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VERTELWANDELING
Op 28 april 2021 gaf Riki het start-
schot van zijn eigen vertelwandeling. 
Aan deze wandeling werkten zowel de 
Jeugddienst, bib, Kunstacademie Voe-
ren-Riemst als de kinderen van het vijfde 
en zesde leerjaar mee. Maar wat is die 
vertelwandeling nu eigenlijk? 

Wel, het is een leuke wandeling van on-
geveer 4km, waarbij je leuke opdrachten 
moet doen en tegelijkertijd naar de verha-
len van Riki kan luisteren. Ben jij al hele-
maal enthousiast en wil je meewandelen 
met Riki? Vertrek dan snel naar Villa Neven 
of de bib om een doezakje af te halen en 
ga op pad.

We wensen jullie veel plezier!

Wij alleszins wel! Daarom zetten we in deze nieuwsbrief 
graag een aantal kinderen in de kijker die ons helpen met 
het proper houden van onze Riemstse paden, weides en 
speelterreinen. 

Zwerfvuil zie je jammer genoeg overal. Dit is een probleem! 
Waarom? Zwerfvuil vergaat heel traag of soms zelfs nooit. 
Om je een idee te geven: bij een bananenschil duurt het  
1 jaar, bij kauwgom 20-25 jaar, bij een blikje wel 50 jaar en 
een plastieken flesje vergaat zelfs nooit. Daarnaast kan het 
ook gevaarlijk zijn voor onze dieren, die het afval eten of 
erin verstrikt geraken. Gooi dus zeker nooit jouw afval langs 
de weg of in de natuur. 
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IN DE KIJKER...

EEN DUIM VAN RIKI...
HEB JIJ OOK ZO’N HEKEL AAN ZWERFVUIL 
LANGS ONZE MOOIE STRATEN? 

Wil ook jij actief meewerken? Word dan Riki Ranger en  
help ons jouw favoriete (speel)plekjes te onderhouden.  

Meer info via de Jeugddienst. 
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AGENDA TOT EN MET SEPTEMBER 
30/06/2021 | Workshop muziek producen (8-12 jaar)
01/07/2021 | Start Speelpleinwerking (5-16 jaar)
05/07/2021 | Workshop Bellen blazen zonder moeite 
  (6-8 jaar)
05/07/2021 | Workshop Wondere wereld van 3D 
  (9-12 jaar)
05/07/2021 | Start Sportkampen (verschillende 
  periodes per leeftijd – 4-12 jaar)
07/07/2021 | Workshop chocolade (7-12 jaar)
14/07/2021 | Bezoek Farm Flora (6-12 jaar)

19/07/2021 | Adventure Valley (6-12 jaar)
29/07/2021 | Uitstap Fun Beach (8-12 jaar)
02/08/2021 | Creatief Atelier: maak je eigen 
  totebag/handtas… (6-12 jaar)
04/08/2021 | Bezoek alpacaboerderij (6-12 jaar)
11/08/2021 | Escaperoom (6-12 jaar)
16/08/2021 | Workshop Paintball (9-12 jaar)
16/08/2021 | Workshop Lasergame (6-9 jaar)
25/08/2021 | Uitstap Toverland (6-16 jaar)
15/09/2021 | Buitenspeeldag

EEN VRAAG AAN…

HEB JIJ EEN VRAAG OF WIL JE EEN COOL IDEE DELEN MET DE JEUGDDIENST? 
Dat kan! Mama, papa, (grote) broer/zus of jijzelf kan ons op veel manieren 
een berichtje sturen of volgen:

Dit zijn enkel de activiteiten voor de 6- tot 12-jarigen. Activiteiten voor kleine of grote broer/zus vind je op onze 
website, samen met meer informatie over de activiteiten die jou interesseren. 

Heb jij ook een vraag voor Riki, de Jeugddienst of een andere gemeentelijke dienst? Wil jij bijvoorbeeld weten 
waarom je niet mag lachen op een pasfoto? Of wat een burgemeester/schepen elke dag doet? Hoe je eigenlijk 
moet stemmen? Of wat doet de gemeenteraad eigenlijk? Laat jouw vraag dan weten via jeugd@riemst.be of 
schrijf een briefje naar Villa Neven, t.a.v. de Jeugddienst, Tongersesteenweg 8, 3770 Riemst. Wie weet komt 
jouw vraag wel in onze volgende nieuwsbrief!

WIE WERKT ER BIJ DE JEUGDDIENST? 
WAAROM ZIJN JULLIE ER GAAN WERKEN? 

Hoi, ik heet Bernice. Ik 
ben 44 jaar oud, maar 
voel me nog 24.? Ik heb 
drie grote kinderen, een 
man én een grote hond 
Bavo. Voordat ik op de 
Jeugddienst terechtk-
wam was ik 19 jaar lang 
leerkracht, maar ik wil-
de nóg meer voor kin-
deren en jongeren kun-
nen betekenen. Nu werk 

ik al sinds 2018 op de Jeugddienst en ik vind het 
nog altijd superboeiend. Elke dag is anders! Ik 
organiseer vooral activiteiten voor de kinderen 
en jongeren van Riemst en tijdens de zomer-
maanden vinden jullie mij op het speelplein. 

Hi, mijn naam is Elien en ik ben 
29 jaar oud. Ik woon samen met 
(hou je vast): Felix Z, Poema Z, 
Odette Z, Maurice Z, Lea k, 
Odilon k, Walter k, Guus h en 
heel veel i.? Ik probeer sportief 
te zijn en ga daarom regelmatig 
joggen of naar de fitness. Waarom 
heb ik voor deze job gekozen? Sim-
pel! Ik was zelf bijna 10 jaar lang 
leiding bij de Chiro, was lid van de 
jeugdraad en vrijwilliger bij het 
lokale jeugdhuis. Ik was dus altijd bezig met kinderen en 
jongeren en wilde hiervan mijn beroep maken. Wat doe ik 
op de Jeugddienst? Ik ben net zoals Bernice bezig met het 
organiseren van dingen, maar ik help ook de jeugdbewegin-
gen en jeugdraad als zij vragen hebben, ontwerp nieuwe 
speelpleintjes en nog zooooveel andere dingen...
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