WOENSDAG 13/11 | 14U30 –
15U00 VOORLEESHALFUURTJE
Locatie: De Boekerij, Paenhuisstraat 13,
Riemst
Organisatie: Jeugddienst Riemst,
Culturodroom for kids
Contact: jeugd@riemst.be
Prijs: gratis

DONDERDAG 14/11 | 20U00
– 22U00 LEZING ‘HET NIEUWE
VENNOOTSCHAPSRECHT’ EN ‘ERFEN SUCCESSIERECHT’
Spreker: notaris Mieke Neven
Locatie: Malpertuus, Tongersesteenweg
145, Riemst
Organisatie: Unizo Riemst

ZATERDAG 16/11 | 18U30 –
21U30 MOSSELAVOND
Locatie: Voetbalkantine,
Maastrichtersteenweg 78b, Vroenhoven
Organisatie: Vroenhoven VV
Contact: Bertie Renkens – 0478 34 40 23

ZATERDAG 16/11 | 19U00 –
23U00 MANNENSOUPER
Locatie: Zaal Sint-Cecilia, Bejats 14,
Kanne
Organisatie: Koninklijke Fanfare SintCecilia Kanne vzw
Contact: www.kfc-kanne.be

ZATERDAG 16/11 | 20U00 –
23U00 VELINX CONCERT 24: FIESTA
LIMBURGIA
Limburg boven! Fiesta Limburgia, een
avond waarin Limburg centraal staat.
Van klassieke fanfaremuziek met een
Limburgs kantje tot bekende meezingers
van formaat.
Locatie: de Velinx, Dijk 111, Tongeren
Organisatie: Koninklijke Fanfare
Werkmanszonen
Contact: 012/263938 - velinx@
kfwerkmanszonen.be
Prijs: < 13 jaar: gratis, vvk: 12,50 euro /
persoon, kassa: 15 euro /persoon

ZATERDAG 16/11, VRIJDAG
22/11 EN ZATERDAG
23/11 | 20U00 – 23U00
TONEELVOORSTELLING ‘ROMANCE
UIT DE PROVENCE’
Locatie: PCC Millen, Tikkelsteeg 7, Millen
Organisatie: Egtë Millersë Kôméde
Contact: 0478 41 80 35
Prijs: 8 euro /persoon

ACTIVITEITEN
DIENSTENCENTRUM
DE LINDE

ZONDAG 17/11 | 14U00
KIENNAMIDDAG
Locatie: zaal Concordia, Mheerplaats,
Riemst
Organisatie: KRC Fanclub Riemst

ZONDAG 17/11 | 15U00 –
18U00 TONEELVOORSTELLING
‘ROMANCE UIT DE PROVENCE’
Locatie: PCC Millen, Tikkelsteeg 7, Millen
Organisatie: Egtë Millersë Kôméde
Contact: 0478 41 80 35
Prijs: 8 euro /persoon

DONDERDAG 21/11 |
BEZOEK TREINMUSEUM EN
BIJWONEN OPNAME ‘BLOKKEN’
Locatie: Brussel
Organisatie: Neos Riemst
Contactpersoon: Yvan Vos – yvan.vos@
skynet.be – 012 45 28 00 – 0474 64 82
12

VRIJDAG 22/11 | 20U00 –
03U00 JENEVERDRINK
Locatie: Een tent op de KLJ-terreinen,
Trinellestraat 21A, Millen
Organisatie: KLJ Millen
Contact: Lennert Peters – 0499/ 25 56 50
- lennertpeters@icloud.com

VRIJDAG 22/11 | 20U00
KAARTAVOND KWAJONGEN
Locatie: Parochiaal centrum,
Kloosterstraat, Vlijtingen
Organisatie: KWB Vlijtingen
Contactpersoon: Josy Stevens – 0479/
51 28 24 – josy.stevens@telenet.be –
inschrijven vanaf 19u30, een halfuurtje
voor de start van de kaartavond

ZATERDAG 23/11 | 19U30
KIENAVOND Ten voordele van de
jeugdvoetbal groot Riemst
Locatie: Voetbalkantine Millen, Elderenweg
2, Millen
Organisatie: Jeugdvoetbal groot Riemst
Contact: Jos Janssen – janssen.jos@
telenet.be – 0495 68 99 88

DONDERDAG 28/11 | 19U00 –
21U00 JE KIND HEEFT FAALANGST.
WAT NU?
Locatie: Bibliotheek De Boekerij,
Paenhuisstraat 13, Riemst
Organisatie: Opvoedingswinkel ZuidLimburg
Contact: welzijn@riemst.be – 012 44 03 70

VRIJDAG 29/11 | 19U00
THE ROY ORBISON STORY
Locatie: Ethias Theater, Hasselt
Organisatie: Neos Limburg
Contactpersoon: Yvan Vos – yvan.vos@
skynet.be – 012 45 28 00 of 0474 64 82
12

DINSDAG 12/11 | 13U30 –
16U00

COMPUTERHULP VOOR SENIOREN
Als je problemen ondervindt bij het
gebruik van je PC, laptop of tablet, laat
je dan helpen door onze vrijwilliger in het
dienstencentrum. Je kan best je toestel
meebrengen, zodat de nodige aanpassingen onmiddellijk kunnen gebeuren.
Begeleider: Edmond Vos
Prijs: 5 euro – enkel op afspraak

OMGAAN MET VERLIES EN VERDRIET
Verlies en rouw horen bij het leven. Een
overlijden treft iedereen op een andere
manier. We krijgen inzicht in het rouwproces en delen ervaringen.
Met deze activiteit nemen we deel aan de
10-daagse van de Geestelijke Gezondheid
met als centraal thema 'samen veerkrachtig' (zie www.samenveerkrachtig.be).
Organisatie: Vormingplus Limburg vzw
Contact: info@vormingpluslimburg.be –
011/ 56 01 00
Prijs: 12 euro - Heb je recht op verhoogde
tegemoetkoming? Dan betaal je minder.
Schrijf je in via Rap op Stap: http://horizontvzw.be/contact.

