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Voorwoord
Beste Riemstenaar,

Voortaan zal je in deze 37Zeventig een 
voorwoord lezen dat afwisselend ge-
schreven is door één van de leden van het 
college van burgemeester en schepenen. 
Op die manier geven we je elke maand 
een overzicht van het belangrijkste nieuws 
uit Riemst, geschreven vanuit een andere 
invalshoek. 

Je merkt het al snel, deze editie is een 
zomeruitgave: boordevol vakantietips. De 
zomerperiode heeft heel wat in petto: leuke 
uitstappen voor volwassenen en kinderen, 
de BinckBank Tour, de zon die schijnt, va-
kanties worden geboekt. Maar let op: wees 
niet overhaast en ga verstandig om met de 
zon, met het online boeken van vakanties 
en laat je woning veilig achter. Wij geven 
je alvast enkele tips, zodat je kan genieten 
van een zorgeloze zomer.

Hou er rekening mee dat tijdens het 
bouwverlof enkele openbare wegenwerken 
in onze gemeente stil liggen, denk maar 
aan de werken aan de doortocht in Riemst 
en de rioleringswerken in Vlijtingen. Een 
overzicht van de werken kan je steeds 
terugvinden op onze website. 

Verder zijn er interessante nieuwtjes. 
Onze verenigingen kunnen beroep doen 
op een nieuwe subsidie voor het energe-
tisch renoveren van hun gebouwen, we 
vernieuwen ons engagement als pleeg-
zorggemeente en voor de ondernemers 
onder ons: bekijk zeker eens de brochure 
‘Zelfstandige worden’.

Ik wens je veel leesplezier,

Guy kersten
Schepen van openbare werken, begraaf-
plaatsen, ruilverkavelingen, tewerkstelling, 
economie, middenstand, aankoop, dor-
pen- en plattelandsbeleid en burgerzaken.

WAT TE DOEN IN JULI

WARME DAGEN, ZORG 
DRAGEN! P. 2

SAMEN TEGEN  
WONINGINBRAAK P. 2

BELEEF EEN  
KINDVRIENDELIJKE  
ZOMER P. 3

WEETJES P. 4

MARK VOS - burgemeester – CD&V

 Mark.vos@riemst.be

tel. 012 44 03 02 – gsm 0476 47 72 68

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

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

SCHEPENEN

GEMEENTELIJKE SLUITINGS-
DAGEN
Onze gemeentelijke diensten zijn 
gesloten op donderdag 11 juli 
(Feest Vlaamse Gemeenschap) en 
vrijdag 12 juli (brugdag). Opge-
let: in juli en augustus is er geen 
avondopening op donderdag. Het 
gemeentehuis en Villa Neven sluiten 
dan om 16.30 u. 

SLUITINGSDAGEN BIBLIO-
THEEK
Op vrijdag 12 juli is de biblio-
theek wel geopend. De biblio-
theek is gesloten van maandag 
22 juli t.e.m. 3 augustus. Op 
zaterdag 27 juli is de Boekerij 
echter wel geopend.
 
SLUITINGSDAGEN STEBO
Het Woonloket Stebo schakelt 
in juli en augustus over op een 
zomerregeling. Dit betekent dat je 
een afspraak dient te maken voor 
het spreekuur, via woonloket.stebo.
be of telefonisch via tel. 012 440 
300. Afspraken kunnen telkens 
gemaakt worden op donderdag 
tussen 15.00 u. en 16.30 u. Op 11 
juli, 1 augustus en 15 augustus is er 
geen spreekuur.

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

RIEMST HERNIEUWT 
ENGAGEMENT ALS PLEEG-
ZORGGEMEENTE
In 2017 ging Riemst een sa-
menwerking aan met Pleegzorg 
Limburg. We ondertekenden het 
charter en gingen in onze gemeente 
actief op zoek naar nieuwe pleeg-
gezinnen. Ook de komende jaren 
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LEES MEER ONLINE  
WWW.RIEMST.BE/KALENDER

Wat 
te doen in 
Riemst? 

Soms moet je het niet te ver zoeken om een leuke zomeruitstap te maken. In Riemst 
valt er heel wat te ontdekken deze zomer. 

Geitenboerderij
Midden tussen de mooie St.-Hubertuskerk 
van Membruggen en het natuurgebied de 
Molenbeemd, bevindt zich het melkgeiten-
bedrijf van de familie Noelmans-Peters. De 
bedrijfsleider neemt je graag mee op tocht 
doorheen het bedrijf, dat vandaag 500 melk-
geiten telt. Gaandeweg ontdek je het “leven 
zoals het is” op de geitenboerderij!

• Wanneer? Iedere eerste zaterdag van de 
maand (t.e.m. oktober) om 14.00 u.

• Locatie? Pastoor Lenaertsstraat 16, 
Membruggen

• Duurtijd rondleiding? 1 uur en 30 minu-
ten

• Prijs? 5 euro per volwassene en 2,5 euro 
per kind (-12 jaar) incl. glaasje dagverse 
geitenmelk en een tas koffie.

