WAT TE DOEN IN APRIL

tel. 012 44 03 02 of gsm. 0476 47 72 68 | mark.vos@riemst.be
Spreekuren: elke maandag van 17.00 u. tot 18.00 u. in het
gemeentehuis of na afspraak.

SCHEPENEN (ook zetelend in de gemeenteraad)
Spreekuren: na afspraak

VRIJDAG 26/04 I 19U00
KWB-QUIZ
Locatie: Parochiaal Centrum Vlijtingen,
Kloosterstraat, Riemst
Deelnameprijs: 25 euro per ploeg van
max. 5 spelers
Inschrijven vóór 16 april
Organisatie: KWB-Vlijtingen
Inschrijven en contact: Mathieu Cleuren,
mateocolores@gmail.com, 0479 52 62 19

ZATERDAG 27/04 I 07U00
SEMI-KLASSIEKER “VLIJTINGEN
CLASSIC”, RECREATIEVE FIETSTOCHT
Vertrekplaats: Voetbalkantine Vlijtingen,
Allewijstraat, Riemst
Afstanden: 80 en 120 km
Deelnameprijs: 5 euro voor VWB-leden, 7
euro voor niet-leden, -16-jarigen kunnen
gratis deelnemen
Organisatie: WTC Hand in Hand Vlijtingen
vzw
Contact: info@hih-vlijtingen.be

ZATERDAG 27/04 I 13U00
KIJKMOMENT BIOBLOEMBOLLEN
Locatie: Oude Pastorietuin
Genoelselderen, Onze-Lieve-Vrouwstraat
13, Riemst

ACTIVITEITEN
DIENSTENCENTRUM
DE LINDE

Locatie: Dienstencentrum De Linde - Paenhuisstraat 11 – 3770 Riemst - Tel. 012 21
46 98 - dienstencentrum@riemst.be

MAANDAG 08/04 EN WOENSDAG 15/05 | 19U00-22U00

CURSUS RODE KRUIS: REANIMEREN
EN DEFIBRILEREN
Om mensen met een hartstilstand echt
te kunnen redden en dus hartveilig te
zijn, moeten omstaanders snel en juist
kunnen reageren. In slechts 3 uren kan
je leren hoe je iemand zijn leven kan
redden met dit AED-toestel (Automatische
Externe Defibrillator). Let op: het aantal
inschrijvingen is beperkt. Deelname is
gratis.
Inlichtingen of inschrijven: vorming@riemst.
rodekruis.be of gsm 0474 58 25 45

DINSDAG 09/04 EN 23/04 |
9U30-11U30

COMPUTERHULP VOOR SENIOREN
Bij onze vrijwillige computerdeskundige
kan u terecht met al uw vragen rond
het gebruik van uw pc, laptop of tablet.
Prijs: 5 euro, enkel op afspraak via
dienstencentrum@riemst.be of tel. 012 21
46 98.

WOENSDAG 10/04 EN 24/04 |
13U30-16U30

BREICAFÉ
Je breit op eigen tempo wat je wil, terwijl
je gezellig met elkaar keuvelt en geniet van
een kopje koffie. Als je vastzit, is er altijd
iemand die je verder helpt.

Organisatie: Velt Zuid-Oost Haspengouw
i.s.m. gemeente Riemst en VLM
Contact: Wim Cornelis,
wim.cornelis1964@gmail.com,
0478 92 79 66

ZATERDAG 27/04 I 22U00
BOILERROOM KLJ VLIJTINGEN 40
JAAR
Locatie: zaal Concordia Vlijtingen,
Kinstraat, Riemst
Organisatie: KLJ Vlijtingen
Contact: Michiel Nassen,
michielnassen99@hotmail.com,
tel. 012 45 50 78

ZATERDAG 27/04 I 19U00
QUIZ-AVOND
Locatie: Parochiaal Centrum
Membruggen, Nolkensstraat 5, Riemst
Organisatie: Mummerke Feest
Contact: info@mummerkefeest.be

DONDERDAG 16/05 TOT
ZATERDAG 25/05

MEERDAAGSE REIS KROATIË
Organisatie: Neos Riemst
Inschrijven en meer info: Ludo Melard ludo.melard@telenet.be

MAANDAG 15/04 | 14U0016U30

VIEF: WENSKAARTEN MAKEN
VIEF organiseert een creatieve
ontspanningsnamiddag voor alle serioren
waarin je mooie wenskaarten leert maken
voor de lente, communie, verjaardag,enz..
Prijs (incl. koffie en taart): leden VIEF 2
euro en niet-leden 3 euro.
Inschrijven: Guy Bruggen tel. 012 45 26
58 of Ludo Martens tel. 012 21 82 94

DINSDAG 16/04 | 13U3015U00

PREMIES VOOR WONINGAANPASSING, RENOVATIE, ISOLATIE
Tijdens deze infosessie krijg je meer
informatie over premies wanneer je je dak
gaat vernieuwen of je muren laat isoleren.
Daarnaast krijg je handige tips om je
woning aan te passen.
Spreekster: Heidi Castermans, vzw
STEBO
Deelname is gratis.
Inschrijven via dienstencentrum@riemst.be
of tel. 012 21 46 98.

WOENSDAG 17/04 | 13U3016U30

HOOFD-, NEK- EN SCHOUDERMASSAGE
Stress en gespannenheid weerspiegelen
zich in strakheid van het voorhoofd, de
kaken en rond de ogen. Vastzittende
schouders, druk op het hoofd, ... zijn
stressverschijnselen die met deze
massage verlicht kunnen worden.
Begeleiding: Josiane Coenegrachts,
opgeleid in integratieve en energetische
massage
Prijs: 5 euro.
Inschrijven via www.vormingplus-limburg.
be of tel. 011 56 01 00.