WOENSDAG 06/11 EN 20/11 |
13U30 – 16U30

MAANDAG 18/11 | 14U00 –
16U30

Locatie: Dienstencentrum De Linde - Paenhuisstraat 11 – 3770 Riemst - Tel. 012 26
88 90 - dienstencentrum@riemst.be

DINSDAG 05/11 OF 19/11 |
09U30 – 11U30

BREICAFÉ
Breien en haken is hip, voor jong en oud.
Je breit op eigen tempo wat je wilt, terwijl
je gezellig met elkaar keuvelt en geniet van
een kopje koffie. Als je vastzit, is er altijd
iemand die je verder helpt.
Prijs: gratis – koffie en frisdranken aan
1 euro. Op voorhand inschrijven is niet
nodig.

VIEF: KIENEN
Ontspanningsnamiddag van VIEF voor alle
senioren. Inclusief koffie en taart.
Prijs: VIEF-leden: 2 euro, Niet-leden: 3
euro – inschrijven via Guy Bruggen: 012
45 26 58 of Ludo Martens: 012 21 82 94

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
GUY KERSTEN

- eerste schepen - CD&V

Guy.kersten@riemst.be
gsm 0476 55 26 48
Bevoegdheden: openbare werken - begraafplaatsen ruilverkavelingen - tewerkstelling - economie - middenstand - 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

GEMEENTELIJKE SLUITINGSDAGEN
De gemeentelijke diensten zijn
gesloten op vrijdag 1 november
(Allerheiligen) en maandag 11
november (Wapenstilstand). De bib
is gesloten op vrijdag 1 november,
zaterdag 2 november (Allerzielen)
en maandag 11 november.
POP A’ CAST
Pop a’ Cast is een lokale pop- en
rockwedstrijd voor bands uit Bilzen,
Hoeselt en Riemst. De voorrondes
ervan draaien momenteel op volle
toeren. De derde voorronde staat
gepland op vrijdag 8 november in
’t Paenhuys. De bands die dan het
beste van zichzelf zullen geven, zijn
Inky Midway, S.O.S., Johnny Van
Riems, K.O. Cossengue en Night
Channel. Uiteindelijk zullen er, over
alle voorrondes heen, in totaal zes
finalisten geselecteerd worden door
een onafhankelijke jury. De finale
gaat door op vrijdag 29 november in jeugdcentrum De Bilding in
Bilzen. Meer info: www.vi.be.

WEEK VAN DE PLEEGZORG!
Samen met Pleegzorg Vlaanderen
vieren we van 15 tot 24 november
de Week van de Pleegzorg. Een
ideaal moment om stil te staan
bij het belang en de kracht van
de Vlaamse pleeggezinnen, die
elke dag opnieuw klaarstaan voor
kwetsbare kinderen en jongeren of
volwassenen met een beperking
en/of een psychiatrische problematiek. Riemst is dan ook fier op haar
status als pleegzorggemeente!

- derde schepen - CD&V

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

PETER NEVEN

WEETJES

NOODNUMMERS
(alfabetisch geordend)

- vierde schepen - CD&V

Peter.neven@riemst.be
Gsm 0474 52 52 81
Bevoegdheden: landbouw en tuinbouw - jeugd - leefmilieu, klimaat & duurzame ontwikkeling - dierenwelzijn
- erfgoed - heemkunde - monumenten en landschappen - 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 - dienstencentrum
De Linde en Paenhuys-site - gezondheid en preventie - personen met een handicap - toegankelijkheid
- gelijke kansen - ICT - kerkbesturen
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 Maatschappelijk 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 | Rachelle
Onclin, rachelle.onclin@gmail.com, gsm 0499 56 68 98 | 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

Ambulance: 112
Anonieme Alcoholisten: 03/ 239 14 15
Antigif Centrum: 070/ 245 245
Awel (kinderen- en jongerentelefoon): 102
Brandwondencentra: 02/ 268 62 00
Card Stop: 070/ 344 344
Child Focus: 116000
De Druglijn: 078/ 15 10 20

DE GEMEENTELIJKE BLADKORVEN
Naar jaarlijkse gewoonte voorziet
de gemeente bladkorven voor de
vallende bladeren. We sommen hier
even de belangrijkste afspraken
voor je op: enkel voor het opruimen
van bladeren afkomstig van de
bomen op openbaar domein, géén
takken, géén eigen snoeiafval. De
bladkorven worden geregeld leeggemaakt, dorp per dorp, niet op
afroep. De Technische dienst haalt
ze uiteindelijk terug op.

Holebifoon: 0800/ 99 533
Meldingen van (vermoeden van) geweld: 1712
Politie: 101
Rode Kruis Vlaanderen: 105
Tele-Onthaal: 106
Wachtdiensten apothekers: 0903/ 99 000
Zelfmoordpreventie: 1813

CULTURODROOM EN
CULTURODROOM FOR KIDS

Een culturele openbaring voor klein én groot,
voor jong en … iets minder jong.
Cultuur en jongeren, het lijkt een niet zo voor de hand liggende
combinatie. En toch hebben de dienst Jeugd en de dienst Cultuur
twee jaar geleden de handen in elkaar geslagen om de jongeren van
Riemst enerzijds onder te dompelen in een cultuurbad, en anderzijds een plek te geven waar ze hun talenten kunnen laten groeien en
bloeien. Het resultaat: in 2017 zag de Culturodroom het levenslicht.
Culturodroom for Kids volgde later, toen Riemst de erkenning van
‘kindvriendelijke gemeente’ mocht ontvangen. Riki, de mascotte van
onze jeugd, is intussen uitgegroeid tot de bekendste champignon in
de omstreken.

