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Voorwoord
Beste Riemstenaar,

Augustus is de maand van de BinckBank 
Tour. Op 16 augustus verwelkomen we 
jullie graag aan de brug van Vroenhoven 
voor een groot wielerfeest. Aan de start 
bewonder je opnieuw grote namen en je 
kan zelfs een VIP-arrangement winnen 
in de volgwagen. Doe zeker mee aan de 
wedstrijd en beleef een unieke ervaring. Ik 
bereid me alvast voor op mijn pittige tocht 
op de mountainbike.

Verder hebben we nog andere zomertips: 
bezoek de betoverende voorstelling van 
theater Ozzy, gebruik de bussen richting 
Pukkelpop of leen een fundel bij de biblio-
theek.

Een warme dag? Draag zorg voor elkaar en 
sta ook stil bij je waterverbruik. We geven 
enkele tips om zuinig om te gaan met 
drinkwater. 

In Val-Meer openen we deze maand het 
nieuwe dorpsplein, een mooie ontmoe-
tingsplaats voor onze inwoners. Waarom 
je op onze pleinen in de zomer wat meer 
groen kan zien? We lichten het graag toe!

Veel leesplezier,

Christian Bamps
Schepen van verkeersveiligheid/mobiliteit, 
openbaar vervoer, sport, toerisme, feesten, 
evenementen en kermissen, ontwikkelings-
samenwerking en Europese aangelegen-
heden.

WAT TE DOEN IN AUGUSTUS

GROENONDERHOUD, 
ZONDER PESTICIDEN! 
P. 2

FIETSBIEB OPENT  
BINNENKORT IN 
RIEMST P. 2

AANKOOP WONING 
VOOR TOEKOMSTIGE 
UITBREIDING GBS DE 
KLINKER P. 3

40 JAAR  
SINT-PIETERSBERG: 
BELEEF 40 JAAR  
NATUURBEHEER P. 4

MARK VOS - burgemeester – CD&V

 Mark.vos@riemst.be

tel. 012 44 03 02 – gsm 0476 47 72 68

Bevoegdheden: beleid - bestuur - planning en innovatie 
- communicatie - personeel - politie – brandweer - 
financiën - patrimonium - ruimtelijke Ordening - wonen/
huisvesting/woonbeleid - groeven - nutsvoorzieningen

Spreekuur: maandagavond van 17.00 u. tot 18.00 u. in het 
gemeentehuis. Een afspraak maken kan via tel. 012 44 03 04 of sara.
coninx@riemst.be

SCHEPENEN

GEMEENTELIJKE SLUITINGS-
DAGEN
Onze gemeentelijke diensten zijn 
gesloten op donderdag 15 augus-
tus (Onze Lieve Vrouw Hemelvaart) 
en vrijdag 16 augustus (brugdag). 
Opgelet: in juli en augustus is er 
geen avondopening op donderdag. 
Het gemeentehuis en Villa Neven 
sluiten dan om 16.30 u. 

Stebo
Het Woonloket Stebo schakelt in juli 
en augustus over op een zomer-
regeling. Dit betekent dat je een 
afspraak dient te maken voor het 
spreekuur, via woonloket.stebo.be 
of telefonisch via tel. 012 440 300. 
Afspraken kunnen telkens gemaakt 
worden op donderdag tussen 
15.00 u. en 16.30 u. Op 11 juli, 1 
augustus en 15 augustus is er geen 
spreekuur.

Controleer onze sluitingsdagen en 
openingsuren via www.riemst.be/
bestuur/openingsuren

VEILIG VERVOER VOOR DE 
PUKKELPOPPERS! 
Ga jij naar Pukkelpop, wil je in je 
eigen bed slapen, maar heb je nog 
geen vervoer? Geen paniek! Op 
vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 
18 augustus kan jij gebruik maken 
van de nachtbus 4 – 39. De bus 
vertrekt aan een speciale halte 
vlakbij het festivalterrein in Kiewit. 
Op vrijdag en zaterdag vertrekt de 
bus om 2.30 u., op zondag om 
00.30 u. De bus stopt in Riemst 
aan volgende haltes: 
- Millen: Weg naar Genoelselderen
- Millen: Steenweg
- Millen: Peperstraat
- Herderen: Kruispunt Tolstraat
- Herderen: Kruisherenstraat
- Riemst: Busstation
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LEES MEER ONLINE  
WWW.RIEMST.BE/KALENDER

Wieler-
feest in
Riemst!

Op vrijdag 16 augustus barst het wielerfeest van de BinckBank Tour weer los aan de 
brug van Vroenhoven. Voor de achtste keer op rij zal onze gemeente het decor zijn 
van de start en een plaatselijke ronde met spurt. Het betreft de vijfde rit in de tour, 
met aankomst in Venray. Jij bent er toch ook bij?

Programma
Omstreeks 10.30 u. komen de wagens van 
de ploegen aan en kan jij jouw wielerhelden 
van dichtbij bewonderen. Om 12.00 u. geven 
we het officiële startschot, met een plaatselij-
ke spurt aan de brug om 12.30 u. 

