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VOORWOORD
Beste jongeren,
Beste kinderen en ouders, 

We hebben een zomeraanbod om trots op te zijn. Met activiteiten waar jouw kinderen in september niet over zullen uitgepraat 
geraken op school. Dat durven wij gerust zeggen. In deze gids vind je het aanbod voor een boeiende zomervakantie. Ook dit jaar 
combineren we activiteiten van onze eigen vrijetijdsdiensten en andere organisatoren uit Riemst. Want hoe meer activiteiten, 
hoe meer plezier!

Een gemotiveerd team van medewerkers van de gemeente, monitoren, vrijwilligers en externe partners staat een hele zomer 
voor je kinderen klaar. Net zoals de voorbije jaren zal iedereen zich ook deze zomer flexibel opstellen en inspelen op mogelijke 
coronamaatregelen. Houd er rekening mee dat we waakzaam blijven en dat wijzigingen in het programma jammer genoeg nog 
altijd mogelijk blijven. We communiceren hier uiteraard steeds zo snel en duidelijk mogelijk over. 

Riemst heeft sinds 2018 het label van kind- en jeugdvriendelijke gemeente en dat merk je aan de gids van 32 pagina’s die je nu 
vast hebt. Snel inschrijven is de boodschap, want het aantal plaatsen is zowel in de kinderopvang als bij de meeste activiteiten 
begrensd.

Ook buiten deze zomer vol activiteiten laten we zien dat we een kindvriendelijke gemeente zijn en dat we luisteren naar 
onze kinderen en jongeren. Na de realisatie van speelplek Krinkelsgracht in 2020, werd dit voorjaar een mooie speel- en 
ontmoetingsplek ontwikkeld bij Hoeve Henrotte in Millen. Dit gebeurde in samenspraak met het dorp en met de kinderen van 
de Gemeentelijke Basisschool. 

Laat je met behulp van deze gids verrassen door ons heerlijk veelzijdige zomeraanbod. Wij kijken alvast uit naar een actieve en 
speelse zomer om nooit te vergeten!

Vriendelijke groeten

Mark Vos
burgemeester

Christian Bamps, schepen van sport 
Peter Neven, schepen van jeugd 
Anja Slangen, schepen van cultuur en kinderopvang
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Uitgebreide info op pagina 21-22.



 
INSCHRIJVEN: 
• Inschrijven voor activiteiten van de dienst Sport,
   kan vanaf maandag 16 mei, 19.00 u. 
• Inschrijven voor activiteiten van de dienst Jeugd    
   (Speelpleinwerking, Grabbelpas en SWAP),
   kan vanaf maandag 16 mei, 20.00 u. 
• Inschrijven voor de Kinderopvang,
   kan vanaf woensdag 1 juni, 7.00 u. 
Inschrijvingen die ons vóór deze data of per mail bereiken, 
worden niet aanvaard.

INSCHRIJVING ANNULEREN?

Als je bent ingeschreven, is dat definitief en ontvang je een 
factuur. Je kan enkel nog annuleren bij overmacht.
In alle andere gevallen moet je betalen voor de activiteiten 
waarvoor je bent ingeschreven. Is je kind ziek, rekenen we 
je de inschrijving niet aan op voorwaarde dat je ons een 
doktersbriefje bezorgt.

WAT KOST HET EN HOE KAN IK BETALEN?

Je vindt telkens op de pagina’s van de activiteiten de 
gedetailleerde deelnameprijzen en het sociaal tarief.
In het inschrijvingsgeld van de gemeentelijke activiteiten is 
altijd een verzekering lichamelijke ongevallen inbegrepen. 
Voor alle activiteiten ontvang je (ten laatste in september) een 
factuur.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN!

• Zonder schriftelijke toelating van een arts en van de 
ouders mogen onze begeleiders geen medicijnen toedienen 
aan kinderen. Deze regel wordt vanaf de eerste dag strikt 
toegepast.

• Bij warm weer vragen we om de kinderen in te smeren met een 
hoge zonnefactor (30+) en een hoedje of petje op te zetten. 

• Speel- en ravotkleding zijn sterk aan te raden wegens 
zand-, water-, gras-, verf- en plakactiviteiten. Er is dus een 
groot risico op vlekken of soms scheuren.

• Graag boterhammen en een gezond, suikervrij drankje 
meebrengen. 

• Kinderen met een beperking zijn zeker en vast welkom 
tijdens onze activiteiten, zolang de draagkracht van ons 
team dit toelaat. Neem steeds vooraf contact op met de 
verantwoordelijke. In de kinderopvang kunnen kinderen 
met een extra zorgbehoefte enkel terecht tijdens de 
zomervakantie, indien zij doorheen het schooljaar ook al 
gebruik gemaakt hebben van onze voor- en naschoolse 
opvang.

HOE SCHRIJF IK IN?
Inschrijven kan zowel voor de sportkampen, 
kinderopvang, grabbelpas als SWAP-activiteiten 
enkel nog via het online systeem op de website. 
Inschrijvingen per mail worden dus niet meer 
aanvaard. Je ontvangt na inschrijving via de webshop 
een automatische mail met een bevestiging van 
deelname of inschrijving op de wachtlijst.
Je ontvangt dus geen extra bevestiging meer van de 
betreffende dienst. 

Ook inschrijven voor de speelpleinwerking kan 
enkel nog via het online systeem op de website.
Je kan daar inschrijven voor de gewenste dag en groep. 
De groepen worden opgedeeld per leeftijdscategorie. 
Wil je hiervan afwijken? Stuur ons dan een mailtje via 
jeugd@riemst.be en dan bekijken we dit samen. 

Na de online inschrijving dien je enkel nog bij elke 
eerste activiteit van elke dienst (Sport, Jeugd of 
Kinderopvang) een klevertje van het ziekenfonds 
mee te geven.

WAT ALS IK OP DE WACHTLIJST STA?

Wij doen onze uiterste best om voldoende activiteiten/
opvang te organiseren en zoveel mogelijk plaatsen vrij te 
maken. Indien we merken dat er wachtlijsten zijn, zullen we 
dan ook proberen om deze in de mate van het mogelijke weg 
te werken. We vragen dan ook om niet meteen te bellen of 
mailen. 

KINDEROPVANG

Inschrijven voor de kinderopvang kan tot en met 
woensdagavond 15 juni 2022. Nadien kan er niet meer 
ingeschreven worden. Aanpassingen en/of uitzonderingen na 
15 juni 2022 kunnen besproken worden met de coördinator.

Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt en er wordt gewerkt 
met voorrangsregels, meer hierover op pagina 25. Snel 
inschrijven is de boodschap. Indien de capaciteit bereikt is, 
worden de kinderen automatisch op een wachtlijst gezet. 

EXTRA AANBOD

Inschrijven voor één van de activiteiten uit het extra aanbod, 
doe je bij de organisatie zelf.  Op pagina 25 in deze gids kan je 
alle informatie terugvinden.

PRAKTISCH
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SOCIAAL TARIEF – 
KORTINGEN - VOORDELEN

SOCIAAL TARIEF

Indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming of 
je beschikt over het Omniostatuut, dan krijg je bij ons een 
sociaal tarief. Je krijgt 50% korting op het inschrijfgeld voor 
activiteiten georganiseerd door de dienst Jeugd, Sport en 
Kinderopvang. Het sociaal tarief is niet van toepassing op de 
administratieve boetes

VRIJETIJDSTOELAGE VOOR KINDEREN MET 
EEN BEPERKING

Voor kinderen met een beperking die deelnemen aan een 
gespecialiseerd speelplein voorziet het gemeentebestuur 
een tussenkomst van maximum 5 euro per halve dag. 
Voor kinderen met een beperking die deelnemen aan een 
gespecialiseerd kamp voorziet het gemeentebestuur een 
tussenkomst van maximum 75 euro.

DAGUITSTAP OF VAKANTIES VOOR MENSEN 
MET EEN BEPERKT BUDGET

Ben je in begeleiding bij het Sociaal Huis? Heb je verhoogde 
tegemoetkoming? Werk je bij een sociale of beschutte 
werkplaats? Of zit je in een collectieve schuldenregeling? 
Dan helpt Rap Op Stap bij het uitzoeken van een betaalbare 
uitstap, activiteit of vakantieverblijf. Samen zoeken ze een 
uitstap die bij jouw wensen past. Zij helpen jouw reisbudget 
samen te stellen en zoeken naar geschikt vervoer. 
Ben je nieuwsgierig? Kom even langs in het Rap op Stap-
kantoor in Riemst. Iedere eerste donderdag van de maand 
in het Sociaal Huis - riemst@rapopstap.be – 011 23 24 95

HEB IK RECHT OP HET SOCIAAL TARIEF?

Kijk op het klevertje van je ziekenfonds. Eindigt het laatste 
nummer voor de ‘/’ op 1? Dan heb je recht op een korting van 
50% op het inschrijvingsgeld voor activiteiten.
Als je twijfelt, vraag je het best even na bij het ziekenfonds.

Eindigt het nummer niet op 1, maar heb je het financieel 
moeilijk? Dan neem je best contact op met het Sociaal Huis 
van Riemst. Afhankelijk van jouw persoonlijke inkomsten 
en uitgaven kan het Sociaal Huis ook een sociaal tarief 
toekennen. 

BELASTINGVOORDEEL

Kosten van de voor- en naschoolse kinderopvang, speelplein-
werking, grabbelpas en sportkampen voor kinderen jonger 
dan 14 jaar kan je inbrengen op je belastingaangift e.
Het gaat om activiteiten buiten de schooluren. Je kan 
alle fiscale attesten downloaden via onze webshop.                                           
Ze worden je dus niet meer automatisch toegestuurd. Indien 
je moeilijkheden ondervindt met het ophalen van de fiches, 
aarzel dan niet om ons te contacteren. Hierbij een kleine 
handleiding om de attesten te downloaden: 

1. Ga naar webshopriemst.recreatex.be
2. Klik bovenaan op ‘mijn profiel’
3. ‘Historiek en overzichten’ 
4. Selecteer in het overzicht ‘Mijn fiscale attesten’ 
5. Kies het gewenste tabblad, bv. ‘Kinderopvang’.

ZIEKENFONDS

Elk ziekenfonds komt tussen in een aantal kosten voor vrije 
tijd en sport. Je vraagt dit best na bij een medewerker van je 
eigen ziekenfonds

VRIJETIJDSTOELAGE VOOR CLIËNTEN VAN 
HET SOCIAAL HUIS

Ben je in begeleiding bij het Sociaal Huis, dan kan je 
extra korting krijgen om deel te nemen aan activiteiten 
georganiseerd door de dienst Jeugd, Sport en Kinderopvang.
Het Sociaal Huis bekijkt samen met jou of ze kunnen 
tussenkomen in de kosten voor het lidgeld van een 
sportclub of vereniging, deelname aan een vrijetijdscursus, 
daguitstap, een kamp, schoolreis… Meer info? Informeer bij 
je maatschappelijk werker..

