WAT TE DOEN IN MEI

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

ZONDAG 26/05 | 13U00
SHAREFAIR & GEZINSDAG
Locatie: ’t Paenhuys, Paenhuysstraat 11,
3770 Riemst
Organisatie: KVLV ‘Vrouwen met Vaart’
Riemst-Heukelom
Contact: angeline.daenen@hotmail.com –
tel. 012 45 51 10

ZONDAG 26/05 | 14U00
MEMBRUGGEN KLEINE KERMIS
Locatie: Kerkplein in Membruggen

VRIJDAG 31/05 EN
ZATERDAG 1/06
ROCK VLIJTINGEN
Locatie: Festivalterrein ’t Schuurke,
Jodenstraat 25, Riemst
Organisatie: Oudleiding Chiro Vlijtingen
Contact: Ronald Jeurissen – 0496 79 01
57 – jeurissenronald@gmail.com

WOENSDAG 29/05,
DONDERDAG 30/05, VRIJDAG
31/05 EN ZATERDAG 01/06
INTERNATIONALE VOETBALHAPPENING
Locatie: Zwembad De Zeemeeuw Millen,
Tripelenweg 18, 3770 Riemst
Organisatie: Krom & Stijf Veteranen Millen
vzw
Contact: Hauben Willy – 0494 31 73 42 –
w.hauben@pandora.be

DONDERDAG 30/05, VRIJDAG
31/05, ZATERDAG 01/06 EN
ZONDAG 02/06
KUNSTTENTOONSTELLING
Locatie: Zaal koninklijke fanfare Sint Cecilia
Bejats 14 in Kanne
Organisatie: Koninklijke fanfare Sint Cecilia
Kanne vzw
Contact: kfckannesecretaris@gmail.com

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)

ACTIVITEITEN
DIENSTENCENTRUM
DE LINDE

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

DINSDAG 7/05 OF DINSDAG
21/05 | 09U30-11U30
COMPUTERHULP
Bij onze vrijwillige computerdeskundige
kan je terecht met al je vragen rond
het gebruik van je pc, laptop of tablet.
Prijs: 5 euro, enkel op afspraak via
dienstencentrum@riemst.be of tel. 012 21
46 98.

WOENSDAG 08/05 EN
WOENSDAG 22/05 | 13U3016U30
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.

WOENSDAG 15/05 | 19U00 –
22U00

CURSUS RODE KRUIS: REANIMEREN
EN DEFIBRILLEREN
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

MAANDAG 20/05 | 14U00 –
16U30
VIEF: RUGKLACHTEN EN
RUGTECHNIEKEN
Na een korte theoretische uitleg over
de rug (problematiek, anatomie,
basisprincipes van de rug-school), wordt
er aandacht besteed aan de praktijk van
alledaagse houdingen en bewegingen.
Er worden tal van tips meegegeven voor
houdingscorrectie bij zitten, liggen, het
uitvoeren van huishoudelijke activiteiten,
heffen en tillen, staan, … kortom een
praktische handleiding om je rug te leren
gebruiken zoals het hoort.
Prijs: 2 euro voor leden-VIEF en 3 euro
voor niet-leden
Inschrijven bij Guy Bruggen 012 45 26 58
of bij Ludo Martens 012 21 82 94.

WOENSDAG 22/05 | 13U30 –
16U00
HANDMASSAGE
Deze sessie wordt gericht op onze
handen. Je spieren ontspannen zich
en ook je geest komt meer tot rust. We
masseren onze eigen en elkaars handen.
Begeleid door Josiane Coenegrachts –
opgeleid in integratieve en energetische
massage
Prijs: 5 euro
Inschrijven via www.vormingplus-limburg.be
of via tel. 011 56 01 00

Bibliotheek | Cultuur | Culturodroom | Gezin | Huis van
het Kind | IKZ | Kinderopvang | Muziekacademie |
Onderwijs | Pentagoon | Volwasseneneducatie |
Vrijwilligerswerking
gsm. 0475 93 90 04 | marina.pauly@riemst.be