Praktisch
Het parcours loopt via de Maastrichtersteen-
weg, Visésteenweg, Eben-Emael, Grena-
diersweg, Steenstraat, Statiestraat, Mui-
zenberg, Maastrichtersteenweg met spurt 
omstreeks 12.30 u. op de brug van Vroen-
hoven. Vervolgens verlaten de renners Riemst 
via de Burgemeester Marresbaan en zetten 
ze hun rit verder naar Venray. De totale af-
stand van de rit bedraagt 185 km.
Om de verkeersveiligheid te garanderen werd 
er in overleg met de politie beslist om de brug 
in Vroenhoven volledig af te sluiten voor al 
het verkeer van 7.00 u. tot 14.00 u. Aan ie-
dereen vragen we om langs het parcours de 
richtlijnen van de seingevers strikt op te vol-
gen. Parkeren in de omgeving is toegestaan 
(uitgezonderd de parkeerverboden langs de 
Maastrichtersteenweg). Voor fietsers en voet-
gangers blijft de Maastrichtersteenweg be-
reikbaar. 

IN DE KIJKER  

Hulp van vele sponsors en  
vrijwilligers
Ook dit jaar kunnen we rekenen op de hulp 
van vele sponsors en vrijwilligers. Zij zetten 
zich die dag ten volle in om alles in goede ba-
nen te leiden. Zonder hun zou dit evenement 
niet kunnen plaatsvinden, daarom willen we 
hen welgemeend bedanken.

VIP-tickets te koop!
Wil jij de VIP-brunch tussen 10.30 u. en 13.30 
u. bijwonen? Dat kan! Tickets zijn te koop aan 
75 euro via sport@riemst.be.

BINCKBANK TOUR OP 
VRIJDAG 16 AUGUSTUSBen jij een natuurliefhebber? Dan hebben we goed nieuws. In het weekend van 14 en 15 september 

ben je welkom op een tweedaagse natuurhappening met boeiende lezingen, wandelingen en een 
grote natuurwerkdag in de natuurgebieden van de Sint-Pietersberg. De happening is een organisa-
tie van de gemeente Riemst, Natuurpunt, JNM en Natagora, naar aanleiding van 40 jaar natuurbe-
heer op de Sint-Pietersberg.

Programma
Zaterdag 14 september
• 10.00 u. – 13.00 u., Kanne - keuzemenu: beheerwerken | excursies | lezingen
• 13.00 u. – 14.00 u., Kanne - gezamenlijke picknick
• 14.00 u. – 16.00 u., Kanne - keuzemenu: beheerwerken | excursies | lezingen
• 17.00 u. – 17.30 u., Eben-Emael - ontvangst met drankje
• 17.30 u. – 19.00 u., Eben-Emael - walking dinner
• 19.00 u. – 20.30 u., Eben-Emael - 40 jaar Sint-Pietersberg in woord en beeld
• 20.30 u. – 21.30 u., Eben-Emael - receptie aangeboden door Natuurpunt Riemst
• 21.30 u., Eben-Emael - feestavond met live muziek

 
       

40 JAAR SINT-PIETERSBERG: 
BELEEF 40 JAAR NATUURBEHEER

ZATERDAG 24/08, ZONDAG 
25/08, MAANDAG 26/08 EN 
WOENSDAG 28/08 
ZUSSEN KERMIS: HOLIDAY PARTY, 
ZUSSEN ZAKT DOOR EN BREAK OUT 
PARTY
Op zaterdag gezellig iets drinken om 
de kermis in te zetten vanaf 21.00 u., 
op zondag Holiday Party, op maandag 
Zussen zakt door en op woensdag Break 
Out Party.
Locatie: Zaal Vreugd in Deugd, Misweg 96
Organisatie: Koninklijke Harmonie Vreugd 
in Deugd Zussen
Contactpersoon: Patrick Martens - 
patrick_martens@telenet.be

ZONDAG 25/08, MAANDAG 
26/08, DINSDAG 27/08, 
WOENSDAG 28/08 EN 
DONDERDAG 29/08  
ZUSSEN KERMIS: K.H. 
BROEDERBAND
Feestelijkheden tijdens de kermis op de 
Mergelstraat, voor zaal Broederband.
Organisatie: K.H. Broederband
Contactpersoon: Danny Wolfs – 
wolfsdanny@yahoo.com 

DINSDAG 27/08 | 16U00 TOT 
18U00
WIELERWEDSTRIJD VOOR 
NIEUWELINGEN
Locatie: straten van Zussen met vertrek en 
aankomst aan kerk Zussen
Organisatie: Riemster Wielerclub
Contactpersoon: Leopold Reggers – 
leopold.reggers@telenet.be

ZATERDAG 31/08 | 09U30 
ZOMERSNOEI IN DE 
VRIENDENBOOMGAARD
Locatie: Parking Steenstraat in Kanne
Organisatie: Natuurpunt Riemst, met 
steun van de Koning Boudewijnstichting 
en de Nationale Loterij
Prijs: basistarief: € 2,00 - Leden 
Natuurpunt en ‘Vrienden van de 
boomgaard’: gratis
Reserveren kan tot 30/08/19 via mail 
vriendenboomgaard@gmail.com 

ZATERDAG 31/08 | 09U00
WORKSHOP ‘EEN COMPOSTTOILET 
BOUWEN’
Locatie: Oude Pastorietuin 
Genoelselderen, Onze-Lieve-Vrouwstraat 
13, Riemst
Kostprijs: de workshop is gratis, maar 
vooraf inschrijven is verplicht. Inschrijven 
kan tot 30 augustus.
Organisatie: Velt Zuid-Oost Haspengouw
Contact en inschrijven: Wim Cornelis 
– 0478 92 79 66 – wim.cornelis1964@
gmail.com 

ENTHOUSIASTE VOORLEZERS 
GEZOCHT
Hou jij ervan om kleuters en kinde-
ren te laten proeven van kinderli-
teratuur? Wil jij hen spelenderwijze 
taal en leesplezier bijbrengen? Dan 
ben jij de geschikte voorlezer!
De Boekerij zoekt enthousiaste 
vrijwilligers om voor te lezen in de 
bib. Kun jij je telkens de tweede 
woensdag van de maand een 
halfuurtje (van 14.30 u. tot 15.00 u.) 
vrijmaken? Neem dan snel contact 
op via bib@riemst.be of tel. 012 44 
03 50.

