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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
Boek “De gebroeders van Eyck. Een
geschiedenis rondom een monument.”
Beste inwoner
In de voorbije veertig à vijftig jaar hebben we een
bijzondere ontwikkeling doorgemaakt en is er een
ongekende welvaart gecreëerd. Toch voelen we ons
niet happy, hoor je mensen klagen en bestaan er grote
ongelijkheden.
Terwijl veel mensen het moeilijk hebben en niet
goed weten hoe de eindjes aan mekaar te knopen, is
er een andere groep die zich gedraagt alsof het niet
op kan. Ongelijkheid en armoede zijn een rem op de
ontwikkeling van mens en maatschappij. Ze doden
talent, ze zorgen voor onzekerheid en onrust.
We beschikken over over heel veel trefwoorden, maar
wat doen we ermee? Lees maar: verdraagzaamheid,
saamhorigheid,
luisterbereidheid,
solidariteit,
respect, vertrouwen, rechtvaardigheid ... moet ik nog
doorgaan? Het zijn woorden met inhoud, maar vaak
zijn hun waarden vervlogen.
Laat onze jongeren maar deelnemen aan het
jeugdverenigingsleven, daar krijgen ze een stevige
basis mee die in hun latere leven van pas kan komen.
Laten we de volwassenverenigingen stimuleren,
contacten en ideeën uitwisselen, vriendschapsbanden
versterken, ...
Een buurt waar iedereen meetelt, is belangrijk. Laten
we daarom de buurtwerking opkrikken en levendig
houden. Laten we ook zorgen voor de bejaarden,
die mee de basis hebben gelegd van onze welvaart.
Daarom organiseren we ook activiteiten voor onze
senioren, zodat ook zij actief bezig blijven en zodat we
vereenzaming voorkomen.
Beste inwoner, we leven nu eenmaal in een
maatschappij die enorm snel evolueert en die
bijzonder divers is. Iedereen heeft het recht zichzelf
te zijn, een eigen mening te hebben en die gelukkig
te mogen uitspreken. Maar niemand heeft het recht
een ander tot aanvaarding te dwingen, want dat werkt
beangstigend.
Onze stad heeft heel veel troeven, zoals verenigingen
en organisaties die goed werken en samen het verschil
kunnen maken. Het is al meermaals bewezen dat de
samenhorigheid groot is. Initiatieven en activiteiten
waar iedereen beter van wordt, zullen ongetwijfeld
door het bestuur van stad en OCMW ondersteund
worden.
Gerard Ignoul
Voorzitter OCMW, schepen van welzijn
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De gebroeders van Eyck.
Een geschiedenis rondom een monument.
Boek van Wim Lemmens nu te koop
Het boek “De gebroeders van Eyck. Een geschiedenis rondom een
monument” van Maaseiker historicus Wim Lemmens is op 14 januari
2015 voorgesteld aan het publiek. Het is vanaf nu te koop in de
Maaseiker boekhandels en via het cultureel plaform: vaneyckjaar@
gmail.com.
Het Van Eyckjaar is dé gelegenheid voor de uitgifte van een boek over
de totstandkoming van het standbeeld van de gebroeders van Eyck,
op de Markt van Maaseik. Gedrenkt in de historische context van toen,
geeft het een goed beeld van de geschiedenis van het monument,
maar ook van de beeldvorming van de schilderende broers in de
negentiende eeuw.
Het boek mondt uit in een wetenschappelijke studie die de lezer
meeneemt naar het negentiende-eeuwse Maaseik en werpt een licht
op de politieke en culturele evolutie van de stad.
Info:
“De gebroeders Van Eyck. Een geschiedenis rondom een monument” Wim Lemmens
Prijs: €25 (excl. verzendkosten)
Te koop bij:
Boekhandel Van Venckenray, Bosstraat 16, Maaseik
Standaard Boekhandel, Bosstraat 72, Maaseik
Het Cultureel Platform: vaneyckjaar@gmail.com.
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Vlnr.: Myriam Giebens (schepen), Jan Peumans (voorzitter Vlaams parlement), Wim Lemmens,
Jan Creemers (burgemeester), Yvonne Van Dooren (schepen), Dirk Verlaak (schepen).