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

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

INLEEFREIS OEKRAÏNE
Wist je al dat de dienst Jeugd met
het project Haspenvoud in oktober
opnieuw een inleefreis plant voor
jongeren tussen 19 en 27 jaar? Dit
jaar gaat de reis naar Oekraïne en
bezoeken we zelfs 2 steden. Heb
je interesse en wil je graag mee
op inleefreis? Schrijf je in vóór 10
mei. Voor meer informatie en voor
je inschrijving kan je terecht bij de
dienst Jeugd via tel. 012 440 372
of jeugd@riemst.be.
WEEK VAN DE VERBONDENHEID
Via de Week van de Verbondenheid van 31 mei tot 9 juni doen
Samenlevingsopbouw en Bond
zonder Naam een oproep tot meer
zorgzaamheid van mensen voor
elkaar. Ze zetten in deze 8ste editie
in op eenzaamheid en armoede.
De blikvanger? De Langste Tafel!
Omdat samen eten, praten en
ervaringen delen mensen verbindt,
worden de tafels van over heel
Vlaanderen ‘virtueel’ verbonden via
www.weekvanverbondenheid.be.
Ook in Riemst worden verschillende activiteiten in het teken hiervan
georganiseerd. Schuif aan bij de
Langste Eettafel op 4 juni in Vlijtingen, op 5 juni in Kanne of op
6 juni in Riemst of onderneem zelf
een actie en organiseer een Langste Tafel! Alle informatie om zelf een
Langste Tafel te organiseren én een

Bron: Logo Limburg
OPENDEURDAG EYCKENDAEL
Op woensag 29 mei tussen
13.00 u. en 17.00 u. zet woonzorgcentrum Eyckendael de deuren
open. Je krijgt de kans om het
uniek kleinschalig woonproject,
waar zeven bewoners met dementie samenwonen, te bezoeken. Laat
je rondleiden door de klassieke
woonafdeling en bezoek het
dagzorgcentrum en het zorgkruispunt dat wordt opengesteld voor
thuisverblijvende ouderen. Laat je
bovendien verrassen door de hoogstaande architectuur en afwerking.
Check onze website www.riemst.be
voor meer info.

Bron: Logo Limburg
INTERNATIONALE DAG TEGEN
HOLEBIFOBIE EN TRANSFOBIE
(IDAHOT)
Op 17 mei is het de Internationale
dag tegen homofobie en transfobie.
Kijk die dag zeker eens naar het
gemeentehuis, want ook wij hangen
onze kleurrijke regenboogvlag uit!
Hiermee tonen we dat ook gemeente Riemst begaan is met zijn
inwoners, ongeacht hun seksuele
oriëntatie of genderidentiteit. Heb je
vragen over homofobie, transfobie
of genderidentiteit? Informeer bij
de anonieme hulp- en informatielijn
www.holebifoon.be.

GEMEENTERAADSLEDEN
(per partij in alfabetische volgorde)
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
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
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 Marie-Elise, gsm. 0470 02 31 04,
boekhouding@allfreez.be | Stevens Ludwig, gsm. 0473 34 64 55,
ludwig.stevens@sterimed.be
VLAAMS BELANG Lemmens Danny, gsm. 0473 47 20 79,
lemmens1danny@gmail.com

LEDEN BIJZONDER COMITÉ SOCIALE DIENST
(Voorzitter: Mathieu Eycken)
CD&V Debay Miet, gsm. 0496 50 64 24, miet1979@yahoo.com l
Faure Emmy, gsm. 0479 84 68 15, emmyfaure@gmail.com l Huls Anja,
gsm. 0468 12 33 64, anja.huls@hotmail.com l Reynaerts Daniëlle,
gsm. 0496 62 22 86, reynaerts.danielle@gmail.com

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

BELGIE(N) - BELGIQUE

PB- PP

31 MEI WERELDDAG ZONDER
TABAK
Elke week beginnen in ons land
honderden kinderen te roken.
Generatie Rookvrij wil dit een halt
toeroepen. Het doel: kinderen die
geboren worden in 2019 rookvrij
laten opgroeien. Zodat ze over 18
jaar, als ze meerderjarig zijn, een
rookvrije generatie vormen. Help
mee dit doel te bereiken! Hoe doe
je dit? Simpel: geef kinderen het
goede voorbeeld, rook niet in het
zicht of in het bijzijn van kinderen en
maak plaatsen waar veel kinderen
komen, rookvrij. Vind jij ook dat
kinderen het recht hebben om
rookvrij op te groeien? Geef mee
een sterk signaal door op 31 mei,
de Werelddag zonder Tabak,
bellen te blazen. Post je foto of
filmpje op sociale media met
hashtag #generatierookvrij.
Lees meer op
www.generatierookvrij.be.

Mei,
plasticvrij!

PAALKAMPEREN IN
GENOELSELDEREN P. 2
MEI-HERDENKINGEN
IN KANNE EN VROENHOVEN OP 11 MEI EN
19 MEI P. 2
12DE GEMEENTELIJKE
SPORTDAG P. 3
WEETJES P. 4

DRINK DUURZAAM: KIES VOOR
WATER VAN DE KRAAN!