PROVINCIAAL ANONIEM 
DRUGSMELDPUNT
In 2010 richtte Riemst als eerste 
gemeente in België een drugsmeld-
punt op. Via een gratis nummer 
en e-mailadres konden inwoners 
verdachte of illegale drugshande-
lingen anoniem melden. In april 
dit jaar lanceerde het parket van 
Limburg een provinciaal anoniem 
drugsmeldpunt. Merk jij in je buurt 
verdachte of illegale drugshande-
lingen op, dan kun je dit anoniem 
melden bij het provinciaal drugs-
meldpunt via het gratis nummer 
0800 208 77.

EVERZWIJNEN
De laatste jaren worden steeds 
vaker everzwijnen gesignaleerd in 
(de buurt van) Riemst. Everzwijnen 
kunnen overlast veroorzaken zoals 
schade aan landbouwgewassen 
of tuinen of ze kunnen betrokken 
geraken bij verkeersongevallen. Als 
je everzwijnen hebt gezien, kan je 
dit melden bij de dienst Milieu via 
milieu@riemst.be of tel. 012 44 03 
40. Zij sturen de melding voor ver-
dere opvolging door naar de andere 
overheden. Schade die veroorzaakt 
werd door een everzwijn kan via het 
E-loket van het Agentschap Natuur 
en Bos geregistreerd worden en 
mogelijk worden vergoed. Meer in-
formatie via www.riemst.be/wonen/
milieu/natuur/dieren/everzwijnen. 

‘AWEL’ ZOEKT VRIJWILLIGERS
Jongeren contacteren massaal 
‘Awel’, de Nederlandstalige hulplijn 
voor kinderen en jongeren in België. 
Vaak zijn de wachttijden erg lang. 
Zonde, want bijna allemaal voelen 
ze zich stukken beter na een ge-
sprek. Awel zoekt daarom extra 
vrijwillige beantwoorders. Heb je 
interesse, neem dan snel een kijkje 
op www.awel.be. 

FUN-DELS IN DE BOEKERIJ!
Verras je kind met een levend 
prentenboek. Fundels staat voor 
'bundels vol fun'. Het zijn inter-
actieve prentenboeken waarmee 
kinderen van 3 tot 8 jaar aan de 
slag kunnen. Fundels zijn de digitale 
versie van bestaande prenten-
boeken, aangevuld met leerrijke 
spelletjes, oefeningen en allerhande 
leuke activiteiten. Vraag er naar aan 
de balie van de bibliotheek!

SGT. NORCROSSHERDENKING 
OP 19 AUGUSTUS
Op maandag 19 augustus wordt 
traditiegetrouw de crash van de 
Whitley in Kanne op 19 augustus 
1941 herdacht. De plechtigheid 
vindt plaats aan het Sgt. Norcross-
monument in Kanne. 

Programma:
• 18.30 u. Samenkomst aan het 

ereveld – Zusserdel – Kanne en 
vertrek naar Sgt. Norcrossmo-
nument op de Tiendeberg. Voor 
minder mobiele deelnemers is er 
vervoer voorzien.

• 19.00 u. Herdenkingsplechtigheid 
met toespraken en bloemenhulde 

• 19.30 u. Receptie

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

www.riemst.be

Win een VIP-arrangement in de 
volgwagen!
Ook jij kan de dag nog unieker maken en 
een exclusieve wielerervaring opdoen. Wij 
geven twee VIP-arrangementen weg waarbij 
je kan genieten van een uitgebreide brunch 
in Riemst en Venray en de vijfde etappe op 
de voet kan volgen vanuit de volgwagen, met 
aankomst in Venray.

Wedstrijdvraag
Wil jij kans maken op dit VIP-arrangement? 
Beantwoord dan onderstaande wedstrijd-
vraag zo goed mogelijk. Antwoorden indie-
nen kan tot uiterlijk vrijdag 9 augustus, 
12.00 u., enkel via communicatie@riemst.be. 
De twee personen die het correcte antwoord 
het meest benaderen winnen het VIP-arran-
gement. De winnaars worden persoonlijk 
verwittigd en bekend gemaakt via onze Face-
bookpagina op maandag 12 augustus.

Wedstrijdvraag: In welke tijd fietst onze 
schepen van Sport Christian Bamps de 
plaatselijke ronde van de BinckBank Tour met 
een mountainbike? Start en aankomst wor-
den getimed vanaf de Brug in Vroenhoven. 
De route is als volgt: Start Brug Vroenho-
ven, het parcours loopt via de Maastrichter-
steenweg, Visésteenweg, Rue de Campine, 
Rue d’Eben, Rue Haute, Rue de la Vallée, 
Chaussée des Grenadiers (Grenadiersweg), 
Steenstraat, Statiestraat, Muizenberg, Maas-
trichtersteenweg met aankomst aan de brug 
in Vroenhoven. Antwoorden in uren, minuten 
en seconden. 