Mergelgrotten Kanne
Afkoeling nodig op een hete zomerdag? 
Breng een bezoek aan de mergelgroeven van 
Kanne. Je ontdekt de mysterieuze verhalen 
van de mergelontginning, bewondert prachti-
ge muurschilderingen en wie weet spot je wel 
een vleermuis.
• Wanneer? Iedere dag in juli en augustus 

om 13.30 u.
• Locatie? Avergat 14, Kanne
• Duurtijd rondleiding? 1 uur en 30 minu-

ten
• Prijs? 6 euro per volwassene en per kind 

(+10 jaar), incl. één consumptie. Kinderen 
-10 jaar betalen 3,50 euro (excl. consump-
tie). 

IN DE KIJKER  

Wijnkasteel Genoels-Elderen
Het Wijnkasteel is met 22 ha wijngaarden het 
oudste, grootste en meest veelzijdige wijn-
goed van België. Tijdens je bezoek maak je 
een wandeling door het park rond het kasteel, 
je krijgt een zicht over de meest uitgestrekte 
wijngaarden van België en over de rozentuin 
met bijna 1.000 rozenstruiken. Gidsen leiden 
je naar het oude koetshuis met ultra moderne 
druivenpers, de stokerij van het Limburgs Le-
venswater en het hart van het Wijnkasteel: de 
eeuwenoude en nieuwe wijnkelders. 

• Wanneer? Iedere zaterdag (behalve 6/07 
en 31/08) om 13.30 u., reserveren is ver-
plicht via www.wijnkasteel.com. 

• Locatie? Kasteelstraat 9, Genoelselderen
• Duurtijd rondleiding? 2 uur (met 1 proef-

glaasje)
• Prijs? Vanaf 10 euro per persoon. 

Fort Eben-Emael
Het oninneembare Fort van Eben-Emael 
werd zeer bekend tijdens de ouverture van 
WOII. Kom langs en ontdek het ongelooflij-
ke avontuur van de eerste ogenblikken van 
WOII, maar ook hoe het dagelijks leven eraan 
toe ging in dit gigantische fort.

• Wanneer? Iedere dag (behalve maandag 
en 15/08) in juli en augustus om 13.30 u.

• Locatie? Rue du Fort 40, Bassenge
• Duurtijd rondleiding? 2,5 uren
• Prijs? 8 euro per volwassene, 4 euro per 

kind (-12 jaar). Kinderen -7 jaar zijn gratis. 
Studenten, onderwijzers of 65+’ers betalen 
6 euro. 

Wijndomein Vlijtingen
Van een opleiding ‘wijnbouwer-wijnmaker’ in 
2013 tot 5 jaar later hun eerste wijnen. Een 
droom van Herman en Heidi die werkelijkheid 
werd en uitgroeide tot het “Wijndomein Vlij-
tingen”. Sinds 2014 werden, verspreid over 
4.5 ha, 20.000 stokken aangeplant. Vooral 

BELEEF RIEMST VIA EEN 
RONDLEIDING OP MAAT

BEZOEK JE EIGEN GEMEENTE!

Heel wat consumenten komen in 
contact met onbetrouwbare web-
shops. Zo ontving de FOD Econo-
mie in 2018 meer dan 248 meldin-
gen over oplichting bij het online 
boeken van reizen. Een stijging van 
43% ten opzichte van 2017. Het ge-
middelde financiële verlies kwam op 
1.062 euro.

Daarom voeren de FOD Economie 
en het Europees Centrum voor de 
Consument een campagne en ge-
ven ze tien eenvoudige tips om ma-
lafide websites te herkennen.

Hoe kan ik een onbetrouw-
bare website herkennen?
1. Check de reputatie van de 

website
 Surf via een zoekmachine naar 

de meningen en ervaringen van 
andere consumenten. Koppel ter-
men als "fraude", "misleiding" of 
"bedrog" aan je zoekopdracht.

KOOPJE OF VERDACHT AANBOD? 
ONZE TIPS OM VEILIG ONLINE TE 
SHOPPEN!

WOENSDAG 24/07 | 20U00
ORGELCONCERT 
Jeroen Follon (orgel) m.m.v. Lien Bervoets 
(sopraan) & Hedwig Lenaerts (alt)
Locatie: Sint-Stefanuskerk Millen, Sint-
Stefanusstraat 10 Riemst
Organisatie: Orgelvrienden Riemst
Inkom: vrije bijdrage
Contact: tel. 012 45 18 63

VRIJDAG 26/07, ZATERDAG 
27/07 EN ZONDAG 28/07 
REECKFEESTEN 
Op vrijdag vanaf 19.30 u. een 
beerpongtornooi, op zaterdag vanaf 
21.00 u. een mid-summer party en op 

zondag vanaf 06.00 u. een rommelmarkt, 
optredens en barbecue.
Locatie: Tentencomplex aan de sporthal 
Riemst, Reeckervelt 3
Organisatie: De Reeckfeesten
Contact: Gerd Mengels – gerd@optreeck.be

