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Hoe de stadsdiensten bereiken?
Correspondentieadres

Stad Maaseik
Lekkerstraat 10 – 3680 Maaseik

Loketten

Administratief centrum Maaseik (Lekkerstraat 10)
of
Administratief centrum Neeroeteren (Scholtisplein 1).
Open:
elke werkdag van 9u. tot 12u.
dinsdag eveneens van 14u. tot 17.45u.
woensdag eveneens van 14u. tot 16u.

Telefonisch

Via het centrale telefoonnummer van de stad
Maaseik: 089/560 560

E-mail/website

stad.maaseik@maaseik.be – www.maaseik.be

Info

www.maaseik.be is de officiële website van de stad
Maaseik.
Radiopraatje LRM: elke maandag om 14.30 uur via
107.6 FM (Maaseik) en 105.1 FM (Neeroeteren, Opoeteren).
Elektronische nieuwsbrief: abonneer u via het
e-mail adres info@maaseik.be

Wachtdiensten

www.maaseik.be/wachtdiensten

spreekuren schepencollege
Burgemeester Jan Creemers
Communicatie intern en extern, public relations, veiligheid,
Europese – en internationale samenwerking, ziekenhuis, burgerlijke stand, overleg en coördinatie samenwerking Stad en
OCMW.
Tel.: 089/560.560 - e-mail: jan.creemers@maaseik.be
Woensdag van 17 tot 19 uur in het Administratief Centrum
Maaseik
Schepen Myriam Giebens
Eerste schepen, sport, vrije tijd (cultuur, bibliotheek, academie,
feestelijkheden...), musea, erfgoed (onroerend en roerend),
flankerend beleid (ook project spraak en taal).
Tel.: 0468/213.780 - e-mail: myriam.giebens@maaseik.be
Dagelijks na telefonische afspraak.

Schepen Yvonne Van Dooren
Ruimtelijke planning en stedenbouw, mobiliteit, grondbeleid,
geografisch informatiesysteem, wonen, straatnaamgeving.
Tel.: 0473/283.101 - e-mail: yvonne.vandooren@maaseik.be
Dagelijks na telefonische afspraak.

Schepen Kevin Drees
Economie en citymanagement, toerisme, markten en kermissen, tewerkstelling, gemeentelijke administratieve sancties, alternatieve gerechtelijke maatregelen en gemeenschapswachten, jeugd.
Tel.: 0497/060.065 - e-mail: kevin.drees@maaseik.be
Dagelijks na telefonische afspraak.

Dokters:
Schepen Dirk Verlaak
▪▪Maaseik. Centraal oproepnummer 089/75 41 04
Financiën, budget, personeel, ICT, erediensten, Intern contro▪▪Neeroeteren. Centraal oproepnummer 089/62 22 62
lesysteem, autonome gemeentebedrijven, klantvriendelijk en
▪▪Opoeteren. Centraal oproepnummer 089/62 22 62
klantgericht beleid.
Tel.: 0495/210.386 - e-mail: dirk.verlaak@maaseik.be
Apothekers: 0903/99 000 (enkel voor apotheek van
Dagelijks na telefonische afspraak.
wacht tussen 23u. en 9u.).
Schepen Gunter Haeldermans
Openbare werken, nutsvoorzieningen, begraafplaatsen, dienst
werken en werken in eigen beheer, gebouwen.
Tel.: 0494/712.548 - e-mail: gunter.haeldermans@maaseik.be
Dagelijks na telefonische afspraak.

Colofon

Maaseik Informatief is een uitgave van het
stadsbestuur van Maaseik.
Verantwoordelijke uitgever: Jan Creemers,
Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik.
Samenstelling, eindredactie en lay-out:
dienst communicatie-secretariaat, tel. 089/560 560
of info@maaseik.be.
Frequentie: maandelijks

2 Oplage: 11.500 exemplaren
Vragen of opmerkingen over de bedeling kunnen
gemeld worden bij de communicatiedienst van de
stad Maaseik.

Schepen Raf Didden
Landbouw, jacht en bosbouw, leefmilieu, natuur, duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking, wijkwerking, kinderopvang,
emancipatiebeleid.
Tel.: 0496/206.462 - e-mail: raf.didden@maaseik.be
Dagelijks na telefonische afspraak.
Schepen Gerard Ignoul
OCMW-voorzitter, sociaal welzijn, lokaal sociaal beleid, woonwagenbeleid, integratie, volksgezondheid, beleid voor mensen
met een beperking, seniorenbeleid, gezinsbeleid en armoedebestrijding.
Tel.: 0477/654.087 - e-mail: gerard.ignoul@maaseik.be
Dagelijks na telefonische afspraak.

inhoud
Vrijwilliger in de kijker

De afgelopen maanden heb ik heel wat
tentoonstellingen,
concerten,
boeken
theatervoorstellingen bijgewoond, en stond ik steeds
versteld van de hoeveelheid talent waarover wij in
onze stad beschikken.
Heel veel jonge mensen die op dit ogenblik hun
weg zoeken in de artistieke wereld hebben bij ons
de geschikte voedingsbodem gevonden om hun
talenten te ontwikkelen. Onze Stedelijke Academie
voor Kunsten heeft hieraan meer dan haar steentje
bijgedragen door met veel enthousiasme en
professionaliteit onze jongeren de liefde voor muziek,
kunst en theater bij te brengen.
Een van de vele initiatieven die in dit kader zeker
vermeld moeten worden, is het Kinderkoor Cantitare
van onze academie. Dertig jaar geleden had Guido
Beckers het idee om de samenzangklassen samen te
brengen en een koor te vormen. Dit was en is nog
steeds een unicum in Vlaanderen. Het kinderkoor
heeft naam en faam in binnen- en buitenland, niet
alleen bij het publiek, maar ook bij componisten die
hun werk graag vertolkt zien door het kinderkoor.
Hun dertigste verjaardag wordt op gepaste wijze
gevierd met een groots concert op 26 april in de St.
Catharinakerk van Maaseik.
Ook het cultuurcentrum zet de komende maand jong
talent van eigen bodem op het podium en vergeet
natuurlijk onze harmonie- en fanfareorkesten niet.
Zij zullen, als groeipool voor heel wat talent, de lente
opfleuren met verschillende concerten.
Ik kan maar één oproep lanceren, namelijk, steun
onze jonge talenten en kom naar één van de vele
voorstellingen en concerten.
Want een artiest zonder publiek is als een bloem
zonder water.
Ik wens jullie een voortreffelijk cultureel voorjaar.
Myriam Giebens
Schepen voor cultuur
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Riolering Diestersteenweg in slechte staat
Herstellingswerken vanaf zomerbouwverlof

Bij een cameraonderzoek langs de Diestersteenweg stelde Aquafin vast dat de riolering tussen huisnummers 98 en 171 in
zeer slechte staat verkeert. Het doorgaand autoverkeer ondervindt momenteel geen hinder, gezien de riolering zich onder het
fietspad bevindt. Om te vermijden dat wagens - en vooral vrachtwagens - op dit deel uitwijken en er mogelijk verzakkingsgevaar
is, werd er tussen de rijbaan en het fietspad wel signalisatie geplaatst. Het fietspad blijft toegankelijk voor fietsers.
Aquafin doet het mogelijke om de riolering zo snel mogelijk te herstellen. Vast staat dat de nutsmaatschappijen eerst hun
leidingen moeten verplaatsen vooraleer de herstellingswerken aan de riolering kunnen starten. Momenteel overlegt Aquafin
met het Agentschap Wegen en Verkeer (wegbeheerder), de stad Maaseik en de nutsmaatschappijen wanneer de werken
effectief kunnen beginnen. Vermoedelijk zal dit rond het zomerbouwverlof zijn.

Recyclagepark langer open tijdens zomerregeling
Tijdens de zomertijd zal het recyclagepark (Limburg.net, Kleinrootstraat 7) langer open zijn. Je vindt de openingsuren hieronder.
maandag

gesloten

gesloten

dinsdag

9 - 12.30 uur

13 - 17 uur

woensdag

9 - 12.30 uur

13 - 17 uur

donderdag

9 - 12.30 uur

13 - 18 uur

vrijdag

9 - 12.30 uur

13 - 17 uur

zaterdag

9 - 12.30 uur

13 - 16 uur

▪▪Het
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park is gesloten op zondag,
maandag
en
op
volgende
feestdagen: 1 januari (Nieuwjaar),
▪▪1 mei (dag van de arbeid),
▪▪hemelvaart,
▪▪21 juli (nationale feestdag),
▪▪15 augustus (O.L.V. Hemelvaart),
▪▪1 november (Allerheiligen),
▪▪11 november (Wapenstilstand),
▪▪25 december (kerstmis).
Info: www.limburg.net

De Lijn - aangepaste dienstregeling vanaf 1 mei 2015
Als gevolg van besparingen ziet vervoersmaatschappij De Lijn
zich genoodzaakt om vanaf 1 mei 2015 een aantal laagbezette
vroege en late ritten op zondag te schrappen. Concreet gaat
het voor Maaseik om de volgende ritten:
Lijn 11
Ritten 2, 13, 14 en 1001 op zondag worden geschrapt.
▪▪De eerste rit vanuit Genk naar Maaseik zal vertrekken om
11u00 aan Genk Station. De laatste rit zal vertrekken om
19u00.
▪▪Vanuit Maaseik naar Genk zal de eerste rit vertrekken
om 10u11 aan Maaseik Van Eycklaan. De laatste rit zal
vertrekken om 18u11.
Lijn 16
Ritten 2, 11, 12 en 1001 op zondag worden geschrapt.
▪▪De eerste rit vanuit Hasselt naar Maaseik zal vertrekken
om 10u58 aan Hasselt Station. De laatste rit zal vertrekken
om 16u58.
▪▪Vanuit Maaseik naar Hasselt zal de eerste rit vertrekken
om 10u56 aan Maaseik Van Eycklaan. De laatste rit zal
vertrekken om 16u56.
Lijn 45
Rit 71 op zondag wordt geschrapt.
▪▪De laatste rit van Hasselt naar Maaseik wordt geschrapt.
De laatste rit van Hasselt naar Maaseik zal in de toekomst
vertrekken om 21u29 aan Hasselt Station.

