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BUITENSPEELDAG 
Op woensdag 15 september was het zo ver! We 
mochten eindelijk terug een Buitenspeeldag 
organiseren met hele grote springkastelen, 
leuke activiteiten en vooral véél plezier en blije 
gezichten. Kijk je mee met ons naar de leuke 
foto’s? 

PS: als je deze Buitenspeeldag gemist 
hebt, dan hebben we goed nieuws 
voor jou! Op 20 april 2022 organiseren 
we er alweer eentje ;-) 

Sommigen onder jullie kennen onze 
Jeugdraad misschien al, anderen 
misschien nog niet. Wat doet een 
jeugdraad nu eigenlijk?

Een jeugdraad zorgt ervoor dat alle kinderen en jongeren 
die in Riemst wonen het goed hebben. Dat doen ze vooral 
door naar jullie te luisteren. Maar elk jaar organiseren ze 
ook 1 toffe activiteit waarvan ze alle centjes aan het goede 
doel geven. Misschien zijn jullie al wel eens eitjes gaan ra-
pen bij de Paaseierenraap? Ook dit jaar verzamelden ze een 
hoop centjes aan het goede doel te schenken. De Jeugdraad 
kon maar liefst 1.000 euro inzamelen voor kinderen die het 
thuis wat moeilijker hebben, zodat ook zij bijvoorbeeld  
samen met hun mama en papa naar een pretpark kunnen 
gaan. 

 
IN DE KIJKER...

EEN DUIM VAN RIKI...
JEUGDRAAD RIEMST

Wist je al dat... 
Op 21 november is het Kunstendag voor 
kinderen. Ook wij doen mee! Je kan die 
dag kennismaken met muziek, beeld en 

theater. Meer info volgt later. 

ROUTE2SCHOOL
Wij vinden het héél belangrijk dat jullie allemaal veilig naar 
school kunnen fietsen/steppen/wandelen/…. En we willen dit in 
de toekomst voor iedereen nog beter maken. Download de  
Route2School-app en ga samen met mama, papa, oma of opa  
op pad. Vertel ons wat je onderweg allemaal ziet: welke weg of  
wegen neem jij naar school? Zijn er misschien dingen die je  
gevaarlijk vindt? Zo ja, hoe zou je dit probleem oplossen? 
Laat het ons zeker weten!

JEUGDNIEUWSBRIEF 
OKTOBER 2021
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AGENDA TOT EN MET BEGIN FEBRUARI 
13/10  |  Voorleeshalfuurtje Bib (3-8 jaar)
13/10  |  Start wekelijkse MultiMove (7-8 jaar)  

               + SportSnacks (9-12 jaar) + Badminton (10+)
16/10  |  Kinderdisco (11-12 jaar)
27/10  |  Voorleeshalfuurtje Bib (3-8 jaar)
10/11  |  Voorleeshalfuurtje Bib (3-8 jaar)
21/11  |  Kunstendag voor kinderen (6 -10 jaar)
24/11  |  Filmvoorstelling: Julius in winterland (6+)

24/11  |  Voorleeshalfuurtje XL  
              + bezoek Sinterklaas Bib (3-8 jaar)
08/12  |  Workshop koken: pizza en donuts (9+)
08/12  |  Voorleeshalfuurtje Bib (3-8 jaar)
26/12  |  Dwaallichtjestocht (5+)
12/01  |  Voorleeshalfuurtje Bib (3-8 jaar)
09/02  |  Voorleeshalfuurtje Bib (3-8 jaar)

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 jij leuk vindt. www.riemst.be

Heb jij ook een vraag voor Riki, de Jeugddienst of iemand anders? Wil jij bijvoor-
beeld weten waarom je niet mag lachen op een pasfoto? Of wat een burge-
meester/schepen elke dag doet? Hoe je moet stemmen? Of wat de taak is van de 
gemeenteraad? 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!

DE BIB… Er zijn zooooveel boeken in de bib. Hoe onthouden jullie welk boek 
waar staat? 
Daar hebben we nopjes voor. Dat zijn kleine stickers die we op de rug 
van het boek plakken. De kleur van het nopje verklapt voor welke 
leeftijd het boek is. De leesboeken sorteren we op naam van de  
schrijver, van a tot z. En de weetjesboeken zetten we samen per thema. 

Hoeveel boeken zijn er precies in de bib?
In onze bib staan 45.000 boeken. Veel he?! De oude en versleten boek-
en nemen we weg om plaats te maken voor nieuwe boeken. Dit jaar 
kochten we 2.500 splinternieuwe boeken. 

Zoveel boeken! Dan is het moeilijk om een boek te kiezen.
Daar hebben we een oplossing voor: Bieblo! In de jeugdafdeling vind je 
de Bieblo-uil op een tablet. Weet je niet wat 
je wil lezen? Dan helpt de Bieblo-uil je. Hij 
stelt enkele vragen en na een minuut weet 
hij precies welke boeken jij leuk vindt. Hij 
geeft je boekentips die écht bij jou passen. 
Probeer het maar…
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