Cultuurparticipatie voor de
jeugd

Een culturele (cadeau)kaart
voor iedereen!

In het jeugdbeleidsplan van Riemst
werd destijds cultuurparticipatie
als prioriteit naar voren geschoven. Van daaruit is er nagedacht
over hoe dit op maat van onze
gemeente kon gerealiseerd worden. De Culturodroom bleek overduidelijk een oplossing te bieden.
Meer nog, met “de Culturodroom
komt naar je toe” wordt er op een
laagdrempelige manier een aanbod gedaan. De activiteiten ‘reizen’ als het ware rond van dorp
tot dorp en het doel is om deze
organisatie, in samenwerking met
onze jeugdverenigingen en jongeren, verder uit te bouwen voor de
toekomst. Proeven van cultuur op
jonge leeftijd, zowel via de school
als in de vrije tijd, zet immers aan
tot levenslange participatie en
brengt jongeren in contact met de
samenleving.

De Culturodroom hoort een rondreizend cultureel centrum te zijn,
dat toegankelijk is voor iedereen.
Dit is altijd de visie geweest en
zal dat ook altijd blijven. Daarom
moet er ook rekening gehouden
worden met de minderbedeelden.
Natuurlijk speelt hierin ook een
gevoelig stukje integriteit mee.
Daarom is er een systeem ontwikkeld van voorverkoopkaarten aan
een sociaal tarief, te verkrijgen bij
het Sociaal Huis (Paenhuisstraat
15). Zo hoeft niemand zich benadeeld te voelen en kan iedereen
genieten van zijn eigen stukje cultuur.

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

www.riemst.be

Je kan ook een culturele kaart aan
gewoon tarief kopen, of nog beter, er eentje cadeau doen! Deze
zijn te verkrijgen aan de balie van
Villa Neven (Tongersesteenweg 8).

Workshop Afrikaans dansen
Culturodroom en Culturodroom
for Kids staan het hele jaar door
garant voor talloze geweldig leuke
activiteiten, zoals filmvoorstellingen, de verenigingsquiz, Pop a’
Cast, de dwaallichtjestocht, het
voorleeshalfuurtje, de Verwendag
en vele workshops voor diverse
leeftijdsgroepen.
Eén van die vele workshops gaat
door op woensdag 6 november
van 14:00 uur tot 17:00 uur: Afrikaans dansen. Deze workshop is
voor jongeren van 12 tot 15 jaar
en kost 5 euro. Afrikaans dansen
staat voor: je voeten heel diep in
de grond planten, je heupen volledig los schudden en op en neer
bouncen. Je geeft je volledig over
aan het ritme van de aarde. Door
de herhaling van de bewegingen
stroomt de energie door je volledige lichaam. De Afrikaanse dansmoves werken heel bevrijdend.
Voor meer informatie of om in te
schrijven, kan je terecht bij de
Jeugddienst: Tongersesteenweg 8,
012 44 03 72, jeugd@riemst.be.
Meer informatie over en de activiteitenkalender van de Culturodroom en de Culturodroom
for Kids vind je terug via www.
riemst.be/nl/jeugd/culturodroom/
culturodroom.

BELGIE(N) - BELGIQUE

OPLUISTEREN EUCHARISTIEVIERING
Locatie: Sint-Hubertuskerk, SintHubertusstraat, Kanne
Organisatie: Koninklijke Fanfare Sint
Cecilia Kanne
Contact: www.kfc-kanne.be

INZAMELACTIE HERBRUIKBARE
SPULLEN
In november slaan De Kringwinkel
Reset, de gemeente Riemst én
alle basisscholen van Riemst de
handen in elkaar voor een unieke,
lokale inzamelactie. Het doel is
om zoveel mogelijk herbruikbare
goederen in te zamelen om ze een
tweede leven te kunnen geven.
De actie is ter ondersteuning van
buitenschoolse activiteiten, zoals
bos- of zeeklassen en andere
schooluitstappen.
Op vrijdag 29 november van 18:00
tot 21:00 uur en op zaterdag 30
november van 9:00 tot 12:00 uur
en van 13:00 tot 17:00 uur kan je je
spullen naar de parking ’t Paenhuys
brengen. Daar zullen de vrachtwagens van Reset klaar staan.

PB- PP

Om 11u11 is de officiële opening
van het carnavalsseizoen met
'Carnavalesk Riemst'. De Riemstse
carnavalsverenigingen trekken dan
gezamenlijk het carnavalsseizoen op
gang. Optredens voorzien van bekende
artiesten en carnavalsgroepen.
Locatie: zaal ’t Paenhuys, Paenhuisstraat
11, Riemst
Organisatie: alle deelnemende
carnavalsverenigingen van Riemst
Contact: cultuur@riemst.be - 012 44 03 73

ZOEKTOCHT NIEUWE
VRIJWILLIGERS IN DE ZORG
Solidariteit voor het Gezin is op
zoek naar nieuwe vrijwilligers in de
zorg. Omdat de nood zo hoog is,
lanceert de organisatie een promocampagne onder de naam: “’t Zit
in onze genen! Bij jou ook? Word
vrijwilliger!”. Zit het zorgdragen voor
anderen écht in jouw genen? Dan
verwelkomt Elke Kuppens, coördinator vrijwilligerswerk, je zeker
met open armen: 011/ 29 10 44,
elke.kuppens@svhg.be. Meer info:
www.solidariteit.be/vrijwilligerswerk
of https://www.riemst.be/nl/nieuws/
solidariteit-voor-het-gezin-zoekt-vrijwilligers-de-zorg

bpost

ZONDAG 17/11 | 10U45 –
12U30

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

MAANDAG 11/11 | 11U11 –
18U00 ‘CARNAVALESK RIEMST’