Lijn 302
Ritten 2, 14 en 1001 op
zondag worden geschrapt.
▪▪De eerste rit vanuit
Maaseik naar Geel zal
vertrekken om 11u05
aan
Maaseik
Van
Eycklaan. De laatste
rit zal vertrekken om
19u05.
▪▪De eerste rit van Geel
naar
Maaseik
zal
vertrekken om 11u05
aan Geel Station. De
laatste rit zal vertrekken
om 19u05.
Belbus 720 (Kinrooi - Maaseik) en 721 (Maaseik - Dilsen)
De ritten op zondag voor 10 uur en na 19 uur worden
geschrapt.
Behalve de dienstregeling zullen ook de openingsuren van de
belbuscentrale aangepast worden. Die zal vanaf 1 mei 2015
niet langer bereikbaar zijn op zon- en feestdagen. Op weeken zaterdagen blijven de huidige openingsuren gelden.
Bovenstaande wijzigingen zijn onder voorbehoud. Kijk voor
de zekerheid op www.delijn.be.
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1ste Local Digital Day in Limburg groot succes:
Meer dan 100 Maaseikse kmo’s en zelfstandigen
krijgen digitale update

In het kader van zijn strategisch commercieel beleidsplan
organiseerde het stadsbestuur van Maaseik exclusief
voor de kmo’s en zelfstandigen van Maaseik een volledig
gratis kennismaking met online communicatie en digitale
marketing. In amper twee weken tijd schreven maar liefst 114
ondernemers zich in voor het evenement dat donderdag 12
maart in Kasteel Wurfeld plaats vond.
Deze Local Digital Day is een rechtstreeks antwoord geweest
op een vraag die bij de Maaseikse ondernemers leeft. “Tijdens
het onderzoek naar “Commerciële inspiratie” dat we enige tijd
terug bij de kmo’s, zelfstandigen en andere ondernemers in
Maaseik voerden, kwam digitale marketing als belangrijkste
element aan de oppervlakte,” vertelt schepen van lokale
economie Kevin Drees.
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en inspirerende voorbeelden en suggesties voor de meer
bedreven communicatoren, afgesloten met een zeer welkom
netwerkmoment. Indien iemand van hen nog suggesties
heeft om verder aan de digitale professionalisering van onze
lokale economie te werken, kunnen ze zich tot onze dienst
lokale economie wenden. Dit is immers een start, geen einde!”
De Maaseikse editie van de Digital Days heeft bovendien ook
goudengids.be zelf geïnspireerd. De digitale marketingpartner
voor kmo’s overweegt immers om zijn concept ook aan
andere steden en gemeenten aan te bieden.

Stad Maaseik heeft ingetekend voor ‘Digital Days’ van
goudengids.be, een beproefd concept dat goudengids.be
al in andere regio’s heeft georganiseerd, maar nog niet in
Provincie Limburg. Stad Maaseik heeft op 12 maart dus een
dubbele primeur in huis gehaald: (1) de eerste Limburgse
editie van de Digital Days en (2) de eerste keer dat de Digital
Days exclusief voor de ondernemers van één enkele stad
plaats vond.
“Aan de vele positieve feedback tijdens en na het
evenement,” voegt Kevin Drees nog toe, “begrijp ik dat onze
handelaars en kmo’s bijzonder tevreden zijn over deze Local
Digital Day: begrijpbare informatie voor de digitale leken

In kleine groepen kregen de handelaars uitleg over digitale
marketing.

Vrijwilliger in de kijker
Jaarlijks wordt begin maart aandacht
besteed aan betrokkenheid van
honderden vrijwilligers binnen onze
gemeente die, tijdens hun vrije
tijd, onbezoldigd in het belang van
de naasten werken en actief zijn.
Hun inspanningen samen in de
culturele sector, sport, zorg en zo
veel verenigingen maken een groot
verschil in onze samenleving.
Vrijwilligerswerk is een bron van
verrijking voor elk van ons, in eerste

instantie voor de vrijwilligers zelf. Hun
beweegredenen zijn ontelbaar: zin
om te helpen, kennis overbrengen,
veranderen en verbeteren, ... Maar
vrijwilligerswerk
geeft
vooral
voldoening omdat we een nuttige
bijdrage leveren. Bovendien is het een
aanzet om nieuwe mensen te leren
kennen.
Vrijwilligerswerk is een meerwaarde
voor de samenleving. Zonder de inzet
van vrijwillgiers zou de samenleving

er heel anders uitzien, en zouden veel
verenigingen niet meer functioneren.
Het stadsbestuur heeft een bijzondere
waardering voor de inzet van de vele
vrijwilligers.
Verder in dit nummer van Maaseik
Informatief vind je heel wat
voorbeelden van vrijwilligerswerk. De
stad Maaseik wil bij deze haar respect
en dankbaarheid tonen voor het
onschatbare werk dat door vrijwilligers
in onze gemeente geleverd wordt!

Het woonzorgcentrum de Maaspoorte, de thuiszorgdienst van het OCMW en het dagverzorgingscentrum het Maashuisje
organiseerden voor al hun vrijwilligers een gezellig etentje op 5 maart 2015.

Vlnr.: Fons Martens (directeur woonzorgcentrum de Maaspoorte), Peter Graux (thuiszorgdienst OCMW Maaseik), Riet Nouwen
(dagverzorgingscentrum het Maashuisje) en Gerard Ignoul (voorzitter OCMW Maaseik).

Diensten stad & OCMW gesloten op
Paasmaandag en 1 mei
De diensten van stad en OCMW Maaseik zullen gesloten zijn op 6 april (Paasmaandag) en op 1 mei 2015 (Feest van de Arbeid).
Enkel het toeristisch infokantoor en Musea Maaseik zullen die dagen geopend zijn.
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Mater Mosa 2015 in Maaseik, stad aan de Maas

In de zomermaanden van elk oneven jaar viert de Maas feest.
Het festival Mater Mosa brengt dan langs maar liefst 925
kilometer muziek, kunst, theater, folklore en streekcultuur.
Vanaf de bron bij Pouilly-en-Bassigny in Frankrijk, via België
tot de monding in de delta bij Rotterdam in Nederland. Mater
Mosa verbindt alle mensen die aan de Maas leven en is er
voor iedereen die de rivier een warm hart toedraagt.
Mater Mosa ziet deze biënnale als een middel om de hele
internationale Maasgemeenschap bij elkaar te brengen,
contacten te vergemakkelijken tussen mensen en bedrijven,
zodat een netwerk ontstaat waaruit lokale initiatieven
ontstaan. In een toekomstig project willen zij, naast andere
historische figuren, ook Margaretha Van Eyck opnemen.
Mater Mosa zocht samenwerkingspartners aan de Belgische
zijde van de Grensmaas en heeft het Cultureel Platform Van
Eyck bereid gevonden om hieraan mee te werken, zowel
organisatorisch als inhoudelijk. Het Cultureel Platform Van
Eyck ziet hierin uiteraard heel wat kansen en uitdagingen en
wil, in samenwerking met het stadsbestuur en Mater Mosa aan
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de eerste biënnale in 2015 deelnemen en de voorbereidingen
voor de tweede biënnale in 2017 voorbereiden.
Op 30 mei start Mater Mosa met de Ouverture Mater Mosa,
een golf van luidklokken, carillons, koren, harmonies en
fanfares, van bron tot monding. De golf bereikt Maaseik even
na 14:45 uur.
In alle gemeenten zullen de beiaard en alle kerkklokken
gedurende 10 minuten luiden.
De verwachte doorkomsttijden van de ‘wave’ zijn:

Maaseik Minderbroederskerk 15:00:38
Maaseik Kruisherenkerk 15:00:43
Maaseik stadhuis 15:00:50
Maaseik St. Catharinakerk 15:00:54
Aldeneik St. Annakerk 15:01:33

Stad en Gezinsbond verwelkomen nieuwe ouders en
kindjes met babyborrel
Zondag 22 maart ontvingen de Gezinsbond en de Stad Maaseik de jonge ouders
die in 2014 een kindje hebben gekregen. Dat ging traditioneel gepaard met
een heuse babyborrel en het planten van een geboorteboom. In 2014 kreeg
Maaseik er 244 baby’s bij. Nieuw dit jaar was een duivenwedstrijd, met een
jaarabonnement Bokrijk als hoofdprijs.
De babyborrel vond dit jaar plaats in Ontmoetingshuis De Riet in Opoeteren.
De ouders en hun kindjes werden getrakteerd op een gezellige voormiddag,
met een ontbijt, kinderanimatie en een infobeurs. Die bestond uit initiatieven
die actief zijn in de kindersector, zoals kraamdiensten, het Wit-Gele Kruis, de
Opvoedingswinkel, de Gezinsbond en de bibliotheek. Vrijwilligers van de
Gezinsbond leidden alles in goede banen en de ouders gingen naar huis met een
kleine attentie, een goody-bag vol waardevolle info, een boekje van de bib en
een kleine winterlinde onder het motto "plant een plant van hier!". De boompjes
werden overigens geschonken door zorgboerderij Sint-Jansberg.
Hoogtepunt was ongetwijfeld de duivenwedstrijd, waarbij de kinderen
gelijktijdig een duif mochten loslaten, om zo snel mogelijk naar hun thuishaven
in Ophoven te vliegen. De eerste duif bezorgde de winnaar (Mirthe De Winter uit
Neeroeteren) een jaarabonnement Bokrijk als prijs.