Veel succes!

ALGEMEEN DIRECTEUR 

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

GEMEENTERAADSLEDEN 

CD&V Cilissen Bert, voorzitter gemeenteraad en raad voor maat-
schappelijk welzijn, bert.cilissen@riemst.be, gsm 0495 79 88 47 | 
Huls Anja, anja.huls@hotmail.com, gsm 0468 12 33 64 | L’Hoëst Joël, 
joellhoest@hotmail.com, gsm 0498 91 86 56 | Loyens Mieke,  mieke.
loyens@skynet.be, gsm 0474 72 42 57 | Mulleners Laura, lm141194@
hotmail.com, gsm 0474 48 09 98 | Nicolaes Jean,  jean.nicolaes@telenet.
be, gsm 0497 06 01 39 | Renkens Davy, davyrenkens@hotmail.com, gsm 
0494 61 89 99 | Slangen Anja, anja.slangen@telenet.be, gsm 0479 40 20 46

N-VA Beusen Anita, anita.beusen@pandora.be, gsm 0497 18 40 52 | 
Chanson Yves, yves.chanson@n-va.be, gsm 0475 33 62 68 | Jacobs 
Dirk, dirk.jacobs83@telenet.be, gsm 0473 22 05 68 | Peumans Jan, jan.
peumans@gmail.com, gsm 0475 48 50 91 | Stratermans Gerard, gerard.
stratermans@telenet.be, gsm 0475 81 74 13

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

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

LEDEN BIJZONDER COMITÉ SOCIALE DIENST 
(voorzitter: Mathieu Eycken)

CD&V Debay Miet, miet1979@yahoo.com, gsm 0496 50 64 24 | Faure 
Emmy, emmyfaure@gmail.com, gsm 0479 84 68 15 | Geelen Philippe, 
geelenphilippe@gmail.com, gsm 0471 64 14 44 | Reynaerts Daniëlle, 
reynaerts.danielle@gmail.com, gsm 0496 62 22 86

OPEN VLD Festjens Hilde, hilde.festjens@telenet.be, gsm 0496 52 76 74 
| Mathieu Cleuren, mateocolores@gmail.com, gsm 0479 52 62 19

N-VA Liesens Karen, karen_liesens@hotmail.com, gsm 0473 69 49 51 | 
Konings Marc, marckonings@msn.com, gsm 0472 86 73 54

ACTIVITEITEN 
DIENSTENCENTRUM 
DE LINDE 
Locatie: Dienstencentrum De Linde - Paen- 
huisstraat 11 – 3770 Riemst - Tel. 012 21 
46 98 - dienstencentrum@riemst.be

CURSUSSEN VOOR VOLWASSENEN 
IN RIEMST (I.S.M. PCVO VOEREN) - 
INFODAG

DONDERDAG 29 AUGUSTUS VAN 
18.00 U. TOT 20.00 U.
Locatie: dienstencentrum De Linde, 
Paenhuisstraat 11, Riemst
In september starten de nieuwe 
cursussen. Schrijf je tijdig in !

• NIEUW! KOOKCURSUS: KOKEN ALS 
EEN ECHTE KOK
In deze cursus leer je alles over de juiste 
kook-en snijtechnieken en kom je te weten 
hoe je je gasten op indrukwekkende wijze 
kan verrassen met de lekkerste gerechten 
en heerlijke combinaties van verse 
ingrediënten. 

• COMPUTERCURSUSSEN: VOOR 
BEGINNERS EN GEVORDERDEN
iPad/iPhone – Tablet/Smartphone – 
PC of Mac - MS Office (Word, Excel, 
PowerPoint) – Internet – Creatief op PC 
– Afbeeldingen bewerken - Website/Blog 
maken

• TAALCURSUSSEN: VOOR BEGIN-
NERS EN GEVORDERDEN
Frans – Engels – Italiaans – Spaans – 
Duits

Praktisch:
Cursusduur: computercursussen per 
semester (sep-jan) – Taal-en kookcursus 
per schooljaar (sep-jun)
Lesfrequentie: 1 x per week 3 lesuren  
(NB: geen lessen tijdens schoolvakanties)

Prijs: 
Computercursus € 90 - Taalcursus € 180 
- Kookcursus € 180 (Ingrediënten niet 
inbegrepen)
Gedeeltelijke vrijstelling cursusgeld 
mogelijk. 

Dit cursusaanbod is onder voorbehoud 
van wijzigingen en voldoende 
inschrijvingen per cursus.

Meer info of online inschrijven via 
www.pcvovoeren.be of neem contact 
op met PCVO Voeren, tel. +32 43 81 
91 02 - pcvovoeren@limburg.be (ma-do 
16:00-21:00) of met Erik Coenegrachts, 
de centrumleider van dienstencentrum 
De Linde via tel. 012 21 46 98 of 
dienstencentrum@riemst.be (ma-do 09:00 
-16:00).

