
EEN 
KNOTSGEKKE  

KROKUS-
VAKANTIE

VOOR KINDEREN

OPROEP : VERSIER JOUW HUIS TIJDENS DE KROKUSVAKANTIE!
Normaal gezien is de krokusvakantie één groot carnavalsfeest. Jammer genoeg 
kunnen we het dit jaar niet vieren zoals anders. Maar om de carnavalsfeer 
levendig te houden, vragen we om jouw huis tijdens de krokusvakantie te 
versieren in carnavalthema (tekeningen, maskers, kostuums…). Iedereen heeft 
nood aan een frisse neus en op die manier kunnen we de dagelijkse wandeling 
ineens een stuk spannender maken voor iedereen. 

ONTDEK ALLE ACTIVITEITEN 
VOOR 6 TOT 12 JARIGEN
IN DE GEMEENTE RIEMST 
DEZE KROKUSVAKANTIE.



WORKSHOP  
JUNIOR DRONEPILOOT 
10-12-JARIGEN
Drones zijn supercool! Een drone is een kleine 
helikopter zonder piloot. Je bestuurt een drone 
van op afstand met een afstandsbediening. 
Tijdens deze workshop leren jonge piloten op 
een speelse manier met een drone vliegen. Op 
het einde van de workshop voeren de kinderen 
zelfs een échte vluchtmissie uit en behalen ze hun 
certificaat “Junior dronepiloot”. 

De workshop is ook toegankelijk voor kinderen 
met een beperking. 

Voor wie? Kinderen geboren in 2009, 2010, 2011.

Waar? Sporthal ‘Hirtheren’, Sint-Jansstraat 8a,  
3770 Herderen.

Wanneer? Donderdag 18 februari 2021.

Hoe laat? 09.00u. - 11u30u. / 12.00u. - 14.30u. / 
14.14u. - 17.15u. 3 sessies van telkens 2u30min – 
max. 8 kinderen per sessie

Deelname prijs: 15 euro.

Meenemen? Koekje en drankje.

Belangrijk: In de sporthal zijn schoenen met 
witte zolen of non-marking zolen verplicht.

Inschrijven:
Enkel online, vanaf 24 JANUARI om 09.00u.
via www.riemst.be of webshopriemst.recreatex.be

Meer info via: 0479 10 88 62, 012 440 372  
of jeugd@riemst.be

SPORTDAGEN KROKUS
Voor wie / wanneer?
15/02: 5-6 jarigen (geb.jaar 2015/2016)
16/02: 7-9 jarigen (geb.jaar 2012/2013/2014)
17/02: 10-12 jarigen (geb.jaar 2009/2010/2011)

Waar? Sporthal “Hirtheren”,Sint-Jansstraat 8a,
3770 Herderen. 

Hoe laat? 10.00u. – 15.00u.
Opvang mogelijk voor en na sportdag:  
08.30u. – 09.45u. / 15.15u. – 16.30u.

Deelname prijs: 4 euro – opvang: 3,04 euro.

Inschrijven:
Enkel online, vanaf 24 JANUARI om 09.00u.
via www.riemst.be of webshopriemst.recreatex.be

Meer info via: 012 440 346 of sport@riemst.be

V.
U.

 : 
M

ar
k 

Vo
s |

 sc
he

pe
n 

va
n 

Co
m

m
un

ic
at

ie
 | 

M
aa

st
ric

ht
er

st
ee

nw
eg

 2
b,

 R
ie

m
st

Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 Riemst  |  tel. +32 12 44 03 06, fax +32 12 44 03 09 
gemeentebestuur@riemst.be  | www.riemst.be 

WANDEL MEE MET 
DE MUZIEKACADEMIE 
Van zaterdag 6 februari (Dag van 
de academie) tot 22 februari stelt 
Muziekacademie Voeren-Riemst twee 
interactieve wandelroutes open. Je kan 
kiezen voor een wandeling van 2 of 5 km 
doorheen Val-Meer. Beide wandelingen 
starten en eindigen aan Zaal De Bond 
(Bampstraat 8, Riemst) en kunnen eender 
wanneer gewandeld worden. Tijdens de 
wandeling vind je op bepaalde plekken 
QR-codes en een kunstwerk, gemaakt door 
leerlingen. Bij elke QR code hoor je een deel 
van een verhaal met achtergrondmuziek of je 
hoort een liedje, gezongen door de leerlingen 
muziekleer. 

Check www.academievoerenriemst.be  
voor alle informatie.

TIPS & TRIPS  
VOOR KINDEREN  

EN TIENERS