Stad koopt
nieuwe
vrachtwagen
De stad Maaseik heeft een
nieuwe
vrachtwagen
met
containerhaaksysteem
gekocht.
Deze Volvo FMX 370 zal een
achttien jaar oude Mercedes
vervangen, die erg te lijden
heeft gehad onder de jarenlange
aantasting van strooizout.

Op de foto: Antoine Schaefer
(gemeenteraadslid en voormalig
schepen openbare werken), Patrick
Cuppens (chauffeur) en Gunter
Haeldermans (schepen openbare
werken).
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Er zijn betere oplossingen om energie te besparen

Besparen op energie hoeft niet ten koste te gaan van je comfort. Infrax steekt je graag een financieel handje toe met premies. Zo
verdien je je investering nog sneller terug. Hieronder vind je een overzicht van de Infrax energiepremies die gelden in 2015.
Premies voor bestaande woningen
Je woning valt onder deze regeling als ze voor 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet is aangesloten. Je komt dan in aanmerking
voor volgende premies:
Premie voor

Premiebedrag

Dak- of zoldervloerisolatie

6 tot 8 euro per m² geïsoleerd dakoppervlak,
3 tot 4 euro als je de isolatie zelf plaatst

Spouwmuurisolatie in een bestaande spouw *

6 euro per m²

Muurisolatie aan de buitenzijde van een bestaande buitenmuur 15 euro per m²
*
Vervanging enkel glas door HR-glas*

12 euro per m² enkel glas dat je vervangt*

Vervanging dubbel glas door HR-glas*

15 euro per m² dubbel glas dat je vervangt*

Vloer- of kelderisolatie

6 euro per m²

Condensatieketel (enkel voor beschermde klanten)

800 euro per ketel

*Combipremie:
48 euro per m² enkel glas dat je vervangt (max. 1680 euro)
Als je binnen de 12 maanden je ramen met enkel of dubbel glas 60 euro per m² dubbel glas dat je vervangt (max. 2100 euro)
vervangt door ramen met HR-glas én je spouw- of buitenmuren
laat isoleren, dan wordt de premie voor de vervanging van je
glas verhoogd.
Volgende premies gelden ook voor woningen die voor 1 januari 2014 op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
Premie voor

Premiebedrag

Zonneboiler

550 euro per m² collectoroppervlakte, max. 2750 euro en max.
50% van de factuur

Warmtepomp

tot 1 700 euro

Voor beschermde klanten worden de premiebedragen en maximumbedragen met 50 % verhoogd, met uitzondering van de
premie voor condensatieketel.

E-peil voor nieuwbouw
10

Ga je bouwen of grondig verbouwen? Dan mag je woning
nog maximaal een
E-peil halen van 60. Het E-peil geeft aan hoe energiezuinig je
nieuwe optrekje zal zijn. Daarbij wordt niet alleen rekening
gehouden met hoe goed je woning geïsoleerd is, maar ook
met het energieverbruik van de verwarmingsinstallatie,
de sanitaire installaties, het ventilatiesysteem ... en met de
manier waarop in de zomer de hitte buiten wordt gehouden.
Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger je woning. Doe

je beter dan de norm en haalt je woning een E-peil van
maximum 30*, dan geeft Infrax je een premie. Hoe lager je
E-peil, hoe hoger de premie!
(*voor bouwaanvragen vanaf 2015, voor bouwaanvragen van
voor 2015 mag het E-peil hoger zijn).
Je vindt alle info en de aanvraagformulieren voor de
energiepremies van Infrax op www.infrax.be.
Heb je geen internet, bel dan de infolijn 078 35 30 20.

Expo Limburg ’14 – ’18

Leerlingen academie voor kunsten leven zich uit op Duitse Stahlhelm
Leerlingen basisscholen tekenen vlagjes met doodendraad
Op de speelplaats van de academie voor
kunsten staat sinds eind februari een grote
betonnen Duitse Stahlhelm, afkomstig van de
expo Limburg ’14 –’18. De helm zal daar een
ware metamorfose ondergaan. De leerlingen
beeldende kunst van de klas van Chris Vosters en
Eveline Braeckman gaan hem namelijk te lijf met
verf en kwast.
Getekend door de oorlog
De betonnen helm maakt deel uit van een
indrukwekkend geheel van 44 helmen. Dit
herdenkingsproject van de provincie Limburg
was eerder te zien in Genk en Hasselt. De Duitse
Stahlhelmen symboliseren de Duitse bezetting
in de 44 Limburgse gemeenten en vertellen de
kleine oorlogsverhalen uit het leven van alledag.
Vanaf 8 mei zullen de helmen terug samen te
zien zijn in Bokrijk. Ze zullen dan allemaal een
andere gedaante hebben. Elke gemeente heeft
immers de opdracht aanvaard om zijn helm naar
eigen inzichten te bewerken. Gevolg: de helmen
zijn niet meer identiek, maar getekend, net zoals een soldaat
die terugkeert na de oorlog.
De doodendraad en het lot van Drika uit Neeroeteren
Dankzij een unieke QR code vertelt elke helm een lokaal
oorlogsverhaal. De helm van Maaseik brengt het verhaal van
Drika Vandebroek uit Neeroeteren. Toen zij haar man wilde
gaan bezoeken in het neutrale Nederland moest ze over de
dodelijke prikkeldraad zien te geraken. Bij een tweede poging
ging het mis...
260 vlagjes
Bij het helmenproject heeft stad Maaseik zoveel mogelijk
kinderen betrokken. Kinderen zijn een belangrijke schakel

Tot en met zondag 3 mei blijft de helm aan het Vredespoortje
tentoongesteld, samen met de 260 vlagjes van de leerlingen
uit het zesde leerjaar. Daarna verhuist de helm naar Bokrijk.
Meer weten over de doodendraad?
Bezoek de rondreizende tentoonstelling Den Doodendraad.
De tentoonstelling “Den Doodendraad” geeft in een tiental
panelen het hoe en waarom weer van de elektrische
draadversperring die vanaf 1915 tussen het bezette België
en het neutrale Nederland opgetrokken werd. De grens
met Nederland bleef cruciaal als smokkelgebied, zowel voor
brieven en oorlogsinformatie als voor gewone smokkelwaar.
De 357 kilometer lange draad liep van Vaals tot Cadzand; in
Limburg had de draad een totale lengte van 154 kilometer.
van za. 18 april t.e.m. zo. 26 april 2015 in woonzorgcentrum
De Maaspoorte, Sionstraat 21, Maaseik. Elke dag open van
10u00 tot 17u00. Toegang gratis.
Info: dienst feestelijkheden, 089/560 547,
feestelijkheden@maaseik.be
www.limburg1914-1918.be

in het levendig houden van de herdenking aan de oorlogen.
Alle leerlingen van het laatste jaar basisschool hebben
meegewerkt en in totaal werden 260 vlagjes gemaakt met
kindertekeningen. Over elke tekening loopt de dodendraad.
Info: dienst feestelijkheden, 089/560 547,
feestelijkheden@maaseik.be - www.limburg1914-1918.be
Onthulling helm en expo Den Doodendraad
Benieuwd hoe ‘onze’ helm er uiteindelijk zal uitzien?
Op woensdag 22 april 2015 om 14u00 zal de ‘bewerkte’
helm onthuld worden aan het Vredespoortje (Mgr.
Koningsstraat, Maaseik).
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Digitale Week
bibliotheek

De Digitale Week is een jaarlijkse traditie in de bib. Met
allerhande leuke activiteiten helpen we iedereen om bij te
blijven in de digitale maatschappij.
Een uitgebreid overzicht van wat je eind april allemaal
kan komen bijleren in de bib vind je op http://maaseik.
bibliotheek.be of in de bib zelf. Alle activiteiten zijn gratis,
maar inschrijven is wel noodzakelijk. Dat kan via maaseik@
bibliotheek.be of 089 56 40 74.
Hieronder alvast een overzicht van het programma:
Maandag 20/04: 19.30 – 22.00 uur
Foto’s maken en bewerken met de iPad (*)
Je kan met de iPad heel makkelijk foto’s maken.
Maar wat doe je met die afbeeldingen en hoe
kan je ze versturen naar iemand anders? Leer het
tijdens deze introductie.
Breng je eigen iPad mee (géén Android).
Donderdag 23/04: 19.30 – 22.00 uur
iPads voor beginners (**)
Heb je een iPad maar weet je eigenlijk niet goed
hoe je ermee moet omgaan? Wat zijn apps
en hoe krijg je die op je toestel? Leer hier de
absolute basis van de iPad.
Breng je eigen iPad mee (géén Android).
Maandag 27/04: 19.30 – 22.00 uur
Ontdek Triiing en Yelo TV van Telenet (*)
Klanten van Telenet kunnen ook gratis op hun
computer, tablet of smartphone live tv kijken. En
met hun gsm bellen aan het tarief van hun vaste
lijn. Leer hier hoe.
Breng je toestel mee, plus je gebruikersnaam en
wachtwoord van Telenet.

