
      

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 

 

  

  

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE
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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
BE-ALERT
Op donderdag 6 oktober neemt 
Riemst deel aan een nationale 
test van BE-Alert. Als je bent 
geregistreer op BE-Alert, ontvang 
je op deze dag een testbericht. 
BE-Alert is een systeem om bij 
noodsituaties de bevolking te 
informeren via SMS. Nog niet 
geregistreerd? Surf naar  . 

STRAATVERLICHTING

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

SPORTKAMPIOEN 2021/2022
Ben je of ken je een clubkampioen 
of individueel sportkampioen? 
Dan maak je kans om in de 
bloemetjes gezet te worden 
door de gemeente! Meld je voor 
21 oktober bij de dienst sport 
via sport@riemst.be met de 
vermelding van de kampioenstitel 
en/of toevoeging van het 
certificaat en of diploma.

OPENING SAMENTUIN
Op zaterdag 1 oktober om 15.15 u. 
opent ‘Samentuin Warmoes’ 
officieel de spreekwoordelijke 
deuren. De Samentuin is een 
ecologische volkstuin met 10 
percelen waar samen tuinieren en 
elkaar ontmoeten centraal staat. 

In deze Samentuin kan je als tuinier 
jouw eigen gezonde groenten en 
fruit kweken. Interesse? Neem dan 
zeker een kijkje tijdens de opening! 

KOOKLESSEN
Op 10 oktober start een 
lessenreeks van 10 lessen rond 
‘Diverse bereidingen’. De lessen 
gaan telkens door op maandag van 
9.00 u. tot 13.00 u. Deelnameprijs is 
140 euro inclusief de ingrediënten 
om mee te koken. De lessen gaan 
door in Dienstencentrum De 
Linde, Paenhuisstraat 11 in Riemst. 
Inschrijven kan via 012 26 88 90, 
dienstencentrum@riemst.be of 
pcvolimburg@limburg.be. 

WEEK VAN DE HANDHAVING
Tussen 3 en 9 oktober worden de 
controles op zwerfvuil en sluikstort 
fors opgedreven. Riemst, Bilzen 
en de politiezone Bilzen-Hoeselt-
Riemst bundelen de krachten. 
Politie en gemeentelijke GAS-
vaststellers worden daarbij op 
verschillende locaties geassisteerd 
door camera’s op de zogenaamde 
hotspots. Onze handhavers zullen 
mensen aanspreken en belonen als 
ze het juiste gedrag tonen. 

Overtreders zullen eveneens 
aangesproken worden, maar 
ontvangen een boete.

HERFSTJOGGING
Noteer alvast dat Genoels-
elderen het gastdorp is van de 
gemeentelijke herfstjogging. 
De herfstjogging gaat door op 
zondag 6 november van 8.00 
uur tot 11.00 uur. PCC Sint-
Maartenshof (Sint-Maarten-
straat 54) is het start- en 
aankomstpunt. Zoals steeds 
zijn er routes van 5, 7,5 en 10 
kilometer die je kan joggen of 
wandelen. Deelnemen is gratis. 
Inschrijven doe je op
www.riem.st/herfstjogging. 

OPENINGSUREN 
KRINGLOOPWINKEL
Kringloopwinkel Reset past 
vanaf maandag 3 oktober de 
openingsuren aan. Voortaan is 
Kringloopwinkel Reset geopend 
van maandag tot zaterdag van 
10.00 u. tot 17.00 u. Op zaterdag 
kan er dus een extra uurtje 
geshopt worden. Op zondag is 
de kringloopwinkel gesloten.

  

       
VOORWOORD

Beste Riemstenaar

Een nieuwe maand breekt aan. De groene 

bladeren maken plaats voor oranje en rode 

tinten: het is herfst. Hopelijk kunnen we ons de 

komende weken nog wat verwarmen aan de 

najaarszon. In de nacht van zaterdag 29 oktober 

op zondag 30 oktober verandert het uur! We 

draaien de klok dan één uur terug: 3 uur wordt 2 

uur. Dat betekent een uurtje langer slapen.

Het personeel van de bib zal jullie deze maand in 

de watten leggen op de jaarlijkse verwendag en 

ook de seniorensportdag op vrijdag 28 oktober 

kruis je best al aan in je agenda.

Ook voor onze jeugd hebben we leuke activiteiten 

in petto. Wat verderop in deze 37Zeventig vind je 

het najaarsprogramma van Culturodroom.