GUY KERSTEN (CD&V)
1STE SCHEPEN
Aankoopbeleid | Burgerzaken | Europese
aangelegenheden | Dorpsversterking | Landbouw |
Middenstand en Economische zaken |
Plattelandsontwikkeling | Ruilverkavelingen |
Tewerkstelling | Toerisme
gsm. 0476 55 26 48 | guy.kersten@riemst.be

CHRISTIAN BAMPS (CD&V)
Jeugd | Kermissen en feestelijkheden | Mobiliteit |
Ontwikkelingssamenwerking | Openbaar vervoer |
Sport | Verkeersveiligheid
tel. 012 45 60 23 of gsm. 0495 46 46 53 |
christian.bamps@riemst.be

KATJA ONCLIN (CD&V)
Dienstencentrum De Linde en Paenhuys |
Gelijke kansen | Gezondheid en Preventie |
Huisvesting-Woonbeleid | Personen met een
handicap | Ruimtelijke ordening | Welzijn |
Senioren | Toegankelijkheid
gsm. 0479 79 88 09 | katja.onclin@riemst.be

MARINA PAULY (CD&V)
Bibliotheek | Cultuur | Culturodroom | Gezin
| Huis van het Kind | IKZ | Kinderopvang |
Muziekacademie | Onderwijs | Pentagoon |
Volwasseneneducatie | Vrijwilligerswerking
gsm. 0475 93 90 04 | marina.pauly@riemst.be

WIJK-WERKCHEQUES
Ben je op zoek naar hulp voor
werkjes bij je thuis? Of bij een
activiteit voor je vereniging? Met
wijk-werkcheques betaal je werkzoekenden om werkjes op te knappen. Op die manier doen werkzoekenden werkervaring op voor
later. Privépersonen, gemeenten,
scholen, land- en tuinbouwbedrijven en vzw’s kunnen de cheques
gebruiken. Als privépersoon kun je
de cheques gebruiken voor hulp bij
huishoudelijke taken (bijv. grote kuis
van je kelder of zolder, opruimen of
leegmaken van je woning bij een
verhuis of een overlijden, koken en
afwassen, wassen van textiel,…),
herstellings- en onderhoudswerken,
klein tuinonderhoud en gezelschap
en begeleiding van personen. Verenigingen en andere besturen kunnen hulp krijgen bij administratieve,
preventieve en logistieke taken.
Scholen kunnen daarnaast beroep
doen op wijk-werken voor hulp in
de opvang. Het inschrijvingsgeld
om gebruik te maken van deze
wijk-werkcheques bedraagt 7,5
euro per jaar. Een cheque kost 7,45
euro per uur en is fiscaal aftrekbaar
voor privépersonen. Meer informatie over wijk-werken vind je op de
website www.vdab.be/wijk-werken.
Daarnaast kun je contact opnemen
met Monique Lemmens via 0477
76 00 61 of elke woensdag van
9.00 u. tot 12.00 u. tijdens het
spreekuur van wijk-werken in het
gemeentehuis via tel. 012 44 03 00.

VALPREVENTIE
Heb jij angst om te vallen? Je bent
niet alleen; ongeveer één op twee
65-plussers heeft valangst. Een val
met een ernstig letsel als gevolg,
kan valangst veroorzaken waardoor
je misschien minder gaat bewegen.
Hierdoor neemt je spierkracht en
evenwicht af en vergroot net de
kans om opnieuw te vallen. Blijf in
beweging, bespreek je valangst met
familie, lotgenoten, vrienden en/
of je arts en pas je omgeving en je
gedrag aan, zo kan je de vicieuze
cirkel doorbreken. Meer info via
www.valpreventie.be of vraag raad
aan je arts.
Bron: Logo Limburg vzw
GEZOCHT: LEDEN EN DESKUNDIGEN VOOR DE GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING
GECORO zoekt kandidaten uit 6
maatschappelijke geledingen (milieu
en natuur, werkgevers en zelfstandigen, landbouwers, handelaars,
senioren en welzijn) en 3 deskundigen. Deze commissie buigt zich
over verschillende vraagstukken
inzake ruimtelijke ordening en
planning binnen onze gemeente, en
heeft een adviserende bevoegdheid

WANDELDRIEDAAGSE
HASPENGOUW
Neem op 31 mei, 1 en 2 juni
deel aan de Wandeldriedaagse
Haspengouw en ontdek verborgen
plekjes en authentieke dorpen, kastelen en boomgaarden in het prachtige Haspengouwse landschap. Om
volledig van deze wandeldriedaagse te genieten, kan je je vanaf april
inschrijven voor twee aantrekkelijke
formules: het wandelarrangement
of het campingarrangement.
Meer details over het programma
en beide arrangementen vind je via
www.riemst.be of
www.wandeldriedaagse.be.

copyright RLHV

Guido Vrijens, Algemeen directeur
tel. 012 44 03 89, guido.vrijens@riemst.be

GEMEENTERAADSLEDEN
(per partij in alfabetische volgorde)

