WAT TE DOEN IN DECEMBER

012 44 03 02 of 0476 47 72 68, mark.vos@riemst.be
Spreekuren: elke dinsdag van 18.00 u. tot 19.00 u. in het
gemeentehuis of na afspraak

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

ACTIVITEITEN
DIENSTENCENTRUM
DE LINDE

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

DINSDAG 4/12 EN 18/12 |
9U30-11U30

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

DINSDAG 11/12 | 13U0016U00

CREA-WORKSHOP: EEN FIGUUR MET
GIPSVERBAND
Onder begeleiding van het Okra-Createam creëer je een prachtig beeld met
gipsverband. Minimum 8 deelnemers. Als
je geïnteresseerd bent, laat het dan zo
vlug mogelijk weten aan Okra Crea. Prijs:
9 euro – Okra-leden: 7 euro, inschrijven
Okra-Crea Limburg via crea.limburg@okra.
be of tel. 011 26 59 39

WOENSDAG 5/12 EN 19/12 |
13U30-16U30

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

GUY KERSTEN (CD&V)
1STE SCHEPEN
Plattelandsontwikkeling I Dorpsversterking |
Verkeersveiligheid I Mobiliteit I Openbaar Vervoer |
Landbouw I Middenstand en Economische Zaken
| Ruilverkavelingen | Inrichting Openbare Ruimte
012 23 22 06 of 0476 55 26 48,
guy.kersten@riemst.be

MARINA PAULY (CD&V)
Communicatie I Cultuur - Socio-Culturele
Verenigingen I Integrale Kwaliteitszorg Personen
met een handicap I Toegankelijkheid I Gelijke
Kansen | Gezin | Kinderopvang I Erfgoed I
Heemkunde
0475 93 90 04, marina.pauly@riemst.be

DE JEUGDRAAD HEEFT EEN
NIEUW LOGO!
Na een spannende wedstrijd werd
het nieuwe logo van de Jeugdraad
gekozen op de Algemene Vergadering. De winnaar is Kasper Konings
met zijn fris, uniek logo. Proficiat!
Wat vinden jullie er van?

Sport I Bibliotheek I Ontwikkelingssamenwerking |
Kermissen en Feestelijkheden Toerisme
012 45 60 23 of 0495 46 46 53,
christian.bamps@riemst.be

BERT CILISSEN (CD&V)

ZONDAG 23 DECEMBER | 17U00
HERDENKINGSMOMENT ROOSBURGRAMP
Locatie: kerk Zichen

MATHIEU EYCKEN (CD&V)
Leefmilieu I Duurzame Ontwikkeling |
Gezondheid en Preventie I Dierenwelzijn
Archeologie | Monumenten & Landschappen I
Archief | ICT & informatisering
012 45 67 04 of 0479 44 22 86,
mathieu.eycken@riemst.be

KATJA ONCLIN (CD&V)

En ook wetenschap komt aan
bod. Technopolis komt op 10, 11
en 13 december langs met hun
spannende en interactieve wetenschapsshow. De kleuters genieten
van een voorstelling ‘Spelen met
lucht’, het eerste tot derde leerjaar
maakt kennis met de voorstelling ‘Spelen met gassen’ en de
leerlingen van het vierde tot zesde
leerjaar leren meer over ‘Spelen met
druk’.
De voorstellingen worden gratis
aangeboden aan alle leerlingen in
het kader van het flankerend onderwijsbeleid, waarbij de gemeente
kwaliteitsvol onderwijs over de
netten heen wil ondersteunen en
garanderen.

CHRISTIAN BAMPS (CD&V)

Onderwijs/Volwasseneneducatie
Jeugd | Aankoopbeleid I Tewerkstelling
012 45 59 17 of 0495 79 88 47,
bert.cilissen@riemst.be

RIEMST MAAKT LEERLINGEN
WARM VOOR KLASSIEKE MUZIEK EN WETENSCHAP
De leerlingen van het 5de en 6de
leerjaar worden op 6 december
warm gemaakt voor klassieke
muziek met de schoolvoorstelling ‘Peter en de Wolf’. Dit is een
muzikale voorstelling, verzorgd en
gebracht door de muziekkapel van
de Belgische Luchtmacht o.l.v.
kapelmeester Matty Cilissen.

HEB JE TWEE MINUUTJES TIJD
VOOR ONZE CULTURODROOM?
Wil jij meebouwen aan de Culturodroom? Of gewoon jouw
mening en ideeën met ons delen,
zodat de activiteiten nog meer afgestemd worden op jullie wensen?
Neem twee minuutjes de tijd om
onze enquête in te vullen, in ruil krijg
je gratis inkom op één van onze
activiteiten. Surf naar
https://bit.ly/2RmEcxv of haal een
invulformulier af aan de balie van de
Villa of het gemeentehuis.