Seniorendansnamiddag
op 21/11

EERSTE PLEINTJE MET
VROUWELIJKE NAAM IN
RIEMST P. 2
OPNIEUW VOORLEESWEEK IN DE BIB P. 3
GEZOND WONEN P. 3
NU OOK CADEAUBONNEN VOOR DE
CULTURODROOM P. 4

Voorwoord
Beste Riemstenaar
In november nodigen we jou graag uit
voor een aantal leuke evenementen. Zo
is er bijvoorbeeld de seniorendansnamiddag, elk jaar opnieuw een namiddag vol
gezelligheid en sfeer! Hopelijk ben jij er
ook bij op donderdag 21 november.
Ook Carnavalesk staat op het programma.
Op 11 november zetten we op feestelijke
wijze het begin van het carnavalsseizoen
in, een moment waar alle carnavalsverenigingen naar uitkijken.
Deze editie van de 37zeventig is een editie
met veel thema’s uit de zorgsector. Zo is
er begin december een vaccinatiemoment
voor volwassenen geboren tussen 1970
en 1985 die nog niet voldoende inenting
tegen mazelen kregen. Met de winter voor
de deur willen we, net zoals het jaarlijkse
griepvaccin, ook deze mazelenvaccinatie-actie onder de aandacht brengen. Want
we willen toch allemaal op een gezonde
manier de feestdagen doorbrengen?
Uiteraard is het ook belangrijk om ervoor
te zorgen dat je steeds in een gezond huis
leeft. Tips om gezond te wonen, lees je op
pagina 3.
Tijdens de week van de Pleegzorg zetten
we graag het engagement van onze pleeggezinnen in de kijker. Zij ondersteunen een
prachtig initiatief.
November is tevens de maand waarin we
even stilstaan bij het einde van de wereldoorlogen. Traditiegetrouw herdenken we de
dag van de Wapenstilstand in elk dorp van
onze gemeente. Deze dag is immers het
symbool van hoop. Je vindt de programma’s terug op pagina 2.
Ik wens iedereen veel leesplezier en een
fijne maand november!
Mathieu Eycken
Voorzitter van het Bijzonder Comité voor
de Sociale Dienst en schepen van welzijn,
senioren, het dienstencentrum De Linde en
de Paenhuys-site, gezondheid en preventie, personen met een handicap, toegankelijkheid, gelijke kansen, ICT en kerkbesturen

SENIORENDANSNAMIDDAG

Kom meedansen met
Maarten Cox en DJ de Jefkes!

Donderdag 21 november
Zaal ’t Paenhuys, Riemst
Deuren geopend vanaf 13:00 uur,
aanvang dansnamiddag om 14:15 uur
Voorverkoopkaarten verkrijgbaar tot 5 november via het Sociaal Huis of de plaatselijke seniorenbond.

IN DE KIJKER

CARNAVALESK: 11 NOVEMBER
Riemst kent een bruisend carnavalsleven: stoeten, carnavalsbals, prinsenen prinsessenverkiezingen en machtsoverdrachten volgen elkaar op. Op 11
november wordt het carnavalsseizoen
officieel op gang getrapt en dat doen
we met een geweldig feestje in Zaal ’t
Paenhuys! Het belooft ook dit jaar een
spetterende dag te worden met carnavaleske optredens.

Alweer dankzij vele vrijwilligers!
Het succes van het Riemstse carnaval is op
de eerste plaats de verdienste van de carnavalsverenigingen zelf. Ze zetten zich ieder
jaar voor de volle 100% in om van carnaval
telkens weer een onvergetelijke gebeurtenis
te maken. Het is niet te schatten hoeveel uren
er aan het feest zelf vooraf gaan. Vergaderen, de juiste kledij uitzoeken, bouwen aan de
wagen, de voorzieningen uitwerken … noem
maar op. En dat allemaal geheel vrijwillig. De
gemeente erkent carnaval als een waardevol cultureel erfgoed en verleent dan ook de
nodige steun en medewerking aan dit mooie
evenement.

Waarom Carnavalesk?

Programma

De vlotte samenwerking tussen deze verschillende partijen zorgt ervoor dat Carnavalesk al
meer dan 10 jaar een succes is in Riemst.
Carnaval zoals het bedoeld is: als een bevordering van de sociale samenhang. De goede
samenwerking onder de verenigingen, het
gemeentebestuur en de grote interesse van
het publiek zorgen voor de ideale mix. Carnavalesk is dan ook onmisbaar geworden in
onze gemeente. Het perfecte startschot van
het carnavalsseizoen!

Dit jaar vieren we de 14de editie van Carnavalesk, opnieuw met een sfeervol programma.
•
•
•
•
•
•

11.11 u: officiële opening
11.30 u: Hofkapel Val-Meer
14.00 u: Domm & Dööl
15.00 u: Frans Theunisz
16.00 u: Die Power Buam
DJ Eddy zorgt voor ambiance tussen de
optredens door en de afterparty.

Op 11 november 1918, om 11 uur, begon de wapenstilstand die een einde maakte
aan de Eerste Wereldoorlog. 101 jaar later wordt dit historisch feit nog steeds
herdacht in elk dorp van onze gemeente. Op deze dag brengen we hulde aan de
vele dappere soldaten die toen ons land verdedigden.