Als gezonde gemeente ondersteunen we niet 

alleen initiatieven rond gezonde voeding en 

sportieve activiteiten in onze 13 kerkdorpen, 

maar schenken we ook aandacht aan de 

mentale gezondheid van onze inwoners. In 

oktober plannen we met de intergemeentelijke 

preventiewerking een aantal acties rond 

geestelijke gezondheid.

Ik wens je een mooie oktobermaand.

Christiaan Bamps

Verkeersveiligheid en mobiliteit - openbaar 

vervoer - sport - feesten, evenementen en 

kermissen -  ontwikkelingssamenwerking - 

Europese aangelegenheden

POLITIE
Onze gemeente behoort tot de Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst. 
Het personeelsbestand van de politiezone bestaat uit zo’n 125 
personen. Het hoofdkantoor ligt in Bilzen. In Hoeselt en Riemst 
zijn er wijkkantoren. Je kan op deze locaties terecht voor aangifte 
van feiten waarvoor geen vaststelling ter plaatse nodig is. In Riemst 
ligt het wijkkantoor net naast het gemeentehuis. Je kan hier van 
maandag tot vrijdag terecht, maar enkel op afspraak.

Je kan ook online bij de politie terecht op www.politie.be. 
Bijvoorbeeld voor aangifte van kleine misdrijven, politietoezicht 
aanvragen of het melden van internetfraude.

Interventies
Binnen de politiezone zijn er gemiddeld 12.000 interventies op 
jaarbasis. Naar schatting een derde van deze interventies gebeurt op 
grondgebied Riemst. Op basis van cijfers van 2021 kan geconcludeerd 
worden dat het aantal diefstallen van alle soorten (auto, woning, 
fiets, …) en vandalisme afneemt ten opzichte van enkele jaren 
geleden. Een opvallende trend is informaticafraude.
Daarom een oproep om verdachte mails of sms’en steeds te melden 
via www.safeonweb.be. 

Wijkwerking
Voor niet dringende zaken of feiten die niet strafbaar zijn, doet de 
politiezone beroep op wijkagenten. Riemst is onderverdeeld in 4 
zones, met elk een eigen wijkagent. Via de website van de politiezone 
ontdek je wie jouw wijkagent is. Vragen bestemd voor de wijkagent 
kunnen altijd via de algemene contactgegevens van de politie gesteld 
worden.

Politiecollege en -raad
De politiezone wordt bestuurd door een politiecollege en een 
politieraad. In het politiecollege zitten onder meer de burgemeesters 
van Bilzen (Bruno Steegen), Hoeselt (Werner Raskin) en Riemst 
(Mark Vos), samen met Dirk Claes (korpschef) en Frieda Kempeners 
(secretaris). De politieraad bestaat ook uit vertegenwoordigers van 
de verschillende gemeentes. Voor Riemst zijn dat Yves Chanson, 
Laura Mulleners, Anja Huls, Ludwig Stevens en Bert Cilissen.

Wijkkantoor Riemst
Maastrichtersteenweg 2a, 3770 Riemst
012 44 05 00 • Dringende politiehulp nodig? Bel 101! 

BRANDWEER
Riemst valt onder brandweerzone Oost-Limburg. Deze 
brandweerzone bestaat uit maar liefst 520 personeelsleden verdeeld 
over 8 brandweerkorpsen die samen 14 steden en gemeenten 
beschermen: As, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Hoeselt, Houthalen-
Helchteren, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Opglabbeek, 
Riemst, Voeren en Zutendaal. Gemiddeld zijn er 41 interventies per 
dag. De zoneraad bestaat uit de burgemeesters van de 14 steden en 
gemeentes.

Wie blust in Riemst?
Het hoofdgebouw van de brandweerzone ligt in Genk. De 
brandweerpost in Bilzen is bevoegd voor het grondgebied van 
Bilzen en Riemst. Maar eigenlijk bestaan gemeentegrenzen niet voor 
interventies. Software in het Hulpcentrum 112 in Hasselt bepaalt 
welke ploeg het snelst ter plaatse kan zijn. Zelfs met de grenzen van 
België wordt geen rekening gehouden. In Kanne en Vroenhoven is 
het regelmatig de brandweer uit Maastricht die hulp komt verlenen. 