ZATERDAG 27/07 | 18U30
BARBECUE KF DE VRIJE BURGERS
Locatie: Zaal KF De Vrije Burgers, 
Bergstraat 36a, 3770 Riemst
Organisatie: KF De Vrije Burgers Val-Meer
Contactpersoon: Stéphane Bouveroux – 
info@vrijeburgers.be

blijven we ons hiervoor inzetten. Dat 
is immers meer dan nodig. In heel 
Limburg wachten momenteel 79 
kinderen en jongeren op een warm 
pleeggezin. Pleeggezinnen bieden 
kinderen niet enkel een dak boven 
hun hoofd, maar maken een groot 
en waardevol verschil in hun leven. 
Toch hebben niet alle kinderen 
iemand in hun netwerk die hen wil 
opvangen. Daarom is Pleegzorg 
Limburg steeds op zoek naar 
nieuwe pleeggezinnen. Wil jij het 
verschil maken in het leven van 
een kind en word je het 12de 
pleeggezin in Riemst, contacteer 
dan Pleegzorg Limburg via  
www.pleegzorglimburg.be.

BINCKBANK TOUR OP 16 AU-
GUSTUS
Save the date: op 16 augustus 
geven we opnieuw het startschot 
van een rit in de BinckBank Tour 
aan de Brug van Vroenhoven. De 
rit bedraagt +/- 185 km, start om 
12.00 u. in Vroenhoven en komt 
aan in Venray. Reeds vanaf 10.00 
u. komen de rennersbussen aan en 
worden de ploegen voorgesteld op 
het podium. Maak je agenda vrij, 
want het belooft weer een groot 
wielerfeest te worden!

BLOED GEVEN DOET LEVEN
Jouw bloed kan levens redden. 
Kom naar de bloedinzamelactie van 
het Rode Kruis op 22 juli, tussen 
17.30 u. en 20.30 u. in Zaal ’t 
Paenhuys. 

ZELFSTANDIGE WORDEN?
Wil je graag ondernemen, maar 
weet je niet waar te beginnen? 
Laat je informeren over de belang-
rijkste stappen bij het oprichten 
van een onderneming en over de 
voornaamste fiscale, sociale en 
boekhoudkundige verplichtingen. In 
de vernieuwde brochure ‘zelfstan-
dige worden’ staat alle informatie 

gebundeld. Raadpleeg de brochure 
via  https://economie.fgov.be/nl/
publicaties/zelfstandige-worden. 
TELE-ONTHAAL LIMBURG 
ZOEKT LUISTERHELDEN
Tele-Onthaal zoekt nieuwe telefoon-
vrijwilligers: mannen en vrouwen 
met ruimte in hoofd, hart en agen-
da. Mensen die iets voor een ander 
willen betekenen door het bieden 
van een luisterend oor. Ze maken 
het mogelijk dat mensen in nood 24 
uur per dag kunnen bellen voor een 
anoniem en vertrouwelijk gesprek. 
In het najaar start een nieuwe 
opleiding. Iets voor jou? Contacteer 
Tele-Onthaal via tel. 011 22 77 67, 
limburg@tele-onthaal.be of  
www.tele-onthaal.be.

DUURZAME MACHINES VOOR 
DE TECHNISCHE DIENST 
Voortaan werkt onze groenploeg 
met duurzame machines. In een 
eerste fase werden vijf heggenscha-
ren en een grastrimmer met accu’s 
en laadstations aangekocht. In het 
najaar zullen nog een aantal machi-
nes op benzine vervangen worden 
door accu-machines. Het doel?
Kunnen werken met machines die 
voldoen aan de hoogste stan-
daarden wat betreft milieueisen, 
ergonomie en efficiëntie. 

ONTDEK MEER RIEMST ONLINE

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

www.riemst.be

2. De eerste is niet altijd de beste
 Stort je niet op de eerste resulta-

ten die een zoekmachine oplevert. 
Meestal gaat het om advertenties, 
soms voor onbetrouwbare sites.

3. Informeer je grondig over het 
aanbod

 Laat je niet te snel door het aan-
bod beïnvloeden. Neem de tijd 
om alle kenmerken te bekijken en 
check eerst de totale prijs vooral-
eer je bestelt.

4. Ga na of je met kredietkaart 
kunt betalen

 Kies voor deze betaalmethode. 
Bij problemen heb je meer kans 
om je geld terug te krijgen.

5. Geen httpS, geen deal!
 Controleer voordat je betaalt of 

het adres van de site begint met 
"https". Als dat niet het geval is, 
betekent het dat de site niet veilig 
is.

Benieuwd naar meer tips? Wil je we-
ten wat jouw rechten zijn? Kijk snel 
op www.weetwatjekoopt.be en ont-
dek alle tips en antwoorden op de 
veelgestelde vragen.