MEER INFO?

Heb je vragen over het  sociaal tarief, neem dan contact op 
met een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis via tel. 
012 44 09 10 of maak een afspraak. Heb je vragen over de 
vrijetijdstoelage voor kinderen met een beperking? Neem 
dan contact op met de dienst Welzijn via tel. 012 44 03 70.
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1. Ga naar de webshop: webshopriemst.recreatex.be.
 Wij raden aan om de inschrijvingsmodule enkel te gebruiken via laptop of tablet.
 Als je toch een mobiel apparaat gebruikt kan je best de liggende modus kiezen.

2. Meld je aan 
 Meld je aan als ouder (via e-mailadres of rijksregisternr). Als je nog geen account hebt klik je op ‘aanmelden 
 als nieuwe gebruiker’.
 

 Als je volgende foutmelding ontvangt, neem je best contact op met  
welzijn@riemst.be. Dan krijg je een gebruikersnaam + wachtwoord toegekend.  
Het wachtwoord dien je aan te passen bij de eerste aanmelding. 

3. Persoonsgegevens en relaties aanpassen/toevoegen.

  
Eenmaal aangemeld kijk je jouw gegevens en relaties na via ‘mijn gegevens’ en ‘relaties’. Voor een stappenplan voor het aanpassen van deze 
gegevens kan je een volledige handleiding downloaden op www.riemst.be, onder het tabblad van de kinderopvang. 

Kies voor het inschrijven van activiteiten (grabbelpas, 
SWAP, sportkamp) bovenaan in het menu voor het tabblad 
‘ACTIVITEITEN’. Kies bij het overzicht van ‘ACTIVITEITEN’ 
de benodigde activiteitenfilters (grabbelpas, SWAP, 
sportkamp…) of sorteer op periode of leeftijd. Klik daarna 
op de activiteit(en) van jouw keuze.

HANDLEIDING:  
HOE INSCHRIJVEN?
GRABBELPAS – SPORTKAMP - SWAP

ENKEL ONLINE 
INSCHRIJVEN!
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Klik op inschrijven.

Kies de kinderen die je wil inschrijven en druk op volgende.

Voeg eventuele belangrijke medische informatie toe 
en druk op volgende.

Je krijgt een overzicht van je reservering.  
Om dit te bevestigen klik je op ‘in winkelwagen’.

Je kan nog verder winkelen en op dezelfde manier 
als eerder een andere activiteit kiezen. 
Klik daarna op doorgaan. 

Je ontvangt een mail met een overzicht van je reservatie. In de bijlage vind je 
eveneens een bestelbon met het voorlopige overzicht. 

Opgelet: deze mail is jouw definitieve bevestiging. Je ontvangt geen mail 
meer van de betreffende dienst. Via ‘status’ kan je zien of je op de wachtlijst 
staat, of dat er effectief een plek gereserveerd is voor jou.  

Als je graag eens vooraf wil proberen in te schrijven voor een activiteit, kan 
je dat doen via onze test genaamd ‘Test_inschrijven’ ingepland als activiteit op 
2 juni 2022. Die kan je terugvinden onder ‘ACTIVITEITEN’: alle activiteitsfilters 
selecteren, periodefilter 1 juni 2022 t.e.m. 3 juni 2022. Je kan de test invullen van 
zondag 1 mei vanaf 7.00 u. t.e.m. dinsdag 10 mei tot 23.59 u. Als het niet lukt 
of je komt problemen tegen, neem dan voor de inschrijvingen van start gaan 
contact op met de betreffende diensten via jeugd@riemst.be.

PRIVACYVERKLARING

Tijdens onze activiteiten worden er op regelmatige basis foto’s gemaakt. Dit kunnen zowel algemene foto’s  
(overzichtsbeelden, sfeerfoto’s, groepsfoto’s) als gerichte foto’s (close-ups, foto’s waarbij de kinderen duidelijk  
herkenbaar in beeld gebracht worden) zijn. 
Wij gebruiken deze foto’s voor promotie van onze gemeentelijke activiteiten, of om gemeentelijke informatie omtrent deze activiteiten te 
kaderen. Dit via onze gemeentelijke kanalen, zijnde:

• Facebook, Instagram, Twitter
• Website
• Gemeentelijk informatieblad
• Affiches en flyers
• Brochures bv. Toeristische gids, Zomeractiviteitengids

• Jaarkalender
• Persberichten
• Aankondigingsborden langs invalswegen
• Digitale informatieschermen in het gemeentehuis

Wat het maken en gebruiken van de foto’s betreft, houden wij rekening met de vernieuwde GDPR-wetgeving inzake privacy en vragen per  
activiteit jouw goedkeuring. Heb je toch nog een foto gezien op één van onze gemeentelijke kanalen, waarvan je liever wil dat deze 
verwijderd wordt of heb je verdere vragen over het gebruik van foto’s?
Contacteer de dienst Communicatie via communicatie@riemst.be of  012 44 03 06.



 

1. Ga naar de webshop: webshopriemst.recreatex.be.
 Wij raden aan om de inschrijvingsmodule enkel te gebruiken via laptop of tablet.
 Als je toch een mobiel apparaat gebruikt kan je best de liggende modus kiezen.

2. Meld je aan 
 Meld je aan als ouder (via e-mailadres of rijksregisternr). Als je nog geen account hebt klik je op ‘aanmelden 
 als nieuwe gebruiker’.
 

 Als je volgende foutmelding ontvangt, neem je best contact op met  
welzijn@riemst.be. Dan krijg je een gebruikersnaam + wachtwoord toegekend.  
Het wachtwoord dien je aan te passen bij de eerste aanmelding. 

3. Persoonsgegevens en relaties aanpassen/toevoegen.

  
Eenmaal aangemeld kijk je jouw gegevens en relaties na via ‘mijn gegevens’ en ‘relaties’. Voor een stappenplan voor het aanpassen van deze 
gegevens kan je een volledige handleiding downloaden op www.riemst.be, onder het tabblad van de kinderopvang. 

Kies voor het tabblad ‘Kinderopvang/Speelplein’ 

Je krijgt een overzicht met alle opvanglocaties en groepen 
van de Speelpleinwerking. Klik achter de correcte 
speelpleingroep of opvanglocatie op ‘inschrijven’. Klik 
op ‘volgende’ en je komt terecht in het tabblad ‘selectie 
gezinsleden’. Hier kan je je kind(eren) aanduiden die je 
moet inschrijven en klik op volgende. 

LET OP: kinderen die tot andere groepen behoren kan 
je niet tegelijkertijd inschrijven. Je kan enkel kinderen 
inschrijven die binnen de aangeduide leeftijdscategorie 
of opvanglocatie vallen. 

HANDLEIDING:  
HOE INSCHRIJVEN?
SPEELPLEINWERKING - KINDEROPVANG
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Je komt terecht in het tabblad ‘selecteer opvangdagen’.

Hier kan je aanvinken welke dagen je inschrijft voor de 
opvang of speelpleinwerking. Voor de kinderopvang kan 
je aanvinken of je een hele dag, een voor- of namiddag 
opvang nodig hebt. Voor de speelpleinwerking kan er 
enkel voor een volledige speelpleindag ingeschreven 
worden. Vink de vakjes aan die nodig zijn en klik op 
‘volgende’

Je komt terecht in het tabblad ‘overzicht’. Daar kan je 
op de kalender zien welke dagen je hebt ingegeven. 
Deze kleuren geel. Klik op ‘in winkelwagen’.

Je krijgt je winkelwagen te zien waar in vermeld staat 
voor hoeveel periodes je hebt ingeschreven. Klik op 
‘doorgaan’.

Let op: bij de opvang is 1 periode één dagdeel 
(bijvoorbeeld een voormiddag), bij de 
speelpleinwerking gaat het dan om een hele dag. 

Je krijgt een bevestiging te zien van je inschrijving. 
Onder ‘historiek en overzichten’ kan je je inschrijving 
raadplegen en kan je eventueel aanpassingen doen 
indien nodig.



SPORTACTIVITEITEN 
De dienst Sport organiseert voor kinderen van 4 tot 12 jaar Omni-Sportkampen gedurende 
telkens 4 dagen. Op zo’n sportVIERdaagse komen de kinderen op een speelse en interactieve 
manier in aanraking met verschillende sporten. Geschoolde monitoren zorgen voor 
deskundige begeleiding bij deze activiteiten.

HOE LAAT?
Elke dag van 10.00 u. – 15.00 u.
Om het brengmoment te spreiden, kunnen kinderen
gebracht worden tussen 09.30 u. en 10.00 u. 
We voorzien opvang in de sporthal vanaf 08.30 u. tot het 
sportkamp begint. Na het sportkamp is er opvang voorzien 
tot 16.30u. 

WAAR? Sporthal Op ’t Reeck, Reeckervelt 3, Riemst 

MEENEMEN?
Sportschoenen met ‘non-marking’ of bleke zool. Zwarte 
zolen zijn niet toegelaten. Breng ook je boterhammen en 
enkele gezonde, suikervrije drankjes mee!

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

16 euro voor 4 dagen 8 euro voor 4 dagen

Opvang: 3,04 euro/dag

OMNI-SPORTKAMP III EN V

5-6 JARIGEN (2DE - 3DE KLEUTERKLAS)

WANNEER? 
OMNI-SPORTKAMP III: Maandag 25, dinsdag 26,
woensdag 27 en donderdag 28 juli
OMNI-SPORTKAMP V: Maandag 8, dinsdag 9,
woensdag 10 en donderdag 11 augustus

VOOR WIE? Geboren in het jaar 2016-2017

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 60 deelnemers

OMNI-SPORTKAMP II EN IV

7-9 JARIGEN (1STE - 3DE LEERJAAR)

WANNEER? 
OMNI-SPORTKAMP II: Dinsdag 12, woensdag 13,
donderdag 14 en vrijdag 15 juli
OMNI-SPORTKAMP IV: Maandag 1, dinsdag 2,
woensdag 3 en donderdag 4 augustus

VOOR WIE? Geboren in het jaar 2013-2014-2015

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 60 deelnemers

OMNI-SPORTKAMP I

10-12 JARIGEN (4DE – 6DE LEERJAAR)

WANNEER? 
OMNI-SPORTKAMP I: Maandag 4, dinsdag 5,
woensdag 6 en donderdag 7 juli

VOOR WIE? Geboren in het jaar 2010-2011-2012

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 60 deelnemers

INSCHRIJVEN VOOR 
DE SPORTKAMPEN KAN 
ONLINE, VANAF 16 MEI 
OM 19.00 U.
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ACTIVITEITEN SWAP (12 TOT 16 JAAR)

SWAP@SPEELPLEIN
12-16-JARIGEN
GEBOREN IN 2009-2006

WANNEER? Elke dinsdag en vrijdag vanaf 5 juli
tot en met 16 augustus 

HOE LAAT?  Van 9.30 u. tot 15.00 u.