De brandweerwagens die naar Riemst uitrukken vertrekken meestal 
vanuit het centrum van Bilzen. Binnenkort komt daar verandering in. 
In 2024 wordt een nieuwe brandweerkazerne in gebruik genomen. 
Deze komt tussen de Linnerbocht en Alden Biesensingel in Bilzen 
te liggen. Goed nieuws voor Riemst, want dat wil zeggen dat de 
brandweer enkele minuten sneller ter plaatse kan zijn. In een 
noodsituatie is dat een wereld van verschil.

Taken van de brandweer 
Iedereen weet natuurlijk dat de brandweer branden moet 
blussen, maar er zijn nog meer taken. De 4 kerntaken zijn 
bestrijding van brand en ontploffing, bestrijding van vervuiling 
en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, redding en bijstand aan 
personen in bedreigende omstandigheden (zoals bijvoorbeeld een 
verkeersongeval) en logistieke ondersteuning. Deze meest dringende 
brandweerinterventies zijn gratis.

Brandweerzone Oost-Limburg
C-Mine 50, 3600 Genk
089 65 33 33 • info@bwol.be 
Het noodnummer voor de brandweer is 112. 

Een overzicht van alle noodnummers vind je steeds
op de achterzijde van de 37Zeventig. 

We hebben net de warmste maar ook de droogste zomer achter de rug. De herfst is 
begonnen en de blaadjes vallen al volop van de bomen, vroeger dan anders. Onze tuinen 
blijven niet gespaard van de droogte. De beste remedie hiertegen? Laat de blaadjes liggen! 
Door blaadjes te laten liggen kunnen we de natuurlijke cyclus terug herstellen.

Een gezonde tuin start met een gezonde bodem. Door bladeren te laten liggen, bewapen je je 
tuin voor komende winter én de zomer van volgend jaar. In de winter vormen de bladeren een 
beschermdeken tegen de vrieskoude. In het voorjaar werkt de achtergebleven laag als een 
spons. Je tuin wordt zo gewapend tegen mogelijke nieuwe droogte. 

Je kan nog meer doen om in de winter de planten in je tuin 
te beschermen. Hark blaadjes bij elkaar en leg ze onder 
bomen, tussen struiken, tegen hagen of in de moestuin. 
Over de blaadjes rijden met de grasmachine is ook een 
optie, zo versnipper je ze en hoef je je gazon niet meer te 
bemesten als je dat van plan was. 

Openbaar domein: bladkorven

De gemeente voorziet op plaatsen met veel bomen op openbaar terrein bladkorven. Deze zijn 
bedoeld om bladeren in te doen die op verhardingen vallen. De bladkorven worden door de 
Technische Dienst geplaatst vanaf het moment dat de bladeren van de bomen vallen.

LAAT BLADEREN LIGGEN
IN JE TUIN

De zesde editie van de actie Denk, Eet, Koop 
Lokaal werd op 1 september afgesloten. In 
de loop van de afgelopen maand werden 
de 6 hoofdwinnaars gehuldigd op het 
gemeentehuis. We willen iedereen bedanken 
om ook in 2022 massaal lokaal te kopen. 

Jaar na jaar spreken de cijfers voor zich. Ook 
dit jaar. Maar liefst 70.000 spaarkaarten 
vonden hun weg naar de inzamelboxen bij de 
handelaars of in het gemeentehuis. Dat wil 
zeggen dat er binnen de actie voor 3,5 miljoen 
euro lokaal gewinkeld is. Dat geld werd 
uitgegeven bij 56 deelnemende handelaars. 
In totaal kwamen er 118 winnaars uit de bus. 
De meesten van hen wonnen een cadeaubon 
van 50 euro. De 6 hoofdwinnaars gingen naar 
huis met cheques van 500, 1.000 of 2.500 euro. 

De totale prijzenpot bedroeg 12.600 euro. 
Bij deze wensen we alle winnaars nogmaals 
proficiat. Ook de andere consumenten en 
de deelnemende handelaars willen we 
bedanken om van deze editie zo’n succes te 
maken. Graag tot volgend jaar! 

VOLGENDE GEMEENTERAAD:
Maandag 10 oktober om 20.00 uur
De locatie is wegens verbouwingen nog niet gekend en 
wordt via de website gecommuniceerd.

