
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

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

Maandelijks infoblad 
Jaargang 46 . SEPTEMBER 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

DORPSWANDELING KANNE
In september kan je Kanne wekelijks 
bezoeken met een gids. Elke zondag 
om 14.00 uur vertrekt een wandeling 
van ongeveer 4 kilometer op de 
parking onder de brug (Steenstraat). 
Tijdens deze wandeling ontdek 
je de vele mergelgebouwen, de 
verborgen plekjes en de adem-  
benemende natuur van Kanne. 
Zowel bovengronds als ondergronds. 
Aanmelden kan via toerisme@
riemst.be. De kostprijs van het 
gegidst bezoek is 2,5 euro. 

PLANTENVERKOOP 
NATUURPUNT LIMBURG
Maar liefst 9% van Vlaanderen 
bestaat uit privétuinen. Onze tuinen 
bieden dus kansen om de lokale 
fauna en flora te helpen. Daarom 
kiest Natuurpunt Limburg tijdens 
de jaarlijkse plantenverkoop zoveel 
mogelijk voor inheems plantgoed. 
Jouw planten bestellen kan vanaf 
september via de link
www.natuurpuntlimburg.be.
Het afhalen in Riemst zal 
plaatsvinden op zaterdag 3 
december 2022.

TELE-ONTHAAL!
Echt van betekenis zijn voor 
iemand? Dat is wat de vrijwilligers 
van Tele-Onthaal dagelijks doen.
Ook jij kan anonieme vrijwilliger 
worden. Aanmelden kan op                                             
www.tele-onthaal.be. Op 8 oktober 
start in Hasselt een opleidingstraject. 
Zelf nood aan een gesprek? Bel Tele-
Onthaal gratis op het nummer 106 of 
chat via de website.

PROJECTSUBSIDIES ERFGOED 
HASPENGOUW
Tot 1 oktober kan je bij Erfgoed 
Haspengouw projectsubsidies 
aanvragen tot €1.500. Dit geldt voor 
alle initiatieven die het cultureel 
erfgoed van je vereniging, dorp of 
heel Haspengouw in de kijker zet. 
Voor meer informatie: 
www.erfgoedhaspengouw.be 

KLIMAATTUINCOACH
Wist je dat de manier waarop je 
een tuin aanlegt en onderhoudt 
een impact heeft op de droogte en 
warmte in je tuin? De Limburgse 
Klimaattuincoaches geven graag 
advies op maat. Je kunt een 
Klimaattuincoach boeken via            
riem.st/klimaattuin.  Jouw bijdrage 
bedraagt 75 euro, de gemeente Riemst 
betaalt de rest van de kostprijs.

GRAVEREN VAN FIETSEN
Wist je dat je jouw fiets kan laten 
labelen (de opvolger van graveren) 
door onze Technische Dienst? 
Een onverwijderbaar label met 
rijksregisternummer zorgt ervoor dat 
het minder interessant is om jouw 
fiets te stelen. Moest de fiets ooit 
gestolen of gevonden worden, is het 
makkelijker de eigenaar op te sporen. 
Deze dienstverlening is volledig gratis. 
Een afspraak maak je telefonisch 
(012 44 04 90) of via een mail aan 
technischedienst@riemst.be.

DENK, EET, KOOP LOKAAL
Op vrijdag 2 september staat de 
tweede en laatste trekking van onze 
spaarkaarten op het programma. Nog 
enkele dagen tijd om je kaartjes binnen 
te brengen dus! Alle winnaar worden 
persoonlijk op de hoogte gebracht. 
Wie zijn/haar prijzen nog niet kwam 
afhalen, mag zich met identiteitskaart 
aanmelden aan de balie van het 
gemeentehuis. De winnaars van de 
hoofdprijzen worden uitgenodigd voor 
een officiële prijsuitreiking. 

STOOKOLIECHEQUE
Door de sterke stijging van de 
energieprijzen heeft de regering een 
reeks maatregelen genomen.  Daarbij 
besliste de regering om gezinnen 
die verwarmen met huisbrandolie 
of propaan in bulk een eenmalige 
forfaitaire toelage van 225 euro toe 
te kennen. De toelage wordt enkel 
toegekend als je een formulier 
invult. De aanvraag kan worden 
ingediend tot 10 januari 2023 via 
stookoliecheque.economie.fgov.be. 