VLAAMS BELANG Lemmens Danny, gsm. 0473 47 20 79,
lemmens1danny@gmail.com

BELGIE(N) - BELGIQUE

OPENDEURDAG
WOONZORGCENTRUM
EYCKENDAEL P. 4

Voorwoord

ALGEMEEN DIRECTEUR

OPEN VLD Coenegrachts Steven, gsm. 0477 36 81 11,
steven.coenegrachts@openvld.be | Janssen Patrick, tel. 012
45 29 29, janssentandtechniek@hotmail.com | Noelmans Jan,
gsm. 0496 79 32 16, jan@mathiasdeclercq.be | Smets MarieElise, gsm. 0470 02 31 04, boekhouding@allfreez.be | Stevens
Ludwig, gsm. 0473 34 64 55, ludwig.stevens@sterimed.be

HERINRICHTING N79
TONGERSESTEENWEG:
HOOFDWERKEN
STARTEN IN APRIL P. 2

WEETJES P. 4

Archeologie | Archief | Duurzame ontwikkeling |
Erfgoed | Heemkunde | ICT & informatisering |
Kerkbesturen | Leefmilieu | Dierenwelzijn |
Monumenten & Landschappen
tel. 012 45 67 04 of gsm. 0479 44 22 86 |
mathieu.eycken@riemst.be

N-VA Beusen Anita, gsm. 0497 18 40 52, anita.beusen@
pandora.be | Chanson Yves, gsm. 0475 33 62 68, yves.
chanson@n-va.be | Jacobs Dirk, gsm. 0473 22 05 68, dirk.
jacobs83@telenet.be | Peumans Jan, tel. 02 552 11 06 of tel.
02 552 11 07, jan.peumans@vlaamsparlement.be | Stratermans
Gerard, gsm. 0475 81 74 13, gerard.stratermans@telenet.be

OPENDEURDAG WOONZORGCENTRUM EYCKENDAEL
WOENSDAG 29 MEI –
13.00 U. TOT 17.00 U.
Het gemeentebestuur werkt verder aan de uitbreiding van de Welzijnscampus, een plek waar zorg,
ontmoeting en ontspanning samenkomen. De samensmelting
van verschillende diensten zoals
het Dienstencentrum, de bib, het
Sociaal Huis, het dorpsrestaurant,
zorgdiensten én Woonzorgcentrum
Eyckendael zorgt voor een unieke
site. De omgeving wordt binnenkort
verder heringericht, om bijkomende
parkeergelegenheid te voorzien.

Woonzorgcentrum Eyckendael bestaat uit 63 woongelegenheden en
werd recent uitgebreid met drie woningen voor kleinschalig wonen, 26
(rusthuis)wooneenheden, een zorgkruispunt, een oriënterend kortverblijf en een dagcentrum. Eyckendael
wordt hierdoor een draaischijf voor
ouderenzorg op een uitstekend uitgekozen locatie.

woonproject te bezoeken, waar
zeven bewoners met dementie samenwonen. Laat je leiden door de
klassieke woonafdeling en bezoek
het dagzorgcentrum en het zorgkruispunt dat wordt opengesteld
voor thuisverblijvende ouderen. Laat
je daarenboven verrassen door de
hoogstaande architectuur en afwerking.

Op woensdag 29 mei zet Eyckendael de deuren open. Je krijgt
de kans om het uniek kleinschalig

Meer info?
WZC Eyckendael
Eyckendael 14, Riemst
tel. 012 25 04 20

De lente is officieel begonnen en dat
betekent dat we uitkijken naar enkele
leuke evenementen en acties. Op zondag
28 april ben je van harte welkom op onze
proevertjestocht, dit jaar gecombineerd
met de erfgoeddag. Ook start de actie
‘Denk, eet, koop lokaal’ opnieuw, om onze
lokale economie te steunen. Wie weet val
jij dit jaar in de prijzen! Kies je naast lokaal
shoppen voor je eigen moestuin? Lees dan
zeker onze tips.
Voor de kinderen is er de buitenspeeldag
en de paaseierenraap. De Jeugdraad
schenkt ook dit jaar de opbrengst van de
paaseierenraap aan een goed doel.
De N79 Tongersesteenweg wordt heringericht, om de verkeersveiligheid te verhogen
en de wegopbouw te moderniseren. De
werken gaan onvermijdelijk gepaard met
hinder en omleidingen. Via onze website en
de nieuwsbrief van het Agentschap Wegen
& Verkeer zullen wij u zo goed mogelijk
informeren over de vorderingen.
Onze bibliotheek is meer en meer een belevingscentrum en valt volgens een recent
gebruikersonderzoek nog steeds in de
smaak. We blijven inzetten op een moderne bib met een nieuwe website, een nieuw
softwaresysteem en een heleboel boeiende
activiteiten. Een optimale dienstverlening
staat hierbij voorop.
Geniet van de lente!

LEES MEER ONLINE
WWW.RIEMST.BE/KALENDER

Tombolaactie DEKL
vanaf 21/04!

DE BIB BLIJFT HIP IN
DIGITALE TIJDEN P. 3

MATHIEU EYCKEN (CD&V)
VOORZITTER BIJZONDER COMITÉ
VOOR DE SOCIALE DIENST

CD&V Cilissen Bert, Voorzitter gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn, gsm. 0495 79 88 47, bert.cilissen@
riemst.be | L’Hoëst Joël, gsm. 0498 91 86 56, joellhoest@
hotmail.com | Loyens Mieke, gsm. 0474 72 42 57, mieke.
loyens@skynet.be | Mulleners Laura, gsm. 0474 48 09 98,
lm141194@hotmail.com | Neven Peter, gsm. 0474 52 52 81,
peter_neven@hotmail.com | Nicolaes Jean, gsm. 0497 06 01 39,
jean.nicolaes@telenet.be | Renkens Davy, gsm. 0494 61 89 99,
davyrenkens@hotmail.com | Slangen Anja, gsm. 0479 40 20 46,
anja.slangen@telenet.be