Woensdag 29/04: 14.00 – 15.00 uur
Digitaal voorleesuurtje
Ons maandelijkse voorleesuurtje wordt dit keer
wel heel bijzonder. Een aantal boekjes wordt
digitaal voorgelezen! En voor de ouders is er info
i.v.m. nieuwe media.
Breng liefst je eigen iPad, tablet of smartphone
mee.
Donderdag 30/04: 10.00 – 12.00 uur
Digihulp
Zit je met een hele concrete vraag over je
computer, tablet of smartphone? Loop je ergens
vast? Stuur je vraag op voorhand door en je
wordt persoonlijk verder geholpen!
Maak een afspraak en breng je toestel mee.
Donderdag 30/04: 19.30 – 22.00 uur
Android voor beginners
Heb je een Andriod tablet of smartphone maar
weet je eigenlijk niet goed hoe je ermee moet
omgaan? En wat zijn apps eigenlijk? Leer hier de
absolute basis van Android.
Breng je eigen Android tablet (of smartphone)
mee (géén iPad of iPhone).
(*) In samenwerking met Vormingplus Limburg
(**) In samenwerking met Personal Computers Schrooten

Stopzetting ‘E-boeken in de bib’ op 6 mei 2015
Sinds mei 2014 konden de
bibliotheekgebruikers via een
pilootproject kennismaken met
een nieuw aanbod: ‘E-boeken
in de Bib’. We hopen dat onze
lezers een aangename digitale
leeservaring achter de rug
hebben en niet te veel last
ondervonden hebben van de onvermijdelijke kinderziektes.
We hebben samen met Bibnet veel lessen kunnen trekken
uit dit pilootproject: Op welke toestellen en wanneer worden
de e-boeken gelezen? Waar zitten de drempels voor het
gebruik? Welke boeken vallen in de smaak en welke niet? Wij
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danken onze lezers daarom uitdrukkelijk voor hun interesse
in dit aanbod.
Helaas loopt het pilootproject stilaan op zijn einde. We raden
iedereen aan om eventueel ongebruikt leentegoed zo snel
mogelijk te gebruiken. Vanaf 6 mei stopt deze dienstverlening
namelijk. De app verdwijnt niet van uw toestel, maar kan
vanaf dan alleen offline gebruikt worden. Het functioneren
is op dat moment dus niet langer gegarandeerd. Bibnet
werkt momenteel hard aan een verbeterd aanbod met meer
e-boeken en een sterkere technische infrastructuur. Van
zodra deze vernieuwingen op punt staan, verneemt u het in
de bibliotheek. Wordt vervolgd!

Gezocht: Enthousiaste voorlezers
Hou je van voorlezen en kan je je één of meerdere woensdagen vrijmaken om een verhaaltje te komen voorlezen in de bib?
Neem contact op met de jeugdafdeling via eef.peeters@bibliotheek.be

Babymassage voor ouders met baby’s
van 8 weken tot 12 maanden
Zaterdag 30 mei 2015 van 10.00 tot 12.00 uur
Bib Maaseik
Babymassage is een echt geschenk voor ieder kind! Massage
brengt tal van goeds: van rust tot ontspanning tot vele lichamelijke
voordelen bij bv. krampjes, verdriet, slaapproblemen enz. Maar het
is vooral leuk om te doen voor elke ouder!
Wil je graag leren hoe je een baby het best masseert? Schrijf je dan
tijdig in via hanne@opvoedingswinkelmaasland.be of 0490 11 80 89.
Dit is een activiteit van de bibliotheek in samenwerking met
Opvoedingswinkel Maasland.

Tentoonstelling ‘Lezen en
schrijven met Anne Frank’
Een reizende, educatieve tentoonstelling voor kinderen
vanaf 9 jaar
22 mei – 14 juni 2015
CC Neeroeteren
Lezen en schrijven horen
bij elkaar. Deze reizende
tentoonstelling
met
actieve workshop voor
kinderen laat dit zien
aan de hand van het
verhaal van Anne Frank.
Anne las veel boeken
en schreef naast haar
dagboek ook in een
verhaaltjesboek en een
mooie zinnen boek.
De tentoonstelling geeft een beknopt overzicht van het
leven van de familie Frank en de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog. Bovendien maken de bezoekers
kennis met teksten die Anne Frank schreef tijdens de twee
jaar die zij doorbracht in de schuilplek aan de Amsterdamse
Prinsengracht. De geschiedenis, het leven en de dood van
Anne Frank vormen een zeer krachtig middel om op een
herkenbare manier voor en met kinderen menselijk leed,
veroorzaakt door andere mensen, bespreekbaar te maken
en zo te werken aan een houding van actief respect!

De verfilmingen van
‘Lolita’: lezing door Karel
Deburchgrave
Woensdag 27 mei 2015 om 20.00 uur
Bib Maaseik
Lolita , de controversiële klassieker uit de wereldliteratuur
van Vladimir Nabokov, wordt binnenkort besproken door
onze leesclub. Op woensdag 27 mei 2015 om 20.00 uur
verzorgt filmkenner Karel Deburchgrave een geanimeerde
uiteenzetting over de verfilmingen van deze literaire topper
in de bibliotheek van Maaseik. Natuurlijk brengt hij ook
filmfragmenten mee!
Deelname is gratis, meld je aan via maaseik@bibliotheek.be
of 089 564 074.
Ontdek onze webetalage op http://maaseik.bibliotheek.be
Wil je de nieuwsbrief van de bibliotheek ontvangen in je
mailbox?
Stuur een e-mail naar maaseik@bibliotheek.be met als
onderwerp 'inschrijven'.

De tentoonstelling ‘Lezen en schrijven met Anne Frank’
komt naar Cultureel Centrum Neeroeteren van 22 mei tot 14
juni 2015.

Ontdek nu onze Webetalage op http://maaseik.bibliotheek.be
Wil je de nieuwsbrief van de bibliotheek ontvangen in je mailbox?
Stuur een e-mail naar maaseik@bibliotheek.be met als onderwerp ‘inschrijven’.

Openbare bibliotheek
Bleumerstraat 68 - 3680 Maaseik
T. 089/564 074
E. maaseik@bibliotheek.be
I. www.maaseik.be
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30 jaar Cantitare

Zondag 26 april 2015 – 19u – St.-Catharinakerk Maaseik
In september 1985 besloot leerkracht Guido Beckers
de samenzangklassen van de Academie van Maaseik te
bundelen tot één kinderkoor.
30 Jaar later mag onze academie terugkijken op een
mooi stukje koorgeschiedenis met concerten in binnenen buitenland (Denemarken, Duitsland, Engeland,
Frankrijk, Italië, Nederland, Zwitserland, ...), deelname aan
internationale wedstrijden en festivals, concerten voor
prominenten zoals het Belgische Koningshuis en leden
van de Europese Gemeenschap en concerten onder
leiding van internationaal gelauwerde artiesten zoals Dirk
Snellings, Louis Devos en John Rutter.
De koren Cantitare van de “Academie voor Kunsten
Maaseik” onder leiding van de huidige dirigent Jeroen
Beckers kunnen dit jubileum natuurlijk niet voorbij laten
gaan zonder een groot muzikaal feest in de lente van
2015.
Op 26 april zal het “Stabat Mater” van Karl Jenkins
uitgevoerd worden door 120 zangers (oud-leden en
huidige leden van het Gemengd Koor), een orkest van 25
instrumentisten en een soliste.
Het Kinderkoor verzorgt het voorprogramma en zal dus
ook niet ontbreken.
Op één avond verschijnen er dus ongeveer 170 zangers
op het podium waarvan de jongste 8 jaar en de oudste 75
jaar is, een feest voor jong en oud.
Ticketreservatie:
tickets@cantitare-maaseik.be
www.cantitare-maaseik.be
+32 499 76 96 82
<12 jaar: 6 euro
VVK: 12 euro
DVK: 14 euro
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Musea Maaseik Objecten in de kijker
Momenteel kan je in Musea Maaseik twee recente schenkingen
uit de Eerste Wereldoorlog bewonderen.
Het herinneringsdiploma van weggevoerde Leonard Evers
uit Neeroeteren, 1916
Leonoard Evers werd in november 1916 gevangengenomen
en gedeporteerd naar Kassel. In maart 1917 keerde hij terug.
Het diploma dateert uit 1920 en werd uitgereikt voor zijn
moedige weerstand aan de "Duitsche dwingelandij”.
Schenking: Nicky Verlaak
Fotodocument van Theodoor en Jacques Luysmans
Theodoor Luysmans was soldaat in het transportkorps
3de divisie. Hij trad in dienst op 1/08/1914 en sneuvelde in
Passendaele op 9/10/1918. Ook Theodoors broer Jacques was
in dienst tijdens WOI als soldaat 1ste jagers te voet. Jacques
werkte, nadat hij in oktober 1915 gewond raakte aan beide
benen, in het Franse Le Havre mee aan het soldatenblad 'De
Maeseyckenaar'.
Schenking: Ghislain Machon