Een tijdje geleden nam de gemeente de Vredesvlam 
in Vroenhoven over. Dit gebeurde op vraag van 
de eigenaars van vzw die de Vredesvlam voordien 
beheerden en onderhielden. De Vredesvlam is 
een monument met een belangrijke symbolische 
waarde. Zeker dit jaar, met een oorlog op Europees 
grondgebied. In september werd het restbedrag op de 
rekening van de vzw aan de voedselbank geschonken. 
Een mooie daad waar Riemstenaren in armoede iets 
aan hebben.  

De bijdrage van maar liefst 3.720 euro van vzw De 
Vredesvlam zal onder andere gebruikt worden om de 
extra kosten bij de schoolopstart te bekostigen van de 57 
kinderen die gebruik maken van de voedselbank.

Wat is de voedselbank? 
De voedselbank is een initiatief van het Sociaal Huis 
Riemst, om 1 keer per maand een voedselpakket 
aan te bieden aan mensen die er nood aan hebben. 

De pakketten bestaan uit allerlei producten: droge 
voeding, groenten, fruit, zuivel… Ook van de Europese 
gemeenschap ontvangen we regelmatig producten zoals 
pasta, rijst, chocolade, conserven of conflakes. 

Dankzij de inzet van vele Riemstse zelfstandigen en 
verenigingen kan de voedselbank maandelijks iets extra 
voorzien. Daarom is de bijdrage van maar liefst 3.720 
euro erg belangrijk voor de werking van de voedselbank. 
Zowel de coronaepidemie als de oorlog in Oekraïne 
zorgen ervoor dat het aantal gebruikers in Riemst het 
afgelopen jaar gestegen is met  24%. Op dit moment 
zijn er 124 gebruikers waarvan 67 volwassenen en 57 
kinderen.

 

3.720 EURO VOOR VOEDSELBANK

#KOOPLOKAAL 

 

POLITIE EN BRANDWEER ZORGEN
VOOR VEILIG RIEMST

Gemeentehuis bezoeken? We werken volledig op afspraak. Surf naar www.riemst.be/afspraak-maken
en plan snel je afspraak in. Telefonisch bereik je het gemeentehuis op 012 44 03 00.

Ben jij een winnaar van een cadeaucheque, 
maar kwam je deze nog niet afhalen? 
Spring gerust binnen in het gemeentehuis 
en meld je bij de balie. Je vindt de volledige 
lijst van winnaars op www.riemst.be/
kooplokaal. Ben je een handelaar die 
volgend jaar ook wil deelnemen aan 
de actie? Stuur dan een mailtje naar 
ondernemen@riemst.be en we noteren 
alvast je naam. 

TIP! De herfst is hét 
moment om bomen te 
planten. Je zal het je niet 
beklagen,want we zullen 
hoe langer hoe meer 
schaduw nodig hebben.

Veiligheid is voor iedereen belangrijk. Jaarlijks draagt de gemeente 1,7 miljoen euro bij aan de werking van brandweer en politie. Zo’n 1,1 
miljoen euro gaat naar de politie, 600.000 euro is voor de brandweer. Maar wat doen zij precies voor de gemeente? Met welke problemen kan je 
er aankloppen? En hoe zit die samenwerking juist in elkaar? 



GEFLITST

1. Op vrijdag 19 augustus vond de Sgt. Norcross herdenking plaats 
op de Tiendeberg in Kanne. 

2. Zes peuters volgden de workshop ‘De eerste schooldag van Milan’ 
om zich voor te bereiden op hun eerste schooldag. 

3. Tijdens Open Monumentendag bezochten 120 bezoekers de Sint-
Albanuskerk van Vlijtingen. 

1

2

3

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… 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 november dienen vóór 5 oktober te zijn ingevoerd in de 
UiTdatabank.

VERWENDAG IN DE BOEKERIJ

OPWAARDERING
BEGRAAFPLAATSEN

De intergemeentelijke preventiewerking wil extra aandacht schenken aan de geestelijke 
gezondheid van de inwoners van Bilzen, Hoeselt, Riemst, Tongeren en Voeren. In oktober zijn er 
daarom een aantal acties gepland.

Op dinsdag 4 oktober van 19.30 tot 20.30 uur is er een infosessie rond het afstemmen van je 
hartritme op de andere ritmen van je lichaam zoals bijvoorbeeld je ademhaling. De infosessie is 
geschikt voor alle leeftijden. Kom luisteren en oefenen in deze workshop rond hartcoherentie in              
‘t Paenhuys, Paenhuisstraat 11 in Riemst. 