PB- PP

GEMEENTELIJKE SLUITINGSDAGEN
De gemeentelijke diensten zijn
gesloten op maandag 22 april
(Paasmaandag).

bpost

Bestuur | Beleid | Begraafplaatsen | Communicatie
| Financiën | Groeven | Nutsvoorzieningen |
Openbare Werken | Patrimonium | Personeel |
Planning en Innovatie | Politie | Brandweer

tegenover het schepencollege en
de gemeenteraad. Meer informatie
over het verwachte profiel om
te zetelen als vertegenwoordiger
of deskundige, vind je via
www.riemst.be. Heb je interesse?
Stuur dan vóór 30 april het invulformulier dat je terug vindt op onze
website, samen met je motivatie en
de nodige bewijsstukken dat je voldoet aan het profiel en de gestelde
voorwaarden naar de dienst ROW,
Maastrichtersteenweg 2b, 3770
Riemst. Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met
Heidi Thijs via tel. 012 44 03 37.

Maandelijks infoblad
Jaargang 43. April 2019
Verschijnt op 7.170 exemplaren
P 004432 . Afgiftekantoor 3770 Riemst

WEETJES

MARK VOS (CD&V)
BURGEMEESTER

HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE
Zelf je belastingbrief invullen is niet
altijd even simpel. Daarom kan
je gebruik maken van de gratis
zitdagen in Dienstencentrum De
Linde, waar deskundigen jou verder
helpen. De zitdagen vinden plaats
op dinsdag 4 juni en woensdag 5
juni telkens van 9.00 u. tot 12.00 u.
en van 12.45 u. tot 15.00 u. Je kan
op deze dagen vrij langskomen of
een afspraak maken via de dienst
Onthaal van het gemeentehuis, tel.
012 44 03 00.

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 Riemst • tel. 012 44 03 00 • gemeentebestuur@riemst.be

www.riemst.be

Mark Vos
Burgemeester

IN DE KIJKER

PROEVEN VAN
RIEMST TIJDENS
DE ERFGOEDDAG
OP ZONDAG 28 APRIL!
‘Hoe maakt u het?’ is het thema van de 19de editie van de erfgoeddag. Over vakmanschap, ambachtelijkheid en vakmensen. En dat hebben we in Riemst in overvloed!
Kom het zelf ontdekken tijdens een wandel- of fietstocht en geniet van heerlijke
proevertjes onderweg.

Proevertjestocht
Tijdens de proevertjestocht fiets je +/- 40 km
om en rond de mooiste plekjes van Riemst of
wandel je 5 of 7 km doorheen het mergeldorp
Kanne. Onderweg proef je letterlijk van het
vakmanschap in Riemst, op één van de vijf
unieke stopplaatsen. Je krijgt er bovendien
een rondleiding of workshop, zodat je helemaal ondergedompeld wordt in de werkwijze
en ambacht van onze vakmensen.

Deelname fietstocht
Inschrijven voor de fietstocht kan tussen
10.00 u. en 14.00 u. op één van de start- en
stopplaatsen. Je geniet onderweg van leuke
activiteiten en vijf Riemstse streekproducten.
• Varkensbedrijf Horten-Derwa: Je krijgt
een rondleiding over de werking van het
bedrijf en wordt verwend met een hapje op
basis van varkensvlees (Heerestraat 1, Millen).

• De Jambrouwerij: Je volgt de rondleiding
‘Neem een kijkje in de ketelen van de Jambrouwerij’ en krijgt bovendien een heerlijk
proevertje (Valmeerstraat 123, Val-Meer).
• Grotten Zichen: Volg een workshop ‘Mergelbewerking’ onder begeleiding van Eric
Liket, neem deel aan de rondleiding en
proef van ons grottenbier (Gielenstraat 18,
Zichen).
• Wijndomein Vlijtingen: Je krijgt een
rondleiding op het domein en ontvangt een
lekker proefglaasje wijn (verkavelingsweg
tussen Bilzersteenweg en Smisstraat/Iers
Kruisstraat, Vlijtingen)
• Hild’Ice Kanne: Bestel een lekkere bol ijs
met slagroom (boys 7, Kanne).

Deelname wandeltocht
De wandeltocht van 7,2 km vertrekt aan
Hild’Ice in Kanne. Je kan starten tussen
10.00 u. en 14.00 u. Wil je Kanne liever
ontdekken onder begeleiding van een gids?
Neem dan deel aan de begeleide wandeling
die om 14.00 uur start op het Statieplein.
Onderweg geniet je van één heerlijk Riemsts
streekproduct.

Meer info?
Dienst Toerisme – toerisme@riemst.be –
tel. 012 44 03 75

RIKI NODIGT JE UIT
VOOR SPETTERENDE
ACTIVITEITEN!

DENK, EET, KOOP LOKAAL EN
VAL IN DE PRIJZEN!
TOMBOLA-ACTIE:
VAN 21 APRIL TOT 9 JUNI
De tombola-actie ‘Denk, eet, koop lokaal’ is ondertussen een gevestigde waarde
geworden in Riemst. Voor het derde jaar op rij willen we iedereen aansporen om
in Riemst te kopen en te consumeren. Als lokale consument ondersteun je niet
alleen de Riemstse handels- en horecazaken, je schenkt ook aandacht aan het
milieu én kan er zelf een leuke prijs aan overhouden.
Lokaal kopen is ecologisch en goed voor de
eigen economie. De succesformule van de actie ‘Denk, eet, koop lokaal’ wordt dan ook met
enthousiasme herhaald, ter ondersteuning van
de lokale handels- en horecazaken. Kopen in
eigen gemeente is niet alleen handig omwille
van de korte afstand, je krijgt ook een persoonlijke service en ontmoet de mensen van
jouw buurt.