Doe mee aan Open Monumentendag 2015!
Op zondag 13 september 2015 is Open Monumentendag al aan
zijn 27ste editie toe. Het recept van Open Monumentendag is
bekend: op de 2de zondag van september zetten honderden
monumenten in heel Vlaanderen gratis de deuren open voor
het grote publiek.
Vanaf 2015 pakken we de organisatie van Open
Monumentendag wat anders aan. We gaan onder meer op
zoek naar nieuwe lokale partners. We verwelkomen iedereen
die iets wenst te organiseren voor Open Monumentendag
als lokale organisator. Daarom doen we een oproep aan
iedereen die werkt of leeft in, met, rond, op, ... monumenten,
archeologische sites of landschappen om deel te nemen aan
de komende editie van Open Monumentendag.
Oproep
Is jouw prachtig herenhuis de moeite waard om te
bezoeken, vertel je graag over jouw passie voor die oude
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fabriek of wil je mensen dat unieke erfgoedlandschap laten
ontdekken? Meld je per mail aan bij Herita als organisator
voor Open Monumentendag en bouw samen met ons
aan het grote monumentenfeest. Aanmelden en jouw
programma inschrijven, kan vanaf dit jaar tot 2 dagen vóór
Open Monumentendag. Inschrijven kan van 30 maart tot 11
september 2015.
Schrijf je via onze website in op onze nieuwsbrief en blijf op
de hoogte van alle praktische voorbereidingen van Open
Monumentendag 2015.
Meer info: www.openmonumenten.be
Contact:
Herita | Open Monumentendag Vlaanderen
Oude Beurs 27 | 2000 Antwerpen
T: 03 212 29 55
E: openmonumentendag@herita.be

Erfgoeddag 2015 op
zondag 26 april 2015
Thema: Erf!
“De Oeterbeek-Bosbeek, een glinsterend lint van
erfgoed door onze gemeente”
Drie lokale verenigingen, Utersjank uit Opoeteren, Wotra
uit Neeroeteren, het Documentatiecentrum Maaseik,
en de Musea Maaseik werken op zondag 26 april samen
om het boeiende erfdeel van de Oeter of Bosbeek
te documenteren. Ieder vanuit zijn standpunt, maar
toch met één verhaal, namelijk dat van het samenspel
van landschappen, monumenten en de mensen. Juist
dat samenspel heeft de waterloop tot ons thuis, ons
“collectieve erf” gemaakt. Behalve van bijzondere
documenten of items uit hun archieven zal de bezoeker
ook van andere boeiende presentaties kunnen genieten.

▪▪Locatie:

Ontmoetingshuis De Riet, Schoolstraat 20,
3680 Maaseik-Opoeteren.
▪▪Openingstijden: doorlopend van 10u-17u
▪▪Lezingen: om 11u en 14u door Evrard Cuppens. Hij
neemt je mee op reis doorheen de geschiedenis van
de Bosbeek. Welke belangrijke rol speelde zij voor de
bewoners in de drie deelgemeenten?
De verenigingen Utersjank Opoeteren, Wotra Neeroeteren,
Documentatiecentrum Maaseik en de Musea hopen u die
dag te mogen ontvangen.

Werkgroep Documentatie Maaseik
De Werkgroep Documentatie
Maaseik bezorgde ons opnieuw
een foto uit de oude doos. Het
beeld dateert van 12 juni 1946.
De werkgroep vraagt opnieuw
onze medewerking voor het
herkennen van de mensen op
de foto.
vlnr
In kleermakerszit: 3 - Jean
Broux. Wie herkent de anderen?
Zittend: 6 - Broux, 7 - Jeannie
Goedermans, 8 - Lom Nijs.
Staand: 9 - Charles Goedermans,
10 - Francis Kessler (Café 't
Zwaantje), 11 - Creemers, 12 Bèrke Peeters.
Verbeteringen en aanvullingen
zijn welkom bij de werkgroep.
Werkgroep
Documentatie
Maaseik, Kleine Kerkstraat 30.
e-mail: werkgroep@maaseik.be
http://sites.google.com/site/
dcmaaseik
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Maaseiker leeswoordenboek in wording
Wel veel scheldwoorden,
maar
allerminst
een
scheldtaal
In één van de inleidende
hoofdstukken in onze DGMD
nemen wij het hele scala
aan ‘koosnaampjes’, pardon
schimpwoorden, liefst een
500-tal, rijtjesgewijs op.
Een arsenaal om u tegen
te zeggen! Een feitelijk
bestanddeel
van
ons
Maaseikers dus! Maar ook
niet meer dan dat. Generaliseren en ons Maaseikers herleiden
tot een scheldtaal, is m.a.w. idioot. Ook bij de uitwerking
van de lemmata zagen wij overigens geen enkele grond
om deze berg aan beschimpingsmogelijkheden niet op te
nemen. Een wezenlijke taalcomponent kun je immers nooit
als een honteus zaakje onder het tapijt vegen. En hoewel
we meestal in substantieven uitvaren, viel hier onze keuze
op een substantief én een werkwoord. Van de categorie
scheldwerkwoorden hebben we immers – naast de 500
substantieven van hierboven – ook nog een hele stapel. Ken
je van de bij het gekozen voorbeeld, vërèkke (vrèkke), nog
ander Maaseiker idioom dan het hier geëtaleerde, dan kan je
mailen naar theokees2@gmail.com. Je zal het wellicht straks
in de DGMD tegenkomen.

vërèkkëling (m.; -e; -ske) [D. (Südhessisches Wörterbuch)
Verreckeling], 1 verrekkeling, ellendeling, klootzak, rotzak,
schurk: wélke vërèkkëling zou hi-j d’n hieële pattëklan(g)
(battaklan(g), santëkraom) vëraos (vernield) höbbe?; 2 (uitdr.)
dae vërèkkëling vërèk van de sénte (hij zwemt in het geld).
vërèkke, vrèkke (zich) [denk aan stervende dieren die hun
poten spastisch uitstrekken; Mnl. en Hd. verrecken (te sterk
rekken)], I (overg.; vërèkde (vërok), h. vërèk (vërokke)), te
sterk rekken: mèt det vreutëlën in d’n hoeëf höb iech ’n spieër
vërèk (vërokke), heb ik een spierverrekking; II ((on)overg.;
vërèkde, h. en is vërèk), (uitdr.) 1 Pieër, dae zówplap, zup
det ’t vërèk, hij drinkt bovenmatig; ’t rieëngëlt det ’t vërèk,
alsof het met bakken uit de hemel gegoten wordt; 2 soeëmërs
vërèk ’t hi-j van de Prujsën (is ’t hi-j vërgieëvë van de Prujsën
= zijn er hier erg veel Duitsers) aan de Maas; 3 iech vërèk van
de kaw, ik verga van de kou(de); 4 dae sjaele zeivër kan miech
vërèkke, niet schelen; dae kieërël kan miech vërèkke, naar de
duivel lopen; iech wou det dae nötzak vërèkde, crepeerde; 5
nów vërèk, krijg de klere, stik; vërèk toch, loop naar de maan;
6 nów vërèkste toch (nów geiste toch këpot), dao vërèkste
van; zou(d)ste nów toch neet vërèkke, is dat niet om dood te
vallen!; 7 in Mëzeik vërèk (vertik) iech ’t van oppe lèttër (AN) te
kalle; iech vërèk ’t, ik doe het niet, ik zet het allemaal van me af;
III (wederk.; vërèkde zich, h. zich vërèk), zich forceren: iech
höb miech vërèk mèt aan dae kas te ligkën höffe; IV ‘vërèk’ als
tussenwerpsel: 1 verbazing: vërèk, bès tiech det?; vërèk, di-j
woeëre zoe vrintëlik (vruntëlik) es kookëstrónt (di-j woeërën
ein en al póppëstrónt = poeslief); 2 verwensing: vërèk, daen
dikke neemës kan miech ritsbómmële; 3 verrassing: vërèk,
daen dikke kook (dikkook) is lékker!

Meiboomplanting 30 april 2015
Kon. schutterij St.-Dionysius Opoeteren
in samenwerking met de Landelijke Gilde, KVLV en De
Kaller
Het planten van een meiboom is een erg oud gebruik
dat voorkwam in grote delen van Europa. Het is een
vruchtbaarheidsrite om bij het begin van de zomer de natuur
te huldigen. Men geloofde dat het planten van de boom
leidde tot vruchtbaarheid voor vee, akkers en mensen. Het
planten van de meiboom is in sommige gemeenten nog een
erg levend ritueel, dat gepaard gaat met feestelijkheden en
uitingen van liefde voor de gemeente waarin men woont.
Boven in de meiboom hangt een krans als teken van de
cyclische rondgang van het leven of het levensrad.
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Ook in Opoeteren werden er in het verleden door onze
voorouders-schutters meibomen geplaatst. Sinds 30 april
2009 heeft de Koninklijke Schutterij Sint-Dionysius deze
traditie in ere hersteld en plant op de vooravond van 1 mei
een meiboom.
Omstreeks 19.15 uur vertrekken de schutters met de
meiboom aan de Sjöttekamer in optocht naar het Kerkplein,
waar op traditionele wijze met houten stutten de meiboom
recht gezet zal worden.
Je kunt dit spektakel aanschouwen van op het terras met
een versnapering, verzorgd door de dames van KVLV, en een
drankje aan economische prijzen. Van harte welkom!

