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SPEELSTRATEN
Wil jij deze zomer in je eigen buurt kunnen spelen? Maak dan een 
speelstraat van de straat waarin je woont! Zo wordt jouw straat, of 
een gedeelte ervan, voorbehouden voor het spelen. Dit betekent dat 
de straat op bepaalde momenten alleen toegankelijk is voor voetgangers, 
fietsers en auto’s van bewoners. De auto’s mogen er enkel stapvoets 
rijden. En nog een superleuk nieuwtje! Vanaf dit jaar kan je ook een 
gratis speelkoffer lenen om jouw speelstraat nog toffer te maken.  
De koffer zit vol leuk en origineel spelmateriaal. 

Zie jij het wel zitten om in je eigen buurt te spelen met je vriendjes? 
Ga dan snel naar riem.st/speelstraten en vul samen met mama of 
papa de nodige formulieren in. 

Een tijdje geleden besliste ons gemeentebestuur om het 
groene pleintje bij Hoeve Henrotte (Millen) in te richten als 
nieuwe speel- en ontmoetingsplek. Omdat wij nieuwsgierig 
waren naar wat de kinderen en buurtbewoners er graag 
zouden zien, stuurden wij een enquête uit. Op basis van de 
antwoorden maakten wij een lijstje op met wat de buurt 
graag zou willen. Deze lijst werd naar verschillende speel-
tuinbouwers gestuurd. Zij maakten allemaal een ontwerp, 
waarvan er één uitgekozen werd. Zowel de leerlingen 
van school De Driesprong als de buurtbewoners mochten 
het ontwerp beoordelen en eventuele aanpassingen voor-
stellen. Op die manier werd het ontwerp waar nodig nog 
verbeterd. De nieuwe speelplek zou klaar zijn voor de 
zomervakantie van 2022. Deze zomer kan je dus samen met 
vriendjes en vriendinnetjes het gloednieuwe speelplein van 
Millen gaan verkennen. Tot dan?! 

 
IN DE KIJKER...

EEN DUIM VAN RIKI...
NIEUWE SPEEL- EN ONTMOETINGSPLEK
IN MILLEN

RIKI’S ZOEKSPEL
Bij Sporthal Op ’t Reeck kan je een heel tof zoekspel van 
Riki spelen. Trek eropuit en ga op zoek naar prentjes die 
leiden de oplossing van verschillende leuke oefeningen. 
Je hoeft deze oefeningen niet allemaal in één dag te doen.  
Je kan ze spreiden over verschillende dagen. Voor de paas-
vakantie steken we dit spel voor eventjes in een speciaal 
jasje, zodat we ook nog een originele variant kunnen spelen. 
Wat het wordt, dat gaan we nog niet verklappen. 
Benieuwd naar het zoekspel? Download alle oefeningen en 
kaarten via riem.st/mapico. 

JEUGDNIEUWSBRIEF 
FEBRUARI 2022

Een dikke merci aan alle leerlingen, leer-
krachten en de directrice van school De 
Driesprong, maar ook aan alle buurtbewo-
ners die meewerkten. Zonder jullie hulp 
zouden we nooit tot dit mooie resultaat 
gekomen zijn!
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  Villa Neven, t.a.v. Jeugddienst, Tongersesteenweg 8, 3770 Riemst 

@	 jeugd@riemst.be

	 		 tel. +32 12 44 03 72

 

  +32 479 10 88 62

  www.facebook.com/jeugddienst.riemst

  @jeugd.riemst

 riem.st/jeugd

EEN VRAAG AAN…
DE COMMUNICATIEDIENST

Heb jij ook een vraag voor Riki, de Jeugddienst of iemand anders? 
Wil jij bijvoorbeeld weten waarom je niet mag lachen op een pasfoto? 
Of wat een burgemeester elke dag doet? Stuur jouw vraag dan snel naar ons door! 

HEB JIJ EEN VRAAG OF WIL JE EEN COOL IDEE DELEN 
MET DE JEUGDDIENST? 

Mama, papa, (grote) broer/zus of jijzelf kan ons op veel manieren 
een berichtje sturen of volgen.

Wie maakt deze jeugdnieuwsbrief 
eigenlijk?

Dat doen de Jeugddienst en de 
Communicatiedienst samen. Bernice 
en Elien van de Jeugddienst weten 
super veel over alle activiteiten voor 
kinderen en jongeren. Zij schrijven 
de nieuwbrief dus zelf. De Commu-
nicatiedienst leest daarna alles nog 
eens na. Zij zorgen ervoor dat de 
brieven er heel mooi uitzien en dat 
er genoeg brieven worden afgeprint. 
Natuurlijk moet de Communicatie-
dienst ook andere mensen van de 
gemeente helpen, niet alleen de 
Jeugddienst. Zo schrijven ze ook 
elke maand een krant met allemaal 
nieuwtjes uit Riemst, de 37Zeventig.

Ik wil heel graag eens in de 
37Zeventig staan. Kan dat? 

Dat kan zeker! Een stukje van de 
37Zeventig is voorbehouden voor de 
leukste foto’s die doorgestuurd 
worden. Wist je dat er zelfs een 
foto van Elien van de Jeugddienst in 
de laatste editie van de 37Zeventig 
staat? Ga maar eens kijken! 

Iedereen die in Riemst een leuke 
foto maakt, mag die foto doorsturen 
naar de Communicatiedienst 
(communicatie@riemst.be). Vraag 
maar aan je ouders om even te 
helpen. En als je goed oplet zie je 
Riki soms ook in de 37Zeventig 
staan!

AGENDA FEBRUARI-JUNI 
07/01 | Wandeling Lafelt: Dwalen met Verhalen  
  (loopt t.e.m. 6 maart)
05/02 | Robbesdoezeband
09/02 | Voorleeshalfuurtje Bib
12/02 | Workshop i.s.m. jeugdharmonie Riemst
01/03 | Bibsterspel (loopt de hele maand maart)
09/03 | Voorlezen XL <6 jaar (jeugdboekenmaand)
16/03 | Voorlezen XL >6 jaar (jeugdboekenmaand)
30/03 | Workshop: knutselen met hout
04/04  | Musicalstage i.s.m. Planktom (t.e.m. 7/04)

07/04 | Sportkamp 7- tot 9-jarigen (7-8-11/04)
12/04 | Sportkamp 10- tot 12-jarigen (12-13-14/04)
13/04 | Voorleeshalfuurtje Bib
20/04 | Buitenspeeldag Riemst
11/05 | Voorleeshalfuurtje Bib
11/05 | Filmvoorstelling: De Gebroeders Schimm
18/05 | Workshop: drone
01/06 | Roefeldag
08/06 | Voorleeshalfuurtje Bib

Dit zijn enkel de activiteiten voor de 6- tot 12-jarigen. 
Activiteiten voor kleine of grote broer/zus vind je op riem.st/culturodroom 