WATERONTHARDER
In augustus werd de waterontharder 
in Waltwilder in gebruik genomen. 
Dat wil zeggen dat een deel van 
grondgebied Riemst vanaf nu 
zachter water heeft. De Watergroep 
stuurde iedereen die is aangesloten 
op het waternet vanuit Waltwilder 
een brief met verdere informatie. 

BEGRAAFPLAATSEN
Vanaf 1 september starten we een 
project rond de opwaardering van 
alle begraafplaatsen van Riemst. 
Daarom zal je vanaf september 
verschillende infoborden op 
de kerkhoven zien staan. We 
informeren elke inwoner van 
Riemst nog met een informatiebrief 
die huis-aan-huis bedeeld zal 
worden. Meer informatie:
www.riem.st/begraafplaatsen 

VACCINATIECAMPAGNE 
COVID-19
De volgende weken kunnen 
volwassenen een uitnodiging 
krijgen voor de 'herfstprik' tegen 
Covid-19. Deze vaccinaties starten 
op vanaf 12 september. Ouderen, 
mensen met verlaagde weerstand 
en zorgverleners krijgen als eerste 
een brief. Alle verdere informatie 
staat duidelijk in de brief. CC De 
Kimpel blijft de locatie van het 
vaccinatiecentrum voor inwoners 
van Riemst, Bilzen en Hoeselt. 

AWEL
Ook Awel, de luisterlijn voor 
kinderen en jongeren, zoekt 
vrijwillige beantwoorders. Awel, 
dat is luisteren naar kinderen en 
jongeren van thuis uit, wanneer 
jij wil. Diploma maakt niks uit, 
luisteren wel.
Surf naar www.awel.be voor alle 
informatie.

  

       
VOORWOORD

Beste Inwoner 

September is voor velen een nieuwe start: het 
schooljaar begint, we trekken terug naar de 
sportschool en het cultuurseizoen hervat. Als 
‘gezonde gemeente’ starten we de gemeentelijke 
sportlessen weer op en geven we aandacht aan 
de geestelijke gezondheid van onze inwoners. 
Meer hierover lees je verder in deze editie van de 
37Zeventig.

Op 1 september is het weer zover: de 
schoolpoorten gaan open, kinderen en ouders 
begeven zich in het verkeer, sommigen voor 
de eerste keer. Omdat de veiligheid van onze 
kinderen een absolute prioriteit is, hebben we 
in de zomermaanden al enkele aanpassingen 
gedaan om de schoolomgevingen veiliger 
te maken. Zo start er aan de scholen van 
Vroenhoven en Membruggen een proefproject 
voor de inrichting van een schoolstraat.

Op zondag 11 september verwelkomen we je 
graag op de Open Monumentendag. Die dag kan 
je de de Sint-Albanuskerk van Vlijtingen met gids 
bezoeken. Tijdens een wandeling kom je meer 
te weten over de geschiedenis van Vlijtingen en 
over de Slag van Lafelt.

Op 25 september organiseert de cultuurdienst in 
samenwerking met de Riemstse Orgelvrienden 
een uniek orgelconcert in de Sint-Martinuskerk 
van Genoelselderen. Je kan er luisteren naar 
de mooie klanken van het gerestaureerde en 
gerenommeerde Ruef-orgel van Genoelselderen.

Treuren dat de vakantie voorbij is, hoe�  dus niet. 
Ook in september hebben we leuke dingen in 
petto.

Guy Kersten 

Openbare werken - begraafplaatsen - 
ruilverkavelingen - tewerkstelling - economie 
middenstand - aankoop - dorpen -en 
plattelandsbeleid - burgerzaken

Met de start van het schooljaar wordt het 
weer wat drukker op onze wegen, fiets- en 
voetpaden. Onze politiezone Bilzen-Hoeselt-
Riemst is al lang één van de beste leerlingen van 
de klas met erg weinig ongevallen. Tijdens de 
zomervakantie werden enkele aanpassingen 
gedaan om de schoolomgevingen in Riemst 
nog veiliger te maken.