Duinengordel, bakermat van fietsparadijs Limburg
De lente is in het land! Zonnestralen stromen de huiskamer
binnen door ramen en kieren. En je stalen ros staat vol
ongeduld te wachten in de garage. Te wachten op die
eerste rit, badend in de zon, doorheen onze prachtige
landschappen. Want er valt heel wat moois te beleven!
Fietsroutenetwerk in Maaseik
Het Limburgs fietsroutenetwerk passeert in Maaseik langs heel
wat mooie plaatsen. De routes voeren je van de Maasvallei in
Aldeneik en Heppeneert, via Maaseik via de natuurgebieden
den Tösch, Jagersborg, de Brand, Bergerven, en ten slotte via
Opoeteren (vanuit het zuiden) of Opitter (vanuit het noorden)
helemaal tot de Hoge Kempen in de Duinengordel.
Knooppunt 1
Het fietsroutenetwerk met haar kenmerkende knooppunten
biedt de fietser een walhalla van 2000 km paden doorheen
de Limburgse natuurpracht. Het allereerste knooppunt ligt
vlakbij de Duinengordel in Ellikom! Mijningenieur Hugo Bollen
uit As is de uitvinder van het systeem. Hij wilde de Limburgse
mijnstreek nieuw leven inblazen na de sluiting van de mijnen
in de jaren 80. Onder het mom: ‘natuur beleven doet natuur
waarderen’ was het de wens van de stichters om bij het grote
publiek de zorg voor natuur en landschap op te wekken.
Interessante oriëntatiepunten
Met beschrijvingen van de fraaie landschappen in de
Duinengordel kunnen we pagina’s vullen. Maar hoe kun
je ze nu ontdekken? Onder meer via de Geuzenbaan in het

Gruitroderbos. De naam Geuzenbaan stamt uit de tijd van
de Spaanse overheersing. Ze leidt je langs de Commanderij
van Gruitrode, de Oudsberg, de boskapel en nog veel
andere bijzondere bezienswaardigheden. Fietsers krijgen in
de Duinengordel ook een exclusiviteit. Want enkel via een
fietspad passeer je Ruiterskuilen, het grootste ven in het
gebied. Het fietsroutenetwerk doet ook het Duinengordelonthaalpunt Sentower Park in Opglabbeek aan. Wil je meer
leren over de paardensport of even uitpuffen in het fietscafé?
Dan is dit de place to be! In Opoeteren fiets je best even langs
het sierlijke kasteel De Schans. Dit historische monument uit
1667 ligt te blinken aan de rand van de Bosbeekvallei. Niet te
versmaden is de machtige stijlrand nabij Opitter. Het is een
stevige kuitenbijter, maar het biedt je wel een prachtig zicht
op het heuvelachtige landschap.
Opladen en aansterken
De elektrische fiets zit in de lift! Voor personen die moeilijker
te been zijn, is het een onmisbaar middel om toch frequent
van de buitenlucht te kunnen genieten. Maar ook steeds meer
jonge mensen ontdekken de voordelen en het fietsplezier
ervan. Vele horecazaken in de Duinengordel hebben daarom
een oplaadpunt geïnstalleerd, zodat elektrische fietsers
onverhinderd tientallen kilometers kunnen afleggen. En
ook de innerlijke mens heeft bij tijd en stond aansterking
nodig. Opladen en aansterken kun je op talrijke plaatsen
in de Duinengordel, onder meer bij onthaalpunt Orshof in
Neerglabbeek, Het Zoete in Opglabbeek en Forellenvijver
Flamingo in Opoeteren.

Ruiterskuilen
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Loopevenementen in Maaseik
▪▪Musicrun: zondag 23 augustus 2015
▪▪Van Eyckrun: zondag 6 september 2015
▪▪Scholenveldlopen lager onderwijs: Maaseik 22/09-Neeroeteren 23/09- Opoeteren 24/09
▪▪Stratenloop middelbaar onderwijs: begin oktober
▪▪Bosloop Opoeteren: zondag 8 november 2015
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START 2 TENNIS 2015
T.C.M. organiseert trainingssessies voor volwassenen die
kennis willen maken of opnieuw willen starten met de
tennissport.
De eerste trainingsreeks van 2015 start in week 17 op
maandag 20 of dinsdag 21 april. De tweede reeks start in
week 22 op maandag 25 of dinsdag 26 mei. De derde reeks
start in week 28 op maandag 6 of dinsdag 7 juli. De vierde en
laatste reeks start in week 33 op maandag 10 of dinsdag 11
augustus.
Deze sessies omvatten
* 5 tennislessen van 1 uur (max. 4 spelers op 1 baan)
* Gebruik van tennisrackets en ballen
* Gebruik van binnen- of buitenbanen
* Gediplomeerde tennistrainers (1 trainer en max. 4 spelers
per baan)
* Begeleid speelmoment in de vorm van wedstrijdjes

verzekering betaal je 13 € extra. Dit bedrag wordt afgetrokken
van het inschrijvingsgeld als je je lid maakt van T.C.M.
Nadat je een sessie gevolgd hebt kan je beslissen om al dan
niet lid te worden van T.C.M. Voor de S2T-sers zijn er speciale
tarieven.
Inschrijven kan je per mail naar die.raedschelders@gmail.com
of via het nummer 0475 330 620. Info: www.tennis-lta.be.
Je hebt enkel sportieve kledij en tennisschoenen nodig.
De inschrijvingen zijn beperkt, zorg dat je er snel bij bent!

Prijs voor het hele pakket: €35.
Indien je nog geen lid bent en als je in orde wil zijn met de

Turnkamp - voor turn(st)ers met of zonder
ervaring (6-12 jaar)
Maandag 13 t/m vrijdag 17 april 2015
09.00 - 12.00 uur
Sporthal ‘De Borg’ Neeroeteren
Heb jij de turnkriebels te pakken of wil je ze graag
ontdekken? Kom dan naar ons turnkamp! Want hier
leer je de leukste turnkunsten met en zonder toestellen,
zoals radslag, handenstand, borstomtrek, zweefrol,
tijgersprong, ...
Maak kennis of oefen je kunsten op: airtrack, reuze
trampoline, bok, kast, paard, rekstok, brug, balk, minitrampoline, ...
Zin om dit allemaal eens te proberen? Schrijf je dan zeker
in want de plaatsen zijn beperkt (max. 30)!
De kinderen moeten voor de pauze eigen drank (en fruit/koekje) voorzien. Kinderen die al aangesloten zijn bij de gymschool,
mogen uiteraard ook deelnemen!

Gezinsbond organiseert Baby- en
peuterzwemmen
Van 18 april tot en met 20 juni 2015 organiseert de
Gezinssportfederatie opnieuw een cursus babyzwemmen in
het zwembad van Maaseik, voor baby’s vanaf 6 maanden.
In 10 lessen van telkens 30 minuten wordt er gezwommen in
groepjes van maximum 8 baby’s, begeleid door één ouder.

Info: vanthoor.jean@telenet.be (Gezinsbond afdelingen
Geistingen-Molenbeersel-Kessenich-Neeroeteren).
Inschrijven kan vanaf 9 maart en dit enkel op bovenstaand
e-mailadres.
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'Kom erbij!': Projectjaar 2015 van de dienst
welzijn en de seniorenraad
invulling voor de vrije tijd aan voor
50-plussers. Wij hebben een heel
gevarieerd programma: kaart- en
babbelnamiddagen,
lezingen,
wandelen, fietsen, één- en meerdaagse
reizen, culturele uitstappen, concerten,
musicals, musea... Sinds vorig jaar
doen we ook namiddagactiviteiten,
dus kortere uitstapjes. Deze vallen
heel erg in de smaak. In de zomer kan
het al gebeuren dat een gedeelte van
de deelnemers met de fiets gaat, en de
anderen gaan dan met de auto. En dan
een fijn terrasje erbij... heerlijk. We zijn
allemaal genieters he! We doen ook
dagfietstochten, die kunnen wel tot 75
km lang zijn. Leve de elektrische fiets!

‘Kom erbij!’ is het nieuwe project van
de dienst welzijn en de seniorenraad.
Met ‘Kom erbij!’ willen we het thema
eenzaamheid in de kijker zetten en
mensen mogelijkheden bieden om
uit de eenzaamheid te stappen. Wij
geven het woord aan de voorzitters
van seniorenverenigingen in Maaseik.
De verenigingen kunnen immers een
grote rol spelen in het doorbreken van
eenzaamheid. Deze maand is het de
beurt aan NEOS Maaseik. Voorzitter
Nico Peeters geeft de antwoorden.
Sandra: Hallo Nico, kan jij jouw
vereniging eens voorstellen?
Nico: NEOS staat voor NEtwerk
van Ondernemende Senioren. En
ondernemend zijn we! Wij bieden

Sandra: Hoeveel leden hebben jullie
op dit moment?
Nico: NEOS nationaal heeft bijna
30.000 leden. NEOS Maaseik heeft
nu 110 leden. Het is zeker niet onze
bedoeling de grootste te zijn, ons
doel is gewoon zoveel mogelijk leden
tevreden te stellen.
Sandra: Wat denk je dat de rol van
seniorenverenigingen is?
Nico: De hoofdtaak van onze
vereniging is de mensen bij elkaar
brengen. We proberen onze leden
zoveel mogelijk te informeren met
onze lezersbrief (8 maal per jaar),
en tussendoor mailen we ook als er
iets te melden valt. Wij staan open
voor alle mensen, zeker ook voor
alleenstaanden. Van de 110 leden
hebben we 80 adressen, dus dat geeft

wel aan dat er veel alleenstaanden
bij onze vereniging zijn. We proberen
ook aandacht te hebben voor de
minder mobiele leden en aangepaste
uitstapjes te organiseren. Het is voor
ieder bestuur de uitdaging: hoe krijgen
we zoveel mogelijk leden in actie?
Sandra: Zie jij eenzaamheid bij
mensen? Kan jouw vereniging daar in
helpen?
Nico: Wij zien dat leden soms afhaken
als zijzelf of de partner minder mobiel
of ziek wordt. Dat is natuurlijk jammer.
Want investeren in vriendschap is zo
belangrijk! Ook binnen NEOS ontstaan
vriendschappen. En af en toe al eens
een mooi liefdesverhaal...
Sandra: Welke boodschap heb jij voor
mensen die zich eenzaam voelen en
die nog niet bij een vereniging zijn
aangesloten?
Nico: Iedereen is gewoon welkom! Ons
programma is zo divers dat iedereen
zich er in kan vinden. En waar mogelijk
passen wij ons programma aan, aan de
wensen van onze leden.
Sandra: Hoe kunnen geïnteresseerde
mensen zich aansluiten bij NEOS?
Nico: Ze kunnen contact met mij
opnemen. Mijn telefoonnummer
is 089 56 80 87 en mijn mailadres
is nicolaspeeters@telenet.be. Niet
twijfelen, gewoon doen!
Sandra: Bedankt Nico!