WAAR? 
Sport- en speelplein Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst

BELANGRIJK
Op donderdag gaat Swap op uitstap. Voor jongeren die niet 
meegaan op uitstap is er op donderdag GEEN speelplein. Als 
je geboren bent in 2009, kan je kiezen of je SWAP of zwarte 
stip wil zijn. Eénmaal gekozen, kan je niet meer veranderen 
gedurende de hele vakantieperiode.

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

4 euro 2 euro

WORKSHOP 
FIGUURZAGEN
12-16-JARIGEN
GEBOREN IN 2009-2006

WANNEER? Donderdag 7 juli

WAT? 
Tijdens deze workshop leer je met een figuurzaag figuurtjes 
zagen uit hout. Deze figuren kan je ook versieren door er 
vormen in te branden met een pyrograaf. Het hout wordt 
geschuurd en eventueel voorzien van een gaatje met de boor.

HOE LAAT?  Van 10.00 u. tot 13.00 u.

WAAR? 
Sport- en speelplein Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst

MEENEMEN? 
Drankje en koekje. Doe zeker kledij aan die vuil mag worden.

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

5 euro 2,5 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 20 deelnemers

SAMEN KOKEN
12-16-JARIGEN
GEBOREN IN 2009-2006

WANNEER? Vrijdag 8 juli

WAT? 
We maken samen een lekker voorgerecht, hoofdgerecht en 
dessertje klaar en dan eten we dit gezellig op.

HOE LAAT?  Van 09.30 u. tot 15.00 u. 

WAAR? 
Sport- en speelplein Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst

MEENEMEN? 
Na inschrijving volgt een mail met praktische informatie.

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

4 euro 2 euro

AANTAL DEELNEMERS? Onbeperkt

Inschrijven voor de SWAP-activiteiten kan enkel ONLINE, vanaf maandag 16 mei 
om 20.00 u. Heb je nog nooit via het online systeem ingeschreven? Geen probleem! 
Op p. 7 kan je een handleiding en meer info over onze test vinden.  

We doen onze uiterste best om voldoende activiteiten te organiseren en voor al 
onze activiteiten zoveel mogelijk plaatsen vrij te maken. Indien we merken dat er 
wachtlijsten zijn, zullen we proberen om deze in de mate van het mogelijke weg te 
werken. We vragen dan ook om niet meteen te bellen of mailen. 

INSCHRIJVEN VOOR 
SWAP KAN ONLINE, 
VANAF 16 MEI 2022
OM 20.00 U.
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KARAOKE-DAG
12-16-JARIGEN
GEBOREN IN 2009-2006

WANNEER? Dinsdag 19 juli 

WAT? 
Tijd voor karaoke! Met een playlist van wel 16.000 liedjes 
kunnen we er één groot feest van maken.

HOE LAAT?  Van 09.30 u. tot 15.00 u.

WAAR? 
Sport- en speelplein Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst

MEENEMEN? 
Jouw zangtalent en eventueel wat zakgeld.

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

4 euro 2 euro

AANTAL DEELNEMERS? Onbeperkt

TWEEDAAGSE
NAAR OOSTENDE
12-16-JARIGEN
GEBOREN IN 2009-2006

WANNEER? Donderdag 14 en vrijdag 15 juli

WAT? 
Op donderdag gaan we op verkenning door Oostende en 
genieten we van het uitzicht en (hopelijk) mooie weer. 
Overnachten doen we in jeugdherberg ‘De Ploate’. Vrijdag 
trekken we naar de surfclub van Oostende. Daar zullen we in 
de voormiddag kiten en in de namiddag golfsurfen.

HOE LAAT?  We spreken op donderdag 14 juli af om 08.15 u. 
aan het Station van Tongeren. Op vrijdag 15 juli arriveren we 
opnieuw rond 20.20 u.

WAAR? 
Station Tongeren, Stationsplein, 3700 Tongeren
Let op: wees op tijd, de trein wacht niet. Onze activiteit 
is gebonden aan een bepaald tijdschema, dus we kunnen 
niet wachten op (eventuele) laatkomers.

MEENEMEN? 
Na inschrijving volgt een mail met praktische informatie.
Inbegrepen: Lakens, ontbijt, diner op donderdag en 
lunchpakket voor vrijdagmiddag.

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

75 euro 37,5 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 20 deelnemers

JUMPSQUARE EN 
KINEPOLIS 
12-16-JARIGEN
GEBOREN IN 2009-2006

WANNEER? Vrijdag 22 juli

WAT? 
We starten de dag met een intensief uurtje trampoline 
springen in Jumpsquare. Daarna gaan we te voet naar 
Kinepolis Hasselt, lunchen we samen en kiezen we een toff e 
film. 

HOE LAAT?  Van 10.15 u. tot 17.00 u.

WAAR? 
Sport- en speelplein Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst 
Let op: wees op tijd, de bus vertrekt stipt om 10.15 u. 
Onze activiteit is gebonden aan een bepaald tijdschema, 
dus we kunnen niet wachten op (eventuele) laatkomers.

MEENEMEN? 
Lunchpakket of zakgeld voor lunch en/of zakgeld voor 
versnaperingen.  

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

20 euro 10 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 20 deelnemers
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FILMWEDSTRIJD
12-16-JARIGEN
GEBOREN IN 2009-2006

WANNEER? Donderdag 4 augustus  

WAT? 
Altijd al een film willen produceren? Grijp nu je kans! Alle 
deelnemers worden in groepen verdeeld en krijgen een 
startbudget toegekend. Samen met je collega’s ga je voor het 
best mogelijke resultaat. Dit resultaat is afhankelijk van de 
keuzes die jullie doorheen de dag maken. Heb je professionele 
ondersteuning nodig voor het schrijven van je script? Wil je 
een lichtset huren? Of heb je eerder nood aan rekwisieten? 
Rond 17.00 u. eten we frietjes en ondertussen worden de 
filmpjes gemonteerd. Om 20.00 u gaan de films in première 
en volgt er een prijsuitreiking.

HOE LAAT?  Van 13.00 u. tot 21.00 u. 

WAAR? 
Sport- en speelplein Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst

MEENEMEN? 
Na inschrijving volgt een mail met praktische informatie.

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

15 euro 7,5 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 25 deelnemers

STADSSPEL HASSELT 
12-16-JARIGEN
GEBOREN IN 2009-2006

WANNEER? Donderdag 28 juli 

WAT? 
Laat je rondleiden in het centrum van Hasselt door Freddy, 
de absurde kabouter. Stadsgids Freddy heeft 15 verrassende 
plekjes in de stad voor je uitgezocht die je zeker moet 
bezoeken. Tijdens het parcours door de stad krijgen jullie 
allerhande vragen, moeten jullie de gekste selfies nemen en 
zelfs een boodschap inspreken of een liedje zingen!

HOE LAAT?  Van 09.15 u. tot 16.00 u.

WAAR? 
Station Tongeren, Stationsplein, 3700 Tongeren
Let op: wees op tijd, de trein wacht niet. Onze activiteit 
is gebonden aan een bepaald tijdschema, dus we kunnen 
niet wachten op (eventuele) laatkomers

MEENEMEN? 
Lunchpakket, eventueel wat zakgeld

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

12,5 euro 6,25 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 15 deelnemers

SWAP-QUIZ 
12-16-JARIGEN
GEBOREN IN 2009-2006

WANNEER? Vrijdag 5 augustus 

WAT? 
We nemen het op tegen elkaar op alle mogelijke vlakken.       
Je wordt uitgedaagd in zowel braintraining als doe-dingen. 
De winnaar gaat uiteraard naar huis met een mooie prijs.

HOE LAAT?  Van 9.30 u. tot 15.00 u.

WAAR? 
Sport- en speelplein Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst

MEENEMEN? Lunchpakket

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

4 euro 2 euro

AANTAL DEELNEMERS? Onbeperkt

ZWEMMEN BILZEN
MET DE FIETS

12-16-JARIGEN
GEBOREN IN 2009-2006

WANNEER? Vrijdag 29 juli  

WAT? 
We fietsen samen naar Bilzen en eten ter plaatse ons 
lunchpakket op. In de vroege namiddag gaan we naar 
Zwembad ‘De Kimpel’. Na ongeveer een 2 uur te ploeteren in 
het water, keren we terug naar Herderen.

HOE LAAT?  Van 11.00 u. tot 16.30 u.

WAAR? 
Sport- en speelplein Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst

MEENEMEN? 
Lunchpakket, zwemgerief en fiets die in orde is.
Fluohesje en helm zijn aangewezen.

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

5 euro 2,50 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 20 deelnemers
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WORKSHOP CHOCOLADE
12-16-JARIGEN
GEBOREN IN 2009-2006

WANNEER? Dinsdag 9 augustus

WAT? 
We trekken met de fiets naar Bilzen voor een smakelijke 
voormiddag. Na een warm welkom bij ‘Sjieke Dinges’, krijg 
je een gepaste outfit. Nadien gaan we experimenteren, 
temperen, produceren en verteren. Onze creaties mogen 
uiteraard mee naar huis.

HOE LAAT?  Van 08.15 u. tot 13.00 u. 

WAAR? 
Sport- en speelplein Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst

MEENEMEN? 
Rugzak met lunchpakket. Deze rugzak is ook nodig om onze 
zelfgemaakte chocolade veilig mee naar huis te krijgen.

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

10 euro 5 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 12 deelnemers

LILSE BERGEN
12-16-JARIGEN
GEBOREN IN 2009-2006

WANNEER? Donderdag 11 augustus

WAT? 
In de voormiddag nemen we het in teams van 6 op tegen elkaar. 
Mogelijke proeven zijn: brancardrace, duploblokbouwen, 
spinnenweb, gocart race, touwtrekken en nog zoveel meer. In 
de namiddag gaan we nog even van de zon genieten en aan 
het meer vertoeven. Om 16u keren we terug naar huis.

HOE LAAT?  Van 08.00 u. tot 17.30 u.

WAAR? 
Vertrek aan Sport- en speelplein Herderen,
Sint-Jansstraat 8, Riemst
Let op: wees op tijd, de bus vertrekt stipt om 8.00 u.
Onze activiteit is gebonden aan een bepaald tijdschema, 
dus we kunnen niet wachten op (eventuele) laatkomers.