Maaseik stelt nieuwe toeristische brochure voor
Maaseik stelt zijn toeristische troeven voor in een rijk geïllustreerde toeristische brochure. Het centrale thema in de folder is ‘genieten in Maas- en Oeterdal’. Maaseik krijgt trouwens
nog altijd meer en meer toeristen op bezoek, zegt schepen
voor toerisme Kevin Drees.
De gloednieuwe toeristische brochure van Maaseik is beschikbaar vanaf midden februari. Het is een schitterende publicatie geworden met heel wat foto’s en nuttige informatie
voor bezoeker en inwoner.
De brochure is opgebouwd volgens de thema’s waar Maaseik
sterk in is: monumententoerisme en natuurtoerisme. In het
historische centrum van Maaseik is er een grote concentratie aan historische gebouwen en monumenten en het huisvest de Musea Maaseik met onder meer de oudste apotheek
van België en het archeologisch museum. De brochure geeft
een korte beschrijving van alle bezienswaardigheden die ingedeeld zijn op basis van de verschillende sites waartoe ze
behoren. Andere onderwerpen die aan bod komen: cultuur,
shopping, recreatie, horeca.

Vlaanderen, toeristische instanties, hotels en via deelname
aan beurzen en workshops. De brochure is ook te bekijken via
www.maaseik.be.
“De nieuwe toeristische brochure geeft u een overzicht van
de waarde aan mogelijkheden die Maaseik, Neeroeteren en
Opoeteren te bieden hebben,” aldus de schepen. “Dagen lang
genieten van ons unieke fiets- en wandelpadennetwerk, van
onze natuur, van ons veelzijdig aanbod op kunsthistorisch en
cultureel vlak. Het is iets dat de bezoeker of u als inwoner gewoon eens zou moeten doen. Kortom, ik wens u veel plezier
in onze stad.”
Info
Toerisme Maaseik
Markt 45 – 3680 Maaseik
Tel. 089/81 92 90
Fax. 089/56 05 61
E-mail: toerisme.maaseik@maaseik.be
www.maaseik.be

De brochure is beschikbaar in drie afzonderlijke taalversies. Ze
wordt in binnen- en buitenland verspreid via de provinciale
en stedelijke diensten, de buitenlandkantoren van Toerisme
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Wandelgebied Bergerven wordt vernieuwd

De wandelgebieden Bergerven, Schootsheide en Dornerheide
zijn na 20 jaar aan vernieuwing toe. In samenspraak met alle
betrokkenen zijn de routes grondig onder de loep genomen
en aangepast aan de huidige normen.
Deze herwerkte routes zullen het wandelroutenetwerk
‘Bergerven’ vormen en worden toegevoegd aan het
wandelaanbod van de Hoge Kempen. De werken zijn gepland
in de periode januari-mei 2015, zodat het vernieuwde

wandelgebied in juni helemaal klaar zal zijn.
Gelieve er rekening mee te houden dat de bewegwijzerde
wandelingen niet beschikbaar zullen zijn tijdens de
werkzaamheden. De natuur- en bosgebieden blijven wel
toegankelijk, weliswaar zonder bewegwijzering.
Voor meer info kan u terecht bij vzw Regionaal Landschap
Kempen en Maasland T: 089/65 56 54 – E: jeroen@rlkm.be of op
www.nationaalpark.be

Eerste hulp cursussen voor jongeren
Rode Kruis Neeroeteren-Opoeteren-Dorne
cursussen eerste hulp voor jongeren

organiseert

8 zondagvoormiddagen, vanaf 1/03/2015, van 10 tot 12 uur
(12/04 en 26/04 van 9 tot 12 uur).

Je leert hoe je verschillende letsels moet verzorgen, van
een kleine schaafwonde tot een ernstige bloeding, een
verstuiking en nog veel meer. De lessen gaan door in het
lokaal van het Rode Kruis, Ophovenstraat 69 te Neeroeteren.
De cursus volgen is gratis, maar aankoop van een handboek
met oefenmateriaal is aan te raden.

Junior Helper
Voor jongeren van 13 tot 15 jaar
Paasvakantie (ma-di-do-vr-zo) vanaf 13/04/2015, van 10 tot
15 uur (19/04 van 9 tot 12 uur).

Helpertje
Voor kinderen van 10 tot 12 jaar

Info en inschrijven: sara-belien@hotmail.com of 0493/57 97
02 (liefst via e-mail)
Let op! Inschrijven is verplicht, het aantal plaatsen is beperkt.