Tijdens de actie ontvang je per besteding van
5 euro een tombola-biljet bij één van de deelnemende handelaars. Het maximaal aantal biljetten wordt beperkt tot 20 stuks per aankoop.
Deze actie kadert in het actieplan om de kleinhandel en het winkelaanbod in de dorpskernen te versterken.

Paaseierenraap op 20 april
Hoofdwinnaars tombola-actie 2018
van 1.000 euro en twee cadeaubonnen ter
waarde van 500 euro. Daarnaast wordt er voor
elke deelnemende handelaar bijkomend een
cadeaubon ter waarde van 100 euro verloot.
De hoofdprijzen worden overhandigd tijdens
de Zomerhappening op 24 juni, de overige
winnaars worden persoonlijk verwittigd.
De trekking van de winnaars vindt plaats op
woensdag 19 juni.

Denk aan het milieu

Wat kan je winnen?
Er zijn opnieuw zes hoofdprijzen: twee elektrische fietsen, twee cadeaubonnen ter waarde

Ga lokaal shoppen met een herbruikbare
shoppingstas en doe je verplaatsing milieubewust. Kom jij met de fiets of te voet? Dan krijg

je bij aankoop van 5 euro niet één, maar twee
tombolabiljetten!
Steun jij deze actie? Deel je ervaringen en lokale aankopen op sociale media via de hashtags
#TotRiemsts #DEKL
Het volledige wedstrijdreglement is terug te
vinden op https://www.riemst.be/nl/werken/
middenstand/lokale-handel-en-horeca/tombola-actie. Voor meer info over de actie kan
je terecht bij de dienst Lokale Economie, via
ondernemen@riemst.be, tel. 012 44 03 34.

WWW.LIMBURG.BE WWW.FACEBOOK.COM/LIMBURGBE
TWITTER.COM/LIMBURGBE
www.limburg.be
www.facebook.com/limburgbe
twitter.com/limburgbe

Bokrijk viert zestigste
verjaardag met boek

1958 was niet alleen het jaar van de wereldtentoonstelling. Eén week daarvoor opende Bokrijk
zijn deuren.Van de Expo rest alleen het Atomium.
InOpenluchtmuseum
het najaar 2018
gingen
de werken aan de Tongersesteenweg (N79) van start.
Maar ons
staat
er nog helegaat
het derde
maal enHet
is klaar
voorom
de volgende
zestigen
jaar.laatste deel van de vernieuwing van de doortocht in
Riemst-centrum.
Dein toegangsweg
wordt verkeersveiliger gemaakt en de wegopJe ontdekt
verleden en toekomst
een uniek
bouwHoe
gemoderniseerd.
Momenteel worden de voorbereidende werken door de
museumboek.
is Bokrijk ontstaan? Wat
maakt het
Openluchtmuseum zo speciaal?
Hoe In april start het Agentschap Wegen en Verkeer
nutsmaatschappijen
afgerond.
is het inmet
de loop
de jarenvan
veranderd?
Je vindt
devan
aanleg
een gescheiden
rioleringsstelsel en de vernieuwing van de
het antwoord
op deze en nog veel meer vragen in
wegopbouw.
het boek “Bokrijk gisteren, vandaag en morgen…
Over de dynamiek der dingen”. Maar liefst 27
auteurs werkten eraan mee. En de Nederlandse
• en
Tot
eind maart:
afwerking
aanleg
Tijdens de resterende nutswerken zal autoverfotograaf
schrijver
Hans Aarsman
maakte
een nutsleipare zijde (kant Villa Neven)
keer de werken in beide richtingen kunnen blijselectie uitdingen
het rijkeaan
fotoarchief.

Timing van de werken

Omleiding voor doorgaand verkeer

© provincie Limburg

• Begin april: start hoofdwerken met invoeOok vooruit
kijken
ring éénrichtingsverkeer
en omleiding
Met expo’s
BKRK – “bokrijk
brandmerkt”,
• Inzoals
de zomer:
fasewissel
naar onpare zijde,
die ons erfgoed
op een eigentijdse
hoofdwerken
kant Villamanier
Neven klaar
belichten
relevant eind:
makennajaar
voor de2019
bezoeker
• en
Voorzien
van de 21ste eeuw is Bokrijk de laatste jaren een
nieuwe richting ingeslagen.
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Meer info
Volg de werken op de voet via
www.riemst.be/nl/wonen/openbare-werken,
schrijf je in op de nieuwsbrief via
www.wegenenverkeer.be/riemst
of contacteer bereikbaarheidsadviseur
Tom Buntinx via
tom@bereikbaarheidsadviseur.be.
© provincie Limburg