In de maand mei proberen we in het kader van ‘Plasticvrij Mei’ zo weinig mogelijk plastic te verbruiken.
Wegwerpplastic is namelijk een wereldwijd probleem. Elke minuut komt er een volle vrachtwagen plastic in onze zeeën bij. België behoort wereldwijd tot de landen met de hoogste flessenwaterconsumptie.

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

LEES MEER ONLINE
WWW.RIEMST.BE/KALENDER

GEMEENTELIJKE SLUITINGSDAGEN
De gemeentelijke diensten zijn
gesloten op woensdag 1 mei (Dag
van de Arbeid), donderdag 30 mei
(Onze Lieve Heer Hemelvaart) en
vrijdag 31 mei (brugdag).

bpost

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

Bron: Samenlevingsopbouw RIMO
Limburg

MEI: MAAND VAN HET
BEVOLKINGSONDERZOEK
BAARMOEDERHALSKANKER
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief
als je tot de leeftijdsgroep (25 tot
en met 64 jaar) behoort en het te
lang geleden is dat je een uitstrijkje
hebt laten nemen. Je maakt dan
zelf een afspraak met je huisarts of
gynaecoloog op een dag waarop
je niet ongesteld bent. Meer weten
over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor
Kankeropsporing op tel. 0800
60160 tussen 9.00 u. en 12.00 u.
en 13.00 u. en 16.00 u. of surf naar
www.bevolkingsonderzoek.be/
baarmoederhalskanker. Heb je vragen over je persoonlijke medische
situatie, neem contact op met je
huisarts of gynaecoloog.

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

WEETJES

MARK VOS (CD&V)
BURGEMEESTER

overzicht van de activiteiten vind je
op www.weekvanverbondenheid.be.

De eenvoudigste manier om minder
plastic te verbruiken? Simpel: drink
meer kraantjeswater! Daar is geen
verpakking voor nodig. Doe jij mee?

Hopelijk hebben jullie genoten van een
deugddoende paasvakantie. Met alweer
een nieuwe maand in het verschiet, valt er
veel te vertellen.

Kraantjeswater:
niet lekker?

Deze maand vinden de jaarlijkse mei-herdenkingen plaats naar aanleiding van de
bombardementen van de brug over het
Albertkanaal in 1940. Wil jij één van deze
plechtigheden bijwonen en stilstaan bij
deze vreselijke gebeurtenissen, noteer dan
zaterdag 11 mei en zondag 19 mei alvast
in je agenda.

Smaak wordt vaak als hoofdreden
opgegeven om geen kraantjeswater te drinken. Nochtans lukt het
niet iedereen om het kraantjeswater
te herkennen bij een blinde waterproeverij, integendeel. Ben ook jij
geen fan van de smaak? Laat het
water gewoon een kwartiertje rusten in een open karaf of voeg enkele
druppeltjes citroensap of een schijfje citroen toe. Wil je meer variatie?
Voeg vers fruit, groenten of kruiden
toe aan je kraantjeswater. In geen
tijd heb je een gezond, verrassend
lekker én verfrissend drankje.

Wij schakelden over!
En jij?
Onze gemeente kiest voor een gezond en milieuvriendelijk drankbeleid
en ondertekende het gemeentecharter van drinKraantjeswater. Hiermee
engageren wij ons als gemeente om
enkel kraantjeswater te schenken

Meer bewegen is belangrijk en houdt je
fysieke gezondheid op peil. Wij deden de
test! Jeugdmascotte Riki nam samen met
Riemstse kinderen van het 2de, 4de en 6de
leerjaar deel aan de fitheidstesten. Heb jij
met de zomer in aantocht ook al de sportmicrobe te pakken? Hou dit dan zeker vol,
want sporters beleven meer!

in de gemeentelijke gebouwen, het
drinken van kraantjeswater aan te
moedigen en verpakkingsafval te
voorkomen door het gebruik van
hervulbare drinkbussen te stimuleren. En jij? Laat jij flessenwater en
andere dranken voortaan wat vaker
aan de kant staan?

Ga ook met jouw school, vereniging, organisatie of horecazaak het
engagement aan om meer kraantjeswater te drinken.
Onderteken het charter op
www.drinkraantjes-water.be
en geniet van de voordelen!
Meer info en tips vind je op
www.drinkraantjeswater.be en
op www.meiplasticvrij.be.