Prijs drinkwater blijft ongewijzigd in 2015
6

In 2015 houdt De Watergroep haar tarieven voor de levering
van drinkwater ongewijzigd. Voor de klanten in Limburg
betekent dit dat de vaste vergoeding voor standaard verbruik
behouden blijft op 53,19 euro per wooneenheid. Het tarief
voor drinkwater voor standaard verbruik bedraagt nog steeds
1,58 euro per kubieke meter.

De Watergroep blijft investeren in een kwalitatieve
drinkwaterproductie en –distributie, met inzet van de meest
recente technologie.
www.dewatergroep.be
volg De Watergroep ook op Twitter: @dewatergroep

Infomarkt PRUP “Zuidelijke Stadsrand Maaseik”
over het doel van deze nieuwe plannen en leggen we uit
welke nieuwe voorwaarden er gelden bij de ontwikkeling van
bijvoorbeeld de scholencampus en het woonreservegebied.
Via het openbaar onderzoek heeft de bevolking tevens de
kans om zijn/haar stem en mening te laten horen.”
De infomarkt voor geïnteresseerden of omwonenden die
meer uitleg willen over de nieuwe plannen kunnen, vindt
plaats op dinsdag 10 maart van 16u tot 20u in de centrale hal
van het Woonzorgcentrum de Maaspoorte. Medewerkers van
provincie Limburg zullen aanwezig zijn om uitleg te geven en
vragen te beantwoorden.

Op 17 december 2014 stelde de provincieraad het Provinciaal
Ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) “Zuidelijke Stadsrand
Maaseik” voorlopig vast. Dit planontwerp wordt nu
onderworpen aan een openbaar onderzoek dat loopt van
maandag 9 februari 2015 tot en met donderdag 9 april 2015.
Provincie Limburg organiseert in samenwerking met de
stad Maaseik op dinsdag 10 maart 2015 een infomarkt in het
kader van het openbaar onderzoek rond het ontwerp-PRUP
“Zuidelijke Stadsrand Maaseik”.
Het planontwerp legt de zuidelijke stadsgrens van Maaseik
vast, waarbij een woonreservegebied, een zone voor
een scholencampus en een stedelijke randparking voor
langparkeren worden aangeduid. Er wordt ook een open
ruimte verbinding vastgelegd in het landbouwgebied
tussen Maaseik en Elen. Voor de realisatie van het PRUP is de
onteigening van een aantal gronden noodzakelijk. Daarom
werd gelijktijdig met het ontwerp-PRUP ook een ontwerp van
onteigeningsplan opgesteld.
Gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Moors: “Via een
infomarkt wensen we de mensen van Maaseik te informeren

Waar en wanneer?
Dinsdag 10 maart 2015 in centrale hal van het
Woonzorgcentrum de Maaspoorte, Sionstraat 21, 3680
Maaseik. De infomarkt loopt doorlopend van 16u tot 20u.
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Met VERIFIEER staat de digitale deur open
bij stad Maaseik! Digitaal ondertekenen van
documenten via VERIFIEER.

Maaseik zet in op digitale communicatie met de
inwoner. Eén van de elementen daarbij is het digitaal
ondertekenen en versturen van brieven. Voortaan
kan ook jij deze brieven in je mailbox verwachten.
Hierlangs zie je hoe de brief eruit ziet. Bovenaan de
brief zie je de digitale ondertekenbalk. Deze maakt de
brief rechtsgeldig. Hierop zie je het logo van Verifieer,
de namen van de ondertekenaars en de code waarmee
je de brief op zijn authenticiteit kan controleren via
www.verifieer.be.
Stad Maaseik gebruikt hiervoor het Verifieer-systeem.
Verifieer is een systeem om papieren en online
documenten digitaal te ondertekenen en om hen
een extra beveiligingsniveau mee te geven. Een door
jou aangevraagd document wordt aangevuld met de
nodige elektronische handtekening(en) en met een
beveiligde code. Dit document vind je in je mailbox.
In de loop van 2015 online aanvragen attesten/
uittreksels
Je vraagt via www.maaseik.be online een attest aan.
De documentenstroom gebeurt automatisch en je
krijgt een rechtsgeldig document thuis geleverd. Dit
document kan je doorsturen naar derden of juridisch
rechtsgeldig afdrukken.
Voordelen
▪▪Door gebruik van Verifieer win je tijd. Er is een
snelle afhandeling en het document is steeds
100% traceerbaar.
▪▪Overal en altijd (24/7) toegang tot opvragen en
controle van belangrijke documenten.
▪▪Eenvoudige authentificatie en toegang.
▪▪Traceerbaarheid van documenten: wie heeft ze
opgemaakt, wanneer en door wie werden ze
geconsulteerd, ...
▪▪Goed voor milieu door papier te besparen.
▪▪Besparen op portkosten bij stad Maaseik.
Een aantal activiteiten zullen nog altijd aan de loketten moeten uitgevoerd worden omdat de wetgever dat zo heeft bepaald
(wettiging handtekening, wilsverklaring euthanasie, orgaandonatie, ...).
Overgangsperiode
Voor deze digitale communicatie heeft de stad je e-mailadres nodig. De diensten verzamelen op dit moment die adressen. Indien
je e-mailadres niet gekend is, kan het zijn dat je de brief toch nog per post in papieren versie ontvangt. Naarmate de tijd vordert,
zal dit echter afnemen.
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De digitale snelweg is open in Maaseik.
Meer info over het gebruik van Verifieer
www.maaseik.be
info@maaseik.be
0800 20 560