Kinderopvang
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Hopsa is een zelfstandig
kinderdagverblijf
in
Maaseik voor kinderen
van 0 tot 3 jaar. Ben je
geïnteresseerd,
maak
dan een afspraak met
coördinator
Wendy
Vervaeren. Tijdens de
afspraak leggen we de werking uit en krijg je een rondleiding
in het kinderdagverblijf. Na de uitleg kan je beslissen of je
gebruik wil maken van onze dienst. De opvangkosten worden
berekend op basis van het inkomen. Het minimum aantal
opvangdagen bedraagt 5 halve dagen.

Robbedoes
is
een
buitenschoolse
kinderopvang voor kinderen van 2,5 tot
12 jaar met opvanglocaties in Maaseik,
Neeroeteren en Opoeteren. Op onze
website vind je meer informatie over onze
werking, opvangkosten, … Robbedoes
werkt met inschrijfmomenten voor nieuwe
dossiers.
Info en inschrijvingen:
www.kinderopvangmaaseik.be.
T. 089 560 567
E. robbedoes@maaseik.be

Evaluatie
Seniorencinema
seizoen 2014-2015
DATUM

FILM

23-24/09/2014 KAMPIOEN ZIJN
BLIJFT PLEZANT

AANTAL
149

21/10/2014

PHILOMENA

242

18/11/2014

FLYING HOME

240

9/12/2014

DE
100-JARIGE
DIE...

248

6/01/2015

TWELVE YEARS A
SLAVE

223

10/02/2015

PRIDE

234

10/03/2015

SAMBA

241

TOTAAL

1577

GEMIDDELD PER VOORSTELLING

197

Het is een goed seizoen geweest voor
seniorencinema.
Het
gemiddeld
aantal
bezoekers per voorstelling ligt wel iets lager
dan voorgaande jaren, maar dit komt door
de tegenvallende bezoekersaantallen voor
‘Kampioen zijn blijft plezant’. We kunnen
wel stellen dat Seniorencinema intussen een
gevestigde waarde is in Maaseik. Kom erbij en
geniet van deze fijne middagen!

Telefooncirkel ‘goed verbonden’
Wat is een telefooncirkel?
Een telefooncirkel bestaat uit een groepje van max. acht
mensen dat elke dag op een vast tijdstip in een vaste volgorde
met elkaar belt. Een vrijwilliger start de cirkel. Daarna belt nr. 1
naar nr. 2, nr. 2 naar nr. 3 enzoverder, tot de laatste deelnemer
naar de vrijwilliger belt. De cirkel is rond.
Waarom een Telefooncirkel?
Gezelligheid
Elke ochtend is er iemand die de deelnemer goedemorgen
wenst en een kort praatje maakt.
Veiligheid
Elke dag heeft elke deelnemer even contact met iemand. Als
een deelnemer de telefoon niet opneemt, wordt direct aan
de vrijwilliger gemeld dat er wellicht iets aan de hand is. De
leiding van de telefooncirkel onderneemt dan actie.

Wie kan meedoen?
Een telefooncirkel is er voor alleenwonende mensen die niet
aan het arbeidsproces deelnemen en behoefte hebben aan
het contact dat de telefooncirkel biedt.
Deelnemen aan de telefooncirkel is gratis.
Ben je een alleenwonende senior? Je kan je kosteloos lid
maken van een telefooncirkel! Inschrijven kan bij de dienst
welzijn, 089 560 552 of via mail welzijn@maaseik.be.
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Speeddaten voor personen met een mentale beperking!
Wil jij ook graag een lief? Ter Engelen/Tevona/De Brug organiseert speeddating voor mensen met een mentale beperking.
Speeddating is een kennismakingsformule waarbij twee mensen enkele minuten met elkaar praten. Daarna schuift iedereen door.
Zo kan je snel veel mensen leren kennen en wie weet, klikt het wel met eentje!
Je kan gaan speeddaten op volgende plaatsen en data:
Bree 			
De Barrier 		
21 april 2015 		
Maasmechelen 		
Concordia 		
22 april 2015 		
Riemst 			
De Linde 		
24 april 2015 		
Lummen		
Oosterhof 		
24 april 2015 		
Diepenbeek 		
De Ploeg 		
29 april 2015 		

13u tot 15u30
13u tot 15u30
13u tot 15u30
13u tot 15u30
13u tot 15u30

Voor holebi’s
Hasselt 			

4 mei 2015 		

13u tot 15u30

25 april 2015 		

13u tot 15u30

De Regenboog 		

Voor mensen die begeleid wonen of alleen wonen
Diepenbeek 		
De Ploeg 		

Familiegroep dementie maaseik
Neem je zorgtaken op voor een persoon met dementie?
Wil je hem of haar helpen en weet je niet hoe er juist aan te
beginnen?
Wil je wat meer kennis over wat je voor je zieke kan doen?
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Dan is onze FAMILIEGROEP DEMENTIE misschien iets voor
jou. Je leert bij uit de ervaring van lotgenoten, het is immers
belangrijk dat jij je ook goed voelt om deze zorg te kunnen
volhouden. Soms moet je verantwoordelijkheden opnemen
en het is niet evident om in die rol te stappen. Om die zorg te
blijven volhouden zijn niet alleen schouderklopjes essentieel,
maar ook kennis en kunde. En dan heb je soms nood aan
iemand die je op weg helpt. In onze familiegroep kan je
die hulp vinden door te praten met lotgenoten en samen
ervaringen uit te wisselen over het zorgen voor een persoon
met dementie.

Waar?
Woonzorgcentrum de Maaspoorte, Sionstraat 21, 3680
Maaseik
Wanneer?
Elke derde maandag van de maand (behalve op feestdagen,
dan wordt het de maandag erna).
Inloop vanaf 19.15 uur, start om 19.30 uur en einde omstreeks
21.00 uur.
Deelname is gratis, inschrijving is niet nodig.
Contactpersoon:
Miek Vandebergh, DAGG Maaseik 089/563894 Miek.
vandebergh@dagg-cgg.be; kristyhermans1992@gmail.com
In samenwerking met de Alzheimer Liga Vlaanderen,het
DAGG Maaseik en OCMW

Vrijwilligerswerk
maakt gelukkig
Zorgende Handen is de dienst van Solidariteit voor het Gezin
die het vrijwilligerswerk bundelt in de regio’s Hasselt en Tienen.
Deze dienst blijft vasthouden aan de idee om mensen zo lang
mogelijk thuis te laten wonen op een zo kwalitatief mogelijke
manier in de eigen vertrouwde omgeving. Het spreekt dan
ook voor zich dat het vrijwilligerswerk als een onmisbare
schakel in de thuiszorg wordt aanzien om hiertoe een bijdrage
te leveren. In samenwerking met onderzoeksbureau Vizta
deed Zorgende Handen onderzoek naar de achtergrond en
de drijfveren van hun vrijwilligers. Wat daarbij vooral opviel
is dat maar liefst 82% van de bevraagde vrijwilligers beweert
gelukkiger te zijn dankzij hun vrijwilligerswerk. Vrijwilligers
ondervinden vooral veel voldoening in het feit dat ze andere
mensen kunnen helpen die het op een of andere manier
moeilijk hebben. Een kleine inspanning maakt vaak een
wereld van verschil voor anderen. Vrijwilligerswerk draagt
dus niet enkel bij tot het eigen geluk maar zeker en vast ook
tot dat van zorgbehoevende personen en hun familieleden.
Het inschakelen van een vrijwilliger zorgt er immers voor dat
de mantelzorger de nodige ademruimte krijgt om zich even
van alle zorgen te ontlasten, wat de thuissituatie alleen maar
ten goede kan komen.

Wereldwinkel Maaseik
Op zoek naar een verrassing
voor Moederdag? Kom
eens langs in onze winkel.
Je vindt er leuke producten
om mama te verwennen
met een (h)eerlijk ontbijt
op bed, zoals muesli, koffie, thee, chocopasta, honingkoek,
verschillende sapjes, passievruchtenconfituur en zelfs roze
schuimwijn voor een ontbijt met bubbels. Liever iets anders?
Snuister tussen de juwelen of decoratie-artikelen. Door
Oxfam Wereldwinkelproducten te kopen zet je niet enkel je
eigen moeder in de bloemetjes, maar help je ook vrouwen en
families in het zuiden.
Oxfam wereldwinkel Pelserstraat 41 in Maaseik.
Openingsuren: woensdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot
18 uur. P.S. Je kunt steeds boeken komen ruilen in onze
little free library. Ook vrijwilligers om onze Maaseikse
wereldwinkel te ondersteunen, voor 4 uur per maand, zijn
altijd welkom. Springs eens binnen in de winkel of mail naar
owwmaaseik@outlook.com!