Werken aan ons geluk doen we op woensdag 5 oktober de workshop ‘Geluk zit in een klein 
driehoekje’. De workshop start om 14.00 uur en duurt de hele namiddag. Wie wil is om 12.00 uur al 
welkom voor een broodjeslunch. Ben je tussen de 16 en de 30 jaar en wil je graag meer info over de 
bouwblokken van je geluk? Kom dan naar ’T Fabriek in Hoeselt, Europalaan 4.

Donderdag 6 oktober willen we graag de 55-plussers aanspreken met ‘de kracht van ouder worden’. 
Tijdens deze interactieve lezing (van 19.00 tot 21.00 uur) worden we bewust van wie we zijn en wat 
we willen in deze leeftijdsfase. Levensveranderingen heb je niet onder controle. Hoe je ermee omgaat 
wel. Je bent welkom in het cafetaria van LDC De Wijzer, Eikenlaan 24 in Bilzen. 

Kinderen van het 2e tot het 6e leerjaar kunnen op woensdag 12 oktober van 14.00 tot 16.00 uur een 
workshop volgen rond ‘De 4 grote gevoelens’. In Voeren (Hoeneveldje 1) leren de kinderen dankzij 
creatieve opdrachten hoe ze de grote gevoelens (boos, bang, blij en bedroefd) kunnen herkennen en 
gepast kunnen uiten.

Momenteel gebruiken 17,5% van de Riemsterse gezinnen 
de buurtapp Hoplr. Hoplr werd vorig jaar gelanceerd om 
buren offline met elkaar in contact te brengen, zodat ze 
offline iets voor elkaar kunnen betekenen.. 

De populairste Hoplr-buurt in onze gemeente is Vlijtingen 
met 136 huishoudens die vertegenwoordigd zijn. Procentueel 
gezien scoort Heukelom het best. Daar is 30,7% van de 
gezinnen actief op Hoplr. Momenteel voert Hoplr zelf een 
campagne om het netwerk verder bekend te maken. Misschien 
ontving je recent al een inwonersbrief om je aan te melden. 
Via deze brief kan je de toepassing makkelijk installeren en 
gaan gebruiken. Ontving je nog geen brief? Zoek dan via je 
smartphone naar de app Hoplr of surf naar www.hoplr.com. 

Ook als gemeente gebruiken we Hoplr. Zo deelden we een 
enquête over de speel- en ontmoetingsplek in Vroenhoven 
met de buurt. Belangrijk om te weten: wij kunnen als gemeente 
berichten posten in Hoplr, maar we kunnen niet lezen wat 
jullie tegen elkaar zeggen. Tenzij je er zelf voor kiest om het 
met de gemeente te delen. In de toekomst zullen we bepaalde 
praktische informatie of evenementen ook via Hoplr delen. 

TIENDAAGSE VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEID

GEBRUIK JIJ
HOPLR AL? 

Dit jaar is het weer zover. Voor de 18de keer vieren we de Verwendag in De Boekerij! Op 
deze feestelijke dag legt het personeel van De Boekerij jullie graag in de watten met een 
hapje en een drankje.

Hoe je het ook draait of keert: De Boekerij is niets zonder haar bezoekers. Sla een gezellige 
babbel, snuister tussen de boeken en verdwaal tussen de verhalen. Zin in fun met technologie? 
Ook dan zit je goed bij onze verwendag. Wat dacht je van een avontuur in Virtual Reality? Zet 
een VR-bril op en ontdek een nieuwe wereld. De grens tussen fantasie en werkelijkheid was 
nog nooit zo klein! Neem je deel aan deze VR-activiteit? Dan maak je kans op een heerlijk 
verwenpakket. 

Jong of oud, lener of niet, iedereen is welkom op onze Verwendag op zaterdag 22 oktober van 
14.00 u. tot 17.00 u. in Bibliotheek De Boekerij. Tot dan! 

Begin september startte een meerjarig project om onze begraafplaatsen op te waarderen 
tot groene parkbegraafplaatsen. De eerste stap hierin is het inventariseren en actualiseren 
van de concessies die op de graven rusten. Daarom staan sinds september aanplakbordjes 
bij alle graven van ouder dan 50 jaar (voor 1972) waarvan de concessie verlopen is of 
waarvan geen concessiegegevens beschikbaar zijn. Alle inwoners van Riemst ontvingen 
hier half september een informatiebrief over.