MEENEMEN? 
Lunchpakket, zwemgerief en eventueel zakgeld

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

10 euro 5 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 30 deelnemers

GEZELSCHAPS 
SPELLETJESDAG
12-16-JARIGEN
GEBOREN IN 2009-2006

WANNEER? Vrijdag 12 augustus 

WAT? 
Het wordt een dag vol met leuke gezelschapsspelen. Je speelt 
er spelletjes die je al kende, maar leert er ook nieuwe kennen. 
Als je zelf ook nog een tof spel hebt thuis, mag je dit zeker 
meenemen.  

HOE LAAT?  Van 09.30 u. tot 15.00 u. 

WAAR? 
Sport- en speelplein Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst

MEENEMEN? 
Lunchpakket en eventueel toff e gezelschapsspelen

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

4 euro 2 euro

AANTAL DEELNEMERS? Onbeperkt

BOBBEJAANLAND 
12-16-JARIGEN
GEBOREN IN 2009-2006

WANNEER? Maandag 29 augustus 

WAT? 
We sluiten de zomer af met een topactiviteit. We nemen je 
mee in een betoverende wereld vol avontuur en spectaculaire 
attracties. Plezier voor klein en groot gegarandeerd. 
’s Middags eten we samen onze boterhammen op. Indien je 
ter plaatse lunch wil kopen of een extra drankje/snoepje/… 
wil, neem je best zelf wat zakgeld mee.

HOE LAAT?  Van 9.00 u. tot 18.45 u.

WAAR? 
Sport- en Speelplein Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst 
Let op: wees op tijd, de bus vertrekt stipt om 9.00 u.
Onze activiteit is gebonden aan een bepaald tijdschema, 
dus we kunnen niet wachten op (eventuele) laatkomers.

MEENEMEN? 
Lunchpakket, drankje, koekjes, zakgeld en eventueel 
zonnecrème. 

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

20 euro 10 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 49 deelnemers14



WORKSHOP PIÑATA MAKEN
6-9-JARIGEN
GEBOREN IN 2016-2013

WANNEER? Woensdag 6 juli

WAT?
Een piñata is dé eyecatcher en zou op geen enkel feestje mogen 
ontbreken. Het ziet er niet alleen geweldig uit als decoratie, maar 
het feest breekt pas echt los wanneer je hem stukslaat en er 
allerlei lekkers tevoorschijn komt.

HOE LAAT?  Van 10.00 u. tot 12.00 u. 

WAAR? 
Polyvalente zaal Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

7,5 euro 3,75 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 20 deelnemers

GRABBELPAS

INSCHRIJVEN VOOR DE GRABBELPAS- 
ACTIVITEITEN KAN ENKEL ONLINE,  
VANAF MAANDAG 16 MEI OM 20.00 U.
HEB JE NOG NOOIT VIA HET ONLINE 
SYSTEEM INGESCHREVEN? GEEN 
PROBLEEM!  
OP P. 6 KAN JE EEN HANDLEIDING EN 
MEER INFO OVER ONZE TEST VINDEN.  

(6 TOT 12 JAAR)

We doen onze uiterste best om voldoende activiteiten te 
organiseren en voor al onze activiteiten zoveel mogelijk plaatsen 
vrij te maken. Indien we merken dat er wachtlijsten zijn, zullen we 
proberen om deze in de mate van het mogelijke weg te werken. 
We vragen dan ook om niet meteen te bellen of mailen. 

WORKSHOP MACRAMÉ
10-12-JARIGEN
GEBOREN IN 2012-2010

WANNEER? Woensdag 6 juli 

WAT?
Macramé lijkt ingewikkelder dan het is. In het begin is het even 
je hoofd erbij houden, maar zodra je het in de vingers hebt 
maak je met macramé de meest uiteenlopende ontwerpen. 
In deze workshop leer je basisknopen en basistechnieken. Je 
combineert ze met elkaar en door de patronen die ontstaan 
tover je een prachtige muurhanger te voorschijn 

HOE LAAT?  Van 13.00 u. tot 15.00 u. 

WAAR? 
Polyvalente zaal Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

7,5 euro 3,75 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 20 deelnemers
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BEZOEK AAN GAIAZOO
6-12-JARIGEN
GEBOREN IN 2016-2010

WANNEER? Woensdag 13 juli

WAT?
Een uitstap naar GaiaZOO zit vol plezier en avontuur! We bezoeken 
de dieren, maar we kunnen ook fijn spelen in de DinoDome of 
Jungle Tour. Lunch is inbegrepen. 

HOE LAAT?  Van 09.00 u. tot 17.00 u.  

WAAR? 
Sport- en speelplein Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst
Let op: wees op tijd, de bus vertrekt stipt om 09.00 u.
Onze activiteit is gebonden aan een bepaald tijdschema, 
dus we kunnen niet wachten op (eventuele) laatkomers.

MEENEMEN? 
Rugzakje met drank en koekjes, zakgeld, bij zonnig weer 
zonnecrème en pet.

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

15 euro 7,5 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 47 deelnemers

WORKSHOP BUSHCRAFT
6-12-JARIGEN
GEBOREN IN 2016-2010

WANNEER? Woensdag 20 juli

WAT?
Onze WoodMasters leren je tijdens deze sessie enkele leuke tips 
en trics waarmee je een paar dagen kan leven in de natuur, zonder 
dat je mama of papa zich zorgen hoeven te maken. Het is een 
namiddag vol leuke activiteiten. Het kan gaan van samen een 
hut maken, leren werken met een zakmes, veilig vuur te maken of 
water te zuiveren...We zijn er zeker van dat je na afloop niet meer 
naar binnen wil!

HOE LAAT?  Van 13.30 u. tot 16.00 u. 

WAAR? 
Sport- en speelplein Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

10 euro 5 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 30 deelnemers

BEZOEK AAN FARM FLORA
6-12-JARIGEN
GEBOREN IN 2016-2010

WANNEER? Maandag 18 juli 

WAT?
Vandaag brengen we een bezoek aan de vzw Farm Flora. Deze 
opvang biedt een permanente thuis aan dieren in nood. Het gaat 
dan om verwaarloosde, mishandelde, oude of gehandicapte 
konijnen, geiten, kalfjes, katten, honden, varkens… Na een 
rondleiding steken we zelf de handen uit de mouwen.

HOE LAAT?  Van 12.10 u. tot 17.20 u. 

WAAR? 
Sport- en speelplein Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst 
Let op: wees op tijd, de bus vertrekt stipt om 12.10 u.
Onze activiteit is gebonden aan een bepaald tijdschema, 
dus we kunnen niet wachten op (eventuele) laatkomers.

MEENEMEN? 
Oude kleren die vuil mogen worden aandoen, drankje en koekje. 
Omdat Steff i zich dag in dag uit inzet voor verwaarloosde 
dieren kan ze alle hulp gebruiken. Daarom mag iedereen een 
zak(je) hondenvoeding meebrengen.

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

5 euro 2,5 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 15 deelnemers

WORKSHOP VIRTUAL REALITY 
EN BRICKROOM
6-12-JARIGEN
GEBOREN IN 2016-2010

WANNEER? Woensdag 27 juli 

WAT?
We gaan voor een leuke namiddag in de LEGO-brickroom én met 
een workshop virtual reality. Bouw de mooiste creaties en breng 
de challenges van de brickmaster allemaal tot een goed einde. Ga 
daarnaast de VR-strijd aan met pijl en boog en verdedig je stad tegen 
Orcs, maak een duizelingwekkend ritje in de woestijnachtbaan, en 
sla de beats weg op je favoriete top-40 liedje. Voor elk wat wils!

HOE LAAT?  Van 12.20 u. tot 17.10 u. 

WAAR? 
Sport- en speelplein Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst. 
Let op: wees op tijd, de bus vertrekt stipt om 12.20 u.
Onze activiteit is gebonden aan een bepaald tijdschema, 
dus we kunnen niet wachten op (eventuele) laatkomers.

MEENEMEN?  Drankje, koekje en eventueel zakgeld.

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

15 euro 7,5 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 32 deelnemers
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WORKSHOP BAKKEN
6-12-JARIGEN
GEBOREN IN 2016-2010

WANNEER? Woensdag 3 augustus 

WAT?
Droom jij ervan om meesterbakker te worden? Leer vandaag de 
kneepjes van het vak! Silke Hendriks (deelneemster Bake Off  2021) 
komt langs om samen lekkere dingen te bakken. Uiteraard mag je 
jouw creaties mee naar huis nemen, als ze nog niet op zijn! 

HOE LAAT?  Van 13.00 u. tot 16.30 u.

WAAR?
Polyvalente zaal Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst

MEENEMEN? 
Eventueel keukenschort, drankje en koekje

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

10 euro 5 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 20 deelnemers

WORKSHOP STRIPTEKENEN
6-9-JARIGEN
GEBOREN IN 2016-2013

WANNEER? Maandag 8 augustus 

WAT?
Tijdens deze workshop leer je verschillende tekentrucs en hoe 
je zelfbedachte stripfiguren tot leven brengt in een meeslepend 
verhaal, met spannende momenten, onverwachte verhaallijnen en 
veel “Wham! Whoosh! Boom!”. 

HOE LAAT?  Van 10.00 u. tot 12.00 u.

WAAR? 
Polyvalente zaal Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

5 euro 2,5 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 14 deelnemers

WORKSHOP SPECIAL EFFECTS
10-12-JARIGEN
GEBOREN IN 2012-2010

WANNEER? Maandag 8 augustus 

WAT?
Explosies, stunts en green screen: hoe werkt dat nu eigenlijk? 
Tijdens deze workshop bedenk, film, regisseer en acteer jij je eigen 
video. Spectaculaire eff ecten mogen natuurlijk niet ontbreken!        
Zo maak je niet alleen samen een film, maar leer je ook bij over de 
wondere wereld van special eff ects. 

HOE LAAT?  Van 13.00 u. tot 16.00 u.

WAAR? 
Polyvalente zaal Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

7,5 euro 3,75 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 12 deelnemers

BEZOEK KLIMCENTRUM 
ALPAMAYO EN 
DUIKCENTRUM TODI
6-12-JARIGEN
GEBOREN IN 2016-2010

WANNEER? Woensdag 10 augustus

WAT?
We trekken naar be-MINE voor een dag vol avontuur! We starten 
bij klimcentrum AlpaMayo voor een spannende klimsessie, daarna 
eten we gezellig onze boterhammetjes op en maken we ons 
klaar om kennis te maken met de tropische zoetwatervissen bij 
duikcentrum TODI. Om deel te kunnen nemen aan de activiteit 
moeten de kinderen beschikken over een zwembrevet en 
voldoende vlot kunnen zwemmen. 

HOE LAAT?  Van 9.00 u. tot 16.00 u.