Voorzitter Sociaal Huis I Ruimtelijke
Ordening | Huisvesting-Woonbeleid |
Sociale Aangelegenheden | Senioren
0479 79 88 09, katja.onclin@riemst.be

HET GROEIPAKKET IS DE NIEUWE VLAAMSE KINDERBIJSLAG
EN NOG MEER
Vanaf 1 januari 2019 is de kinderbijslag niet langer een federale, maar
een regionale bevoegdheid. Elk
kind gedomicilieerd in Vlaanderen
krijgt vanaf dan een Groeipakket
met bedragen en eventuele toeslagen op maat van dat kind. Zo krijgt
elk kind maximale groeikansen.
FONS, zo heet de Vlaamse overheidsdienst die vanaf 1 januari het
Groeipakket gaat uitbetalen. Jij
hoeft niets te doen, FONS neemt
de betaling over en dat gebeurt
automatisch en zonder onderbreking. Er zijn vijf uitbetalingsactoren,
vier private en één publieke (FONS,
Infino, Kidslife, My Family, Parentia).
Meer info? www.fons.be – tel. 0800
944 34 – welkom@fons.be.

SCHRIJFMARATHON AMNESTY
INTERNATIONAL 2018
Brieven veranderen mensenlevens
en helpen onrecht de wereld uit.
Het hele jaar door voert Amnesty
International actie voor mannen,
vrouwen, kinderen van wie de
mensenrechten worden geschonden. Tijdens de Schrijfmarathon
in december schakelt de actiemachine van Amnesty een paar
versnellingen hoger: dan worden in
de hele wereld brieven geschreven
en andere acties ondernomen voor
een selectie van een tiental slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen.
Laat je stem horen en schrijf een
brief, of schrijf er tien. Deelnemen
kan tijdens de hele maand december! Meer info: www.amnesty-international.be/schrijfmarathon.
VRIJWILLIGERS 11.11.11. ACTIE:
BEDANKT!
Ook dit jaar trokken heel wat
vrijwilligers op pad voor de actie
11.11.11. Zo droegen ze hun
steentje bij aan de actie met thema
‘Allemaal mensen, op weg naar
beter’. Graag willen wij iedereen bedanken voor hun inzet. Jij maakte
de solidariteitsactie mee mogelijk!
KINDERBEGELEID(ST)ERS
GEZOCHT!
Heb jij een passie voor kinderen en
wil je graag als kinderbegeleid(st)
er werken? Wij zijn op regelmatige
basis op zoek naar medewerkers in
tijdelijk dienstverband, bv. voor vervangingen tijdens ziekte. Iets voor
jou? Geef een seintje via kinderopvang@riemst.be.

BELGIE(N) - BELGIQUE

GEMEENTELIJKE SLUITINGSDAGEN In de kerstperiode zijn onze
gemeentelijke diensten gesloten
van maandag 24 december tot
en met dinsdag 2 januari 2019.
De dienst Bevolking is wel geopend
op maandag 24 december van
9.00 u. tot 12.30 u. en op vrijdag
28 december van 9.00 u. tot 13.00
u. De Bibliotheek is die week wel
geopend op donderdag 27, vrijdag
28 en zaterdag 29 december. Hou
onze openingsuren in de gaten via
www.riemst.be/nl/bestuur/openingsuren.
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MARK VOS (CD&V)
BURGEMEESTER

Fijne
feesten!

HERINRICHTINGS
WERKEN TONGERSESTEENWEG GESTART P2
GEEF INBREKERS
GEEN KANS! P3
KERSTMIS IN DE DORPSRESTAURANTS P3
WEETJES P4
60STE HERDENKING
ROOSBURGRAMP P4

Voorwoord
De laatste maand van 2018 breekt aan
en dat betekent dat veel mensen tijd
vrijmaken voor gezelligheid, lekker eten

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

GEMEENTERAADSLEDEN
(per partij in alfabetische volgorde)
CD&V Joël L’Hoëst 0498 91 86 56, joellhoest@hotmail.com I
Mieke Loyens 0474 72 42 57, Mieke.loyens@skynet.be I
Peter Neven 0474 52 52 81, peter_neven@hotmail.com I
Jean Nicolaes 012 45 51 42 of 0497 06 01 39, jean.nicolaes@
telenet.be I Rachelle Onclin 0499 56 68 98, rachelle.onclin@
gmail.com I Davy Renkens 0494 61 89 99, davyrenkens@
hotmail.com I Anja Slangen 0479 40 20 46, anja.slangen@
hotmail.com
N-VA Anita Beusen 0497 18 40 52, anita.beusen@pandora.be
I Agnes Coenegrachts 0497 81 44 09, coenegrachtsagnes@
gmail.com I Etienne Gielen 0495 64 71 72, etienne.gielen@
telenet.be I Dirk Jacobs 0473 22 05 68, dirk.jacobs83@
telenet.be I Marc Konings 0472 86 73 54, marckonings@
msn.com I Jan Peumans 02 552 11 06 of 02 552 11 07,
jan.peumans@vlaamsparlement.be I Jo Ruyters 0496 20 60 15,
jo.ruyters@telenet.be
OPEN VLD Steven Coenegrachts 0477 36 81 11, steven.
coenegrachts@openvld.be I Jan Noelmans 0496 79 32 16, jan@
mathiasdeclercq.be I Ludwig Stevens 012 45 76 66 of 0473 34
64 55, ludwig.stevens@sterimed.be