Heb je toch problemen met 
een online aankoop?
Meld het aan de FOD Economie via 
meldpunt.belgie.be en bij het Euro-
pees Centrum voor de Consument 
wanneer het bedrijf zich in een ander 
Europees land bevindt.

Heb je met een kredietkaart betaald?  
Probeer dan je geld te recupereren  
via www.mijnkaart.be. 

 

Chardonnay maar ook Pinot Noir en Pinot 
Meunier. Van die druiven maken ze hun witte 
en mousserende wijnen. Artisanaal waar kan, 
met moderne technieken waar nodig. Tijdens 
een bezoek aan de wijnmakerij van Wijndo-
mein Vlijtingen vertellen ze je graag hoe ze 
hun geoogste druiven tot wijn maken. 

• Wanneer? 6 juli en 3 augustus om 
14.00 u., reserveren is verplicht via  
info@wijndomein-vlijtingen.be. 

• Locatie? Deken Gelaesplein 20, Vlijtingen
• Duurtijd rondleiding? 2 uur
• Prijs? 10 euro, incl. twee proefglazen. 

Brug van Vroenhoven
De brug in Vroenhoven is een bijzondere 
plaats, waar twee verhalen samenkomen. 
De verwoesting van de Tweede Wereldoorlog 
enerzijds, en de vernieuwende kracht van het 
Albertkanaal en de binnenvaart anderzijds.  

• Wanneer? Van woensdag t.e.m. zondag, 
van 10.00 u. tot 17.00 u.

 Controleer de sluitingsdagen via  
www.debrugvanvroenhoven.be.

• Locatie? Maastrichtersteenweg 212, 
Vroenhoven

• Duurtijd rondleiding? 2 uur
• Prijs? 6 euro per volwassene, 1 euro per 

jongere tot 25 jaar. Gratis voor kinderen tot 
6 jaar.

• Bezoek met gids? Iedere eerste zondag 
van de maand om 10.00 u. na reservatie 
via debrug@riemst.be. Prijs? 10 euro per 
volwassene, 5 euro per jongere tot 25 jaar, 
gratis voor kinderen tot 6 jaar.

Paalcamping Genoelselderen
Wist je dat we in Genoelselderen een nieuwe 
paalcamping hebben? Aan het Grootbos kan 
je met je eigen tent logeren op een houten 
platform, midden in de natuur. Zeker doen! 

  Meer info? toerisme@riemst.be of 
  tel. 012 44 03 75. 

ALGEMEEN DIRECTEUR 

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

GEMEENTERAADSLEDEN 

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

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

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

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

LEDEN BIJZONDER COMITÉ SOCIALE DIENST 
(voorzitter: Mathieu Eycken)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weetwatjekoopt.be
Tips op 

Laat je niet opjagen

WeetwatjekooptWeetwatjekooptW

Online een reis boeken?

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: P

as
ca

l V
an

de
rb

ec
q 

- 
O

nd
er

ne
m

in
gs

nr
.: 

03
14

.5
95

.3
48

 -
 ©

 A
do

be
 S

to
ck

.c
om

 -
 0

27
-1

9

Je vindt online een mooi aanbod voor een reis, maar je weet niet of 
dat betrouwbaar is? Neem nooit ovehaast beslissingen en informeer 
je grondig over de website en over het aanbod. Zorg ervoor dat je 
weet wat je koopt.

GUY KERSTEN - eerste schepen – CD&V

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

CHRISTIAN BAMPS - tweede schepen – CD&V

Christian.bamps@riemst.be

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

MARINA PAULY - derde schepen – CD&V

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

PETER NEVEN - vierde schepen – CD&V

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

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



  

 

TWEEDEHANDS BOEKEN-
MARKT IN DE BOEKERIJ 

18/05 INHULDIGING HERDENKINGSMONUMENT AAN DE PRUIS    

28/05 GEMEENTELIJKE SPORTDAG 60-PLUSSERS   

19/05 CULTURODROOM: VERTELWANDELING        

SPORTIEVELINGEN TIJDENS DE CURSUS START2RUN   

Riki leeft zich uit op het speelplein
Wat is dat, de speelpleinwerking? Een team 
van monitoren staat met veel enthousiasme 
klaar om onvergetelijke zomerdagen te be-
leven. Samen met Riki kan je zandkastelen 
bouwen, waterspelletjes spelen, knutselen, 
keuze-activiteiten doen, ravotten, voetballen, 
dansen,… Wat je maar wil: op het speelplein 
kan het allemaal.