WAAR? 
Sport- en speelplein Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst 
Let op: wees op tijd, de bus vertrekt stipt om 9.00 u. Onze 
activiteit is gebonden aan een bepaald tijdschema, dus we 
kunnen niet wachten op (eventuele) laatkomers.

MEENEMEN? 
Zwemgerief (zwembroek/badpak, T-shirt, handdoeken), 
lunchpakket, drankje en koekje 

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

25 euro 12,5 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 30 deelnemers
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BOBBEJAANLAND
6-12-JARIGEN
GEBOREN IN 2016-2010

WANNEER? Maandag 29 augustus

WAT?
We sluiten de zomer af met een topactiviteit. We nemen je mee in 
een betoverende wereld vol avontuur en spectaculaire attracties. 
Plezier voor klein en groot gegarandeerd. ’s Middags eten we samen 
onze boterhammen op. Indien je ter plaatse lunch wil kopen of een 
extra drankje/snoepje/… wil, neem je best zelf wat zakgeld mee.

HOE LAAT?  Van 9.00 u. tot 18.45 u.

WAAR? 
Polyvalente zaal Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst
Let op: wees op tijd, de bus vertrekt stipt om 09.00 u.
Onze activiteit is gebonden aan een bepaald tijdschema, 
dus we kunnen niet wachten op (eventuele) laatkomers.

MEENEMEN? 
Lunchpakket, drankje, koekjes, zakgeld en eventueel pet en 
zonnecrème 

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

20 euro 10 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 47 deelnemers

WORKSHOP COMPUTERGAME    
                BOUWEN
10-12-JARIGEN
GEBOREN IN 2012-2010

WANNEER? Woensdag 24 augustus

WAT?
Bouw en programmeer je eigen computerspel, maar ga ook aan de 
slag met de ontwikkeling van een console.

HOE LAAT?  Van 09.00 u. tot 12.00 u. 

WAAR? 
Polyvalente zaal Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

5 euro 2,5 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 20 deelnemers

WORKSHOP COMPUTERGAME    
                BOUWEN
6-9-JARIGEN
GEBOREN IN 2016-2013

WANNEER? Woensdag 24 augustus 

WAT?
Bouw en programmeer je eigen computerspel, maar ga ook aan de 
slag met de ontwikkeling van een console.

HOE LAAT?  Van 13.00 u. tot 15.00 u.  

WAAR? 
Polyvalente zaal Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

5 euro 2,5 euro

AANTAL DEELNEMERS? Maximum 20 deelnemers
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SPEELPLEINWERKING
DE SPEELDOOS
WANNEER? 
Elke dinsdag, donderdag en vrijdag van dinsdag 5 juli t.e.m. 
dinsdag 16 augustus 2022

WAT?
Speelpleinwerking De Speeldoos is een gemeentelijk initiatief 
georganiseerd en gecontroleerd door de dienst Jeugd. 
Tijdens een speelpleindag kunnen kinderen geboren tussen 
2008 en 2017 in een kindvriendelijke omgeving een hele dag 
ravotten, knutselen, dansen, zingen, voetballen en spelen 
onder begeleiding van speelpleinanimatoren. 
Daarbovenop gaan we tijdens de zomervakantie met elke 
leeft ijdscategorie een aantal keren zwemmen in Riemst. 
Het zwemmen is overigens niet verplicht. Kinderen die niet 
gaan zwemmen, kunnen spelen in de binnenspeeltuin van 
zwembad Neptunus of samen met een van hun monitoren 
een andere activiteit doen. De zwemdata zijn opgenomen in 
de kalender. 
Belangrijk: kinderen kunnen enkel met hun eigen groep 
mee gaan zwemmen, niet met andere groepen. 

HOE LAAT? Van 9.30 u. tot 15.00 u.
INSCHRIJVEN? Tussen 09.00 u. en 9.30 u. 
OPHALEN? Tussen 15.00 u. en 15.15 u.
Opgelet: Indien u uw kind(eren) vroeger dan 09.00 u. wil 
brengen of later dan 15.15 u. wil ophalen, dan kan dat enkel 
als u uw kind inschrijft  bij onze Buitenschoolse Kinderopvang 
Ukkepuk (6-12 jaar). 

WAAR?  
Sport- en speelplein Herderen, Sint-Jansstraat 8, Riemst

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

4 euro/dag, incl. zwemmen 2 euro/dag, incl. zwemmen

GROEPSINDELING

Iedereen speelt in de eigen groep. Wil je toch graag bij broer/
zus/vriendje/vriendinnetje in de groep zitten, maar val je niet 
onder die leeft ijdscategorie? Dat kan, maar dan blijf je wel 
gedurende de hele week bij die groep. Voor uitzonderingen 
neem je best contact op via jeugd@riemst.be.

LEEFTIJDSGROEPEN
  RODE STIPPEN: 2017-2016    
  GROENE STIPPEN: 2015-2014   
  BLAUWE STIPPEN: 2013-2012   
  ZWARTE STIPPEN: 2011-2010-2009

                    : 2009-2006

Opgelet: de jongeren met geboortejaar 2009 kunnen kiezen of 
ze SWAP of zwarte stip zijn, maar eenmaal ze hun keuze gemaakt 
hebben kan er niet meer geruild worden. 

AANMELDEN OP DE DAG ZELF 

- Aanmelden kan enkel tussen 9.00 u. en 9.30 u.
- Het aanmelden ter plaatse gebeurt per stip

(leeft ijdscategorie). Concreet verloopt dit als volgt: 
  RODE STIPPEN: aanmelding in kleuterschool Herderen 
  GROENE STIPPEN: aanmelding op het sport- en speelplein 
  BLAUWE STIPPEN: aanmelding op het sport- en speelplein
  ZWARTE STIPPEN: aanmelding op het sport- en speelplein

    : aanmelding op de speelplaats van school Herderen 
(ingang naast het kerkhof) 

- Voor de kinderen die moeten inschrijven op het sport- en 
speelplein staat er duidelijk aangegeven waar de plaats 
van inschrijving is. Kijk dus goed waar jouw kleur stip moet 
inschrijven. 
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INSCHRIJVINGEN

Wij vragen aan elke ouder om via de webshop in te schrijven 
voor de speelpleinwerking. Op die manier kunnen wij 
vooraf de groepsgrootte bepalen en ervoor zorgen dat alles 
veilig verloopt.Inschrijven kan vanaf maandag 16 mei om                     
20.00 u., enkel via de webshop: webshopriemst.recreatex.be. 
Een volledige handleiding vindt u op pagina 6 en 7.

Let op: kinderen die inschrijven voor een volledige week, 
maar zonder verwittiging niet aanwezig zijn, wordt de 
volledige speelpleinweek aangerekend. Behalve als er een 
doktersbewijs of geldige reden (bv. tandartsbezoek) kan 
voorgelegd worden voor één of meerdere dagen.

BEGELEIDING

Elke groep heeft  de hele week een vaste groep begeleiders.

ZWEMMEN

We gaan zwemmen per leeft ijdsgroep. Tijdens het zwemmen 
zal enkel onze groep aanwezig zijn in het zwembad. Bij de 
rode stippen vragen we om de zwemkledij al van thuis aan 
te doen. Op die manier kunnen we vlotter het zwembad in. De 
zwemdata kan je terugvinden in onze uitneembare kalender. 

CONTACT 

Bij vragen over de speelpleinwerking neem je contact op met 
de Jeugddienst, via jeugd@riemst.be of 0479 10 88 62. 

MEDISCHE EN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Voor de eerste deelname vragen wij om het persoonlijk 
dossier in de webshop na te kijken. Hierin moet alle 
persoonlijke, alsook medische informatie gecontroleerd en/of 
aangevuld te worden. Gelieve ook aan te vullen of jouw kind 
kan zwemmen of niet. Je dient wel nog een klevertje van het 
ziekenfonds mee te geven op de eerste speelpleindag.

GRATIS BUSVERVOER

Een gratis pendelbusje brengt je kind naar het speelplein en 
brengt hem/haar na afloop ook terug naar de opstapplaats, 
onder begeleiding van een speelpleinanimator. Maak zeker 
gebruik van deze gratis service, want het is heel gemakkelijk 
én milieuvriendelijk. Kijk hieronder voor de vertrek- en 
aankomsttijden.

Geef bij de inschrijving via het online systeem mee waar 
jouw kind op- en afstapt. Zo hebben wij een duidelijk zicht 
op hoeveel kinderen de bus zullen nemen.

Indien je kind niet met het busje terug naar huis gaat of in 
een ander dorp moet afstappen dan waar hij/zij is opgestapt, 
vragen wij met aandrang om dit duidelijk te laten weten aan 
de busbegeleid(st)er.

Belbus
Voor sommige dorpen schakelen we een Belbus in. Wil je dat je 
kind opgepikt en/of afgezet wordt aan de Belbushalte? Stuur 
een WhatsApp-berichtje, telefoneer de dag voordien of de 
ochtend zelf vóór 8.00 u. naar de speelpleinverantwoordelijke, 
anders is het busje al vertrokken. Je kan de verantwoordelijke 
bereiken via 0479 10 88 62.

DE PINGUÏNBUS 
     
Deelgemeente vertrek terug Op-afstapplaats
KANNE                        8.30 u. 15.15 u. Statieplein
ZUSSEN (belbus) 8.45 u. 15.30 u. Mgr Trudo Jansplein
ZICHEN                        8.50 u. 15.35 u. Rode Kruisplein
BOLDER                       8.55 u. 15.40 u. Kasteel De Mean
VAL-MEER (belbus) 9.00 u. 15.45 u. Slagerij Vos
                                                                                          & Severinuskapel
DE IJSBEERBUS
      
Deelgemeente vertrek terug Op- en afstapplaats
VLIJTINGEN 8.30 u. 15.10 u. Mheerplein
LAFELT (belbus) 8.35 u. 15.15 u. Kerk
VROENHOVEN 8.40 u. 15.20 u. Kerkplein
HEUKELOM 8.45 u. 15.25 u. Heilighart
RIEMST                       8.50 u. 15.30 u. Parking Frituur De Krinkel
MILLEN                       8.55 u. 15.35 u. School Trinellestraat
GENOELSELDEREN     9.00 u. 15.40 u. Parking
(belbus)                                                                         St Maartenshof zaal
MEMBRUGGEN              9.00 u. 15.45 u. Kerkhof
(belbus)                                                                        Kasteelstraat
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KINDEROPVANG
VOOR WIE?  
Voor schoolgaande kinderen vanaf 2,5 tot 12 jaar.

Belangrijk!
Kinderen met een extra zorgbehoefte kunnen enkel gebruik 
maken van onze kinderopvang tijdens de zomervakantie, 
indien zij doorheen het schooljaar ook al gebruik gemaakt 
hebben van onze voor- en naschoolse opvang.