LEES MEER ONLINE
WWW.RIEMST.BE/KALENDER

en familie. Samen met brandweerzone
Oost-Limburg geven we graag enkele tips

60STE HERDENKING
ROOSBURGRAMP
Op dinsdagochtend 23 december 1958 vond een verschrikkelijk
drama plaats in Zichen-Zussen-Bolder. De mergelberg Roosburg
stortte in. Het dorp werd overmand door paniek en verdriet. 18
mensen lieten het leven, waarvan elf hun definitieve rustplaats
vonden in de Roosburg. 60 jaar later blijft deze ramp een zwarte
pagina in het collectieve geheugen, in het bijzonder voor de vele
nabestaanden.

Menselijke en
economische ramp
De Roosburg betekende welvaart
voor Zichen-Zussen-Bolder. Eerst
werkte men er als blokbrekers nadien in de champignonkwekerijen,
die op het moment van de ramp
één van de belangrijkste waren in
West-Europa. Zo’n 80% van de nationale productie kwam uit deze kwe-

kerijen. Ruim 200 mensen waren
er tewerkgesteld en bijna evenveel
mensen werkten in de toeleverende
bedrijven. Het dorp kreeg te kampen met een grote werkloosheid en
erger nog: een verschrikkelijk mensenleed. 18 gezinnen verloren een
geliefde, het werd een bijzonder
verdrietige kerstperiode, die we ook
vandaag de dag niet mogen vergeten.

SP.A/GROEN Ivo Thys 0477 35 12 91, ivothys@telenet.be

om die feestdagen ook veilig te laten verlopen. Want een fijn eindejaar, is een veilig
eindejaar.

Herdenkingsmoment op
zondag 23 december

De werken aan de Tongersesteenweg
zijn ondertussen gestart, dit najaar doen
voornamelijk de nutsmaatschappijen hun

Om de slachtoffers te eren blijven we
deze ramp herdenken. Daarom komen we op zondag 23 december,
om 17.00 u. samen in de kerk van
Zichen voor een ingetogen herdenkingsmoment. Met een programma
rond muziek en verhalen ontmoeten
we elkaar, halen we herinneringen
op en gedenken we de slachtoffers.

werk. Vanaf volgend voorjaar starten het

Boek verkrijgbaar bij de
dienst Toerisme.

opgemerkt in het straatbeeld? Alle deel-

Wil je meer weten over de Roosburgramp? Vital Medaerts schreef
het boek “Roosburgramp, 50 jaar
later”. Dit boek is verkrijgbaar bij de
dienst Toerisme, Tongersesteenweg
8, Riemst.

Zo schrikken we inbrekers, zeker in de

Agentschap Wegen en Verkeer en Infrax
aan de herinrichtingswerken. Wij trachten
u zo goed mogelijk te informeren over de
stand van zaken via bewonersbrieven en
onze website.
Heb je onze WhatsApp raamstickers al
nemers van de WhatsApp buurtpreventienetwerken kunnen er gratis één afhalen.
winterperiode, af. Samen houden we onze
buurten veilig.
Tot slot ontdek je in deze 37Zeventig een

IN DE KIJKER

EEN FIJN EINDEJAAR,
IS EEN VEILIG EINDEJAAR!
De gezelligste tijd van het jaar komt
eraan. We komen samen met familie
en maken het extra knus in huis. Bijkomende sfeerverlichting, een kerstboom, lekkers uit de fondue of frietketel,.. maken het feest compleet. Dit is
niet altijd zonder gevaar. Volg onderstaande tips om brand te voorkomen.
Zo geniet je op een veilige manier van
het eindejaar!

Gouden regel: blijf erbij
Met deze basisregel, kan je veel ellende voorkomen: laat nooit kaarsen, sfeerverlichting,
een fondue of frietketel,… onbewaakt achter.
Ook potten op het vuur of een hete oven, hou
je best in de gaten. Zo kan je onmiddellijk reageren als het toch onverwachts fout loopt.

Voorzichtig met elektrische toestellen, snoeren en verlichting
Bijna alle elektrische apparaten worden warm
bij gebruik. Wanneer die warmte niet goed
weg kan, is er brandgevaar. Kies best voor
LED-verlichting, die lampjes worden minder
warm. Hou brandbare materialen uit de buurt
van halogeenspotjes, laat de TV niet onnodig
aan staan en rol verlengsnoeren steeds volledig af.

interview met een unieke Riemstenaar!
Ik wens jullie alvast hartelijke, warme
feestdagen.