Kinderen tussen 5 en 12 jaar zijn elke dins-
dag, donderdag en vrijdag van 4 juli t.e.m. 23 
augustus welkom bij speelpleinwerking De 
Speeldoos, tussen 10.30 u. en 15.00 u. Je 
hoeft hiervoor niet op voorhand in te schrijven, 
dat kan op de speelpleindag zelf. We vragen 
wel om de eerste dag een klevertje van het 

ziekenfonds mee te nemen en het online in-
formatief strookje in te vullen op www.riemst.
be/jeugd/actief/speelpleinwerking. Opgelet: 
er is geen speelplein van 12 augustus t.e.m. 
16 augustus.

Extra vakantietips voor kinderen
Slaat de verveling toch eens toe tijdens de va-
kantie? Bezoek dan de Boekerij en leen een 
goed boek, een strip of een dvd. Ook onze 
musea zijn geschikt voor kinderen. Koel af in 
de mergelgrotten of beleef het oorlogsverle-
den aan de Brug van Vroenhoven. Wil je het 
graag wat actiever? Verken het mountainbike 
parcours, maak een stevige wandeling of 
zoek de schatten van Riemst via geocaching.

WAT TE DOEN IN JULI

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

www.uitdatabank.be! De volgende kalender verschijnt op vrijdag 26 juli,  

evenementen dienen vóór vrijdag 4 juli ingevoerd te zijn in de 

UiTdatabank. Meer info op www.riemst.be.  
  

17/05 BEKENDMAKING NAAM DORPSPLEIN HEUKELOM     

GEFLITST

MAANDAG 1/07 | 19U45 
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 te 
surfen naar www.riemst.be /bestuur.

WOENSDAG 03/07 | 20U00
TVL-VERTELLINGEN
Locatie: bij mooi weer aan de weide langs 
Brasserie De Waterburcht, bij slecht weer 
in PCC Millen. 
Comedian: Gunther Lamoot
Inkom is gratis, breng je eigen stoeltje 
mee!
Organisatie: TV Limburg i.s.m. gemeente 
Riemst
Meer info: communicatie@riemst.be

VRIJDAG 05/07 | 19U00
REPETITIECONCERT KANNE
Locatie: zaal Sint-Cecilia Kanne, Bejats 
14, Kanne
Organisatie: Koninklijke Fanfare Sint 
Cecilia Kanne en hun drumband
Contact: www.kfc-kanne.be 

ZATERDAG 06/07 | 20U00
OPENLUCHTCONCERT ‘MYSTERIA 
MILLINA’
Locatie: Kasteelhoeve Coenegrachts-
Purnal Millen, Kattestraat (naast Brasserie 
De Waterburcht), Riemst. Bij slecht weer 
vindt het concert plaats in het PCC 
(Tikkelsteeg 7) in Millen.
Organisatie: Koninklijke Parochiale 
Harmonie Sint-Cecilia Millen i.s.m. 
popkoor Pop on the Rocks
Inkom (incl. 1 consumptie): voorverkoop € 
10, kassa € 12, -12-jarigen krijgen gratis 
toegang
Contact: coenegrachtslieve@hotmail.com 
of www.harmoniemillen.be

ZATERDAG 06/07 | 17U00
AVOND ROMMELMARKT HERDEREN
Locatie: Sporthal Herderen, Sint-
Jansstraat 8, 3770 Herderen
Organisatie: C.V. Oot Juddere
Contact: annelies_merken@hotmail.com 
of gsm 0477 61 65 37

DONDERDAG 11/07 | 07U00
DAGUITSTAP NAAR LUXEMBURG
Organisatie: Neos Riemst
Meer info: Yvan Vos (voorzitter Neos 
Riemst) – yvan.vos@skynet.be – tel. 012 
45 28 00 

ZATERDAG 13/07, ZONDAG 
14/07 EN MAANDAG 15/07 
FESTIVALMEER
- zaterdag 13/07: jaarlijkse barbecue 
vanaf 18.30 u.
- zondag 14/07: wandeldag met vertrek 
tussen 07.00 u. en 15.00 u. en van 13.00 
u. tot 18.00 u. Gymkana. Aansluitend is er 
de jaarlijkse familieactiviteit in de feesttent 
opgeluisterd door het ‘Zoat Hermenieke: 
de Porijkes oet Laoneke’ en apresskiparty.

Gratis app Buurtpeventie24
De Whatsappgroepen zijn door de veranderde 
regelgeving omtrent privacy niet meer conform 
de GDPR-regelgeving. De gratis app Buurtpre-
ventie24 is dat wel. Je kan de app downloa-
den via de Apple Store of Google Play. Via een 
buurtcode kan je je eenvoudig registreren, de 
app is zowel voor bestaande als nieuwe leden 
beschikbaar. Zonder reclame of spam kunnen 
er duidelijke meldingen doorgegeven worden. 
Het principe van de buurtpreventie wijzigt dus 
niet, de bestaande groepen en coördinatoren 
blijven bestaan. Enkel het communicatieplat-
form verandert. Bovendien wordt de aanschaf 
van de app gedragen door de gemeente, in 
overleg met de lokale politie.