Alle informatie over dit project is ook nog eens terug te vinden op onze website op           
www.riemst.be/begraafplaatsen. Wil je een concessie aanvragen of verlengen? Of ben je net 
niet van plan een concessie aan te vragen? Laat het ons weten via het formulier dat je op onze 
website vindt of neem contact op 012 44 03 45 of begraafplaatsen@riemst.be. 

NAJAARSPROGRAMMA CULTURODROOM

In het najaar brengt de Culturodroom culturele en creatieve activiteiten naar onze kinderen en de verschillende dorpen 
van Riemst. Het programma voor het najaar is ondertussen gekend. Je kan het hieronder terugvinden.   

DATUM ACTIVITEIT LEEFTIJD LOCATIE PRIJS*

Za 1/10 Theater: Meneer Blauwhemel 2 – 5 ’t Paenhuys €5

Vr 7/10 Workshop: koken op kot 18+ ’t Paenhuys €15

Wo 19/10 Bezoek dierenasiel Sint-Truiden 8 – 12 Sint-Truiden €5

Za 22/10 Halloweenfuif op een boot 11 – 14 Brug van Vroenhoven €7,5

Za 12/11 Intrede van Sinterklaas 1 – 8 Brug van Vroenhoven Gratis

Wo 16/11 Workshop: pizza & donut 9 – 12  ’t Paenhuys €10

Zo 20/11 Kunstendag: goochelworkshop 6 – 12 Zaal De Bond Gratis

Vr 25/11 Gamenight 14 – 25 ’t Paenhuys €7,5

Za 3/12 Theater: De kleren van de Sint 2,5 – 8 ’t Paenhuys €5

Wo 28/12 Dwaallichtjestocht Alle leeftijden Genoelselderen €5

Meer informatie over de activiteiten vind je op www.riem.st/culturodroom. Inschrijven doe je door een mailtje te sturen 

naar jeugd@riemst.be. Opgelet: voor sommige van deze activiteiten zijn de plaatsen beperkt.

*We werken ook met een sociaal tarief. Dit is steeds de helft van de normale prijs. 

Goed nieuws, want op vrijdag 28 oktober 2022 organiseert de Sportdienst weer een 
seniorensportdag in en rond Sporthal Op ’t Reeck. 

Deelname aan deze seniorensportdag is volledig gratis. Je moet wel inschrijven. Dit doe je 
door te bellen naar de Sportdienst op het nummer 012 44 03 46 of door een mailtje te sturen 
naar sport@riemst.be. Zowel in de voormiddag als in de namiddag is er een keuzeactiviteit. 
Er kan gekozen worden tussen wandelen, fietsen, badminton, boogschieten, curvebowling, 
volksspelen, petanque of outdoor fitness. Vermeld bij de inschrijving dus voor welke twee 
sporten je kiest. 

Programma:
9.00 u.  Ontvangst
9.30 u.  Keuzeactiviteit voormiddag
12.00 u.   Middagpauze
13.00 u.  Keuzeactiviteit namiddag
15.30 u.  Koffie en taart

SENIORENSPORTDAG
We vinden de seniorensportdag een 
belangrijk sportief evenement. Als 
sportieve gemeente ondersteunen 
we sporten in alle dorpen en voor 
alle doelgroepen, ongeacht leeftijd 
of sociale klasse. Denk bijvoorbeeld 
ook aan de driemaandelijkse 
seizoensjogging of het extra uurtje 
sport op school. 

Schrijf je in
Alle activiteiten en workshops zijn gratis,
maar we vragen wel om in te schrijven.
Dit kan enkel telefonisch.