Zaterdag 9 november

Zondag 10 november

Zussen
• 17.45 u. Bloemenhulde op de begraafplaats door oud-strijders en sympathisanten
• 18.00 u. Eucharistieviering opgeluisterd
door Kon. Harm. Broederband
• 18.30 u. Bloemenhulde
• 18.45 u. Receptie in café Broederband
(Mergelstraat)

Millen
• 10.30 u. Samenkomst in de parochiekerk
• 10.45 u. Eucharistieviering in de St.-Stefanuskerk opgeluisterd door Kon. Par.
Harm. St.-Cecilia Millen
• 11.30 u. Hulde aan het monument der
gesneuvelden op het kerkhof

Val-Meer
• 17.45 u. Samenkomst aan zaal De Bond
• 18.00 u. Eucharistieviering opgeluisterd
door het zangkoor De Val-se Meer-els
• 18.30 u. Plechtige herdenking m.m.v.
Kon. Fanf. De Vrije Burgers, Kon. Harm.
De Kristene Gildebroeders, leerlingen VBS
Valmeer, Heemkundige Kring ‘Falla-Meirs’ en oudstrijdersvereniging Riemst met
toespraken en bloemenhulde aan de
gedenksteen
• Aansluitend receptie in zaal De Bond

Vlijtingen
• 08.45 u. Bijeenkomst alle deelnemers in
zaal Concordia (Mheerplaats)
• 09.10 u. Vorming stoet en vertrek
• 09.20 u. Bloemenhulde aan het monument
Pater Vanweert (oud-strijder 1914-1918)
• 09.25 u. Bloemenhulde aan het graf van
Engelse gesneuvelde (Commonwealth);
uitvoering ‘Engels Volkslied’ en ‘Last Post’
• 09.30 u. H. Mis, gevolgd door een herdenkingsplechtigheid aan monument van de
gesneuvelde militairen (oud-kerkhof); nadien naar zaal Concordia voor een warme
hap en een drankje voor alle deelnemers,
gratis aangeboden door KNSB-Vlijtingen.
Genoelselderen
• 09.15 u. Samenkomst aan de kerk
• 09.30 u. Eucharistieviering gevolgd door
toespraak
• 10.15 u. Bloemenhulde

Maandag 11 november
Heukelom-Riemst
• 09.45 u. Samenkomst aan zaal St.-Hubertus; muzikale begeleiding door Kon. Harm.
St.- Martinus Riemst
• 10.00 u. Bloemenhulde aan monument
der gesneuvelden
Zichen-Bolder
• 09.15 u. Samenkomst aan het kerkhof
Zichen-Bolder
• 09.30 u. Bloemenhulde aan het erepark
en aan de erelijsten op het kerkhof
Zichen-Bolder
• 10.00 u. Eucharistieviering opgeluisterd
door de Kon. Fanf. De Werkmanszonen,
aansluitend bloemenhulde en toespraken
aan het monument der oud-strijders
• 11.30 u. Receptie in Gasthof Delicia,
Zichen
• 12.00 u. Diner voor de ingeschrevenen in
Gasthof Delicia, Zichen
Herderen
• 10.15 u. Samenkomst aan de kerk
• 10.30 u. Eucharistieviering opgeluisterd
door Kon. Harm. St.-Jan
• 11.30 u. Bloemenhulde en toespraken aan
het erepark, aan het oorlogsmonument
1914-1918 en aan het monument van de
gesneuvelden op het oud-kerkhof
• 12.00 u: Receptie in de muziekzaal
St. Jan

Zaterdag 16 november
Membruggen
• 16.30 u. Eucharistieviering in de kerk van
Membruggen
• 17.00 u. Hulde aan het gedenkteken van
Roger Martens en aan het oorlogsgedenkteken
Vroenhoven
• 18.00 u. Eucharistieviering in de Sint-Petrus
& Pauluskerk met toespraak ter nagedachtenis van de slachtoffers en oud-strijders
van beide wereldoorlogen met neerlegging
van bloemstuk aan het monument

Zondag 17 november
Kanne
• 10.30 u. Samenkomst in de kerk
• 10.45 u. Eucharistieviering in de SintHubertuskerk ter nagedachtenis van de
slachtoffers en oud-strijders van beide
wereldoorlogen; opgeluisterd door Kon.
Fanf. St-Cecilia. Aansluitend bloemenhulde aan het monument 1914-1918 en aan
het ereperk oud-strijders aan de Pruis

EERSTE PLEINTJE MET
TIEN NIEUWE
EEN VROUWELIJKE NAAM
INFORMATIEPANELEN AAN IN RIEMST
DE INGANGEN VAN ONZE
MERGELGROEVEN
Op tien verschillende locaties werden recent informatiepanelen geplaatst aan de
ingangen van de ondergrondse mergelgroeven in Riemst. Zo krijgen bezoekers
van de groeven een beter inzicht in de geschiedenis en de erfgoed- en natuurwaarden ervan.

Elk een eigen thema
Elk paneel heeft een specifiek thema gerelateerd aan de ondergrondse mergelgroeve
waarbij het zich bevindt. Zo staan er bij de
Roosburg in Zichen panelen over de champignonkweek, de mergelontginning, de Roosburgramp (1958) en de reddingswerken. Aan
de St.-Rochusstraat in Zichen wordt het verhaal verteld van de Pitjesberg, een aaneenschakeling van kleine kuilen. In Kanne bieden
de panelen informatie aan over de verbreding
van het Albertkanaal (waarbij groeve de Keel
aangesneden werd), de instorting van de Muizenberg, de Kasteelgroeve bij het Chateau
Neercanne en het eeuwenlange gebruik van
groeve Avergat. Ook de landschappelijk waardevolle ingang van de Grootberg aan de straat
het Avergat is uitgerust met een nieuw informatiepaneel.