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE
Mark Vos
Burgemeester

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

www.riemst.be

Kerstboompracht
Welke kerstboom kies ik? En waar zet ik hem
het beste? Enkele tips:
• Bij een ‘echte’ kerstboom is de veiligste
keuze een kerstboom in volle grond met
veel aarde. Geef hem dagelijks water, zo
verdort hij niet en heb je minder kans op
brandgevaar.

• Heeft je kerstboom toch een afgezaagde
stam, maak dan een inkeping onderaan de
stam en plaats deze in een emmer of bak
met water om uitdroging te voorkomen.
• Kies je voor een kunstkerstboom, kijk dan
op de verpakking of deze gemaakt is van
niet ontvlambaar materiaal of met een
brandvertragend product werd behandeld.
• Wees voorzichtig met verlichting en elektrische snoeren in en rond je kerstboom.
Schakel ’s nachts, en voor je weggaat, altijd alle lampjes uit. Plaats zeker nooit kaarsen in de buurt van een kerstboom!
• Zet je kerstboom uit de buurt van brandbare materialen zoals gordijnen of zetels. Geef
hem een mooi plekje, weg van deuren en
trappen. Zo hou je een vluchtweg naar buiten vrij!

Wat met vuurwerk?
Gebruik vuurwerk steeds veilig en met mate.
Koop wettelijke en veilige producten bij een
bekend en betrouwbaar specialist. Verpak
het vuurwerk gepast en bewaar het thuis op
een koele, droge plaats. Bereid het afsteken
van vuurwerk goed voor. Lees de gebruiksaanwijzing, kies voor een open plaats, blijf
op een veilige afstand en voorzie voldoende
blusmaterialen. Hou kinderen zeker uit de
buurt!
Denk ook aan alle huisdieren. Elk jaar zijn er
dieren die uit schrik weglopen of ontsnappen
uit de weide. Zet je dieren best op stal, hou
ze binnen en laat ze desnoods op voorhand
wennen aan het geluid van vuurwerk door geluidsfragmenten. Wist je trouwens dat er ook
stil vuurwerk bestaat? Hierbij is slechts een
zachte knal hoorbaar, het is bijgevolg huisdiervriendelijk!

Denk ook aan de wettelijke afspraken. Het
politiereglement bepaalt dat feestvuurwerk, knalbussen, voetzoekers en rookbussen enkel afgestoken mogen worden
op nieuwjaarsnacht tussen 23.30 u. en
01.00 u. Op andere dagen moet hier steeds
een vergunning voor aangevraagd worden.

Lekker én veilig koken
Woningbranden beginnen vaak in de keuken.
Meestal ontstaan die door een vlam in de pan
of wanneer vet oververhit raakt. Ververs frituurvet na 10 beurten en reinig de vetfilter van
de dampkap minstens om de drie maanden.
Bij brand, zal dat vet immers snel vuur vatten.
Zorg dat het vet in je frietketel of fondue helemaal afgekoeld is, voor je het toestel weer
opbergt in een kast of in de buurt van brandbare materialen.
Ga je een maaltijd bereiden op mobiele kooktoestellen op gas of olie? Wees extra voorzichtig, gebruik alleen technische toestellen
die in orde zijn en lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing.

Wat bij brand in de keuken?
Mocht er toch brand ontstaan in de keuken,
dan blus je vlammen in een pan, fonduetoestel of frietketel nooit met water! Hierdoor zal
een steekvlam ontstaan. Gebruik wel een
blusdeken, een schuimblusser, een deksel of
een licht vochtige doek of dweil (geen natte!)
Schakel ook onmiddellijk het fornuis, de
dampkap of de stroomvoorziening uit. Of
probeer voorzichtig de stekker uit het stopcontact te trekken. In Nood? Bel 112!
Dit artikel kwam tot stand i.s.m. Brandweerzone Oost-Limburg.

HERINRICHTINGSWERKEN
TONGERSESTEENWEG
GESTART
Volgend voorjaar vervolledigen het Agentschap Wegen en Verkeer en Infrax de
herinrichting van de Tongersesteenweg (N79). Het gaat om het derde en laatste deel van de vernieuwing van de doortocht Riemst-centrum. Eerst starten de
nutsmaatschappijen met de nodige aanpassingen, vervolgens krijgt de weg een
gescheiden rioleringsstelsel en een vernieuwing van de wegopbouw.

Werken nutsmaatschappijen tot
eind 2018
Het projectgebied loopt vanaf de dienst Toerisme (Villa Neven) tot aan de ruilverkavelingsweg
aan de beschermde hoeve De Lindeboom.
Eind oktober startten de nutsbedrijven hun
werken voor de verplaatsing en vernieuwing
van hun ondergrondse distributieleidingen
voor elektriciteit, water, gas en telecom. De
werken duren ongeveer 3 maanden, waarvan
anderhalve maand aan de oneven zijde van de
weg en anderhalve maand aan de zijde met
even huisnummers.