OVERSTEEKPLAATSEN
In Lafelt (Burgemeester Marresbaan), Riemst 
(Visésteenweg) en Bolder (Visésteenweg) 
werden door Wegen & Verkeer nieuwe 
oversteekplaatsen voorzien. De opvallende 
geel-zwarte palen vallen op in het straatbeeld. 
Wanneer het donker is, zijn deze veelgebruikte 
oversteekplaatsen beter verlicht dan 
voorheen.

HERINRICHTING MEMBRUGGEN
In het voorjaar werd de herinrichting van 
de schoolomgeving rond VBS De Bron in 

Membruggen afgerond. De straat van deze 
school, de Wijnstraat, kreeg een nieuwe stoep 
en betegeling. Er werd ook éénrichtingsverkeer 
ingevoerd. Zo verhoogt de verkeersveiligheid 
in de straat. Maar er is nog meer… 

SCHOOLSTRATEN
Vanaf 1 september worden zowel aan de 
school van Membruggen als aan de school 
van Vroenhoven een proefproject tot het 
inrichten van een schoolstraat opgestart. 
Op schooldagen sluiten de schoolstraten 
voor gemotoriseerd vervoer van 8.30 uur 
tot 8.50 uur. Enkel prioritaire voertuigen en 
vergunningshouders mogen de schoolstraat 
in- of uitrijden. Ook aan het einde van de school 
sluiten de straten gedurende een halfuurtje. 

TOEKOMSTMUZIEK
De Mobiliteitsdienst bezocht tijdens de 
zomervakantie elke schoolomgeving van 
Riemst. De komende tijd wordt voor elke 

schoolomgeving bekeken hoe we de veiligheid 
kunnen verhogen. Bijvoorbeeld door 
beschildering van de straten, meer gekleurde 
paaltjes of extra oversteekplaatsen. Deze 
aanpassingen gebeuren uiteraard steeds in 
overleg met de scholen. 

HEUKELOM-DORP
Ook de herinrichting van Heukelom-Dorp, 
goedgekeurd op de gemeenteraad van juli dit 
jaar, zorgt in de toekomst voor meer veiligheid 
aan de schoolpoort. Door een versmalling van 
een gedeelte van de straat, wordt snel verkeer 
ontmoedigd.

ROUTE 2 SCHOOL
Heb jij nog opmerkingen over het verkeer in 
de schoolomgeving van jouw zoon of dochter? 
Via de toepassing Route2School kan je dit 
doorgeven. Of stuur gewoon een mailtje naar 
mobiliteit@riemst.be. 

Een nieuw schooljaar met een nieuwe juf of meester en een nieuwe klas. Best spannend! 
Zoals altijd gaat de bibliotheek samen met jou het nieuwe schooljaar in.

Dit hebben we voor jou in petto:
• Vind een leuk boek om te lezen voor school of in je vrije tijd met Bieblo (6-14 jaar).
• Oefen je lezen met de interactieve AVI-boekjes van Fundels.
• Leen van thuis uit e-boeken bij de bib op je eigen toestel.
 Ons aanbod e-boeken voor kinderen en Young Adults is uitgebreid en blijft groeien.
• Moeite met lezen? Probeer de anderslezen-app of leen een (e-)boek met lettertype dyslexie.
• Voor wie moeilijk of geen gewone boeken kan lezen, werken we samen met Luisterpunt. 
 Vraag gratis je Luisterpunt-lenersnummer aan in De boekerij en leen Daisy-boeken of 
 brailleboeken. Daisy-boeken zijn luisterboeken die van begin tot einde zijn ingelezen door 
 mannen en vrouwen met een goede stem. 
• Leer je een nieuwe taal, kooktechnieken of ICT-vaardigheden in een volwassenencursus? 
Duik in onze catalogus en vind het (e-)boek of tijdschrift dat jouw talent verrijkt.

Met je Mijn Bibliotheek-profiel heb je toegang tot al deze handige diensten.
Bekijk onze website riemst.bibliotheek.be en ontdek wat de bib voor jou kan betekenen.
Het team van de bib wenst je een fijn schooljaar toe!