Aansluitend op het artikel over de nieuwe pleinen in Riemst, verschenen in de
vorige editie van de 37zeventig, besteden we nu specifiek aandacht aan een
uniek pleintje dat ook in het afgelopen jaar ingehuldigd werd. Namelijk: het Triene-Cloesjeplein in Heukelom!

Triene Cloesje

Meer vrouw op straat

In het kader van het gemeentelijke pleinenplan werd het plein, gelegen voor de vrije
basisschool ’t Vogelnestje in Heukelom,
heringericht. De school mag sindsdien genieten van een modern pleintje met bijhorende
groenvoorzieningen. In de zoektocht naar een
naam voor het nieuwe pleintje, organiseerde
het gemeentebestuur een wedstrijd. Dankzij
de inzending van Paula Machiels uit Heukelom, kreeg het pleintje officieel de naam Triene Cloesjeplein.

Uit een onderzoek van televisiezender Canvas, uitgevoerd in acht grote Vlaamse steden,
bleek dat van alle straten die de naam van een
persoon kregen, er 85 procent naar een man
werd genoemd, en 15 procent naar een vrouw.
Sinds begin dit jaar werd naar aanleiding daarvan een campagne gelanceerd door Sofie Lemaire (actief op Canvas en Radio 1), die heet
#meervrouwopstraat. Met het Triene Cloesjeplein brengen ook wij meer vrouw op straat
en leveren we een bijdrage aan de stijging van
het vrouwelijke percentage in Vlaanderen. Triene Cloesje is trouwens de eerste vrouwelijke
naam voor een pleintje in heel Riemst!

De naam verwijst naar mevrouw Catharina
Tasset uit Heukelom. Zij schonk destijds haar
woning per testament aan de parochie, waar
vanaf mei 1937 de bewaarschool werd ingericht. Een verwijzing naar haar was volgens
de jury een passende naam, gezien het plein
net aan de school ligt.

Cultureel erfgoed
De installatie van de informatiepanelen gebeurde in het kader van het Europees jaar van het
Cultureel Erfgoed 2018. Een subsidie voor het
project ‘Het Mergelland van Vlaanderen’ werd
toegekend. Er werden ook een symposium en
rondleidingen georganiseerd, alsook een lespakket ontwikkeld voor de lagere scholen in
de gemeente.
Het doel van dit project is ons unieke mergelerfgoed meer in de spotlights zetten en het
gevoel van fierheid op ons erfgoed aanwakkeren. De nieuwe informatiepanelen kunnen ook
de basis vormen voor toekomstige wandel- of
fietsroutes.
De gemeente Riemst mocht hiervoor rekenen
op de inzet van de vrijwilligers van de Werkgroep Groevenonderzoek Riemst en de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven die
de informatie op de panelen hebben verzorgd.
Een welgemeende dank u!

De herinrichting van dit plein was goed voor
een investering van zo’n 12.000 euro.

VOORLEESWEEK
VAN 16 TOT 24 NOVEMBER

WAT TE DOEN IN NOVEMBER

De beste manier om leesplezier door te geven? Voorlezen! Doe je het fluisterend,
zingend, giechelend of dansend? Jong en oud geniet ervan. Tijdens de voorleesweek staat het belang én het plezier van voorlezen in de kijker. De voorleesweek
loopt van 16 tot 24 november en staat in het teken van ‘voorleesrituelen’.

Jouw evenement hier ook zien verschijnen? Geef je activiteit tijdig in via
Foto: Sien Verstraeten

PROGRAMMA’S 11-NOVEMBER HERDENKINGEN

Voorleesrituelen
Voorleesrituelen bestaan er in alle maten en
vormen. Soms gebeuren ze thuis, soms in de
klas of in het park. Elke avond een verhaaltje
na het tandenpoetsen, elke ochtend een leuk
fragment voor de schoolbel luidt, elke dag
een gedicht bij de groentepap in het kinderdagverblijf, elke zaterdagmiddag een sprookje bij oma op de schoot: het kan allemaal. Van
voorlezen een vaste gewoonte maken, daar
draait het om. Want van voorlezen kan je enkel beter worden. Een voorleesritueel is niet
alleen gezellig en knus, het is ook goed voor
je taalgevoel en je inlevingsvermogen. Wat is
jouw voorleesritueel?

Maak de juiste keuze
Ben je op zoek naar het ideale boek om voor
te lezen? Het bibteam helpt je graag in je
zoektocht. Bij ons vind je verrukkelijke avonturen, ver weg en dichtbij. Zowel in de peuterhoek, de kleuterhoek én in de jeugdafdeling (en zelfs de volwassenenafdeling) staan
geweldige boeken om voor te lezen aan elke
leeftijd.

1.500 PLANTJES VOOR KOM OP TEGEN KANKER VERKOCHT IN ONZE GEMEENTE

De Boekerij leest voor
Je staat er dus niet alleen voor. Ook in onze
bibliotheek kan je terecht voor een gezellig
voorleeshalfuurtje. Elke tweede woensdag
van de maand om 14:30 uur gaan we in De
Boekerij knus samenzitten om te genieten
van mooie, spannende en fantastische verhalen. Op woensdag 13 november lezen we
voor uit ‘De Gruffalo’. Woensdag 27 november is er een speciaal voorleeshalfuurtje XL,
dat duurt extra lang en is extra leuk. We hebben de Sint gevraagd of hij een voorleespiet
kan missen. Zou het lukken? Zou er een piet
komen voorlezen in onze bib?