De hinder voor het verkeer blijft in deze periode
beperkt aangezien er hoofdzakelijk aan de buitenzijden van de weg wordt gewerkt. Dit doet
men niet aan beide kanten van de weg tegelijk, dus het verkeer kan steeds in elke richting
doorrijden. Om bepaalde werkzaamheden te
kunnen uitvoeren kan de aannemer wel tijdelijk
over een beperkte afstand één rijstrook beurtelings innemen. Als dit nodig is, doet men dat
buiten de spitsuren. Het verkeer kan dan beurtelings passeren via tijdelijke verkeerslichten.
Zowel fietsers als voetgangers zullen de werfzone zo optimaal mogelijk kunnen passeren.
Inritten voor woningen blijven vrij. Indien het

WAT TE DOEN IN DECEMBER
noodzakelijk is om tijdelijk een inrit in te nemen
bij de aanleg van sleuven, wordt u tijdig verwittigd via een bewonersbrief.

Herinrichtingswerken vanaf maart
2019
Vanaf volgend jaar starten de herinrichtingswerken. Er worden nieuwe waterleidingen aangelegd, er komt een gescheiden riolering en
een volledig nieuw wegdek met twee versmald
ogende rijstroken. De herinrichting is in dit opzicht uniform aan deze van de Maastrichtersteenweg. Daarnaast komt er bij het binnenrijden van het centrum een asverschuiving met
poorteffect en een groene middenberm. Ook
wordt er de nodige aandacht besteed aan voldoende parkeerruimte en groenvoorzieningen.

Meer informatie?
Bewoners worden steeds geïnformeerd over
de volgende fases van de werken, dit via een
inwonersbrief bedeeld in de projectzone. Hieraan gekoppeld organiseren we een infomoment voor alle bewoners en handelaars binnen
de projectzone en in de nabije omgeving. De
exacte datum en locatie wordt later meegedeeld.
Ondertussen kan u voor informatie over het
project terecht op de webpagina www.wegenenverkeer.be/riemst. Hier kan je je ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief, zo ontvang je
alle informatie meteen in je mailbox.
Voor verdere vragen kan u terecht bij tom@bereikbaarheidsadviseur.be of tel. 011 433 855.

Kolonel-vlieger Jeroen Poesen werd aangesteld als baas van Kleine-Brogel, wellicht de belangrijkste operationele en strategische eenheid van het land. We lieten
de kans om deze bijzondere Riemstenaar te interviewen dan ook niet onbenut.

Al van jongs af aan deed ik aan modelbouw
van vliegtuigen en ging ik naar airshows kijken. Ook heb ik me steeds grondig voorbereid op de selectieproeven, zo droeg ik tijdens
fuiven altijd oordopjes. Een piloot moet geen
supermens zijn, maar wel in alle disciplines
een goede gemiddelde score halen. Toen ik
piloot werd, was dat een hoogtepunt voor
mij. Daarna heb ik een gevarieerd traject afgelegd, dat stapsgewijs gegroeid is. Na verloop van tijd heb je veel ervaring en ideeën
opgebouwd die je ook vanuit een managementperspectief kan gebruiken om je organisatie te verbeteren en zo ben ik gegroeid naar
deze functie.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen?
Het personeelsbestand bij Defensie neemt
af, het is een uitdaging om mensen te blijven motiveren en dat tekort ook intern goed
op te vangen. Daarnaast blijft het onze core
business om er permanent te zijn voor de bevolking en hen te verzekeren dat we hen de
nodige bescherming bieden en onze nationale belangen en waarden verdedigen, zowel in
België als in het buitenland.

Welke boodschap wil je geven aan
iemand met interesse in een functie bij
Defensie?
Dat een job bij Defensie in het algemeen en bij
de Luchtmacht in het bijzonder, veel perspectieven biedt en je er veel richtingen mee uit
kan. Er is veel werkzekerheid, je kan aan de
slag als piloot maar ook in beveiliging, techniek, als luchtverkeersleider, brandweer, of in
de algemene ondersteuning,.. We besteden
ook veel aandacht aan het trainen van onze

Ik ben trots op mijn afkomst uit Riemst en heb
een sterk Limburg-gevoel. Defensie is één
van de voornaamste werkgevers in deze provincie en is ruim vertegenwoordigd doorheen
gans Limburg met Saffraanberg, Leopoldsburg en Kleine-Brogel als zwaartepunten. Dit
biedt diverse kansen: het nastreven van een
nauwe, begripvolle band tussen Defensie en
de Limburgse bevolking, het motiveren van
de Limburgse jeugd voor een carrière bij Defensie, een transparante samenwerking met
de lokale overheden en het zoeken naar lokale samenwerkingsmogelijkheden met Limburgse ondernemingen.
Wij wensen Jeroen alvast veel succes!

UiTdatabank. Meer info op www.riemst.be.