SAMEN 
TEGEN WONINGINBRAAK 
Via het inbraakpreventieplan zet gemeente Riemst in op sensibilisering en buurt-
preventie om woninginbraken te voorkomen. De gekende WhatsAppgroepen wa-
ren een schot in de roos, met meer dan 600 leden. Ook in het straatbeeld is het 
buurtpreventienetwerk zichtbaar, via borden en raamstickers. Om het netwerk 
ook in de toekomst te ondersteunen, schakelen we nu over naar de gratis app 
Buurtpreventie24. Wist je trouwens dat je tijdens de zomermaanden extra toe-
zicht kan aanvragen bij de politie?

Alle informatie over de app is te vinden via 
www.buurtpreventie24.be. Voor specifieke 
vragen over Riemst kunnen inwoners terecht 
bij riemst@buurtpreventie24.be of tel. 012 44 
03 04.

Vraag vakantietoezicht aan!
Tijdens je vakantie of een andere periode van 
afwezigheid (begrafenis, huwelijk, ziekenhuis-
opname, …) kan je gratis afwezigheidstoezicht 
aanvragen bij de politie. Zowel de interven-
tie- als wijkdienst van de politie Bilzen-Hoe-
selt-Riemst rijdt op regelmatige tijdstippen 
langs jouw woning om een oogje in het zeil  
te houden. Vraag het toezicht aan via  
www.police-on-web.be.

WARME DAGEN, ZORG DRAGEN! 

ENERGIEZUINIGE 
VERENIGINGEN 
WORDEN BELOOND!

Zorg voor anderen
Ken je alleenstaande zieken of senioren? 
Of vermoed je dat er zo iemand in je straat 
woont? Ga op warme dagen eens langs om 
te kijken of ze zich goed voelen en of ze vol-
doende drinken. Misschien kan je hen wat 
boodschappen brengen zoals fruit of verse 
groenten. Help ook baby’s en jonge kinderen 
voldoende te drinken. Laat kinderen nooit ach-
ter in een geparkeerde wagen (ook niet voor 
enkele minuten).

Wees voorbereid, drink voldoende 
en hou jezelf koel
Zorg dat je altijd water bij je hebt en volg de 
weersvoorspellingen op. Smeer zeker zonne-
crème wanneer je de zon niet kan vermijden. 
Drink meer dan gewoonlijk, ook als je geen 
dorst hebt. Verplaats inspanningen naar een 
koeler moment van de dag. Draag een hoofd-
deksel of losse kledij en koel je lichaam regel-
matig af met een douche of voetbad. 

Onze gemeente kent een bloeiend verenigingsleven, dankzij de inzet van 
100-den vrijwilligers. Hun repetities, activiteiten en engagement zorgen 
voor dynamiek in Riemst. Via de gekende cultuur-, jeugd-, sport- en infra-
structuurtoelages tracht het gemeentebestuur hen zo goed mogelijk te on-
dersteunen. Daar komt nu een extra toelage bij, voor verenigingen die hun 
gebouwen energetisch renoveren.

 
OP NAAR EEN  
KINDVRIENDELIJKE 
ZOMER!
Vanaf 1 juni kon je inschrijven voor onze spetterende zomeractiviteiten met de 
Grabbelpas, SWAP, sportkampen of kinderopvang. Hopelijk heb jij een plaatsje 
kunnen bemachtigen en staan de data al genoteerd in de kalender. Heb je nog 
een gaatje vrij of zijn de kampen volzet? Geen nood, er zijn nog heel wat andere 
vakantietips voor kinderen!

- maandag 15/07: Schlagerfestival vanaf 
16.00 u. met optredens van enkele locatie 
schlagerzangers 
Locatie: Plein de Bond, Bampstraat, Val-
Meer
Organisatie: Festivalmeer
Contact: Thieu Palmans,  
anita.beusen@pandora.be of gsm 0479 
01 69 46

ZATERDAG 13/07 EN 
ZONDAG 14/07
RIEMST LEEFT 2019
- zaterdag 13/07 ‘Riemst Leeft’: 
muziekconcert harmonie met optredens 
vanaf 18.00 u.
- zondag 14/07 ‘Riemst Swingt’: grote 
rommelmarkt met aansluitend barbecue 
en optredens vanaf 05.00 u.
Locatie: zaal ’t Paenhuys, Paenhuisstraat 
11, Riemst
Organisatie: Koninklijke Harmonie St.-
Martinus Riemst
Contact: Rob Leesen, 
leesen.robrecht@skynet.be of 
gsm 0497 47 01 24

ZONDAG 14/07 | 06U30
MERGELTOCHT 
Afstanden: 4 – 8 – 12 – 20 km
Locatie: Zaal de Gèèl, Grote straat 74, 
Riemst
Organisatie: De Mergelstappers
Deelnameprijs: leden: 1,10 euro en niet-
leden: 1,50 euro
Contact: jean-marie.stevens@telenet.be of 
gsm 0473 83 28 31