TERUG NAAR SCHOOL
MET DE BIB

Heb jij een hart voor sport? Of engageer je je 
graag voor de jeugd in onze kindvriendelijke 
gemeente? Dan kan je jouw goede ideeën 
gebruiken om ons sport- en jeugdbeleid 
mee vorm geven.  

We willen onze inwoners zoveel mogelijk 
betrekken en inspraak geven. Later dit jaar 
gaan we daarom zowel met een nieuwe 
sportraad als een nieuwe jeugdraad van start.

Tijdens de maand september is het mogelijk 
om je aan te melden via onze website. Ook 
huidige leden van de adviesraden kunnen 
zich kandidaat stellen en hun zitje in de 
adviesraad verlengen. Voor vragen neem je 
contact op met de diensten op onderstaande 
gegevens. 

INTERESSE?

Scan de QR-code en
geef je kandidatuur meteen door. 

VOLGENDE GEMEENTERAAD:
maandag 12 september om 20.00 uur.
De locatie is wegens verbouwingen nog niet gekend en 
wordt via de website gecommuniceerd.

In de periode van 26 september tot 14 oktober willen 
we als ‘gezonde gemeente’ graag inzetten op de 
geestelijke gezondheid van onze inwoners. Met een 
intergemeentelijk project in Bilzen, Hoeselt, Riemst, 
Tongeren en Voeren werken we een aantal acties uit 
voor jong en oud. 

De aftrap is voorzien op donderdag 29 september om 
14.00 uur in Cultureel Centrum De Velinx in Tongeren. Het 
theaterstuk ‘Geluk op grootmoeders wijze’ speelt zich 
af in een cafeetje. Een groep senioren houdt er wekelijks 
hun bijeenkomst. Ook deze week. Op een ludieke manier 
brengen senioren van de Letterhoutemse toneelgroep 

het thema ‘mentaal welbevinden’ ter sprake. Aan de 
hand van de 3 bouwstenen van de geluksdriehoek 
pakken de vrienden hun eigen geestelijke gezondheid 
aan. Een toneelstuk voor en door senioren, met tips die 
aanzetten tot nadenken over je geluksgevoel.

De voorstelling bijwonen is gratis, maar inschrijven 
is verplicht via 012 24 24 30 of het mailadres 
preventievegezondheid@elz-zuidoostlimburg.be.

Hou het infoblad van oktober, website en onze sociale 
media goed in de gaten voor meer activiteiten rond 
mentaal welzijn.

AANDACHT VOOR
GEESTELIJKE GEZONDHEID

OPROEP: KOM BIJ DE
SPORT- OF JEUGDRAAD!

VEILIG NAAR SCHOOL

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.

Op het perceel tussen de 
Gemeentelijke Basisschool De 
Klinker en het woonzorgcentrum 
Eyckendael in Riemst ligt de 
Samentuin ‘Warmoes’. De 
Samentuin is een ecologische 
volkstuin met 10 individuele 
percelen, waar samen tuinieren 
en elkaar ontmoeten centraal 
staan. 

In deze Samentuin kan je jouw eigen gezonde groenten 
en fruit kweken. Je kan hier in alle rust komen tuinieren, 
maar er zijn ook Samentuindagen met de andere tuiniers. 
Beweging, rust, ontspanning en plezier voor jong en oud 
op één plek! Het project is een initiatief van het Sociaal 
Huis Riemst en Limburg.net. Op zaterdag 1 oktober wordt 
de Samentuin ‘Warmoes’ officieel geopend. 

TUINIEREN IN
DE SAMENTUIN

Wil jij graag je eigen tuintje? Of heb je nog een 
vraag? Neem contact op met het Sociaal Huis op 

012 44 09 10 of via sociaalhuis@riemst.be.

WAT IS EEN 
SCHOOLSTRAAT?

In de schoolstraten is de 
openbare weg voorbehouden 
voor voetgangers, rijwielen 
en speed pedelecs. Deze 
laatste twee weggebruikers 
moeten stapvoets rijden. Het 
stapvoets uitrijden van de 
schoolstraat (bijvoorbeeld 
door bewoners) is toegelaten.