Wekelijks smullen in het dorpsrestaurant
Heb jij onze dorpsrestaurants al eens bezocht? Je kan er wekelijks terecht voor een
gezonde maaltijd én goed gezelschap. Elke
dinsdag om 12.00 u. in het Parochiaal Centrum in Vlijtingen, elke woensdag om 12.00
u. in het C.O.C.K.-lokaal in Kanne en elke
donderdag om 12.00 u. in Dienstencentrum
De Linde.

dorpsrestaurant in Riemst kan dit via Dienstencentrum De Linde (Paenhuisstraat 11 –
tel. 012 21 46 98).

Vier je mee Kerstmis?
Op 18, 19 en 20 december steken de vrijwilligers een extra handje uit de mouwen,
om jullie te verwennen met een uitgebreid
kerstmenu. Je mag je verwachten aan een
voorgerecht, soep, hoofdgerecht, en kerstdessert. En dat alles voor de betaalbare prijs
van 5 euro!
Opgelet: wees op tijd met je inschrijving, er
kunnen maximaal 200 deelnemers toegelaten worden, zodat iedereen voldoende plaats
heeft en de vrijwilligers alle maaltijden kunnen
verwerken. Ook kunnen er geen inschrijvingen van verenigingen meer geaccepteerd
worden, individueel of per koppel reserveren
kan wel.

Haal je quotum huisvuilzakken af vóór
31 december. In het gemeentehuis kan
je hiervoor nog terecht tot vrijdag 21
december, 13.00 u. Bij de lokale handelaars kan je terecht tot eind december.

20/10 VERWENDAG DE BOEKERIJ

GEFLITST

Samentuiniers Riemst op bezoek bij collega’s van Bilzen, Hoeselt en Lanaken.

ECOLOGISCH TUINIEREN
IN SAMENTUIN WARMOES

Tuinieren is hip: je kweekt je eigen gezonde groenten, je beweegt, beleeft plezier
en ook je kinderen genieten mee. Wat je zelf kweekt, smaakt lekkerder! De samentuin Warmoes is een plek om te ontspannen, te wandelen, stil te zijn, te leren,
te oberserven en te tuinieren op maat en naar eigen kunnen. Iets voor jou? Kom
in januari naar onze basiscursussen!

Gelegen aan de Welzijnscampus

Wat is ecologisch tuinieren?

Samentuin Warmoes is gelegen op het perceel tussen de gemeentelijke basisschool De
Klinker en het Woonzorgcentrum Eyckendael
in Riemst. Zo maakt het deel uit van de Welzijnscampus, een levendige ontmoetingsplek
tussen jong en oud dankzij de combinatie van
zorgverlening, dienstenaanbod, wonen, werken en ontspannen. Het Dienstencentrum,
Het Sociaal Huis, De bibliotheek, het dorpsrestaurant en tal van andere voorzieningen liggen op wandelafstand. De samentuin is een
initiatief van het Sociaal Huis Riemst, i.s.m. de
gemeente Riemst, Limburg.net, de Vlaamse
Landmaatschappij en Velt. Op de site komen
tien tuintjes van +/- 60 m2.

Bij ecologisch tuinieren werk je met de natuur
mee, in plaats van er tegenin te werken. Spitten en spuiten is niet meer nodig door goede
inzichten en technieken. Je werkt dus minder,
maar slimmer voor een mooie, gezonde opbrengst.

Planning van de werken
Momenteel is enkel de omheining geplaatst op
de site, maar hier komt snel verandering in. De
structurele werken, waarbij de individuele percelen en de paden aangelegd worden, starten
dit najaar. Op die manier zijn de tuintjes vanaf
januari helemaal klaar voor gebruik!

Kom naar onze basiscursus!
Vanaf januari starten 10 tuiniers, maar onze
basiscursussen zijn geschikt voor alle inwoners van Riemst met interesse in tuinieren. De
cursus bestaat uit vier sessies die doorgaan
op:
• 8 januari: je tuin indelen, klaarmaken en bewerken
• 15 januari: compost maken en gebruiken.
Je bodem bedekken.
• 22 januari: helpers in de tuin.
• 29 januari: onkruid mijden. Slim water geven.
De lessen vinden plaats in het vergaderlokaal
van zaal ’t Paenhuys, telkens van 19.00 u. tot
21.00 u. De cursus is gratis, inschrijven kan via
het Sociaal Huis Riemst (tel. 012 45 41 72 –
anja.theunissen@riemst.be), vóór 21 december.

Heb je een rol huisvuilzakken
over? Ruil ze tot 21 december
in bij de milieudienst tegen
LimbU. Registreer je op
www.mijnlimbu.be om de
waarde van je huisvuilzak
te verzilveren in een cadeaucheque, pmd-zakken,…

GEEF
INBREKERS
GEEN KANS!

In 2017-2018 waren er in de periode van
november tot februari 29 woninginbraken in
Riemst. In diezelfde periode in 2016-2017
waren dat er 59. We merken dus een daling op, maar toch blijven de wintermaanden
piekmaanden in het aantal woninginbraken.
Wees daarom extra alert. Schakel een diefstalpreventieadviseur in, maak een inventaris
op van je waardevolle spullen en neem desnoods mechanische maatregelen in je woning. Ontdek allerlei tips op www.1dagniet.
be/preventietips/.