ZONDAG 14/07 | 13U00
GYMKANA VAL-MEER
Locatie: Pannestraat, Kleinstraat, 
Grotestraat en deels Bampstraat, Riemst
Organisatie: Koninklijke Harmonie De 
Kristene Gildebroeders
Meer info: Stevens Jean – 
jean-marie.stevens@telenet.be – 
gsm 0473 83 28 31

ZONDAG 14/07 | 13U00
WANDELING, 5 OF 10 KM – mét of 
zonder hond – in landelijke omgeving en 
prachtige natuur
Locatie: Hondenclub Genoelselderen, 
Sint-Maartenstraat z/nr, Genoelselderen
Organisatie: Hondenclub KG 40 Riemst 
vzw
Basisprijs: 3,00 euro – Kinderen zijn gratis
Inschrijven via  
servaiscoenegrachts@gmail.com  
of gsm 0479 84 99 66 

ZONDAG 21/07 | 08U00 
ROMMELMARKT VAL-MEER
Locatie: Bergstraat en zijstraten Val-Meer
Organisatie: Koninklijke Fanfare De Vrije 
Burgers
Contact: info@vrijeburgers.be 

Jaarlijks komen er in onze bibliotheek 
zo’n 3000 nieuwe materialen bij. Daar-
door moeten tal van oudere boeken, 
tijdschriften, dvd’s,… onze collectie 
verlaten. Vanaf woensdag 3 juli openen 
wij onze tweedehandse boekenmarkt 
in de exporuimte. De ideale kans voor 
jou om een koopje te doen!

Vanaf slechts 50 cent geef je een boek of 
DVD een nieuwe thuis. Je kan zelfs een volle-
dige jaargang van je favoriete tijdschrift aan-
schaffen. 

De boekenmarkt is de hele zomer toeganke-
lijk tijdens de openingsuren van de bib. Spring 
gerust eens binnen. Wie weet vind je geweldi-
ge zomerlectuur voor een zacht prijsje.

 

We verlangen elk jaar opnieuw naar de zomer. Maar warm weer heeft soms min-
der prettige gevolgen. De meeste mensen lopen geen risico met extreme warmte 
indien ze verstandig omgaan met de zon, maar alert blijven is de boodschap. 
Jaarlijks sterven nog steeds honderden mensen aan de gevolgen van warmte. 
Vaak gaat het om alleenstaande ouderen of chronisch zieken.

Hou je huis koel
Verlucht je huis best op momenten dat het bui-
ten koeler is dan binnen. Gebruik zonnewering 
of zet je ventilator aan. Beperk het gebruik van 
apparaten die warmte produceren (fornuis, 
oven, computer,…)

Wees voorzichtig met medicatie 
Raadpleeg je arts! Mag je dezelfde dosis inne-
men? Welke symptomen vereisen meer aan-
dacht? Bewaar je medicijnen ook op een cor-
recte manier, laat ze bv. niet in de auto liggen. 

Wees niet gek, doe de teken-
check!
Had jij al eens een tekenbeet? Door klimaatop-
warming komen teken almaar vaker voor. Je 
kunt ze overal in de natuur tegenkomen, dus 
niet alleen als je het bos intrekt. Ook als je in de 
tuin werkt, gaat wandelen of buiten speelt. En 
van een teek kun je ziek worden. 

Daarom is het belangrijk dat je weet wat je 
moet doen om tekenziekten te voorkomen. 
De gloednieuwe campagne ‘Wees niet gek. 
Doe de tekencheck.’ geeft iedereen dit een-
voudige advies over teken: controleer dezelfde 
avond nog op een tekenbeet, verwijder een 
teek rustig en in één beweging en volg de 
symptomen één maand lang op. Controleer 
bij de tekencheck zeker de knieholtes, liezen, 
bilnaad, haarlijn, navel, oksels en tenen. Dit zijn 

lievelingsplekken van teken. Ga naar je (huis)
arts als er rond de beet een groter worden-
de kring ontstaat of wanneer je griepachtige 
symptomen voelt. Registreer ook zeker je te-
kenbeet via www.tekennet.be of via de app 
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dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zondag
zaterdag

Volg de 
weersvoorspellingen.

Gebruik zo weinig 
mogelijk apparaten 

die warmte produceren.

Benut je  
zonnewering
 maximaal. 

Zet je ramen en deuren open 
zolang het buiten koeler is 

dan binnen.

(Ver)bouw je woning 
hittebestendig.

Smeer je op tijd en voldoende in 
als je de zon niet kunt vermijden.

Zorg dat je altijd 
water bij je hebt.

Draag een 
hoofddeksel.

Kies voor lichte, 
loszittende kledij.

Zoek 
verfrissing op.

Drink MEER dan  gewoonlijk. 
 OOK als je geen  dorst hebt.

Drink vooral WATER. 
 Koffi  e en thee kunnen ook.

Kleurt je urine DONKER? 
Drink meer!