GUY KERSTEN - eerste schepen – CD&V

Guy.kersten@riemst.be
gsm 0476 55 26 48
Bevoegdheden: openbare werken – begraafplaatsen - 
ruilverkavelingen - tewerkstelling - economie - mid-
denstand - aankoop - dorpen -en plattelandsbeleid 
- burgerzaken

CHRISTIAN BAMPS - tweede schepen – CD&V

Christian.bamps@riemst.be

Tel. 012 45 60 23
Bevoegdheden: verkeersveiligheid/mobiliteit – openbaar 
vervoer - sport - toerisme - feesten, evenementen en 
kermissen -  ontwikkelingssamenwerking - Europese 
aangelegenheden

MARINA PAULY - derde schepen – CD&V

Marina.pauly@riemst.be
Gsm 0475 93 90 04
Bevoegdheden: onderwijs- volwasseneneducatie- mu-
ziekacademie - pentagoon – kinderopvang  - gezin 
– Huis van het kind - cultuur – vrijwilligerswerking – bib 
– ‘Culturodroom’ -  IKZ

PETER NEVEN - vierde schepen – CD&V

Peter.neven@riemst.be
Gsm 0474 52 52 81
Bevoegdheden: landbouw –en tuinbouw - jeugd - leef-
milieu, klimaat & duurzame ontwikkeling - dierenwelzijn 
– erfgoed - heemkunde - monumenten en landschap-
pen - archeologie - archief

MATHIEU EYCKEN - vijfde schepen – CD&V
Mathieu.eycken@riemst.be
Gsm 0479 44 22 86
Bevoegdheden: voorzitter bijzonder comité voor de 
sociale dienst – welzijn - senioren - Dienstencen-
trum ‘De Linde’ en Paenhuys-site - gezondheid en 
preventie - personen met een handicap - toeganke-
lijkheid  – gelijke kansen - ICT – kerkbesturen

Inschrijven
Het programma in Kanne vindt 
plaats in Zaal onder de Kerk,  
Sint-Hubertusstraat 42, Kanne. Het 
programma in Eben-Emael vindt 
plaats in Moulin du Broukay, Chemin 
de Broukay 8, 4690 Bassenge.

Inschrijven kan voor beide dagen of 
voor één dag via www.spb40.com.

Zondag 15 september
• 9.00 u. – 10.00 u., Kanne - ontbijt
• 10.00 u. – 13.00 u., Kanne - wandeling Sint-Pietersberg
• 13.00 u. – 15.00 u. - picknick aan hoeve Caestert
• 15.00 u. - afsluitmoment



 

 

THEATER OZZY PRESENTEERT: 
LUNA & SOLEYA 

21/06 WORKSHOP ALS AFSLUITER MEGA-PROJECT   

24/06 RIKI-RUN SCHOLEN    

24/06 HOOFDWINNAARS TOMBOLA-ACTIE OP ZOMERHAPPENING         

3/07 TVL-VERTELLINGEN   

Gemeentelijke basisschool De Klinker aan de Paenhuisstraat barst stillaan uit 
haar voegen. 215 leerlingen lopen er school, verdeeld over 13 klassen. Een uit-
breiding van de gebouwen dringt zich op en dat maakte het gemeentebestuur 
concreet door de naastgelegen woning, die momenteel leeg staat, te kopen.

Het capaciteitsprobleem in de basisschool 
wordt al een hele tijd opgelost door vier extra 
containerklassen, om alle leerlingen van een 
lokaal te voorzien. 

In de kinderopvang worden er voor- en na-
schools een twintigtal kinderen opgevangen, 
in vakanties is dat zelfs meer dan het dubbel. 
Dit gebeurt nu in de polyvalente hal van de 
school.

WAT TE DOEN IN AUGUSTUS

Jouw evenement hier ook zien verschijnen? Geef je activiteit tijdig in via  

www.uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 30 augustus,  

evenementen dienen vóór zondag 4 augustus ingevoerd te zijn in de 

UiTdatabank. Meer info op www.riemst.be.  
  

12/06 FIETSEXAMEN GBS DE DRIESPRONG      

GEFLITST

ZONDAG 04/08 | 08U00
SAMENKOMST VAN 50CC OLDTIMERS 
& RONDRIT
Locatie: Parking onder kanaalbrug, 
Steenstraat in Kanne
Organisatie: Bromfietsclub Kanne
Contactpersoon: Roland Meerten – 0468 
24 59 55 - roland.meerten@hotmail.com 

ZONDAG 04/08 | 14U00
BADA BING – GARDEN PARTY
Locatie: Visésteenweg 277, 3770 Riemst
Organisatie: KLJ Zichen
Contactpersoon: Sanne Haesen – 0475 
57 81 50 - sanne_haesen@hotmail.com 

DONDERDAG 08/08, VRIJDAG 
09/08, ZATERDAG 10/08, 
ZONDAG 11/08, WOENSDAG 
14/08, DONDERDAG 15/08, 
VRIJDAG 16/08, ZATERDAG 
17/08 EN ZONDAG 18/08 | 
21U00
THEATERVOORSTELLING LUNA & 
SOLEYA
Locatie: Wijnkasteel Genoels-Elderen, 
Kasteelstraat 9, Genoelselderen
Organisatie: Theater Ozzy vzw
Basistarief: 17,50€ - kinderen: 13,00€ 
Tickets kopen via www.theaterozzy.be

VRIJDAG 09/08 | 14U00
EETAVOND GELMEL
Locatie: Openlucht of zaal, Grote Straat 
74, 3770 Val-Meer
Organisatie: Koninklijke Harmonie De 
Kristene Gildebroeders
Contactpersoon: Jean Stevens – 0473 83 
28 31 – jean-marie.stevens@telenet.be 