Samen voor een veilige start van het schooljaar!

Sportdienst
sport@riemst.be 
012 44 03 46

Jeugddienst
jeugd@riemst.be
012 44 03 72



OPENLUCHTCONCERT MUZIEK IN HET DORP | 3/09 | 19:30 – 23:00
Harmonie Millen sluit samen met u de zomer af op muzikale wijze. Samen met 
popkoor Pop on the Rocks, bezorgen we u een sfeervolle avond met zicht op de 
Waterburcht. 
Locatie:  PCC Millen, Tikkelsteeg 7, Millen (Riemst)
Contact: 0477 18 46 92  of coenegrachtslieve@hotmail.com
Kostprijs:  €7  

OPENDEURDAG PCVO LIMBURG - CAMPUS RIEMST | 05/09 | 18:00 – 21:00
Locatie:  Dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 11, Riemst
Contact:  pcvolimburg@limburg.be

OPEN MONUMENTENDAG:
GEGIDSTE WANDELING SLAG VAN LAFELT | 11/09 | 10:00 & 14:00
Locatie:  Pater Vanweertplein 14, Vlijtingen
Kostprijs:  gratis 
Contact: ioedoost@ioedoost.be 

OPEN MONUMENTENDAG:
SINT-ALBANUSKERK IN VLIJTINGEN | 11/09 | 10:00 – 16:00
Locatie:  Pater Vanweertplein 14, Vlijtingen
Kostprijs:  gratis 
Contact: ioedoost@ioedoost.be

JUBILEUM DRUMBAND SINT CECILIA KANNE 1960-2022 | 16/09 + 17/09
 Vrijdag 16/9: receptie van 20.30 uur tot 21.30 uur gevolgd
door gratis a� erparty met De Gebroeders Baeten.
Zaterdag 17/9 vanaf 21.00 uur spetterende feestavond met de 10 Feet Up Band. 
Locatie:  Zaal Sint Cecilia Kanne, Bejats 14, Kanne
Kostprijs:  Vrijdag – gratis 
  Zaterdag - €10 (VVK) & €15 aan, de kassa
Contact: www.kfc-kanne.be 

DAG VAN DE LANDBOUW BIJ
MELKGEITENBEDRIJF NOELMANS-PETERS | 18/09 | 10:00 – 18:00
Locatie:  Pastoor Lenaertsstraat 16, Membruggen
Kostprijs:  gratis 

WORKSHOP: SAMEN MUZIEK MAKEN | 24/09 | 10:00 – 11:00 & 11:15 – 12:15 
Locatie:  Zaal De Kômmik, Pastoor Counestraat 3, Vroenhoven
Kostprijs:  €5 (basistarief) - €2,5 (sociaal tarief)  
Contact: jeugd@riemst.be of 012 44 03 72
Wie: Kinderen van 1,5 tot 3 jaar

OORLOGSWANDELING NATUURPUNT RIEMST | 25/09 | 14:00 – 17:00
Locatie:  Parking onder de Brug, zijde Avergat, Kanne
Kostprijs:  Gratis  
Contact: 0471 29 95 49 (Paul Vrijens)

RIEMST GAAT KLASSIEK:
ORGELCONCERT GENOELSELDEREN | 25/09 | 15:00 – 17:00
Locatie:  Sint-Martinuskerk, Genoelselderen
Kostprijs:  €15 – via www.riem.st/orgelconcert   
Contact: cultuur@riemst.be 

ROMMELMARKT ZUSSEN | 25/09 | 18:00
Er wordt een gezellig terras, muzikale animatie en een springkasteel voorzien.
Kostprijs:  €2,5 inkom, consumptie inbegrepen
  standhouders betalen €3 per 3 meter 
Contact: 012 45 48 47 of wolfsbart@hotmail.com

WORKSHOP: BOUW JE EIGEN WATERRAKET | 28/09 | 14:00 – 16:00
Locatie:  Zaal De Tol, Sint Jansstraat 8A, Herderen  
Kostprijs:  €5 (basistarief) - €2,5 (sociaal tarief)
Contact: jeugd@riemst.be of 012 44 03 72
Wie: Kinderen van 8 tot 12 jaar