Waarover geeft de Huisdokter
Ga je (ver)bouwen of renoveren en wil
advies?
je je woning verbeteren? Wil je je woon- isolatie van dak, vloer en muur/gevel
en leefcomfort verhogen en tegelijk op
- ventilatie
je energiefactuur
besparen?
Ga
je (ver)bouwen of
renoverenEn
en weet
wil je je
je woning
verbeteren? Wil je je woon- beglazing
niet
waar en verhogen
hoe beginnen?
Reserveer
en
leefcomfort
en tegelijk
op je energiefactuur
besparen? En weet je
verwarming
hoogrendementsdan waar
nu je
objectief
adviesdan
vannu je -(gratis)
niet
en (gratis)
hoe beginnen?
Reserveer
objectief(van
advies
van de
ketel
tot
warmtepomp)
de
Huisdokter
van
Dubolimburg
vzw!
Huisdokter van Dubolimburg vzw! Onze bouwspecialist helpt elke Limburgse
- hernieuwbare
energie (zonnepanelen,
Onze bouwspecialist
helpt
elkehet
Limburg(ver)bouwer
om door de
bomen
duurzame bos
te zien.
warmteboilers, …)
se (ver)bouwer om door de bomen het
- hemelwatergebruik
duurzame bos te zien.
- verwarming (van hoogrendementsketel tot
Voor elke vraag hebben we de gepaste adviesfor- materiaalkeuze
warmtepomp)
mule: van een korte quickscan over een huisbe- premies en subsidies
Voor elke vraag hebben we de gepaste ad- hernieuwbare energie (zonnepanelen,
zoek tot een uitgebreid renovatierapport en een
- de groene (Limburgse) Duwolimviesformule: van een korte quickscan over
warmteboilers, …)
volledige screening van je nieuwbouwplannen.
plus-lening
een huisbezoek tot een uitgebreid renova- hemelwatergebruik
tierapport
en
een
volledige
screening
van
je
Hoe gaat een advies in zijn werk?
- materiaalkeuze
De Huisdokter adviseert zowel wat benieuwbouwplannen.
- premies en subsidies
De Huisdokter luistert naar je vragen en geeft
treft particuliere woningen als apparte- de groene (Limburgse) Duwolimplus-lening
je een helder advies op maat om je woning
mentsgebouwen.
Hoe gaat een advies in zijn werk?
duurzaam te verbeteren. Tijdens een eventueel
De Huisdokter luistert naar je vragen en geeft
De Huisdokter adviseert zowel wat betreft partihuisbezoek zal hij samen met jou de woning
Reserveer NU je advies!
je een helder advies op maat om je woning
culiere woningen als appartementsgebouwen.
screenen en vertellen welke werken je kan
Het adviesaanbod van de Huisdokter
duurzaam te verbeteren. Tijdens een evenuitvoeren om je woning te verbeteren.
vind je vanaf 15 januari op de vernieuwtueel huisbezoek zal hij samen met jou de
Reserveer
NU je advies!
De Huisdokter bundelt zijn advies in een
de website www.de-huisdokter.be. Je
woning screenen en vertellen welke werken
persoonlijk renovatierapport: dit optionele
Het adviesaanbod van de Huisdokter vind je
leest er alle mogelijke informatie over de
je kan uitvoeren om je woning te verbeteren.
document zorgt dat je beter voorbereid bent om
vanaf 15 januari op de vernieuwde website
adviesformules, je vindt er een agenda
De Huisdokter bundelt zijn advies in een peroffertes aan te vragen en eventuele gesprekken
www.de-huisdokter.be. Je leest er alle mogelijke
met leerrijke infosessies in jouw buurt en
soonlijk renovatierapport: dit optionele documet architect en aannemer aan te gaan.
informatie over de adviesformules, je vindt er een
je kan er een afspraak maken voor jouw
ment zorgt dat je beter voorbereid bent om
agenda met leerrijke infosessies in jouw buurt
persoonlijke advies.
offertes aan te vragen en eventuele gesprekWaarover geeft de
en je kan er een afspraak maken voor jouw
ken met architect en aannemer aan te gaan.
Huisdokter advies?
persoonlijke advies.

Kom zeker langs, je ontmoet de paashaas en
er is heel wat randanimatie voorzien.
Waar? Vanaf 14.00 uur op het sport- en
speelplein in Herderen

ven passeren, over twee versmalde rijstroken.
Fietsers kunnen op de tijdelijke strook asfalt
rijden, in beide richtingen.
Het verkeer richting Maastricht kan de werken altijd passeren. Autoverkeer naar Tongeren volgt een omleiding via de Bilzersteenweg
en twee ruilverkavelingswegen. Het komt net
voorbij de werfzone opnieuw op de Tongersesteenweg terecht. Fietsverkeer zal de hoofdwerken in twee richtingen kunnen blijven passeren, net zoals nu het geval is.
De handelaars blijven bereikbaar. Om ervoor
te zorgen dat inwoners hun auto steeds kwijt
geraken wanneer ze de handelaars bezoeken,
worden er aan Villa Neven enkele kortparkings
ingericht.

Jouw evenement hier ook zien verschijnen? Geef je activiteit tijdig in via
www.uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 26 april,
evenementen dienen vóór donderdag 4 april ingevoerd te zijn in de
UiTdatabank. Meer info op www.riemst.be.

Buitenspeeldag op 24 april

16/02 CULTURODROOM: RIKI RIJMT IN DE BOEKERIJ

Eén dag in het jaar waarop jouw favoriete
TV-zenders zwart blijven. Tijd om buiten te
spelen! Leef je uit op de springkastelen, survival- en stormbanen, in de snoezeltent of in het
kinderdorp, of volg een workshop djembé of
lasertag. Dit en nog zoveel meer zullen je de
namiddag van je leven bezorgen.
Waar? Van 13.00 u. tot 17.00 u. op het

In Riemst vulden 294 inwoners de vragenlijst
van dit gebruikersonderzoek in. 97% van hen
vindt niet dat de bibliotheek door het internet
overbodig is geworden. Meer nog, uitlenen
is nog steeds populair. Mensen lenen vooral
boeken (98,2%), gevolgd door cd’s (42,5%)
en dvd’s (39,1%).
De mensen komen graag naar de bib omdat ze het een aangename omgeving vinden
(62,9%) en omdat ze er informatie vinden
over hun hobby’s en interesses (60,5%). Veel
gebruikers zien daarenboven de dubbele
functie van de bib: enerzijds een plaats waar
men zich in stilte kan bezighouden (65,5%)
en anderzijds een ontmoetingsplaats (58%).
De bib wordt meer en meer een belevingscentrum.