ZATERDAG 10/08 | 19U30
ROCKAVOND
Locatie: PC De Momerkinne 
Membruggen, Nolkenstraat 5 in Riemst
Organisatie: Mummerke Feest
Contact: Harry Wolters – harrywolters@
telfort.nl

ZATERDAG 10/08 | 20U00
LAZY SUMMERPARTY
Locatie: Kerkplein Vroenhoven
Organisatie: K.V.V.V.
Contactpersoon: Bertie Renkens – 
vroenhoven.vv@gmail.com

ZATERDAG 10/08
AFSLUITCONCERT MUZIEKKAMP 
Jeugdharmonie Riemst
Locatie: zaal ’t Paenhuys Riemst, 
Paenhuisstraat 11
Organisatie: Koninklijke harmonie Sint 
Martinus Riemst

ZONDAG 11/08 | 06U30
ROMMELMARKT MEMBRUGGEN
Locatie: PC De Momerkinne 
Membruggen, Nolkenstraat 5 in Riemst
Inkom: € 2,00 
Organisatie: Mummerke Feest
Contact: Harry Wolters –  
harrywolters@telfort.nl

DONDERDAG 15/08 | 14U00 
WIJKKERMIS ELST
Locatie: Elsterweg in Riemst

DONDERDAG 15/08 | 14U00
WIJKKERMIS BOLDER
Locatie: Bolder

Afbraakwerken pastorij Val-Meer
In een eerste fase werden de gebouwen van 
de voormalige pastorij afgebroken. Hierdoor 
ontstond een ruime openbare zone met veel 
potentieel. Niet alleen maakt deze ruimte het 
mogelijk om de omliggende functies zoals 
de school, de parochiezaal en de kerk beter 
met elkaar te verbinden, maar het zorgt ook 
voor een betere toegang tot de achterliggende 
speelweide. Ook voor de dorpsgemeenschap 
zijn er veel mogelijkheden. 

Moderne herinrichting 
De volledige site in Val-Meer werd heringericht 
als een openbare groenzone, met een uitste-
kende verbinding naar het kerkhof, de school 
en het speelplein. Tussen de begraafplaats en 
de parochiezaal ligt het dorpsplein, voorzien 
van een ruim ‘voorplein’, zodat een vlotte toe-
gang naar de begraafplaats verzekerd is. Van 
hieruit werd ook een nieuwe toegang tot de 
school aangelegd, met een pad naar het ach-
terliggende speelplein. Door de herinrichting 
kon er ook een beduidend grotere speelplaats 
voor de school gerealiseerd worden. Op de 
speelplaats zijn tegelijk verhoogde tuinbak-
ken aangelegd en er werd een klimaatboom 
geplant.

VERNIEUWD DORPSPLEIN 
IN VAL-MEER
Het pleinenplan omschrijft dat elke dorpskern in onze gemeente voorzien wordt 
van een modern, groen plein met voldoende uitrustingen om ontmoeting en ont-
spanning in het dorp te stimuleren. In enkele dorpen zoals Zichen, Zussen en 
Vroenhoven konden we al een mooi plein realiseren. Deze maand huldigen we ook 
het plein in Val-Meer officieel in.

Naast het plein is er een centraal gelegen 
groene zone, waar banken en bomen staan. 
Dit groengebied doet dienst als verbinding tus-
sen de speelplaats, het pad en het voorplein. 
De speelplaats krijgt een nieuwe omheining en 
toegangspoort, zodat het mogelijk wordt om 
de groenzone ook te gebruiken als speelruim-
te voor de kinderen. 

De herinrichting van deze zone is goed voor 
een investering van 200.000 euro, de afbraak-
werken en nieuwe aanleg inbegrepen. 

Inhuldiging op 16 augustus
Op vrijdag 16 augustus nodigen we alle inwo-
ners van Val-Meer uit om het plein officieel in 
te huldigen. Iedereen is vanaf 18.00 u. welkom 
op het plein voor een korte toelichting en een 
receptie. Op die manier zetten we het week-
end van de Bondfeesten alvast goed in!

.

GROENONDERHOUD, ZONDER PESTICIDEN! 

FIETSBIEB OPENT 
BINNENKORT IN RIEMST

Wat zijn de regels?
De laatste jaren is het groenbeheer sterk ge-
evolueerd. Zo mogen pesticiden niet langer 
gebruikt worden op openbaar domein en krijgt 
groen ook in de woonomgeving een belangrij-
ke plaats. En dat is maar goed ook! Pesticiden 
zijn stoffen die, eens ze in het milieu terechtko-
men, ernstige gevaren met zich meebrengen 
voor ons leefmilieu, voor de biodiversiteit maar 
ook voor de volksgezondheid. Ook in Riemst 
wordt de openbare ruimte 100% pesticidenvrij 
beheerd. Pleinen, parkings, voetpaden, par-
ken, begraafplaatsen, bermen, sportvelden, 
speelplaatsen, … krijgen in onze gemeente 
een gifvrije behandeling.

Alternatief beheer

Om het straatbeeld aanvaardbaar te houden 
zetten we in op een aantal alternatieven voor 
pesticiden. Arbeiders van de gemeente of van 
een externe firma bestrijden het onkruid met 
onkruidbranders of –stomers of handmatig 
met de schoffel. Op verhardingen wordt er 
eveneens geborsteld. Ook kiezen we er voor 
om verhardingen waar mogelijk te vervangen 
door makkelijker te beheren groen:

Stel je voor: een bibliotheek zonder boeken maar met fietsen? Het kan! De Fiets-
bieb geeft gezinnen met jonge kinderen de kans om dagelijks gebruik te maken van 
kinderfietsen tegen een lage prijs. Bij de Fietsbieb kunnen kinderfietsen tot 12 jaar 
geleend worden. Binnenkort zullen er ook in Riemst fietsjes ter beschikking zijn.