WANNEER?
•   Van 1 t.e.m. 20 juli van 7.00 u. tot 18.00 u. (niet op 11 juli)
•   Van 1 t.e.m. 19 augustus van 7.00 u. tot 18.00 u. (niet op 15 aug.)

PRIJS?

Gewoon
tarief

> 1 kind
25% korting

Sociaal
tarief

> 1 kind
25% korting

< 3u 3,04€ 2,28€ 1,52€ 1,14€
3u < 6u 4,57€ 3,43€ 2,29€ 1,72€
> 6u 9,06€ 6,80€ 4,53€ 3,40€

Meerdere kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig in de 
opvang krijgen een korting van 25 %.

WAAR? 
• Lagere schoolkinderen zijn de kinderen die naar het 2de 

leerjaar gaan in september 2022 (Vanaf geboortejaar 2010 
– 2015): Ukke Puk – St.-Jansstraat 8 b, Herderen -  
tel. 0471 41 03 09 / 012 44 03 78

• Kleuters zijn de kinderen van 2,5 jaar tot en met de  
kinderen die naar 1ste leerjaar gaan in september 2022 
(Vanaf geboortejaar 2016 – 2019): 

    Gemeentelijke basisschool De Klinker - Klein-Lafeltstraat 2, 
Riemst - tel. 0471 41 03 09 / 012 44 03 78

     Ingang via de Paenhuisstraat
    Vrije basisschool Den Dries – Nieuweweg 11, Bolder –   

tel. 0471 41 03 09 /  012 44 03 78

HOE, WANNEER EN WAAR INSCHRIJVEN VOOR DE  
OPVANG?
De inschrijvingen voor de kinderopvang starten op
woensdag 1 juni 2022 om 7.00 u. online.
Inschrijven kan tot en met woensdagavond 15 juni 2022.

Let op: inschrijven kan enkel indien de school is 
toegevoegd aan het kinddossier.

Aanpassingen en/of uitzonderingen na 15 juni 2022 kunnen 
besproken worden met de coördinator.

Indien er verstrengde coronamaatregelen van 
toepassing zijn, vragen we na de online inschrijving 
werkgeversattesten op per mail. 
Beide ouders moeten dan een ingevuld en ondertekend 
werkgeversattest doorsturen naar
kinderopvang@riemst.be.

Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt.
Snel inschrijven is de boodschap. De maximum opvang- 
capaciteit is afhankelijk van de geldende Covid-19 
maatregelen. Indien de capaciteit bereikt is, worden de 
kinderen automatisch op een wachtlijst gezet. 

Er wordt opvang voorzien voor volgende categorieën:

BELANGRIJK!

Wij hanteren onderstaande voorrangsregels! 
Dit betekent dat categorie 1 voorrang heeft op 2 en 3, 
categorie 2 heeft voorrang op 3.

Deze voorrangsregeling geldt voor de eerste 3 dagen 
van de inschrijvingen met name t.e.m. 3 juni 00.00 u.
Vanaf 4 juni worden de inschrijvingen verwerkt in 
chronologische volgorde, volgens het tijdstip van 
inschrijving.

1. Kinderen die naar school gaan in Riemst of kinderen 
met een extra zorgbehoefte die reeds gebruikmaakten 
van de opvang, en waarvan de ouders (of één 
van beide ouders in geval van co-ouderschap) 
gedomicilieerd zijn in de gemeente Riemst;

2. Kinderen die niet naar school gaan in Riemst en 
waarvan de ouders (of één van beide ouders in geval 
van co-ouderschap) gedomicilieerd zijn in de gemeente 
Riemst; 

3. Kinderen die naar school gaan in Riemst maar waarvan 
de ouders niet gedomicilieerd zijn in de gemeente 
Riemst;

4. Kinderen die niet naar school gaan in Riemst en 
waarvan de ouders niet gedomicilieerd zijn in de 
gemeente Riemst kunnen géén gebruik maken van de 
kinderopvang.

SANCTIES

Als het kind wordt afgehaald na sluitingstijd: 
0 - 15 min.: 5 euro per kind
15 - 30 min.: 10 euro per kind
30 - 45 min.: 15 euro per kind
45 - 60 min.: 20 euro per kind
> 1 uur: 25 euro/uur/per kind

Als je kind wel ingeschreven is maar niet komt opdagen, 
wordt er een boete van 15 euro (hele dag) of 10 euro 
(halve dag) aangerekend.  
 
Een inschrijving annuleren is niet mogelijk, tenzij 
er onvoorziene omstandigheden zijn (bv. ziekte). 
Een doktersbriefje dien je voor het einde van de 
desbetreffende maand te bezorgen aan de dienst Welzijn. 
Na drie ongeldige afwezigheden per schoolvakantie, 
wordt de opvang voor het betreffende kind voor de 
eerstvolgende schoolvakantie geweigerd. 
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Riki’s 
 vertelwandeling

Een kindvriendelijk adresje? 
Download 
de PARC app!

In de bib vindt Riki een mysterieus boek. 
Dit is het begin van een waanzinnige reis. 
Hier begint ook jouw reis. Al wandelend 
ga je op zoek naar Riki. Vind je hem? 
Scan dan de QR-code en ontdek de rest 
van het verhaal. Bereid je voor op fantas-
tische vertelsels, dolle doe-opdrachten 
en toff e denkspelletjes. 

PRAKTISCH
Op onderstaande adressen kan je tijdens de openingsuren terecht voor 
het afhalen van de Riki draagtas met bijkomend materiaal:
- Bib Riemst, Paenhuisstraat 13, 3770 Riemst
- Dienst Toerisme Riemst, Tongersesteenweg 8, 3770 Riemst
Raadpleeg de openingsuren via www.riemst.be.

MEENEMEN
- Een smartphone met internetverbinding om de QR-codes te scannen;
- Een fotocamera om ons foto’s te sturen via Facebook (@jeugddienst. 
 riemst) of Instagram (@jeugd.riemst);
- Het juiste schoeisel voor een fijne wandeling;
- Water en zonnecrème op zomerse dagen.

Je kent het gevoel: je wil iets leuk doen 
met je kinderen, maar je weet niet wat 
of waar. Hierbij kan de PARC app jou 
helpen! De applicatie toont je meer dan 
2.000 leuke en kindvriendelijke adresjes 
in jouw buurt, of op locatie. Je kan er 
reviews lezen geschreven door andere 
ouders of er zelf eentje schrijven en zo 
anderen inspireren.

En dat is nog niet alles. Je kan ook 
gemakkelijk praktische zaken 
organiseren, zoals carpoolen, 
afspraken maken, je agenda in-
plannen en nog veel meer.

EXTRA INFORMATIE

• De lagere schoolkinderen worden automatisch 
ingeschreven in Ukke Puk en gaan automatisch naar 
de speelpleinwerking, een extra inschrijving bij de 
Speeldoos is niet nodig. 

• De kleuters worden naargelang de scholen 
ingedeeld. 
 - Kinderen van volgende scholen gaan naar GBS 

De Klinker Riemst: Riemst, Kanne, Vroenhoven, 
Herderen, Genoelselderen, Membruggen, Millen, 
Heukelom

-  Kinderen van volgende scholen gaan naar VBS Den 
Dries in Bolder: Zichen-Zussen-Bolder, Val-Meer, 
Lafelt, Vlijtingen 

• Breng- en haalmomenten: De kinderen kunnen 
tussen 7.00 u. en 9.00 u. naar de opvang gebracht 
worden. Bij halve dagen mogen de kinderen terug 
opgehaald of gebracht worden tussen 12.00 u. en 
13.00 u. 

 Vanaf 15.30 u. is er terug een afhaalmoment 
voorzien. Dit om structuur op te bouwen binnen 
de opvanglocaties waardoor de begeleiders hun 
spelactiviteiten en eetmomenten goed kunnen 
begeleiden. Tijdens de speelpleinwerking is er 
geen wisselmoment tussen 12.00 u. en 13.00 u. bij 
Ukke Puk.

• Op 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19 juli en 2, 4, 5, 9, 11, 12  en 
16 augustus gaan alle kinderen van Ukke Puk, 
tussen 9.00 u. en 15.15 u. naar speelpleinwerking 
De Speeldoos. Kinderen kunnen op die dagen 
enkel vóór 9.00 u. gebracht worden en na 15.15 u. 
afgehaald worden in Ukke Puk.  
Let op: komt uw kind op die dagen enkel tijdens 
de speelpleinuren (tussen 9.00 u. en 15.00 u.) dan 
hoeft  u zich niet in te schrijven voor de opvang 
maar enkel voor de speelpleinwerking.

 Op bovenstaande dagen zal er gewerkt worden met 2 
bubbels op basis van leeft ijdscategorieën, omdat er 
een samenwerking is met speelpleinwerking.

 Groene bubbel: geboortejaar 2015, 2014
 Zwarte bubbel: geboortejaar 2013, 2012, 2011, 2010

• Combinatie kinderopvang en grabbel/sport
 Er zijn geen combinaties mogelijk tussen 

verschillende diensten. Er is enkel een 
combinatie mogelijk tussen Ukke Puk en 
Speelpleinwerking. De kinderen van Ukke Puk gaan 
automatisch naar speelpleinwerking tijdens de 
speelpleinwerkingdagen.

Bij vragen of onduidelijkheden kan u zich wenden 
tot de coördinator van de kinderopvang per telefoon 
0471 41 03 09 of per mail kinderopvang@riemst.be.

INSCHRIJVEN VOOR DE 
KINDEROPVANG GEBEURT 
ONLINE,  VANAF WOENSDAG 
1 JUNI OM 7.00 U.

Oplossing: 1.Riki – 2.Zonnebril – 3.Speelplein – 4.Bobbejaanland – 5.Sportkamp – 6.Kinderopvang – 7.Parasol – 8.Monitor – 9.Uitstap – 10.Buitenspelen 
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Riki’s 
 vertelwandeling 

Een kindvriendelijk adresje? 
Download 
de PARC app! 

DOOR ELKAAR GEHAALDE WOORDEN

ZOEK DE 6 VERSCHILLEN

Kan jij de woorden die hier door elkaar gehaald zijn weer aan elkaar puzzelen? Om je op weg te helpen krijg je van ons de eerste 
en laatste letter van elk woord. TIP: Je kan alle woorden geschreven of getekend terugvinden in deze zomeractiviteitengids.

