
Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 Riemst  |  tel. +32 12 44 03 00, fax +32 12 44 03 09 
gemeentebestuur@riemst.be  | www.riemst.be 

DE JEUGDNIEUWSBRIEF
Dit is de nieuwe jeugdnieuwsbrief van de
Gemeente Riemst. Door je drie keer per 
schooljaar een nieuwsbrief te sturen, willen 
wij je op de hoogte houden van alle nieuw- 
tjes en leuke activiteiten in onze gemeente. 
Ook zullen we je regelmatig vragen wat jij ergens 
van vindt of vragen we jou om ons te helpen met 
nieuwe ideeën. 

VRAAG AAN JOU

Hoe wil jij deze nieuwsbrief in de toekomst 
ontvangen?
• Via het online systeem van school 

(bv. SmartSchool).
• Op papier
• Anders: ........ 

Geef ons een seintje via jeugd@riemst.be, 
WhatsApp (zie achterzijde) of per brief.

Vandaag geeft Riki de eerste duim 
aan jou! De kinderen van Riemst 
lieten stuk voor stuk hun warme 
hart zien tijdens de eindejaars- 
periode. Misschien zamelde je samen met ons 
producten in voor de voedselbank, plukte je een 
cadeautje uit onze feeënboom of maakte je een 
kaartje/briefje of tekening voor alleenstaande 
70-plussers. Een hele grote dankjewel namens Riki, 
maar ook van Elien en Bernice van de Dienst Jeugd. 
Je bent een topper!
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IN DE KIJKER...

EEN DUIM VAN RIKI...

VOOR ALLE KINDEREN VAN RIEMST



WAT IS EEN KIND- EN JEUGD-
VRIENDELIJKE GEMEENTE? 
Zoals je misschien wel weet is Riki de mascotte en vriend voor alle kinderen 
van Riemst. Riki is geboren nadat onze gemeente officieel werd uitgeroepen 
tot kind- en jeugdvriendelijke gemeente. 

Riemst kreeg deze prijs omdat we er heel hard aan 
werken Riemst een plek te laten zijn waarin het 
voor alle kinderen goed is om te wonen, te spelen 
en naar school te gaan. Dit doen wij natuurlijk niet 
alleen! Samen met jou maken we Riemst elke dag een 
beetje leuker en kindvriendelijker. 

Heb jij ook een vraag voor Riki, de Dienst Jeugd 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? 
Laat jouw vraag dan weten via jeugd@riemst.be 
Wie weet komt jouw vraag wel in de volgende nieuwsbrief!
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AGENDA 6 T/M 12 JAAR
03.03.2021 | FILMVOORSTELLING: ‘MONKY’ (6+) 
Frank vindt het kleine aapje ‘Monky’ in zijn tuin. 
Het begin van een grappig, spectaculair avontuur.

5.04 T.E.M. 09.04.2021: MUSICCAVE (KAMP) 
Tijdens deze stage zing, acteer en dans jij op de 
tofste musicals. Meer info: www.themusiccave.be

09.04 T.E.M. 13.04.2021: SPORTKAMP 1E TOT 3E LJ. 
Meester Jos laat jullie op speelse wijze 
kennismaken met verschillende sporten.

14.04 T.E.M. 16.04.2021: SPORTKAMP 4E TOT 6E LJ. 
Meester Jos laat jullie op speelse wijze kennismak-
en met verschillende sporten.

21.04.2021 BUITENSPEELDAG (4-12 JAAR) 
Vandaag kan je op verschillende plekken in Riemst 
fijn gaan buitenspelen.

19.05.2021 WORKSHOP VILTEN (7-12 JAAR) 
Leer de kneepjes van het vak en maak samen met 
ons toffe dingen uit vilt.

EEN VRAAG AAN…

HEB JE EEN GOED IDEE OF EEN VRAAG? 
Vul dit kaartje in en gooi het in de brievenbus bij Villa Neven of 
stuur een berichtje via onze socials aan de rechterkant van deze pagina! @jeugd.riemst

@jeugddienst.riemst

+32 479 10 88 62

De agenda voor de rest van het jaar, ook voor je grote broef of zus, vind je op: www.riemst.be/jeugd