23/02 CULTURODROOM: KINDERDISCO

We zijn blij met deze goede resultaten en zetten deze positieve koers graag voort! Zo werd
de bibwebsite begin dit jaar opgefrist met een
aantrekkelijke lay-out en gestructureerde informatie. Eind maart stapt de bib over naar
een volledig nieuw softwaresysteem, een
stap die alle Vlaamse bibliotheken in de komende drie jaren zullen zetten. En ook het
activiteitenaanbod wordt sterk aangevuld.

ZATERDAG 06/04 I 14U33
CARNAVALSSTOET MILLEN MET
AANSLUITEND CARNAVALSBAL
Locatie: Kerkplein Millen en PCC Millen,
Tikkelsteeg 7, Riemst
Organisatie: CV De Kattëdawërs
Contact: Nicky Froyen, nicky_froyen@
hotmail.com, 0485 03 24 37

Meer info? Het volledige gebruikersonderzoek ligt ter inzage in het leescafé. Bezoek zeker de nieuwe website via
https://riemst.bibliotheek.be.

ZATERDAG 06/04 I 19U00

25/02 SPEEDDATE VRIJWILLIGERS EN VERENIGINGEN

BLOEDCOLLECTE RIEMST
Locatie: Paenhuisstraat 11, Riemst
Organisatie: Rode Kruis Riemst
Contact: bloed@riemst.rodekruis.be

MAANDAG 08/04 | 19U45

Meer info over deze tips en een heleboel andere vind je op www.gezonduiteigengrond.be.
Voor info en praktijkvoorbeelden kan je ook
terecht bij VELT (Vereniging voor Ecologisch
Leven en Tuinieren). De plaatselijke afdeling,
VELT Zuid Oost Haspengouw, heeft samen
met vrijwilligers volkstuintjes aangelegd in
Genoelselderen.

28/02 BINNEN BIJ BOEREN-DAG VOOR 5DE LEERJAAR

Meer info op
www.beweegt.velt.be/zuidoosthaspengouw.
Bron: Logo Limburg

Info: koop dit unieke boek bij de boekhandel, in
de museumshop van Bokrijk of op bokrijkshop.be.
Het kost 39,50 euro.

- isolatie van dak, vloer en muur/gevel
- ventilatie
- beglazing

Een initiatief van de
provincie Limburg
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, BE

Een initiatief van de
provincie Limburg
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, BE

limburg.be

limburg.be

KARAOKE MEMBRUGGEN
Locatie: Parochiaal Centrum
Membruggen, Nolkensstraat 5, Riemst
Organisatie: Mummerke Feest
Contact: info@mummerkefeest.be

MAANDAG 08/04 I 17U30

De zon maakt zijn comeback. Meer licht, warmte, leven en vooral meer groen. Ideaal om aan de moestuin te beginnen. Niets lekkerder dan zelf geteelde groenten!
Maar is het wel altijd gezond, jouw eigen kweek? Om gezonde groenten te kweken,
start je met een gezonde moestuin.
• Hou je grond gezond: Zorg voor voldoende mest of compost en hou de zuurtegraad
van de grond in het oog. Ga na of de grond
vervuild is. Kijk naar mogelijke bronnen in je
omgeving of laat je grond testen.
• Kies de juiste plaats: Hou afstand van gebouwen en wegen. Dan beperk je de kans
op vervuiling van de grond. Zorg ook voor
voldoende licht en scherm de planten af van
te veel wind.
• Weer vervuilende stoffen uit de tuin:
Laat pesticiden links liggen en ga voor alternatieve bestrijdingsmethoden. Schenk
ook aandacht aan welke groenten je samen
plant, sommige planten hebben een positieve invloed op elkaar.

VRIJDAG 05/04 | 20U11
CARNAVALSBAL MILLEN
Locatie: Café Onder de Toren Millen,
Trinellestraat 13, Riemst
Organisatie: CV De Kattëdawërs
Contact: cv.dekattedawers@gmail.com,
0497 38 81 10

Ook de infrastructuur en de dienstverlening
scoren goed, vooral de hulpvaardigheid van
het personeel wordt geapprecieerd (99%).

GEZOND
UIT EIGEN GROND

GEFLITST

INFO EN ADVIES OVER OPVOEDING
‘JE NIEUW SAMENGESTELD GEZIN IN
BALANS’
Locatie: Bibliotheek De Boekerij,
Paenhuisstraat 13, Riemst
Organisatie: Opvoedingswinkel ZuidLimburg
Contact: Dienst Welzijn, tel. 012 44 03 70,
welzijn@riemst.be

BEZOEK AAN HET CENTRUM VOOR
GELEIDEHONDEN IN TONGEREN
Vertrekplaats: Hotel Malpertuus Herderen,
Tongersesteenweg 145, Riemst
Start rondleiding om 13.30 u.
Organisatie: Neos Riemst
Contact: Majella Kellens kellensmajella@hotmail.com

DE BIB BLIJFT HIP IN
DIGITALE TIJDEN
Is de bib overbodig in deze digitale tijden? Zeker niet! Zo blijkt uit een recent
Vlaams gebruikersonderzoek.