Oplossing: 1.Riki – 2.Zonnebril – 3.Speelplein – 4.Bobbejaanland – 5.Sportkamp – 6.Kinderopvang – 7.Parasol – 8.Monitor – 9.Uitstap – 10.Buitenspelen 

1. iirk
2. nnobzielr
3. eenppllies
4. neajldbnbobaa
5. pokpmatrs

6. dopvkgnairen
7. oaarpsl
8. ontomri
9. uipatts
10.uitbsplnenee
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INTERNE EN
EXTERNE PARTNERS

HUIS VAN HET KIND

Het Huis van het Kind is een samenwerking tussen 
de vele verschillende diensten die zich in de 
gemeente Riemst inzetten voor kinderen, jongeren 
en gezinnen. Je kan er terecht voor informatie, 
advies, opvoedingsondersteuning, ontmoeting en 
preventieve gezondheidszorg. Onze verschillende 
partners luisteren graag naar je verhaal, 
bezorgdheden, vragen en zorgen er zeker voor dat 
je bij de juiste dienst/persoon terecht komt voor 
verdere hulp. 

OPVOEDINGSWINKEL

Opvoeden doe je elke dag, het is leuk en uitdagend. 
Toch is het niet altijd gemakkelijk en heb je wel eens 
twijfels, onzekerheden of vragen. Medewerkers van 
de Opvoedingswinkel bieden je een luisterend oor, 
geven advies en zoeken samen met jou naar een 
passend antwoord op je vragen. Neem contact op 
via info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be
of   0491 71 72 40. Meer info via
www.opvoedingswinkelzuidlimburg.be. 

SOCIAAL HUIS

Het Sociaal Huis bekijkt samen met jou of ze 
kunnen tussenkomen in de kosten voor het lidgeld 
van een sportclub of vereniging, deelname aan een 
vrije tijdscursus, daguitstap, kamp of schoolreis… 
Informeer bij een maatschappelijk werker via 012 
44 09 10 of sociaalhuis@riemst.be.

RAP OP STAP

Rap op Stap helpt gezinnen met een klein budget 
bij het uitzoeken van een betaalbare uitstap, 
activiteit of vakantieverblijf. Samen zoeken ze 
een uitstap die bij jouw wensen past. Ze helpen je 
jouw reisbudget samen te stellen en te zoeken naar 
geschikt vervoer.  Ben je nieuwsgierig? Kom even 
langs in ons Rap op Stap-kantoor in Riemst, iedere 
eerste donderdag van de maand in het Sociaal 
Huis. Mail naar riemst@rapopstap.be
of bel 011 23 24 95.

LOKAAL LOKET KINDEROPVANG

Via het lokaal loket vind je alle opvanginitiatieven 
en de organisaties waarbij ze aangesloten zijn.
Meer info via kinder-opvang.be/nl/riemst,
welzijn@riemst.be of 0471 41 03 09.

JAC LIMBURG

Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar 
met al hun vragen en problemen. Problemen 
thuis? Op zoek naar je eigen stek? Vragen over 
seks? Slachtoff er van geweld of misbruik? 
Geldproblemen? Vragen over drugs? Of over 
pesten? Informatie nodig om zelfstandig te wonen? 
Of over je rechten en plichten?… Je kan bij het JAC 
terecht met elke vraag.  Surf naar www.caw.be/jac
of bel naar 0800 13500.

AWEL

Awel luistert naar kinderen en jongeren. Awel ik wil 
een babbel. Bel, mail of chat met Awel.
Elk gesprek is anoniem en gratis. Surf naar                      
www.awel.be, bel naar 102 of mail naar 
brievenbus@awel.be.
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INTERNE EN
EXTERNE PARTNERS

EXTRA 
AANBOD

De gemeente Riemst bruist van de activiteiten in de zomervakantie. We laten 
je ook graag kennismaken met het aanbod van andere organisatoren. Wil je 
inschrijven voor één van deze activiteiten of gebruikmaken van een plaatsje 
in één van deze opvanginitiatieven? Mail of bel dan met de desbetreff ende 
organisatie. Zij helpen je graag verder! 

JUDOKAMP
JIGO RIEMST
KINDEREN EN JONGEREN VAN 6 T.E.M. 16 JAAR

WANNEER?
Maandag 1 tot en met vrijdag 5 augustus 

WAT? Judokamp: 5 dagen sport en spel met het oog op judo

HOE LAAT? Telkens van 8.30 u. tot 16.30 u. 

WAAR? Zaal De Bond, Bampstraat 8, Val-Meer

MEENEMEN?
Lunchpakket en drankje meenemen

INSCHRIJVEN
judoriemst@gmail.com

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

niet-leden 35 euro,
leden 25 euro 

25 euro

WORKSHOP MUZIEK
KUNSTACADEMIE VOEREN-RIEMST
KINDEREN VAN 5 EN 6 JAAR
(3DE KLEUTERKLAS EN EERSTE LEERJAAR)

WANNEER? Woensdag 6 juli 2022 

WAT? Liedjes zingen, spelen op instrumenten, muzikale 
spelletjes ...

HOE LAAT? Van 9.30 u. tot 11.30 u. 

WAAR? Muziekacademie Zichen, Kerkstraat 28, Zichen

INSCHRIJVEN
Kan tot en met 20 juni (max. 30) • Gsm 0499 36 92 84
marrit.bruwiere@academievoerenriemst.be

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

15 euro niet van toepassing

KUNSTENKAMP
KUNSTACADEMIE VOEREN-RIEMST
KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR (2015-2010)

WANNEER?
Maandag 4 en dinsdag 5 juli 2022 : Kamp Beeld  (40 euro)
Woensdag 6 juli 2022: Kamp Theater (20 euro)
Donderdag 7 en vrijdag 8 juli 2022: Kamp Muziek  (40 euro)

WAT? Een hele week het domein beeld,
muziek en theater ontdekken

HOE LAAT? Telkens van 9.00 u. tot 15.00 u. 

WAAR?
4 en 5 juli: School Val-Meer, Bampstraat 8, te Val-Meer
6 tot 8 juli: Muziekacademie Zichen, Kerkstraat 28, Zichen

INSCHRIJVEN
Kan tot en met 20 juni (max. 30) • Gsm 0499 36 92 84
marrit.bruwiere@academievoerenriemst.be

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

80 euro 
(voor de volledige week)
Er kan ook voor elk deel 
apart worden ingeschreven 
(aangepaste prijzen).

niet van toepassing

MUZIKALE WORKSHOP
HARMONIE SINT CECILIA MILLEN
KINDEREN VAN 5 TOT 12 JAAR

WANNEER?
Zaterdag 13 en zaterdag 27 augustus  

WAT? Tweedelige workshop over muziek, dansen, zingen, 
muziekinstrument bespelen, …

HOE LAAT? Van 14.00 u. tot 17.00 u.

WAAR? School De Driesprong, Kattestraat, Millen

MEENEMEN? Koekje en drankje.

INSCHRIJVEN
Vóór 6/08/2022 met vermelding naam, leeft ijd van kind en of 
het kind aan één of aan beide dagen deelneemt.
coenegrachtslieve@hotmail.com
Deelname aan de workshop op één van de twee dagen
is ook mogelijk.

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

gratis gratis
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TIENERSPORTDAGEN 
ILV HASPENGOUW
JONGEREN VANAF 12 JAAR (2009 OF OUDER)

WANNEER?  Woensdag 6 tot en met vrijdag 8 juli 

WAT? Tienersportdagen: duiken en klimmen (B-mine),
aquapark en waterski (Terhills Maasmechelen),
Adventure Valley (Durbuy)

HOE LAAT? Van 8.00 u. tot 17.00 u.

WAAR? 
Opstapplaats bus: 

- De Kimpel, Eikelaan 25, Bilzen
- Sportoase, Vrijheidweg 9, Tongeren

MEENEMEN? Lunchpakket meenemen

INSCHRIJVEN
012 44 03 46 – jos.meers@riemst.be

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

75 euro niet van toepassing

KLEUTERTAALKAMPJE 
JUDITH HEYNEN &
JUSTINE REYNAERTS
KINDEREN VAN 4 TOT EN MET 6 JAAR                 
(2018 – 2017 – 2016)

WANNEER? 
Maandag 11 tot en met vrijdag 15 juli 
Maandag 8 tot en met vrijdag 12 augustus

WAT? Taalkamp Frans/Nederlands – Thema ‘Circus’ en 
‘Kunst’, op een speelse manier kennismaken met het Frans en 
het Nederlands

HOE LAAT? Van 9.00 u. tot 16.00 u.

WAAR? School Den Dries, Nieuweweg 11, Bolder

MEENEMEN? Lunchpakket meenemen

INSCHRIJVEN
0498 42 12 01 - 0477 03 17 75
justinereynaerts@hotmail.com

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

80 euro niet van toepassing

VAKANTIEKAMP SPORT, 
SPEL & YOGAFUN  
INN TOUCH EVY THYS
KINDEREN VAN 7 TOT EN MET 12 JAAR

WANNEER? Dinsdag 5 tot en met donderdag 7 juli 

WAT? Een afwisselend, speels kamp met diverse activiteiten 
zoals groepsspel, teamsport, uitdagende yogamoves, cre-
atieve dansexpressie en vooral veel fun

HOE LAAT? Van 9.00 u. tot 12.00 u.

WAAR? School De Driesprong, Trinellestraat, Millen

INSCHRIJVEN
0497 11 49 15 – evi.thys@telenet.be

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

20 euro per dag 
50 euro voor de 3 dagen 
Incl. water en tussendoortje.
2 kinderen uit hetzelfde 
gezin krijgen 10% korting

niet van toepassing

ZOMERKAMP 
PAMPERKLANKEN 
PENNINGER ESTHER
KINDEREN VAN 4 TOT EN MET 7 JAAR

WANNEER? 
Maandag 18 tot en met woensdag 20 juli
Maandag 1 tot en met woensdag 3 augustus   

WAT? Zomerkamp ‘Creatief met muziek’, 3 dagen dansen, 
zingen en musiceren: bouwen van zelfgemaakte instrument-
en die de laatste dag mee naar huis mogen

HOE LAAT? Van 10.00 u. tot 15.00 u.

WAAR? Pamperklanken, Genendries 18, Millen

MEENEMEN? Lunchpakket meenemen

INSCHRIJVEN
www.pamperklanken.be - 0470 37 60 04 
info@pamperklanken.be 

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

90 euro niet van toepassing

26



VAKANTIEKAMP SPORT, 
SPEL & YOGAFUN 
INN TOUCH EVY THYS
KINDEREN VAN 3,5 TOT EN MET 6 JAAR

WANNEER? Dinsdag 12 tot en met donderdag 14 juli

WAT? Een afwisselend, speels kamp met diverse activiteiten 
zoals groepsspel, teamsport, uitdagende yogamoves, cre-
atieve dansexpressie en vooral veel fun

HOE LAAT? Van 9.00 u. tot 12.00 u.