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

www.riemst.be

Voorwoord

Komen naast de sportmicrobe ook de
vakantiekriebels naar boven? En denk
je hierbij meteen aan kamperen? Dan
kun je binnenkort in Riemst terecht op
de paalkampeerplaats in het Grootbos
Genoelselderen. Ontdek ook de andere
paalkampeerplaatsen langs het wandel- en
fietsroutenetwerk en geniet naast het heerlijke vakantiegevoel van de Haspengouwse
rijkdom op vlak van fauna en flora.
De maand mei staat ook in het teken van
‘plasticvrij’. Verbruik zo weinig mogelijk
plastic en draag ook je steentje bij aan
een beter milieu. Hoe? Simpel: drink meer
kraantjeswater! Laat flessenwater en andere dranken wat vaker aan de kant staan.
Wij schakelden al over. En jij?
Mark Vos
Burgemeester

IN DE KIJKER

JEUGDMASCOTTE RIKI MOEDIGT
KINDEREN AAN BIJ FITHEIDSTESTEN
Tussen 25 maart en 2 april werden alle kinderen van het 2de, 4de en 6de leerjaar van
alle gemeentelijke en vrije basisscholen in Riemst getest op vijf motorische vaardigheden. Dit zal gedurende de eerstvolgende zes jaar op regelmatige basis herhaald
worden. Ook jeugdmascotte Riki was er bij om de aftrap te geven en de kinderen aan
te moedigen.
De fitheidstesten werden georganiseerd door
de dienst Sport in samenwerking met de
Riemstse scholen, stichting Medico Monde
en Universiteit Antwerpen. Onderzoek toont
meer en meer aan dat kinderen te weinig bewegen. Op deze manier willen we kinderen
aanzetten tot minstens 1 uur naschools sporten. Want gezonde lichamen geven gezonde
geesten.

Een persoonlijke bewegingsevolutie
In sporthal Op ’t Reeck vonden voor de
eerste keer de fitheidstesten plaats. De kinderen werden getest op kracht, uithouding,
snelheid, lenigheid en coördinatie. Door deze
vaardigheden de komende zes jaar te testen,
brengen we voor elk kind een persoonlijke
bewegingsevolutie in kaart.
Deze testen passen binnen het gezondheidspreventiebeleid van onze gemeente, waarbij
we kinderen en ouders bewust willen maken
van hun gezondheid en fitheid. De testen
dienen niet om leerlingen met elkaar te vergelijken, maar om iedereen individueel aan te
zetten tot beweging. Door deze fitheidstesten

willen we kinderen én ouders bewust maken
van een goede fysieke gezondheid. Ook in
de kinderopvang zetten we extra in op beweging, door naschools sporten te stimuleren.
Niet alleen wij, maar ook de kinderen zelf vinden regelmatig bewegen belangrijk. Dit bleek
uit de vele positieve reacties van de deelnemers én de grote inzet die we tijdens de fitheidstesten hebben gezien.

Samenwerking met stichting
Medico Monde en Universiteit
Antwerpen
Medico Monde is een kennisinstituut op het
gebied van gezondheid en lifestyle. Ze staan
midden in de sameleving om gezondheid en
welbevinden te bevorderen. De fitheidstesten
in Riemst passen perfect binnen deze missie.
De universiteit Antwerpen verricht hoogwaardig en multidisciplinair fundamenteel-,
toegepast-, en klinisch onderzoek met de bedoeling de kwaliteit van leven te verbeteren.
Vanuit dit opzicht werden ook de fitheidstesten ontwikkeld voor de Riemstse kinderen.
Niet alleen inhoudelijk, maar ook bij de prak-

tische uitvoering boden Medico Monde en de
universiteit Antwerpen ondersteuning. Ze gaven verschillende aanbevelingen, tips en remediëringsoefeningen. De testen zelf werden
afgenomen door de dienst Sport samen met
de leerkrachten L.O. en enkele vrijwilligers.
Dit project is goed voor een jaarlijkse investering van 7.000 euro.

DE MUZIEKACADEMIE
ZICHEN BREIDT UIT

PAALKAMPEREN IN GENOELSELDEREN
Wie houdt van natuur en avontuur kan vanaf 1 juni 2019 in Haspengouw terecht
op één van de zeven paalkampeerplaatsen langs het wandel- of fietsroutenetwerk. Hier kan je volop genieten van de rust die de natuur je te bieden heeft.

Wat is paalkamperen?

Regels paalkamperen

De paalkampeerplaatsen zijn basic ingericht
met een platform waar je je tentje op kunt zetten, een composttoilet en een handpomp met
stromend water. De rest voorzie je zelf. Reken
dus niet op de moderne luxe van een camping!