GEFLITST

1. TVL VERTELLING
 Meesterverteller Nigel Williams lokte 500 liefhebbers van de betere 

comedy naar de Sint-Hubertuskerk van Kanne. 
2. VERA
 Herderen werd omgetoverd tot een openluchttheater.
 De productie van Theater Ozzy gebruikte unieke videomapping
 op de kerktoren. 
3. ZOMERJOGGING
 Eind juli was Kanne het decor van onze Zomerjogging. 
4. LANDBOUW
 Onze landbouwgemeente werd op een mistige dag mooi in beeld 

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

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 oktober dienen vóór 5 september te zijn ingevoerd in de 
UiTdatabank.

ZOMERACTIVITEITEN IN CIJFERS 

KERMISKALENDER NAJAAR

Op zoek naar een verrassende muzikale namiddag op topniveau? 
Op zondag 25 september om 15.00 uur organiseert onze 
Cultuurdienst in de Sint-Martinuskerk van Genoelselderen 
een orgelconcert. Toeval of niet, het orgel in de kerk van 
Genoelselderen bestaat dit jaar 150 jaar. 

Tijdens dit inspeelconcert laat organist Luc Ponet je kennismaken 
met de mooie klanken van het gerestaureerde Ruef-orgel van 
Genoelselderen. Dit gebeurt bij momenten in samenspel met 
klarinettist Peter Merckx. Er is ook ruimte voor improvisatie. Tickets 
voor het concert kosten 15 euro. 

Alle ticketinformatie  vind je op
www.riem.st/orgelconcert
of door deze QR-code te scannen.
Nog vragen?
Mail dan naar cultuur@riemst.be.  

Over de muzikanten

Luc Ponet is organist van Alden Biesen, de Basiliek van Tongeren en 
stadsorganist van Leuven. Hij combineert dit met een internationale 
carrière als concertorganist, gastprofessor en onderzoeken aan de 
universiteit van Leuven. Een constante in het leven van klarinettist 
Peter Merckx is de liefde voor hedendaagse kamermuziek. 
Momenteel is hij directeur van de Academie voor Podiumkunsten te 
Gent waar hij sinds 2010 het symfonisch orkest leidt.

Wist je dat Riemst een echte erfgoedgemeente is? Verdeeld 
over onze kerkdorpen vind je maar liefst 110 gebouwen 
die behoren tot het ‘bouwkundig erfgoed’. Op zondag 11 
september is het Open Monumentendag. Uitzonderlijk 
kan de Sint-Albanuskerk van Vlijtingen die dag bezocht 
worden. De gemeente organiseert ook een wandeling met 
als thema de Slag van Lafelt, dit jaar 275 jaar geleden. 

SINT-ALBANUSKERK
• Van 10.00 uur tot 16.00 uur
• Toegang is gratis.

De kerk met de gekende toren opent de hele dag de deuren. 
Er is iemand aanwezig voor meer uitleg over de geschiedenis 
van de kerk en de belangrijkste bezienswaardigheden. 
Archeologische voorwerpen en historische kaarten uit de 
periode van de Slag van Lafelt worden tentoongesteld. 

WANDELING
• Om 10.00 uur en 14.00 uur
• Deelname is gratis.
• Startpunt is de Sint-Albanuskerk van Vlijtingen.

Een gids begeleidt deze wandeling van zo’n 4,5 kilometer. 
Gaandeweg kom je vanalles te weten over de geschiedenis 
van Vlijtingen, de Slag van Lafelt en de impact van de Tweede 
Wereldoorlog. Onderweg bezoek je cruciale locaties in de 
geschiedenis van de omgeving. 

Voor meer informatie neem je best contact op
met ioedoost@ioedoost.be. 

RIEMST GAAT KLASSIEK: ORGELCONCERT

OPEN
MONUMENTENDAG

IN VLIJTINGEN

De Jeugddienst kan terugblikken op een zomer vol oplopende temperaturen, spetterende 
activiteiten en een gezonde portie fruit! We blikken met enkele cijfers terug op een 
kindvriendelijke zomer. 