 
AANKOOP WONING 
VOOR TOEKOMSTIGE 
UITBREIDING 
GBS DE KLINKER

DONDERDAG 15/08 | 07U00
WANDELING ‘EBURONENTOCHT’
Locatie: V.I.I.O. Humaniora-College, St.-
Truidersteenweg 17, 3700 Tongeren
Afstanden: 4, 7, 12, 16 of 21 km
Organisatie: wandelvrienden Tongeren – 
Riemst 
Prijs: basistarief: € 1,50 – leden: € 1,10
Contactpersoon: 0478 50 06 97 – 
grovenrina@gmail.com  

VRIJDAG 16/08 EN 
ZATERDAG 17/08
ELST KERMIS
met op vrijdag Heilige mis en bbq vanaf 
14.00 u. en op zaterdag de jaarlijkse 
wielerwedstrijd vanaf 16.00 u.
Locatie: Elsterweg, Riemst
Organisatie: Feestcomité Elst
Contactpersoon: Alex Boosten – 0472 77 
08 63 

ZATERDAG 17/08 | 07U00
DAGTOCHT NAAR STRÉPHY-THIEU EN 
LESSINE
Een dagtocht naar 's werelds grootste 
scheepslift, machinekamer, boemeltreintje, 
en een bezoek aan het museum Hôpital à 
la Rose. 
Samenkomst: Statieplein Kanne
Organisatie: Okra Trefpunt Kanne
Prijs: leden: € 60,00 en niet-leden: € 85,00
Contactpersoon: jacobs.marlou@skynet.
be 

ZATERDAG 17/08 EN 
ZONDAG 18/08
BONDFEESTEN
Met op zaterdag de jaarlijkse 
Champignonloop (400 m, 1 km, 5,5 km 
en 10 km) vanaf 14.00 u. & optreden 
muziekmaatschappijen vanaf 19.30 u. en 
op zondag restaurantdag vanaf 17.00 u.
Locatie: Bampstraat 8c, Riemst
Organisatie: VZW Parochiale Werken St. 
Stefanus
Contactpersoon: Ann Huls – 0478 47 28 
01 – juf_ann@hotmail.com 
 
ZONDAG 18/08 | 06U00 
ROMMELMARKT ZICHEN-BOLDER
Locatie: Rond zaal Den Dries, Nieuweweg 
11 te Zichen-Bolder (Riemst)
Organisatie: Koninklijke Fanfare ‘De 
Werkmanszonen’
Contactpersoon: 0474 36 21 14 – www.
kfwerkmanszonen.be 

DONDERDAG 22/08
ZOMERFEEST NEOS RIEMST
Info: Yvan Vos (voorzitter) – tel. 012 45 28 
00 – yvan.vos@skynet.be 

ZATERDAG 24/08 EN 
ZONDAG 25/08 | 11U00 
WIJNTERRAS VLIJTINGEN
Locatie: Wijndomein Vlijtingen, Deken 
Gelaesplein 20 Riemst
Contact: info@wijndomein-vlijtingen.be

ZATERDAG 24/08 | 19U00
BARBEQUE
Locatie: Voetbalkantine Vroenhoven, 
Maastrichtersteenweg 78 b, Riemst
Organisatie: Vroenhoven VV
Contact: Bertie Renkens – 0478 34 40 23

ZONDAG 25/08 | 14U00
GROTE KERMIS ZUSSEN
Locatie: Trudoplein Zussen

Theater Ozzy bestaat al sinds 1990 en kwam tot stand vanuit een samenwerking 
tussen de cultuurraad en de jeugdraad van Riemst. Het theatergezelschap wil 
jongeren van onze gemeente in contact brengen met cultuur door ze op een fijne 
manier zelf iets te laten doen. Nog geen vakantieplannen? Deze voorstelling is 
een aanrader!

Circusspektakel aan het  
Wijnkasteel Genoels-Elderen
Met trots presenteren ze nu het spektakel 
Luna & Soleya, een unieke mix tussen thea-
ter en circus. Het is een schouwspel voor alle 
leeftijden, en dat op een betoverende locatie: 
de tuinen van het Wijnkasteel Genoels-Elde-
ren. Verwacht je aan een heus circusdorp met 
chapiteau-tent, woonwagens, getemde die-
ren en eigenzinnige circusartiesten. Het wordt 
een onvergetelijke totaalervaring, die al je zin-
tuigen prikkelt.

Praktisch
De voorstellingen vinden plaats op 8, 9, 10, 
11, 14, 15, 16 en 17 augustus, telkens om 
21.00 u. Tickets zijn online verkrijgbaar via 
www.theaterozzy.be. Een standaardticket 
kost 17,50 euro, kinderen onder de 12 jaar 
betalen 13 euro. 

Je vraagt je misschien af waarom er in de zomer wat meer groen opduikt in onze 
gemeente? Wel daar zijn enkele goede redenen voor!

• Op de oude begraafplaatsen wordt de kie-
zel/dolomiet vervangen door gazon.

• Scheuren en voegen in verhardingen wor-
den hersteld om zo onkruid geen kans te 
geven.