Aan paalkamperen zijn enkele regels verbonden. Je mag maximaal 48 uur met drie
trekkerstentjes en maximum 10 personen tegelijkertijd bivakkeren. Respect voor andere
kampeerders, voor de stilte en de rust op de
bivakzone, in harmonie met de natuur en omgeving is een must. Je moet je houden aan
de plaatselijke regels van elke paalkampeerplaats. Om de rust niet te verstoren zijn deze
locaties niet met gemotoriseerde voertuigen
bereikbaar. Laat ten slotte geen enkel spoor
achter na je verblijf en neem je eigen afval mee.

De paalkampeerplaatsen liggen langs de
Streek-GR Haspengouw. Dit is de langeafstandswandeling die de mooiste wandeltrajecten van Haspengouw met elkaar verbindt.
Paalkamperen is volledig gratis. Reserveren is
niet mogelijk. Is de paalkampeerplaats of bivakzone volzet? Dan moet je verder wandelen
tot de volgende locatie of kan je terecht in één
van onze logies in de buurt.

Grotere capaciteit en
klimaatbewust

Waar kun je paalkamperen?
In onze gemeente kun je vanaf 1 juni 2019
terecht in het Grootbos Genoelselderen als je
wil paalkamperen. Deze paalkampeerplaats
zal uitgerust worden met 3 houten platforms
voor maximum 10 personen inclusief zitelement, waterpomp met waterbak en een
ecotoilet. Bij vragen hierover kun je terecht bij
de dienst Toerisme via tel. 012 44 03 75 of
toerisme@riemst.be.

MEI-HERDENKINGEN IN
VROENHOVEN EN KANNE
OP 11 EN 19 MEI
Tijdens de jaarlijkse herdenkingsplechtigheden in Vroenhoven en Kanne staan
we stil bij de 79ste verjaardag van het bombardement van de brug over het Albertkanaal op 11 mei 1940 door vliegtuigen van het 3de regiment van de militaire
luchtmacht.

Mei-herdenking Vroenhoven

Mei-herkenking Kanne

In Vroenhoven vindt de Mei-herdenking dit jaar
plaats op zaterdag 11 mei. Het programma
ziet er als volgt uit:

In Kanne vindt de Mei-herdenking dit jaar
plaats op zondag 19 mei. Het programma
ziet er als volgt uit:

• 10.00 u.: samenkomst aan de parking van
de parochiekerk van Vroenhoven;
• 10.45 u.: opstelling en vertrek van de optocht naar het monument aan de bunker bij
de brug van Vroenhoven;
• 11.30 u.: toespraken;
• 12.00 u.: receptie.

• 10.30 u.: samenkomst aan de St.-Hubertuskerk Kanne;
• 10.45 u.: Heilige Mis ter nagedachtenis van
de gesneuvelde Grenadiers en Geallieerde
Strijdmakkers uit WO II, opgeluisterd door
de Koninklijke Fanfare Alliance;
• na de herdenkingsmis volgt een bezoek
met neerlegging van bloemenkransen aan
het monument van de gesneuvelden 19141918, aan het ereperk van de Grenadiers en
aan het Sgt. Norcrossmonument.

Deze herdenking wordt georganiseerd door
het herdenkingscomité Zuid-Oost-Limburg en
Les Vieilles Tiges. Wil je meer informatie over
deze herdenking of over het programma, dan
kun je contact opnemen met Rudi Meijers –
tel. 0479 32 91 92.

Deze herdenking wordt georganiseerd door
K.N.S.B. Kanne. Wil je meer informatie over
deze herdenking of over het programma, dan
kun je contact opnemen met François Hardy –
tel. 012 45 29 37.

WAT TE DOEN IN MEI

De Academie Voeren-Riemst voorziet
opleidingsprogramma’s voor iedereen
die de kunst van muziek en toneel wil
ontdekken, begrijpen, waarderen en
beoefenen.