Vrijwilligers gezocht
Zorgende Handen prijst zich uiterst tevreden dat ze kan
rekenen op de hulp van meer dan 300 vrijwilligers in de
regio’s Hasselt en Tienen! Toch stijgt de vraag naar hulp
door vrijwilligers zienderogen. Daarom zijn ze steeds op
zoek naar nieuwe krachten. Om bv. overdag samen met de
zorgbehoevende een wandeling te maken, boodschappen
te doen of gewoon een gezellig babbeltje te slaan. Ook
nachtoppas of vervoer naar een medische afspraak kan
tot het takenpakket horen. In ruil biedt Zorgende Handen
haar vrijwilligers begeleiding door een coördinator, een
onkostenvergoeding en een verzekering. Ook worden
gratis en vrijblijvend een aantal vormingen aangeboden die
handelen over allerhande onderwerpen waar de vrijwilliger
mee te maken kan krijgen. Uren en dagen van beschikbaarheid
zijn door de vrijwilliger zelf te bepalen. Uiteraard wordt er
naar gestreefd om opdrachten in de eigen regio te zoeken.
Heb jij een hart voor anderen en interesse in vrijwilligerswerk?
Contacteer onze partner Zorgende Handen via tel.
011/29.90.09,
e-mail:
zorgendehanden@svhg.be
of
www.zorgendehanden.be.

Werkgroep SLBS Sanyang organiseert
fototentoonstelling
Gambia, The Smiling Coast
Van 20 april tot 25 mei 2015 kan je in Cultuurcentrum Achterolmen terecht voor de
fototentoonstelling “Gambia, The Smiling Coast”. De tentoonstelling belicht Gambia, het
land, zijn mensen, de natuur, de cultuur en het dagelijks leven. De vzw SLBS Sanyang is actief
in duurzame en lokaal gedragen ontwikkeling en is sinds 2011 werkzaam in Sanyang, een
dorp in Gambia, op zo’n 40 km van de hoofdstad Banjul. De werkgroep bouwt klassen en
watervoorzieningen, zorgt voor beter sanitair en moedigt gezonde voeding aan. Op die manier
krijgen de kinderen kansen voor degelijk onderwijs en een betere gezondheid.
De tentoonstelling is gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van het Cultuurcentrum.
Info: www.slbs-sanyang.com
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Wil jij iets doen in de strijd tegen kanker?
Kom dan naar de infoavond over levensloop
van stichting tegen kanker te maaseik!
Levensloop komt voor de eerste keer naar Maaseik. Dit uniek
gemeenschapsevement is een initiatief van Stichting tegen
Kanker en wordt georganiseerd in het teken van hoop. Naast
Sint-truiden, Lommel, Tessenderlo, Genk & Hasselt willen we
ook graag Maaseik betrekken in de strijd tegen kanker.
De motor van het evenement zijn teams die elkaar 24 uur
lang aflossen tijdens een estafette (al wandelend of al lopend)
rond een parcours. Hiermee willen we in warme solidariteit:
▪▪de moed VIEREN van onze vechters, namelijk van alle
mensen die ooit in hun leven hebben te horen gekregen
‘u heeft kanker’
▪▪de mensen HERINNEREN die aan kanker overleden zijn
▪▪tegen kanker STRIJDEN
Wil jij meehelpen in ons organisatiecomité? Ben jij een
vechter (iemand die kanker heeft (gehad))? Of wil je je graag
inzetten voor Levensloop? Wil je een team beginnen en
geld inzamelen? Of gewoon een leuk moment beleven met
familie, vrienden of collega’s?
Kom dan zeker naar onze infoavond op 7 april 2015, van

19.30-21.30, in het Cultuurcentrum van Neeroeteren
(Scholtisplein 2, 3680 Neeroeteren)
Daar kom je te weten wat Levensloop van Stichting tegen
Kanker precies is.
VRAGEN?
Voor bijkomende vragen kan je steeds terecht bij Jolien
Vandenhaute, Coördinator Levensloop Limburg & VlaamsBrabant, GSM 0491 34 84 47 of via jvandenhaute@
stichtingtegenkanker.be
Bekijk hier alvast enkele inspirerende filmpjes:
Concept Levensloop: https://www.youtube.com/watch?v=mDqIjxrQXQ
Promotiefilmpje Levensloop Limburg 2014: https://www.
youtube.com/watch?v=L_hBFG9RG3o
Surf eens naar onze websites: www.levensloop.be of www.
kanker.be

Wereldgezinnen gezocht voor een
interculturele ervaring!
herontdekken. Veel van onze internationale jongeren en hun
gastfamilies hebben culturele verschillen en taalbarrières
overbrugd en vriendschappen gesmeed die tijd en afstand
overleven.
Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie:
YFU vzw
015 69 00 85
Frans Halsvest 92
www.yfu.be
2800 Mechelen
info@yfu.be

Youth For Understanding (YFU) is een wereldwijde organisatie
die internationale uitwisselingen organiseert voor jongeren
vanaf 15 jaar.
YFU biedt niet alleen aan Vlaamse jongeren de mogelijkheid
om een jaar naar het buitenland te gaan, ook Vlaamse
gezinnen kunnen via YFU internationale ervaring opdoen
door vanaf midden augustus voor een schooljaar of een
semester een van onze buitenlandse jongeren in huis te
nemen.
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Deze jongeren wonen bij gastgezinnen en gaan naar de
middelbare school om zo onze cultuur van binnenuit te
leren kennen. Worden jullie wereldgezin, dan worden jullie
ook een ervaring rijker omdat je van je nieuwe zoon of
dochter, broer of zus heel veel kan leren over een ander deel
van de wereld. Ook jullie kunnen op een persoonlijke basis
geconfronteerd worden met culturele verschillen en, net zoals
de uitwisselingsstudent, ook je eigen waarden en normen

Enkele getuigenissen van onze gastgezinnen:
“Onze vier kinderen keken meteen heel erg uit naar de komst
van Yuwa, ze zouden een grote zus krijgen, hoe spannend! En
nu is Yuwa niet meer weg te denken uit ons gezin. Ze leert de
kinderen origami en vriendschapsbandjes maken.”
Bieke (Antwerpen)
“Veel van de dagelijkse gebruiken en gewoonten beschouw
je als vanzelfsprekend. En dan komt daar plots een nieuweling
bij die de taal en de gebruiken hanteert van een vreemde
cultuur. Een leerrijke ervaring voor het hele gezin!”
Walter (Herent)
“Deze ‘reis’ is een uitdaging geweest. Soms is het moeilijk,
maar het is zo dat je jezelf kan bewijzen en op het einde
van de reis, zoals meestal, wil je hier niet meer weg omdat
je van zoveel dingen bent beginnen houden. Dat maakt het
echt de moeite waard. Zoals ik al zei, ik ben heel dankbaar
aan de mensen die me hebben geholpen en hun vriendschap
hebben gegeven aan deze jongen uit het verre Argentinië.”
Joaquín (YFU-uitwisselingsstudent uit Argentinië)

internationale markt

Fiesta Europa
inkom gratis

proef
beleef
geniet

ontdek

Europese marktkramers uit alle hoeken van het continent!
kwaliteitsstreekproducten, artisanaat, cadeautjes, kinderanimatie,
Food-court, Muziek.

3 mei 2015
koopzondag

winkels open
vanaf 14 uur

markt Maaseik
1 t.e.m. 3 mei 2015
vrijdag van 11 tot 20 uur
zaterdag van 10 tot 20 uur
zondag van 11 tot 19 uur

Info: stad Maaseik, T. 089 560 560, info@maaseik.be
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nodigen je graag uit op het

Seniorenfeest
MET clown

WOEN
6 M SDAG
EI 2
015
1
4
FUEGO U00
SPORT MAA
LAAN SEIK
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Rocky en ivann

INSCHRIJVEN EN BETALEN KAN BIJ ONZE INSCHRIJFPUNTEN.
€ 5 VOOR EEN FRISDRANK, KOFFIE, VLAAI EN ENTERTAINMENT!
INSCHRIJVEN IS VERPLICHT, DUS SNEL ZIJN, WANT VOL IS VOL.
UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM: VRIJDAG 24 APRIL 2015.

Kom er gezellig bij! We maken er een fijne middag van!
Inschrijven en betalen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stad Maaseik, Dienst welzijn, Lekkerstraat 10, Tel. 089 56 05 52
Jaklien Deben, Oude Ophoverbaan 88, Maaseik, Tel. 089 56 47 38
Jean Geelen, Weertersteenweg 273, Maaseik, Tel. 089 56 61 46
Narda Hermans, Dekenskamp 26, Maaseik, Tel. 089 56 26 97
Hubert Neyens, Spilstraat 17, Neeroeteren, Tel. 089 86 39 07
Any Janssen, Molenveldlaan 18, Neeroeteren, Tel. 089 86 71 08
Mariette Hilven, Gruitroderlaan 88, Opoeteren, Tel. 089 86 36 53
Jan Jansen, Nielerstraat 1, Opoeteren, Tel. 089 85 54 20
Christine Geelen, Kasteelstraat 4, Opoeteren, Tel. 089 85 68 33
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