Zoek een plekje in 
de schaduw op om 

te ontspannen.

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed.
warmedagen.be

Warme dagen,
zorg dragen

DRINK VOLDOENDE

Doe zware inspanningen 
op koelere momenten.

HOU JE WONING KOEL

WEES VOORBEREID

HOU JEZELF KOEL
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GA JE OP REIS? 
ZORG DAT JE DE JUISTE 
IDENTITEITSDOCUMENTEN 
MEENEEMT!
Wie naar het buitenland gaat, controleert best tijdig of hij de vereiste identiteits-
documenten bezit. Ook kinderen hebben deze nodig.

Kids-ID
Met een Kids-ID kunnen kinderen jonger dan 
12 jaar reizen binnen de Europese Unie en en-
kele andere landen. In sommige landen moet 
het kind ook begeleid worden door een ouder 
of voogd of beschikken over een ouderlijke 
toestemming. Alle informatie per bestemming 
vind je op www.diplomatie.be. 

Reispas
Een reispas heb je nodig als je buiten Europa 
gaat reizen. De reispas kan je 7 dagen na de 
aanvraag afhalen en kost 75,5 euro. Minderja-
rigen betalen 35,5 euro.

Wees op tijd!
De gemiddelde levertijd van een identiteitsdo-
cument (kidsID of identiteitskaart) bedraagt 3 
weken. Vraag de kaart dus op tijd aan bij onze 
gemeente. De spoedprocedure is immers vele 
malen duurder dan de normale prijs voor een 
identiteitsdocument, nl. 89 euro voor een iden-
titeitskaart en 89 euro voor een KIDS-ID. Dit 
terwijl een gewone procedure voor een iden-
titeitskaart 18 euro kost en voor de KIDS-ID 
8 euro.

Wat heb je nodig?
Om een identiteitsdocument aan te vragen bij 
onze gemeente, moet je persoonlijk langsko-
men met een pasfoto. Let op: de foto moet 
een witte achtergrond hebben, je moet recht 
voor je kijken en er mogen geen tanden zicht-
baar zijn. Gaat het over een identiteitsdocu-
ment voor een minderjarige? Dan moet je bij-
komend het ouderlijk gezag hebben over het 
kind en samen met je zoon of dochter naar 
de dienst Bevolking komen voor de aanvraag. 

We wensen je een fijne reis!

Raadpleeg uw gemeente of www.ibz.rrn.fgov.be
* Procedure duurt drie weken

Vraag tijdig* de Kids-ID 
aan bij uw gemeente!

Binnenkort met uw kinderen op reis naar het buitenland?

Vorig jaar ondertekenden we in het kader 
van ons klimaatactieplan de opvolger van 
het Europese Burgemeesterconvenant 
voor Energie. Concreet betekent dit dat we 
ons engageren om de CO2-uitstoot met 
40% te verminderen tegen 2030. Dit doen 
we door te investeren in energiezuinige 
wagens en straatverlichting, waar mogelijk 
zonnepanelen te plaatsen op de gemeen-
telijke gebouwen en regelmatig deel te 
nemen aan sensibiliseringsacties. Particu-
liere renoveerders kunnen al beroep doen 
op een benovatiepremie. Vanaf nu worden 
ook verenigingen die zich inzetten voor de 
klimaatdoelstellingen beloond. 

Extra toelage voor verenigingen
De infrastructuurtoelage voor het verbete-
ren van de bestaande gebouwen kan ge-
cumuleerd worden met een extra toelage 
voor onderhoud, heropstart, toegankelijk-
heid,… Nu bieden we ook een extra toela-
ge aan voor energiezuinige renovaties aan 
bestaande gebouwen van verenigingen. 
Om de vijf jaar kunnen verenigingen zo’n 
toelage aanvragen, wanneer ze door een 

renovatie hun energieverbruik doen dalen 
of energiezuinigheid in hun gebouw stimu-
leren. Wist je trouwens dat we de eerste 
Limburgse gemeente zijn die dit aan al 
haar verenigingen aanbiedt?

Scan door DuboLim
Na de aanvraag voert DuboLim een des-
kundig plaatsbezoek uit aan de hand van 
een basisscan van het gebouw. Op die 
manier werken ze een concreet actieplan 
uit om het gebouw duurzamer en energie-
zuiniger te maken. De vereniging ontvangt 
duidelijke en efficiënte maatregelen. De 
gemeente voorziet een toelage voor de 
vooropgestelde maatregelen en betaalt 
ook de energiescan terug aan de vereni-
ging, wanneer ze binnen de twee jaar de 
maatregelen uitvoeren. 

Hoe aanvragen?
Een aanvraag indienen kan door het on-
line inschrijvingsformulier in te vullen via  
www.riemst.be/nl/leven/verenigingen. 

van TekenNet. Zo help je het onderzoek naar 
teken en tekenziekten vooruit. Meer tips via  
www.tekenbeten.be. 

Bron: Logo Limburg