Andere bivakzones vind je onder andere
in Sint-Truiden, Borgloon, Hoeselt, Kortessem en Heers. Ontdek ze op de kaart die
je vanaf 1 juni kunt bestellen via de website
www.wandeleninlimburg.be. Meer info over
het paalkamperen in Haspengouw kun je opvragen via info@rlhv.be.
Bron: RLH&V

DE GEMEENTE
ZOEKT LEDEN
VOOR DE GEMEENTELIJKE
ADVIESRADEN

Muziekacademie Voeren-Riemst telt meer dan
300 leerlingen. Omwille van dit grote succes
stelt de gemeente het gebouw aan de Kerkstraat 28 in Zichen ter beschikking van de Academie. Energiemaatregelen dringen zich op,
waardoor de vestigingsplaats verbouwd zal
worden. Door deze verbouwing kan de capaciteit van de Academie verhogen en wordt de
werking geoptimaliseerd. Bovendien wordt het
gebouw energiezuinig gemaakt en aangepast
aan de huidige en toekomstige klimaatsnormen. Beleidsdoelstellingen op het vlak van
cultuur, onderwijs en vrije tijd worden op die
manier gecombineerd met die van klimaat en
duurzaamheid.

Dankzij de verbouwing komen er drie extra
lokalen bij op de zolderverdieping van het
gebouw. Daarnaast wordt een buitentrap
als nooduitgang voorzien. De verbouwingswerken zijn goed voor een investering van
220.000 euro.

Op dinsdag 28 mei organiseert de dienst Sport in samenwerking met de Riemstse
Sportraad voor de 12de keer een gemeentelijke sportdag voor 60-plussers.
Sport voor allen is de boodschap. Op een
ontspannen en verantwoorde manier bewegen, is de bedoeling. Plezier en gezelligheid
verzekerd!
Tijdens deze sportieve dag kun je kiezen uit
verschillende sportieve activiteiten zoals curve bowls, boogschieten, blaaspijpschieten,
petanque en dans. Fietsliefhebbers kunnen
deelnemen aan de fietstocht van 25 km. De
start is voorzien aan sporthal Op ’t Reeck om
9.30 u. en om 13.00 u.
Haal je liever je wandelschoenen boven? Ook
dat kan! Er zijn twee wandelingen van 7 km
voorzien. Het vertrek met de auto is voorzien
aan de Sporthal Op ’t Reeck om 9.30 u. en
13.00 u. Beide wandelingen starten aan de
Steenstraat (zaal Alliance Kanne) om 9.45 u.
en om 13.15 u.

Praktische informatie

Ben jij de vrijwilliger die we zoeken
om mee te werken in een adviesraad, neem dan contact op met de dienst
Welzijn & Vrije Tijd via tel. 012 44 03 70 of
welzijn@riemst.be. Zij verwijzen je door
naar de juiste medewerker voor alle
bijkomende vragen en specifieke procedures.

UiTdatabank. Meer info op www.riemst.be.
5/03 KINDEROPVANG KROKUSVAKANTIE

ZATERDAG 04/05 I 7U00
19DE EDITIE WANDELING "MET JAN
PEUMANS NAAR BANNEUX"
Locatie: vertrek aan het gemeentehuis van
Riemst om 7.00 u.
Inschrijven vanaf 6.30 u.
Afstand: 48 km
Prijs: 5 euro per inschrijving
Contact:
Marc Konings - gsm 0472 86 73 54

Elke kiezer die is ingeschreven op de kiezerslijst ontvangt uiterlijk op 11 mei per post een
oproepingsbrief. Je moet gaan stemmen in
het stembureau dat vermeld staat op deze
brief. De stembureaus zullen open zijn van
8.00 u. tot 14.00 u. Voor kiezers met een beperking of kiezers die niet zo mobiel zijn, zorgen we voor een vlotte toegankelijkheid zodat
iedereen zijn stem persoonlijk kan uitbrengen.
Nieuw dit jaar is dat we een stembureau
inrichten in het woon- en zorgcentrum Eyckendael Riemst om ook voor de rusthuisbewoners een maximale participatie aan de
verkiezingen mogelijk te maken.

Hoe stem je geldig?
Als kiezer mag je binnen één en dezelfde
gekozen lijst:
• je stem uitbrengen in het vak bovenaan de
lijst (lijststem)
• je stem uitbrengen in het vak naast de
naam van één of meerdere kandidaat-titularissen op de gekozen lijst (naamstemmen)
• je stem uitbrengen in het vak naast de
naam van één of meerdere kandidaat-titularissen én één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen)
• je stem uitbrengen in het vak naast de
naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen)

11/03 T.E.M. 14/03 SCHOOLVOORSTELLINGEN

WEGGEEFPLEIN VLIJTINGEN
Locatie: Meerplein Vlijtingen
Organisatie: KVLV Vlijtingen
Contact: Gilberte Claes – 0497 31 54 08

ROMMELMARKT ZUSSEN
Locatie: Mergelstraat en Waterstraat
Organisatie: Koninklijke Harmonie
Broedersband
Inkom: 2 euro (incl. consumptie)
Contact: Danny Wolfs –
wolfsdanny@yahoo.com

Wanneer je een of meerdere naamstemmen,
maar tegelijk ook voor dezelfde lijst een lijststem hebt uitgebracht, dan wordt de stem
bovenaan de lijst als niet-bestaande beschouwd.