• Aan de 22 activiteiten voor kinderen van 6 tot 12 jaar namen 620 kinderen deel.
• Voor de 12 activiteiten voor kinderen van 12 tot 16 jaar schreven 187 kinderen zich in.
• Tijdens de 20 dagen speelpleinwerking waren er 2.714 kinderen aanwezig waren.
   Goed voor een gemiddelde van 151 per dag
• In totaal bestelde de Jeugddienst 895 stukken fruit.
   Elke dinsdag werd er samen een gezond tussendoortje gegeten.
• Maar liefst 28 jobstudenten en 14 vrijwilligers hielpen mee om de zomeractiviteiten
   in goede banen te leiden. 
• Tijdens de tropische dagen brachten cornetto’s en calippo’s verkoeling.
   Maar liefst 900 ijsjes werden uitgedeeld aan de kinderen.
• Plezier is natuurlijk niet in cijfers uit de drukken.
   Het aantal blije gezichten gedurende de zomermaanden was ontelbaar.

Terwijl een deel van Riemst nog aan het bekomen is van Zussen kermis, worden de kermissen 
in andere dorpen met stip aangeduid in de agenda. Hier kan je een overzicht vinden van alle 
komende kermissen in september, oktober en november. 

KERMIS DATUM LOCATIE

Grote kermis Genoelselderen 4 & 5 september Sint-Maartenshof

Grote kermis Vroenhoven 4 & 5 september Pastoor Counestraat

Kleine kermis Heukelom 11 & 12 september Heukelom Dorp

Grote kermis Riemst 11 & 12 september Gemeenteplein

Grote kermis Millen 2 & 3 oktober Trinellestraat

Grote kermis Vlijtingen 2 & 3 oktober Mheerplaats

Grote kermis Zichen 9 & 10 oktober Rode Kruisplein

Grote kermis Kanne 23 & 24 oktober Statieplein

Grote kermis Val Meer 23 & 24 oktober Bampstraat

Grote kermis Herderen 6 & 7 november Sint-Jansstraart

Grote kermis Membruggen 6 & 7 november Kerkplein

PETER MERCKXLUC PONET 

SPORTAANBOD 2022-2023

Sporten is gezond, dus voorzien we als gemeente een sportaanbod voor jong en oud. Met de start van het schooljaar 
starten ook de gemeentelijke sportlessen weer op. Inschrijven kan door te mailen naar sport@riemst.be of telefonisch via 
012 44 03 46. Deelnemen kan met de sportpas. Deze kost 12,5 euro voor 11 sportbeurten.  

Multimove I  3-6 Jaar  Maandag 16.00 u. - 17.00 u. Sporthal Herderen   Start 3 oktober 2022

Multimove II  3-6 Jaar  Dinsdag 16.00 u. - 17.00 u.  Sporthal Herderen   Start 4 oktober 2022

Multimove III 3-6 Jaar  Donderdag 16.00 u. - 17.00 u.  Sporthal Riemst   Start 6 oktober 2022

Multimove IV  7-8 Jaar  Woensdag 13.30 u. - 14.30 u. Sporthal Herderen   Start 5 oktober 2022

Sportsnacks  9-12 Jaar  Woensdag 13.30 u. - 14.30 u.  Sporthal Herderen   Start 5 oktober 2022

Badminton  Vanaf 10 Jaar  Woensdag 15.00 u. - 16.00 u. Sporthal Riemst   Start 5 oktober 2022

BBB I  Vanaf 30 Jaar  Maandag 9.30 u. - 10.30 u. Sporthal Herderen   Start 5 september 2022

BBB II  Vanaf 40 Jaar  Dinsdag 14.00 u. - 15.00 u. Sporthal Herderen   Start 5 september 2022

Start 2 Netbal Vanaf 55 jaar  Donderdag 14.00 u. - 15.00 u.  Sporthal Riemst   Start 6 oktober 2022

Noteer ook alvast zondag 6 november in jullie agenda. Dan staat de herfstjogging in Genoelselderen op het programma. 

Verdere informatie volgt! 