WAAR? School De Driesprong, Trinellestraat, Millen 

INSCHRIJVEN
0497 11 49 15 – evi.thys@telenet.be

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

20 euro per dag 
50 euro voor de 3 dagen 
Incl. water en tussendoortje.
2 kinderen uit hetzelfde 
gezin krijgen 10% korting

niet van toepassing

DUO WORKSHOP KIND/
OUDER YOGA 
INN TOUCH EVY THYS
(GROOT)OUDERS MET KINDEREN
VAN 5 TOT EN MET 12 JAAR

WANNEER? Woensdag 3 augustus   

WAT? Relax for body & mind.  Een moment van Qtime samen 
met je kind of kleinkind op de mat.  Vol afwisseling van leuke 
yogamoves, speelse massagetechnieken, ademhalingsoe-
feningen en onderlinge samenwerking.

HOE LAAT? Van 10.00 u. tot 11.30 u.

WAAR? Inn Touch, Bodemstraat 6a, Val-Meer

INSCHRIJVEN
0497 11 49 15 – evi.thys@telenet.be

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

20 euro  per duo inclusief 
drankje en fruitje

niet van toepassing

TENNISKAMP 
TC RIEMST
WANNEER?
Maandag 4 tot en met donderdag 7 juli
Maandag 22 tot en met donderdag 25 augustus 

WAT? Tenniskamp

HOE LAAT? Van 10.00 u. tot 15.00 u.

WAAR? Tennisterreinen, St-Jansstraat 8c, Herderen

MEENEMEN?  Lunchpakket en drankjes meenemen

INSCHRIJVEN
www.tcriemst.be

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

70 euro niet van toepassing

POWER 
TIENERYOGAKAMP 
INN TOUCH EVY THYS
JONGEREN VAN 13 TOT EN MET 18 JAAR

WANNEER?  Woensdag 27en donderdag 28 juli 

WAT? Via yoga op de grond en de wobbel trainen we het 
lichaam in kracht en souplesse.  Dit wordt afgewisseld met 
groepsspel en crea.  Samen wordt er een gezonde lunch 
gemaakt.  Er wordt gewerkt met speelse oefeningen rond 
mentale veerkracht en zelfvertrouwen.  Afronden doen ze 
met ademhalings-, mindfulness- en meditatietechnieken.

HOE LAAT? Van 10.00 u. tot 15.00 u.

WAAR? Inn Touch, Bodemstraat 6a, Val-Meer

INSCHRIJVEN
0497 11 49 15 – evi.thys@telenet.be

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

40 euro per dag
75 euro voor de 2 dagen 
inclusief gezonde lunch, 
materiaal en drank

niet van toepassing
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SPEURTOCHT
SCHATTEN VAN VLIEG 
BIBLIOTHEEK RIEMST
KINDEREN EN JONGEREN
VAN 2 TOT EN MET 12 JAAR 

WANNEER?
Tijdens de openingsuren van de bibliotheek
in juli en augustus

WAT?
Een speurtocht in de bib met als thema ‘Ruik jij wat ik ruik?’.  
Speciaal voor kleuters is er het “schatjes van vlieg-spel”.

WAAR? Bibliotheek Riemst, Paenhuisstraat 13 , Riemst

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

gratis gratis

VOORLEESHALFUURTJE
BIBLIOTHEEK RIEMST
KINDEREN EN JONGEREN
VAN 2 TOT EN MET 12 JAAR 

WANNEER?
Woensdag 13 juli en woensdag 10 augustus om 14.30 u.

WAT? Een half uurtje voorlezen.

HOE LAAT? Om 14.30 u.

WAAR? Bibliotheek Riemst, Paenhuisstraat 13 , Riemst

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

gratis gratis

EERSTE SCHOOLDAG
VAN MILAN 
BIBLIOTHEEK RIEMST
VOOR DE INSTAPPERS EN HUN OUDERS

WANNEER? Woensdag 24 augustus om 14.30 u.

WAT? Na de zomervakantie mogen heel wat kindjes voor 
het eerst naar school.  Ze gaan nieuwe dingen leren, mensen 
ontmoeten en uitdagingen aangaan.  Het is algemeen 
gekend dat dit niet enkel spannend is voor de kleuters in spe, 
maar zeker ook voor de ouders…

HOE LAAT? Om 14.30 u.

WAAR? Bibliotheek Riemst, Paenhuisstraat 13 , Riemst

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

gratis gratis

SPORTKAMPEN 
ZWEMBAD NEPTUNUS
ALLE KINDEREN VANAF 3 JAAR
MET EEN A-DIPLOMA 

WANNEER?
5, 7 en 8 juli / 12, 14 en 15 juli / 2, 4 en 5 augustus 
9, 11 en 12 augustus / 16, 18 en 19 augustus
23, 25 en 26 augustus

WAT? Zwemmen, trampoline springen, voetballen, skaten en 
zelfs een heuse waterdiscotheek. Het kan deze zomervakan-
tie allemaal bij Zwembad Neptunus. De sportkampjes duren 
steeds 3 dagen. 

HOE LAAT?  Van 09.30 u. tot 15.30 u.

WAAR? Zwembad Neptunus, Bilzersteenweg 32, Riemst

MEENEMEN?  Lunchpakket meenemen

INSCHRIJVEN? 012 45 14 49 - info@zwembadneptunus.be

DEELNAMEPRIJS SOCIAAL TARIEF

45 euro per periode niet van toepassing

MEENEMEN?  

INSCHRIJVEN? 

DEELNAMEPRIJS

45 euro per periode
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WELKE ACTIVITEIT/WORKSHOP/UITSTAP/… HEB JIJ ALTIJD AL EENS WILLEN DOEN?
Hou je zeker niet in, het mag zo zot als je maar kan bedenken ;-) 

Vul onderstaande top 3 in, 
steek het in de brievenbus van Villa Neven, Tongersesteenweg 8, 3770 Riemst
en laat ons zo weten met welke activiteiten wij jou volgend jaar kunnen verrassen! 

1

2

3

30

VOOR MEER INFORMATIE EN 
INSCHRIJVINGEN, BEL OF MAIL 
DE DESBETREFFENDE 
ORGANISATIE.
Zie info per kamp.



MEER VAKANTIETIPS

CULTURODROOM 

De Culturodroom wil Riemstse kinderen en jongeren  
cultureel verwennen met activiteiten op maat

 De Culturodroom komt letterlijk naar je toe

Elke maand vindt er een boeiende activiteit plaats                      
in een ander dorp. 

Culturodroom for mini’s (-6jaar)

23/04/2022: Pamperklanken

11/06/2022: Theater Julia

Culturodroom for kids (6-12 jaar)

20/04/2022: Buitenspeeldag

18/05/2022: Workshop: drone

01/06/2022: Roefeldag

Culturodroom (+12)

30/04/2022: Lokale Helden

11/05/2022: Film: ‘De Gebroeders Schimm’

27/05/2022: Riemst lacht

Ontdek alle informatie en een overzicht                                          
van de activiteiten via riem.st/culturodroom.

BEZOEK EEN MUSEUM
• Beleef het oorlogsverleden in belevingscentrum De Brug 

in Vroenhoven (Maastrichtersteenweg 212, Riemst)  van 
woensdag tot en met zondag: 10.00 u. - 17.00 u.
www.brugvanvroenhoven.be 

• Ontdek het ondergronds labyrint in De Mergelgrotten van 
Kanne (Avergat 14, 3770 Riemst) in juli en augustus iedere 
dag om 13.30 u.
www.riemst.be

BEZOEK DE BOEKERIJ
Leen een goed boek, een spannende film, een strip, cd, dvd 
of game uit in onze bibliotheek.

Paenhuisstraat 13, 3770 Riemst 
Maandag  14.00 u. – 19.00 u.
Woensdag  10.00 u. – 12.00 u. en 14.00 u. – 19.00 u.
Donderdag  14.00 u. – 19.00 u.
Vrijdag  14.00 u. – 19.00 u.
Zaterdag 14.00 u. – 17.00 u.

De Bib is gesloten van maandag 25 juli t.e.m.                       
zondag 7 augustus 2022 (wel open op zaterdag 30 juli).

ORGANISEER EEN SPEELSTRAAT
Een speelstraat is een straat die in samenwerking met de 
bewoners verkeersvrij wordt gemaakt. We zorgden voor een 
toegankelijk en duidelijk reglement, waarbij het aanvragen van 
een speelstraat een fluitje van een cent wordt. Vanaf dit jaar 
kan je ook een speelkoff er ontlenen tijdens de duur van 
de speelstraat. Deze koff er zit boordevol leuk en origineel 
spelmateriaal. Wil jij veilig en zorgeloos kunnen spelen in je 
eigen omgeving? Lees dan zeker ons reglement rond speelstraten 
door op riem.st/speelstraten of vraag het reglement en alle 
benodigde documenten op via jeugd@riemst.be. 

GEOCACHING
Zoek de schatten in Riemst in de grootste wereldwijde 
schattenzoektocht via geocaching.
www.geocaching.com
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CONTACTGEGEVENS
OPENINGSTIJDEN
DIENSTEN CULTUUR, JEUGD, SPORT & 
WELZIJN

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

09.00 u. tot 12.30 u.
13.30 u. tot 16.30 u.

09.00 u. tot 12.30 u.

09.00 u. tot 12.30 u.
13.30 u. tot 16.30 u.

09.00 u. tot 12.30 u.
13.30 u. tot 16.30 u.

09.00 u. tot 13.00 u.
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Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 Riemst |  tel. +32 12 44 03 00, fax +32 12 44 03 09
gemeentebestuur@riemst.be |  www.riemst.be 

ONTDEK MEER OVER RIEMST:

LOCATIES
DIENST WELZIJN
Tongersesteenweg 8, 3770 Riemst
tel. 012 44 03 70; welzijn@riemst.be

DIENST JEUGD 
Tongersesteenweg 8, 3770 Riemst
tel. 012 44 03 72; gsm 0479 10 88 62; jeugd@riemst.be

DIENST SPORT
Tongersesteenweg 8, 3770 Riemst
tel. 012 44 03 46; sport@riemst.be

UKKE PUK
St.-Jansstraat 8 b, 3770 Herderen
tel. 012 44 03 78; gsm 0471 41 03 09; kinderopvang@riemst.be

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE KLINKER
Klein-Lafeltstraat 2, Riemst
tel. 012 44 03 78; gsm 0471 41 03 09

VRIJE BASISSCHOOL HET DRIESJE
Nieuweweg 11, Bolder
tel. 012 44 03 78; gsm 0471 41 03 09

SOCIAAL HUIS
Paenhuisstraat 15, Riemst
tel. 012 44 09 10; sociaalhuis@riemst.be