WOENSDAG 8/05 | 14U30
CULTURODROOM:
VOORLEESHALFUURTJE
Locatie: Bibliotheek De Boekerij,
Paenhuisstraat 13, Riemst
Organisatie: dienst Jeugd i.s.m. de
bibliotheek
Contact: dienst Jeugd, jeugd@riemst.be
of bibliotheek, bib@riemst.be

VRIJDAG 10/05 | 17U00
WORKSHOP ‘COMPOSTEREN’
Locatie: Oude Pastorietuin
Genoelselderen, O-L-Vrouwstraat 13,
Riemst
Organisatie: Velt Zuid-Oost Haspengouw
Inschrijven vóór 10 mei
Contact: 0478 92 79 66

Wat als je niet zelf kunt gaan
stemmen?
Kiezers kunnen dan hun stem uitbrengen
door volmacht te geven. Iedere kiezer mag
slechts één volmacht krijgen. Meer informatie
over het geven van een volmacht, vind je terug op onze website www.riemst.be.

ZONDAG 18/05 | 10U00

ZONDAG 05/05 | 08U00

22/03 ZWERFVUILACTIE STRAAT.NET

MAANDAG 13/05 | 19U45
25/03 FITHEIDSTESTEN MET RIKI

Heb je vragen over de verkiezingen, dan kan
je steeds terecht bij de dienst Bevolking.
Daarnaast kan je surfen naar de officiële
website voor deze verkiezingen www.verkiezingen.fgov.be. De dag van de verkiezingen
is de dienst bevolking geopend van 9.00 u.
tot 13.30 u. en telefonisch bereikbaar op het
nummer tel. 012 44 03 11.

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’.

WOENSDAG 16/05 | 20U00
VOORJAARSCURSUS
BLOEMSCHIKKEN
Organisatie: Gezinsbond Vlijtingen
Locatie: Parochiaal Centrum Vlijtingen,
Kloosterstraat 18, Riemst
Prijs: leden 4 euro, niet-leden 7,50 euro
Contact en inschrijving:
jozeph.simons1@telenet.be of
tel. 012 45 23 95
27/03 CULTURODROOM: WORKSHOP DJ’EN

JEUGDVOETBAL TOERNOOI MILLEN
Locatie: Voetbalterrein in Millen,
Elderenweg, Riemst
Organisatie: Jeugdvoetbal groot Riemst
(Herderen, Millen & Vlijtingen)
Contact: Janssen Jos –
janssen.jos@telenet.be

ZATERDAG 04/05 | 7U00

LENTETOCHT KANNE
Locatie: Wandeltocht over verschillende
afstanden met vertrek en aankomst in
Kanne, Zaal Aliance, Steenstraat, Kanne.
Organisatie: Wandelclub Hazewind /
Tevona
Contact: anita.bayen@telenet.be

Meer informatie over de dagindeling vind je
op www.riemst.be.

WOENSDAG 17/05,
DONDERDAG 18/05, VRIJDAG
19/05

GARAGEVERKOOP MEMBRUGGEN
EN GENOELSELDEREN
Locatie: Bij de deelnemende mensen thuis
in Membruggen of Genoelselderen
Organisatie: Mummerke Feest
Contact: Harry Wolters –
harrywolters@telfort.nl

ZATERDAG 04/05 | 07U00

Vergeet zeker je sportieve en makkelijke kledij
niet. Neem je deel aan de fietstocht, breng
dan ook je eigen fiets mee.

Wat is een adviesraad?

De volgende adviesraden zijn werkzaam in
Riemst:
• culturele raad;
• jeugdraad;
• sportraad;
• seniorenraad;
• beheerraad van de bibliotheek;
• milieuraad;
• lokaal overleg kinderopvang;
• lokale economische middenstandsraad
(LEM);
• landbouwraad;
• raad voor ontwikkelingssamenwerking;
• geschied- en oudheidkundig genootschap;
• muziekraad;
• gehandicaptenraad;
• Riemster Onroerend Erfgoed Raad
(ROER);
• gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening (GECORO)

evenementen dienen vóór zaterdag 4 mei ingevoerd te zijn in de

De dienst Sport verwelkomt je graag op 28
mei vanaf 9.00 u. in de cafetaria van sporthal
Op ’t Reeck in Riemst. Deelname aan de activiteiten, verzekering, taart en koffie worden
gratis aangeboden. Broodjes, soep en drank
zijn in het cafetaria van de sporthal te verkrijgen, maar je mag ook je eigen lunchpakket
meebrengen.