• Ga voor een rookvrij huis. Roken in huis
is de grootste vervuiler van de binnenlucht. De
vervuilende stoffen in sigarettenrook kunnen
zich verspreiden in het hele huis, ze blijven
lang hangen en kunnen zich ook vastzetten
op meubels, stoffen en speelgoed. Wonen in
een huis waar gerookt wordt, vergroot de kans
op astma, middenoorontstekingen en wiegendood.
• Lees het etiket en kies bewust voor
schoonmaakproducten zonder gevarensymbool. Geef de voorkeur aan producten met een
(eco)label. Zo spaar je ook het milieu.

Bron: Logo Limburg vzw

SLIP- EN RIJVAARDIGHEIDSCURSUS OP 5/10 EN 6/10 IN RIEMST

Locatie: Café Het Patronaat, Kerkstraat
47, Zichen
Organisatie: ZVK Parais
Contactpersoon: Christophe Eycken –
0472/ 56 23 71 – christophe_eycken@
hotmail.com

KÔMMIK’
Parochiezaal St.-Petrus & Paulus
Vroenhoven wordt zaal "de Kômmik".
Locatie: Zaal ‘de Kômmik’, Pastoor
Counestraat 3, Vroenhoven
Contact: zaal.dekommik@gmail.com –
0498/ 36 52 80

VRIJDAG 01/11 EN
ZATERDAG 02/11 | 15U00
– 20U00 VAN HEI TOT BROEK –

GEFLITST

GENOELSELDEREN IN BEELD
Foto- en filmtentoonstelling over
Genoelselderen
Locatie: PCC Sint-Maartenshof, SintMaartenstraat 54, Genoelselderen
Organisatie: PCC Sint Maartenshof
Contactpersoon: Dominique Goossens,
sintmaartenshof@gmail.com
Prijs: 3 euro (inclusief 1 consumptie)

ZATERDAG 02/11 | 21U00

• Heb je last van onaangename geurtjes in
huis? Koop geen luchtverfrissers, maar
verlucht je woning. Leg ook best geen
wierookstokjes of geurkaarsen in je winkelmandje.
• Stook zo weinig mogelijk met je kachel
of haard. Bij verbranding komen allerlei schadelijke stoffen vrij. Stook je toch? Gebruik dan
onbehandeld hout en zorg voor een voortdurende aanvoer van verse lucht.
Op zoek naar meer info? Neem een
kijkje op www.gezondheidenmilieu.be en
www.bouwgezond.be
GEZINSDAG OP 13/10 IN HERDEREN

HOU RIEMST MAZELENVRIJ
Vaccinatiemomenten
Zaterdag 7 december
- voormiddag: Bilzen – Tongeren
- namiddag: Riemst – Hoeselt
Zaterdag 14 december
- voormiddag: Bilzen – Tongeren
- namiddag: Riemst – Voeren

Tijdens het genot van een kopje koffie
komt Notaris Mieke Neven ons belangrijke
dingen uitleggen over familie- en erfrecht.
Locatie: Zaal COC, Brugstraat z/n, Kanne
Contact: Marlou Jacobs - jacobs.marlou@
hotmail.be – 012 45 49 55
Prijs: leden ander trefpunt: 1 euro, nietleden: 2 euro

WOENSDAG 06/11 | 14U00
– 17U00 WORKSHOP AFRIKAANS
DANSEN
Locatie: Zaal De Bond, Bampstraat 8c,
Val-Meer
Organisatie: Jeugddienst Riemst,
Culturodroom
Contact: jeugd@riemst.be
Prijs: 5 euro

VRIJDAG 08/11 | 18U15 –
23U15 ST MAARTENSTOCHT 2019
Fakkeltocht door de straten van Kanne.
Op het einde kampvuur en warme
chocomelk en iets lekkers voor de kids.
Voor de ouderen iets sterkers. Prijzen
voor best verklede, mooiste lampion en
uitgehaalde biet.
Locatie: Zaal COC, Brugstraat z/n, Kanne
Organisatie: C.O.C.K. vzw (Cultureel
OntmoetingsCentrum onder de Kerk)
Contact: 0494 67 36 08
Prijs: gratis

ZATERDAG 09/11 | 13U30 –
16U30 WORKSHOP ‘VORMSNOEI

ZATERDAG 02/11 EN
ZONDAG 03/11 | 10U00 –
18U00 TENTOONSTELLING ‘30

ZATERDAG 09/11 | 20U11 –
03U00 CARNAVALSZITTING MET

JAAR HEEMKUNDE VAL-MEER’
Locatie: Zaal De Bond, Bampstraat 8,
Val-Meer
Organisatie: Heemkundige Kring ‘FallaMeirs’
Contact: 0477/ 54 58 94

BAL
Locatie: zaal KF Alliance, Steenstraat 12,
Kanne
Organisatie: CV De Witters Kanne
Contact: Philippe Beckers – cvdewitters@
gmail.com - 0473/ 96 11 62

ZONDAG 03/11 | 10U00
– 18U00 VAN HEI TOT BROEK –

ZONDAG 10/11 I 11U30 –
14U00 EN 17U00 – 20U30

RONDGANG KANNE met aansluitend
aan de school ‘Konijndorsen voor de
vrouwen’. Daarna is er verbranding en
afsluiting van de kermis.
Locatie: zaal Sint-Cecilia, Bejats 14,
Kanne
Organisatie: KFC Kanne
Contact: www.kfc-kanne.be

MAANDAG 04/11 | 19U45
SOEUR DOMINIQUE VIERT HAAR 70 JARIG KLOOSTERJUBILEUM

DINSDAG 05/11 | 14U00 –
16U00 KOFFIEKRANSJE

EN OPBINDEN LEIFRUIT’
Locatie: Oude pastorietuin, Onze-LieveVrouwstraat 13, Genoelselderen
Organisatie: Velt Zuid-Oost Haspengouw –
beweegt.velt.be
Contactpersoon : Wim Cornelis – wim.
cornelis1964@gmail.com of 0478/ 92 79
66
Prijs: gratis – inschrijven tot 8 november!