WhatsAppbuurtpreventienetwerken
Via een WhatsAppgroep in jouw buurt kan je
een oogje in het zeil houden en je buurt daarmee veiliger maken. Dat is het uitgangspunt

CARNAVALSBAL
Locatie: Zaal Sint-Jan, Sint-Jansstraat 16,
Herderen
Organisatie: CV De Keuj

RESTAURANTDAG JUDOCLUB JIGO
RIEMST
‘s middags of ‘s avonds. Keuze tussen
mosselen, vidé, stoofvlees of vegetarisch.
Locatie: Zaal ‘t Paenhuys, Paenhuisstraat
11, Riemst
Organisatie: Judoclub Jigo Riemst

TENTOONSTELLING PROVINCIALE
NEERHOFDIEREN
Locatie: PCC Millen, Tikkelsteeg 7
Organisatie: Koninklijke
Neerhofdierenvereniging De Parel
Contactpersoon: Henri Schoofs – gsm
0472 52 46 41

ZATERDAG 8/12
APRÈS-SKI PARTY
Organisatie: Membruggen V&V
Locatie: Kantine, Op den Bonthof 2a,
Membruggen
Contactpersoon: Jos Rouffa – gsm. 0497
78 75 37

22/10 TOT 26/10 WEEK VAN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

ZATERDAG 08/12 | 16U00
TOT 2U00 EN ZONDAG 09/12
| 14U00 TOT 22U00
KERSTHAPPENING
Eet- en drinkstanden door verenigingen
van Herderen.
Locatie: Sporthal Hirtheren, SintJansstraat 8c, Riemst

MAANDAG 10/12 | 19U45
GEMEENTERAAD
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
‘agenda’.

Annemie Crommen, coördinator
WhatsAppbuurtpreventie Herderen

De donkere wintermaanden zijn de ideale gelegenheid voor inbrekers om hun slag
te slaan. Dat staan de inwoners van Riemst niet toe! Onze buurtpreventienetwerken zijn ondertussen actief in alle deelgemeentes, met een totaal van 699 deelnemers. Ook in het straatbeeld worden die digitale netwerken steeds meer zichtbaar.
Zo deelden we in navolging van het inbraakpreventieplan raamstickers uit aan alle
deelnemers.

Neem je voorzorgen

ZATERDAG 15/12 | 20U11

SPORTIEVE WANDELING TE
WINTERSLAG
Afstanden: 13-20 km.
Vertrek: 8.00 u. – Carrefour Tongeren
Locatie: C-mine Winterslag, Evence
Coppéelaan 91, Genk
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren –
Riemst
Contact: Roger Stassen tel. 012 23 02 85

VRIJDAG 7/12 TOT ZONDAG
9/12 | 18U00

Vraag, melding of klacht over
afval? Je kan ook terecht bij
Limburg.net!
Wist je dat je voor een klacht of melding over
de niet-ophaling van huisvuil, pmd, grofvuil,
gft,… ook terecht kan bij Limburg.net? Ook
voor meldingen van overvolle glascontainers, sluikstorten of andere meldingen over
afval kan je hen contacteren via het gratis
nummer 0800 90 720 – info@limburg.net of
geef je melding door via www.limburg.net/
meldingen.

ZATERDAG 1/12 | 8U00

ZONDAG 2/12 | 12U00 TOT
20U00

DENK AAN JE QUOTUM
HUISVUILZAKKEN 2018!

Hoe werd de aankondiging van de
aankoop van het nieuwe F-35 gevechtstoestel ontvangen in Kleine-Brogel?

Wat betekent het voor u om als Riemstenaar in eigen provincie een belangrijke eenheid te leiden?

evenementen dienen vóór dinsdag 4 december ingevoerd te zijn in de

6/10 SLIPCURSUS

MILIEU

werkkrachten. Het is een aantrekkelijke job,
waarbij je veel van de wereld te zien krijgt en
uitzonderlijke situaties tegenkomt. Wij trachten onze mensen daar optimaal bij te begeleiden en op voor te bereiden.

Deze belangrijke beslissing heeft een duidelijk waarneembare golf van voldoening, vertrouwen en motivatie doorheen onze basis
gestuwd. De komende jaren zullen wij ons
in eerste instantie blijven concentreren op
het behoud van de goede conditie van onze
F-16’s, maar het is evident dat dankzij de
komst van de F-35 (vanaf 2023) de vliegbasis
Kleine-Brogel een veelbelovende toekomst
tegemoet gaat.

uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 28 december,

Het hele jaar door geniet je in de dorpsrestaurants van lekkere, betaalbare maaltijden. Tijdens de kerstperiode doen we daar een schepje bovenop en verwennen
de vrijwilligers je graag met een uitgebreid kerstmenu. Gezelligheid verzekerd!

