma hou je best de gemeentelijke kanalen 
in het oog. Bekijk het volledige programma op onze website: 
www.riem.st/energiebeurs.

Ook via deze weg geven we alvast enkele tips mee: 

Maak een kritisch rondje door je huis. Heb je die tweede 
koelkast echt nodig? Of steken je gsm-laders misschien 
de hele dag door in? Het zijn maar twee voorbeeldjes 
van toestellen die energie verbruiken zonder dat je erbij 
nadenkt. 

Plak radiatorfolie achter de radiatoren die tegen een 
buitenmuur staan. Zo kaatst de warmte de kamer in 
en verdwijnt hij niet via de buitenmuur. Per vierkante 
meter radiatorfolie levert dat jaarlijks 10 kubieke meter 
gasbesparing op.

Aanpassingen aan je woning in het kader van 
energiebesparing? Informeer je bij het Woonenergieloket 
van Stebo voor advies rond renovatiepremies.
Het Woonenergieloket Riemst werkt enkele op afspraak, op 
donderdagnamiddag.
Je contacteert Stebo via 089 39 16 72. 

Maak gebruik van een douchespaarkop en bespaar zo 
30 procent van je waterverbruik tijdens het douchen. 
Bovendien moet er ook minder water opgewarmd worden.

Verwarm je slaapkamer niet. Dat kan gemiddeld 100 
euro per jaar besparen. En wie weet bevordert het ook je 
nachtrust… 
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