ZONDAG 03/11 | 14U30

Wees goed voorbereid
- vóór 25 november inschrijven
via de inschrijvingslink https://www.
eerstelijnszone.be/ZOLim/mazelenvaccinatie
- identiteitsbewijs en/of een klevertje
van de mutualiteit meenemen naar
de vaccinatiepost

Vanaf 19U45 kan je deelnemen aan het
traditionele vragenkwartier.
De agenda inkijken? Dat kan via www.
riemst.be/bestuur.

NAKERMIS KANNE
Drumband en Koninklijke Fanfare Sint
Cecilia Kanne vieren Nakermis in Kanne.
Fuif met DJ ‘De Gebroeders Baeten’.
Locatie: zaal Sint-Cecilia, Bejats 14,
Kanne
Organisatie: KFC Kanne
Contact: www.kfc-kanne.be

GENOELSELDEREN IN BEELD
Foto- en filmtentoonstelling over
Genoelselderen
Locatie: PCC Sint-Maartenshof, SintMaartenstraat 54, Genoelselderen
Organisatie: PCC Sint Maartenshof
Contactpersoon: Dominique Goossens,
sintmaartenshof@gmail.com
Prijs: 3 euro (inclusief 1 consumptie)

Zowel in Vlaanderen als in Europa zijn mazelen terug in opmars. Deze 'kinderziekte' is zeer besmettelijk en kan ernstige gevolgen hebben. Ook volwassenen
kunnen de ziekte nog krijgen. Om haar inwoners te beschermen, organiseert de
eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg in het najaar een mazelenvaccinatie-actie.

*ELZ ZOLim omvat de inwoners van Bilzen, Tongeren, Hoeselt, Riemst, Voeren en Herstappe.

DONDERDAG 31/10 | 21U00 –
03U00 HALLOWEEN PARTY

VRIJDAG 01/11 | 15U00
– 22U00 OPENING ZAAL ‘DE

• Maak slimme keuzes tijdens het poetsen. Heb je al die producten echt nodig?
Soms kan een spons of een microvezeldoek
wonderen doen. Of probeer eens natuurlijke
middelen, zoals azijn, citroensap of soda. Bij
het gebruik van spuitbussen wordt het product verneveld in fijne druppeltjes die je diep
inademt. Door te kiezen voor een fles met
schroefdop, vermijd je dit.

Ben jij geboren in de periode tussen
1970 en 1985? Dan ben jij mogelijk onvoldoende beschermd tegen
mazelen, wanneer je nog geen of
slechts één vaccin kreeg en nooit
mazelen doormaakte. Dit najaar
wordt jou gratis een (tweede) vaccin
aangeboden.
Indien je nog nooit gevaccineerd
werd, heb je twee vaccins nodig,
met een tussentijd van minstens een
maand. Je kan je ook laten vaccineren door je huisarts.
Heb je de mazelen ooit al doorgemaakt? Dan hoef je niet gevaccineerd te worden.

UiTdatabank. Meer info op www.riemst.be.

JAAR HEEMKUNDE VAL-MEER’
Locatie: Zaal De Bond, Bampstraat 8,
Val-Meer
Organisatie: Heemkundige Kring ‘FallaMeirs’
Contact: 0477/ 54 58 94

Wist je dat de lucht in je woning meer vervuild kan zijn dan de buitenlucht? Zonder
dat je het beseft, vervuil je de lucht binnen door de producten die je gebruikt of
nieuwe materialen die je in huis haalt. En dat kan een slechte invloed hebben op je
gezondheid.
Gelukkig kun je er zelf iets aan doen! Met onze
tips kun je aan de slag gaan om bewuster
producten en materialen te kiezen en te gebruiken. Door je woning daarbovenop ook nog
goed te ventileren en te verluchten, zorg je ervoor dat schadelijke stoffen zich niet opstapelen in je huis.

evenementen dienen vóór donderdag 8 november ingevoerd te zijn in de

VRIJDAG 01/11 | 14U00 –
20U00 TENTOONSTELLING ’30

Meer info? De Boekerij, Paenhuisstraat 13
riemst.bibliotheek.be
bib@riemst.be
012 44 03 50

HOU JE HUIS GEZOND

www.uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 29 november,

GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Locatie: Raadszaal gemeentehuis (1e
verdieping)

PASTADAG
Locatie: Voetbalkantine Membruggen, Op
Den Bonthof, Membruggen
Organisatie: Dames Membruggen VV
Contact en inschrijven: damesvoetbal_
membruggen@hotmail.com of via Wendy:
0473551822, via Fré: 0494619771

ZONDAG 10/11 | 14U00 EN
MAANDAG 11/11 | 14U00 –
22U30 GROTE KERMIS HERDEREN
Locatie: Openbare ruimte, Sint-Jansstraat,
Herderen

ZONDAG 10/11 | 20U00 –
23U00 GALACONCERT
Concert waarbij gastdirigenten de
harmonie komen dirigeren
Locatie: zaal ’t Paenhuys, Paenhuisstraat
11, Riemst
Organisatie: Koninklijke Harmonie Vreugd
in Deugd
Contactpersoon: Geert Theunissen Geert.theunissen@outlook.com - 0483/22
36 30