Om deel te nemen aan het dorpsrestaurant
van Kanne dien je vooraf een maaltijdbon aan
te kopen bij drankenhandel Epding (Brugstraat 44) of telefonisch te reserveren via het
Sociaal Huis (Paenhuisstraat 15, tel. 012 44
09 10) of je kan in het dorpsrestaurant zelf
reserveren. Ook voor het dorpsrestaurant
in Vlijtingen kan je reserveren via het Sociaal Huis of in het dorpsrestaurant. Voor het

RIEMSTENAAR
JEROEN POESEN BAAS
VAN KLEINE-BROGEL
Welke weg heb je afgelegd van jonge
knaap in Riemst, tot waar je nu staat?

KERSTMIS IN DE DORPSRESTAURANTS

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

DONDERDAG 13/12 | 20U0022U00
26/10 HERDENKINGSMOMENT DODENDRAAD

van het burgerinitiatief buurtpreventie via de
smartphone. Wil jij ook graag toetreden tot
een bestaande burgerpreventiegroep in jouw
deelgemeente? De gemeente Riemst en politie Bilzen-Hoeselt-Riemst ondersteunen je
graag. Surf naar www.riemst.be/nl/wonen/
veiligheid-en-preventie/diefstalpreventie/inbraakpreventie/whatsapp-buurtpreventie en
schrijf je in.

ZATERDAG 15/12 | 15U00
TOT 18U00
KERSTMARKT WZC HUYSE
ELCKERLYC
Locatie: Trinellestraat 23, Millen
Organisatie: WZC Huyse Elckerlyc

Zichtbaar in het straatbeeld
Om inbrekers te laten weten dat er zo’n digitaal netwerk actief is, lanceerden we verkeersborden langs de straten. Dit wordt nu
uitgebreid met raamstickers. Zo laat je zien
dat jouw buurt in de gaten gehouden wordt.
De stickers zijn verkrijgbaar via de coördinator
van jouw WhatsAppgroep of aan het onthaal
van het gemeentehuis.

NAJAARSCURSUS BLOEMSCHIKKEN
Lessen bloemschikken door een gedreven
lesgeefster van de Gezinsbond Vlijtingen
die je leert werken met seizoensgebonden
snijbloemen.
Locatie: Parochiaal centrum,
Kloosterstraat 18, Vlijtingen
Organisatie: Gezinsbond Vlijtingen
Contact: 012/45 23 95 of jozeph.
simons1@telenet.be

26/10 CULTURODROOM: SILENT PARTY

ZATERDAG 15/12 | 12U00
BUSREIS NAAR LEUVEN KERSTWANDELING
Vertrek 12U00
Locatie: parking de Motten (kant Velinx)
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren Riemst
Reservatie en info: Vicky Smits 012/ 23
02 85

ZONDAG 16/12 | 8U00
RECREATIEVE WANDELING TE SINTTRUIDEN
Afstanden: 7-10-13-20 km
Vertrek vanaf 8.00 u.
Locatie: Domein Terbiest,
Hasseltsesteenweg 103, Sint-Truiden
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren Riemst
Contact: 012 45 57 67 of marc.luyck1@
gmail.com

ZATERDAG 22/12 | 9U00
WAFELVERKOOP K.F. DE VRIJE
BURGERS
De jonge muzikanten verkopen wafels ter
ondersteuning van de jeugdwerking
Locatie: Zaal De Vrije Burgers Val-Meer
Organisatie: K.F. De Vrije Burgers Val-Meer

ZATERDAG 22/12 | 18U00
BIERDAG
Organisatie: PJZB
Locatie: Tent, Kerkstraat, Zichen
Contactpersoon: Yannick Jacobs –
yannickjacobs60@hotmail.com

ZONDAG 23/12 | VANAF
10U00
KERSTMARKT VLIJTINGEN
Locatie: Kinstraat 6a, Vlijtingen
Organisatie: Verenigd Vlijtingen
Contactpersoon: Gani Rouflart – gsm.
0477 75 53 56

ZONDAG 23/12 | 16U00 TOT
20U00
KERSTCONCERT
Gezellig Kerstconcert met optreden
van Drumband, Fanfare, Jongeren en
Toneelvereniging
Locatie: zaal Sint-Cecilia, Bejats 14,
Riemst
Organisatie: Koninklijke Fanfare Sint
Cecilia Kanne

ZONDAG 30/12 | VAN 7U00
TOT 15U00
WINTERTOCHT
Afstanden: 4-6-8-12-17-21 km
Vertrek tussen 8.00 u. en 15.00 u.
Locatie: V.I.I.O. Humaniora-college, SintTruidersteenweg 17, Tongeren
Organisatie: Wandelvrienden Tongeren Riemst
Contact: Roger Stassen 012/23 02 85

MAANDAG 31/12
NEW YEAR’S EVE
Locatie: Zaal ’t Paenhuys
Contactpersoon: Inge Vanherf –
info@2cooks4you.be