DINSDAG 02/04 I 19U00

DONDERDAG 04/04 I 12U45

sport- en speelplein in Herderen.

© Tim Bisschop

De Huisdokter van
Dubolimburg vernieuwt!

Vorig jaar organiseerde onze jeugdraad i.s.m.
alle Riemstse jeugdverenigingen en de dienst
Jeugd voor het eerst een paaseierenraap.
Meer dan 100 kinderen namen deel en zamelden zo een bedrag van 1000 euro in voor het
goede doel. De opbrengst werd geschonken
aan ‘Hoop voor Hidde’. Dit jaar gaat de opbrengst i.s.m. het Sociaal Huis Riemst naar
kansarme gezinnen. Met de opbrengst zorgt
het Sociaal Huis voor een leuke daguitstap
voor deze families uit Riemst.

Inschrijven?
jeugd@riemst.be of tel. 012 44 03 72

NIEUWS VAN DE
PROVINCIE
N79
nieuws vanLIMBURG
de provincie HERINRICHTING
limburg
TONGERSESTEENWEG:
HOOFDWERKEN STARTEN
IN APRIL

De Huisdokter van Dubolimburg vernieuwt!

WAT TE DOEN IN APRIL

2/03 START INITIATIELESSEN MOUNTAINBIKEN

ZONDAG 14/04 I VANAF
13.00 U.
EINDESEIZOENSFEEST KANNE V.V.
Locatie: Kantine Kanne V.V., Achter de
hoven, Kanne

ZATERDAG 20/04 I 14U00
PAASEIERENRAAP VOOR KINDEREN
VAN 0 TOT EN MET 8 JAAR T.V.V. HET
GOEDE DOEL
Locatie: Sporthal Herderen, SintJansstraat 8, Riemst
Deelnameprijs: 5 euro p.p.
Organisatie: Jeugdraad Riemst i.s.m.
Riemstse jeugdverenigingen
Contact: jeugd@riemst.be, tel. 012 44 03 72

ZATERDAG 20/04 EN
ZONDAG 21/04 I VANAF
07.30 U.
PAASONTBIJT À VOLONTÉ T.V.V.
DE VERVULLING VAN WENSEN VAN
PALLIATIEVE PATIËNTEN
Ook levering van een ontbijtmand is
mogelijk. Leveringen gebeuren tussen
08.00 u. en 10.30 u.
Prijs paasontbijt per persoon: volwassenen
en kinderen vanaf 12 jaar – 18 euro,
kinderen tot 12 jaar – 1 euro per levensjaar
Prijs ontbijtmand per persoon:
volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
– 20 euro en kinderen tot 12 jaar – 12 euro
Inschrijving en betaling: vóór 5 april 2019.
Vermeld bij je inschrijving je familienaam,
aantal personen, de dag en het tijdstip
dat je komt ontbijten of waarop je graag je
ontbijtmand ontvangt.
Locatie: zaal ’t Paenhuys Riemst,
Paenhuisstraat 11, Riemst
Organisatie: Wensambulancezorg vzw
Contact en inschrijven:
info@wens-ambulancezorg.be

ZONDAG 21/04 I 21U00
EASTERPARTY
Locatie: zaal Den Dries Bolder,
Nieuweweg 11, Riemst
Organisatie: PJ Zichen-Bolder
Contact: yannickjacobs60@hotmail.com

MAANDAG 22/04 I 09U00

GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Locatie: Raadszaal gemeentehuis (1ste
verdieping)
Vanaf 19.45 u. kun je deelnemen aan het
traditionele vragenkwartier.
De agenda inkijken? Dat kan door op
www.riemst.be achtereenvolgens te
klikken op ‘bestuur’, ‘gemeenteraad en
OCMW-raad’ en ‘agenda’.

WANDELDAG
Vertrekplaats: zaal Sint Cecilia Kanne,
Bejats 14, Riemst
Afstand: 5 en 10 km
Extra: vanaf 13.30 u. begeleide wandeling
ca. 6 km “Tos-Kanne” aan de Jeker o.l.v.
Vincent Bovens
Organisatie: Koninklijke Fanfare Sint
Cecilia Kanne
Contact: Roland Meerten, roland.
meerten@hotmail.com, 0468 24 59 55

WOENSDAG 10/04 I 14U30

WOENSDAG 24/04 I 13U00

CULTURODROOM:
VOORLEESHALFUURTJE
Locatie: Bibliotheek De Boekerij,
Paenhuisstraat 13, Riemst
Organisatie: dienst Jeugd Riemst i.s.m.
bibliotheek De Boekerij
Contact: dienst Jeugd, jeugd@riemst.be
of bibliotheek, bib@riemst.be

BUITENSPEELDAG RIEMST 5-12
JARIGEN
Locatie: Sporthal Herderen, SintJansstraat 8, Riemst
Organisatie: Dienst Sport en Jeugd Riemst
Contact: sport@riemst.be of
jeugd@riemst.be, tel. 012 44 03 46 of
tel. 012 44 03 72

ZATERDAG 13/04 I 19U30

VRIJDAG 26/04 I 19U00

CONCERTAVOND ST. CECILIA MEETS
LES MARTEAUX
Locatie: zaal Sint-Cecilia Kanne, Bejats
14, Riemst
Organisatie: Koninklijke Fanfare Sint
Cecilia Kanne
Contact: www.kfc-kanne.be

CULTURODROOM: MELGER HELDEN
Locatie: Mergelgrotten Zichen,
Gielenstraat 18, Riemst
Inkom: 6 euro
Organisatie: dienst Jeugd Riemst
Contact: jeugd@riemst.be