Op 26 mei 2019 mogen we de vertegenwoordigers kiezen voor het Vlaamse, Federale en Europese parlement. In onze gemeente doen we dit voorlopig nog op de
traditionele manier: met het rode potlood.

Om de gemeentelijke adviesraden samen
te stellen, zijn we op zoek naar verenigingen die een vertegenwoordiger willen
afvaardigen of, afhankelijk van de adviesraad, naar individuele burgers die interesse
en kennis hebben over een bepaald thema. Wie deel uitmaakt van een adviesraad
gaat een engagement aan voor zes jaar.
We verwachten dat je deelneemt aan vergaderingen, meedenkt over het beleid en
advies uitbrengt aan het gemeentebestuur.
Het is belangrijk dat zowel mannen als
vrouwen deel uitmaken van een adviesraad. Volgens artikel 304 van het decreet
lokaal bestuur mag ten hoogste twee derde van de leden van een adviesraad van
hetzelfde geslacht zijn. Zoniet kan niet op
rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.

www.uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 31 mei,

12DE GEMEENTELIJKE
SPORTDAG

DE VERKIEZINGSKOORTS
SLAAT WEER TOE

Via een adviesraad krijgen inwoners inspraak en kunnen ze hun ideeën en voorstellen kenbaar maken. Bij belangrijke
beleidsbeslissingen wordt een adviesraad
door het gemeentebestuur geraadpleegd
voor informatie en advies. Vrijwilligers,
mensen uit het verenigingsleven of belangroepen, maar ook geïnteresseerde en gemotiveerde inwoners kunnen zetelen in een
adviesraad.

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

Heb je zin om ook jouw muzikaal of acteertalent te ontwikkelen? Contacteer dan de Academie Voeren-Riemst via tel. 043 81 11 19 of
info@academievoerenriemst.be.

Het gemeentebestuur wil inwoners zoveel mogelijk betrekken bij het beleid.
Dit doen ze onder andere via de verschillende adviesraden. Naar aanleiding
van de gemeentelijke verkiezingen moeten ook de adviesraden in Riemst
opnieuw samengesteld worden.

Word lid van één van onze
adviesraden

GEFLITST

ZONDAG 19/05 | 14U00
OP ZOEK NAAR KLEIN GRUT IN HET
BOS / WANDELING
Locatie: Start aan de parking Steenstraat
onder de brug in Kanne
Organisatie: Natuurpunt Riemst
Contact: natuurpuntriemst@gmail.com of
Erens G. 0473 97 48 50

ZONDAG 19/05 | 14U00
CULTURODROOM:
VERTELWANDELING
Locatie: Start aan speelweide de
Waterburcht Millen, Kattestraat 22, Riemst
Organisatie: Dienst Jeugd
Prijs: 4 euro
Contact: jeugd@riemst.be of
tel. 012 44 03 72

DONDERDAG 23/05
WANDELDAG TONGEREN
Organisatie: Neos Riemst
Meer info en contact: Yvan Vos (voorzitter
Neos Riemst) – tel. 012 45 28 00 –
yvan.vos@skynet.be

ZATERDAG 25/05 | 9U00
KRUIDENWANDELING EN
KOOKWORKSHOP
Locatie: Start op de parking Avergat
Kanne
Organisatie: Natuurpunt Riemst
Inschrijven voor zondag 19 mei
Contact en inschrijving:
natuurpuntriemst@gmail.com of Erens G.
0473 97 48 50

ZATERDAG 25/05 | 13U00
CULTURODROOM: SPEL ZONDER
GRENZEN - STROEKROCK
Locatie: Kampplaats ’t Stupke,
Stroekestraat 10, Val-Meer
Organisatie: Dienst Jeugd i.s.m. ’t Stupke
vzw
Contact: jeugd@riemst.be of
tel. 012 44 03 72

ZONDAG 26/05 | 15U00
VOORSPEELNAMIDDAG
JEUGDOPLEIDING KF DE VRIJE
BURGERS
Locatie: Zaal KF De Vrije Burgers,
Bergstraat 36a, 3770 Riemst
Organisatie: KF De Vrije Burgers Val-Meer
Contact: Stéphane Bouveraux –
0477 24 03 04 - info@vrijeburgers.be