• Hartritme    012 44 09 17
• Geluk zit in een klein driehoekje  089 30 92 00
• De kracht van ouder worden  089 39 96 20
• De 4 grote gevoelens   04 381 99 40

OKTOBER

KUNSTTENTOONSTELLING KWB RIEMST - HEUKELOM
01/10 – 09/10 | OPENINGSUREN BIB 
Tentoonstelling met werken van kunstenaars uit Riemst.
Op zondag 2 oktober om 14.00 u. is er een vernissage. 
Locatie:  De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst
Contact:  bib@riemst.be 
Kostprijs:  Gratis   

WORKSHOP HARTCOHERENTIE | 04/10  | 19:30 – 20:30 
Locatie:  ’t Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst
Inschrijven:  012 44 09 17
Kostprijs: Gratis

NEOS-RIEMST – BEZOEK AAN WIJNDOMEIN VLIJTINGEN  |  06/10
Contact: 0474 64 89 52 (Majella Kellen)

GROOT REÜNIECONCERT MET
AFTERPARTY (DJ KOEN BROUX) | 08/10  | 19:30 - 03:00 
Locatie:  Zaal Sint Cecilia, Bejats 14, Kanne

CONCERTAVOND MET FANFARE- EN HARMONIEMUZIEK | 08/10  | 18:30 – 23:00 
Locatie:  Zaal De Bond, Bampstraat 8c, Val-Meer
Kostprijs:  Gratis  
Contact: 0494 39 98 75 en info@vrijeburgers.be 

BLOEDCOLLECTE IN RIEMST | 10/10 | 17:00 – 20:30
Locatie:  ‘t Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst
Contact: bloed@riemst.rodekruis.be  

VOORLEESHALFUURTJE: BOEK VOL MONSTERS | 12/10  | 14:30 – 15:00
Locatie:  De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst
Contact:  bib@riemst.be 

14E FEESTNACHT VAN BURGEMEESTER MARK VOS | 14/10  | 20:00
Locatie:  Loods Kerkhofs, Panisveld 60, Vlijtingen  
Contact: feestnacht@hotmail.com 
Kostprijs:  €8

JUBELCONCERT MET ACADEMISCHE ZITTING EN RECEPTIE | 15/10  | 19:30 – 23:30  
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan en het verkrijgen van de eretitel ‘KONINKLIJK’ 
door het Koninklijk Zangkoor 'De VAL-se MEER-els'.
Locatie:  Zaal De Bond, Bampstraat 8c, Val-Meer 
Contact: 0496 36 54 93
Kostprijs:  Gratis

RINGCONCERT | 15/10  | 18:00 – 22:00
Concertband Musica-Ham start om 19.00 uur. De Nieuwe Harmonie Lommel start om 
20.00 uur en de Koninklijke Harmonie St-Jan Herderen sluit af vanaf 21 uur.
Locatie:  Polyvalente zaal Herderen, Sint-Jansstraat 8, Herderen
Contact: info@musica-ham.be 
Informatie:  www.musica-ham.be

LEZING: EEN WESTERSE VROUW ALS EXPAT IN EEN MOSLIMLAND
(BERTJE WIJCKMANS) | 20/10   | 19:30 – 22:30 
Locatie:  De Brug van Vroenhoven, Maastrichtersteenweg 212, Vroenhoven
Contact: 012 67 15 32 of lidette.stevens@vlaamsewaterweg.be
Kostprijs:  €5

NEOS-RIEMST - UITSTAP TURNHOUT  |  27/10 
Contact: 0497 15 72 46 (Mariette Conings)

HOOR WIE KLOPT DAAR… | 30/10   | 19:30 – 23:30  
Locatie:  Parking onder de brug (Steenstraat), Kanne
Voor wie:  8 – 12 jaar (ouders ook welkom!)
Contact: 0483 22 30 43  of natuurpuntriemst@gmail.com 
Kostprijs:  €5 (niet-leden) – Leden JNM en Natuurpunt zijn gratis

TWEEDEHANDSBEURS
(KINDERKLEDING, SPEELGOED EN BABYARTIKELEN) | 30/10   || 10:00 – 16:00  
Locatie:  PCC Millen, Tikkelsteeg 7, Millen
Contact: truda.driesen@gmail.com of 012 45 38 48

ROCK IN HARMONY | 31/10    | 20:30 – 23:55 
Rock en klassiek één laten worden, het kan! Maandag 31 oktober 2022 bezorgt huisorkest 
Harmonie Millen u een unieke avond met een gevarieerd programma.
Artiesten: Gene Thomas, Larissa Lismont, Domino en DJ Merkham.
Locatie:  't Paenhuys, Paenhuisstraat 11, Riemst
Contact: harmoniemillen@hotmail.com of 0475 40 62 86
Kostprijs:  Staanplaatsen: € 18 (VVK) /  € 20 (kassa) 
  Zitplaatsen: € 20 (VVK) / € 22 (kassa)