• In de plantsoenen streven we naar meerja-
rige planten en bodembedekkers. Zo voor-
komen we moeilijk te beheren blote grond. 
Bovendien winnen ook de bijen en vlinders 
hierbij!

Pleinen, stoepen, voetpaden, kerkhoven, …
kunnen er hierdoor wel wat groener uitzien. 
Maar ook jij kan meehelpen door zelf kleine 
plukjes onkruid te verwijderen voor je huis of 
rond het graf van een nabestaande.

Help je mee?

Het verbod op het gebruik van pesticiden 
geldt op alle openbare terreinen, dus ook op 
de berm langs of voor jouw woning. De ruimte 
tussen de straatkant en de rooilijn, heel vaak 
het voetpad maar soms ook een deel van de 
voortuin, behoren ook tot de openbare ruim-
te en er geldt dan ook een pesticidenverbod. 
Velen gebruiken op deze zones toch nog pes-
ticiden. 

Omdat een pesticidenvrij onderhoud wat aan-
passingen vraagt over hoe je onkruid of on-
gedierte kunt voorkomen of bestrijden zonder 
pesticiden laat je je best informeren. Tips zijn te 
vinden via www.vmm.be/zonder-is-gezonder. 

ZOMERTIP: SPRING 
ZUINIG OM MET WATER!
Tijdens de warme  zomermaanden brengt water de nodige verfrissing. De groene 
grasmatten en kleurrijke bloemenperken worden rijkelijk besproeid, zwembaden 
worden gevuld voor een zomer vol waterpret. We geven enkele tips om tijdens 
droge periodes zuinig om te springen met drinkwater.

De Fietsbieb speelt in op “het nieuwe delen” 
en wil het fietsen stimuleren bij kinderen, maar 
ook in gezinsverband. Het initiatief kadert bin-
nen de circulaire economie. Fietsen is immers 
niet alleen gezond maar ook goed voor het 
milieu.

Een kind ontgroeit zijn fietsje bijzonder snel, en 
de druk om regelmatig met een andere twee-
wieler uit te pakken neemt sneller toe dan de 
portemonnee kan volgen. En al vind je op een 
rommelmarkt een leuk tweedehands exem-
plaar, vaak komen er wat kosten aan te pas 
vooraleer zoon of dochter veilig de baan op 
kan. Leden van de Fietsbieb hoeven zich daar 
geen zorgen over te maken. Zij kunnen voor 
hun kind (tot 12 jaar) een jaar lang een fiets 
lenen. Tweedehands, maar tiptop in orde. Is 
zoon of dochter aan een grotere fiets toe of wil 
hij of zij eens een ander modelletje? Wel, dan 

mogen leden de geleende fiets gewoon inwis-
selen voor een ander exemplaar uit de Fiets-
bieb. Lid worden kost je € 20 voor een jaar.

Vrijwilligers gezocht!
Om van start te kunnen gaan is de Fietsbieb 
nog op zoek naar enkele extra vrijwilligers. 
Sleutel je graag aan fietsen? Of wil je enkele 
uren per maand de Fietsbieb openhouden? 
Wil je de Fietsbieb mee promoten? Iedereen is 
welkom. De Fietsbieb draait volledig op vrijwil-
ligers. Iets voor jou? 
Meld je aan via  fietsbiebriemst@gmail.com 
– gsm. 0475 61 18 34 

De Fietsbieb is een initiatief van beweging.net 
Limburg i.sm. de Kringwinkel Riemst, en met 
steun van gemeente Riemst en de Vlaamse 
Overheid.

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

aanvang: 21 uur • www.theaterozzy.be

• Kies voor een frisse douche en niet voor een lang bad. Een bad vullen vraagt al snel 100 tot 
150 liter water, met die hoeveel kan je 3 tot wel 5 keer douchen. 

• De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal sproeien. Je breekt de harde laag 
en de grond blijft luchtig en vochtig. Bovendien krijgt onkruid zo ook geen kans!

• Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is en doe dit beter 1 keer in de week een kwartier 
dan elke dag 5 minuten.

• Geef je planten en bloemen ’s ochtends of ’s avonds water, op de minst warme momenten.

• Besproei je gazon niet, je zal merken dat het zich na een droge periode sneller herstelt dan 
gedacht.

• Was je auto met regenwater of sla gewoon een keertje over.

• Laat ’s nachts de kraan dicht. Zo kan het drinkwaterbedrijf de watertorens en reservoirs op-
nieuw vullen en heb je ’s ochtends terug heerlijk fris leidingwater

Bron: De Watergroep

Wist je dat er bij aanhoudende droogte zelfs een verbod uitgeschreven kan worden op overvloe-
dig gebruik van water? Surf naar www.crisis-limburg.be voor meer info bij droogte.

Om te kunnen blijven inzetten op een moder-
ne en kwalitatieve onderwijsinfrastructuur, is 
een uitbreiding nodig. Met de aankoop van 
de nabijgelegen woning, wil de gemeente dit 
realiseren. Na afbraak kan er een nieuwbouw 
geplaatst worden. Het perceel biedt voldoen-
de ruimte om de gewenste noden in te vullen. 
Op dit moment worden de mogelijkheden be-
keken om een ontwerper aan te stellen voor 
de afbraak- en opbouwwerken en om een 
subsidiedossier in te dienen. Wordt ongetwij-
feld vervolgd dus!