Bedrijventerreinen
Bent u op zoek naar extra ruimte?
Het ontwikkelen van een bedrijventerrein is geen sinecure.
Het veronderstelt niet alleen inzicht in regels en procedures,
maar het is ook een kunst om draagvlak te creëren,
verschillende stakeholders te betrekken bij de visievorming
en een adequate behoeftedetectie te organiseren. Voor heel
wat gemeentes is het lastige opgave om zulke oefeningen tot
een goed einde te brengen.
Voka – KvK Limburg lanceerde daarom, samen met City D,
de Ruimtebehoeftepeiler. Samen met 14 andere Limburgse
gemeentes werkt ook de stad Maaseik mee aan dit project. De
“Ruimtebehoeftepeiler” zal ons o.a. inzicht geven in:

▪▪De bedrijven met groeiverwachtingen inzake ruimte
▪▪De gewenste grootte en type van ruimte
▪▪De favoriete vestigingsplekken in onze gemeente
▪▪De typologie van de bedrijven met groeiverwachtingen.
De resultaten zullen ons niet alleen een concreet en duidelijk
inzicht geven in de ruimtebehoefte, maar zullen ook dienen
om het aanbod af te stemmen op de concrete vraag. En

dat verhoogt de snelheid en slaagkansen voor uw concrete
projecten. 90% van de vraag naar ruimte komt van de
bestaande bedrijven.
Daarom is het voor ons erg belangrijk dat u deze online
enquête invult. Pas als we uw noden weten, kunnen we
tot acties komen, die voor u écht iets betekenen. U kunt
ze via onderstaande link bereiken: http://www.voka.be/
ruimtebehoefte.
De bevraging duurt ongeveer 5 à 10 minuten. Er wordt van
u geen enkel opzoekingswerk verwacht. We ontvangen uw
antwoorden graag ten laatste tegen 15 februari 2015.
Alle verstrekte informatie blijft vertrouwelijk en wordt
anoniem verwerkt. Mocht u meer toelichting of informatie
wensen bij het invullen van de vragenlijst, aarzel dan niet
om contact te nemen met Lien Vanden Broucke van het
onderzoeksbureau wes research & strategy (Tel. 050/36 67 72
of e-mail: lien.vandenbroucke@wes.be) of met Jan Boots van
CityD (Tel. 011/39 75 50).

Viering 100 jaar Pater Sangers
Op 18 januari vierde de Pater Sangerskring
de honderdste verjaardag van Pater
Willem Sangers. De viering vond plaats
in Cultuurcentrum Achterolmen en ging
gepaard met toesprakan van onder
meer burgemeester Jan Creemers en
Jos Henckens, voorzitter van de Pater
Sangerskring.
Willem Sangers werd in 1915 geboren
in Stevensweert. Hij liep school in het
College van het Heilig Kruis in Maaseik,
studeerde later geschiedenis, en trad
in bij de Kruisheren in 1934. Als leraar
geschiedenis groeide hij uit tot een ware
verbindingsfiguur tussen beide Limburgen.
Hij toonde een bijzondere belangstelling
voor het culturele en historische erfgoed
van de streek, wat resulteerde in talrijke
publicaties en boeken. "Twee Limburgen,
één volk" was in feite zijn leuze. De brug
over de Maas, tussen Maaseik en Roosteren,
werd uiteindelijk naar hem genoemd, met
in het midden het gekende symbool, als
verbinding tussen beide Limburgen.
Pater Sangers overleed plots in 1987,
maar heeft in de streek een diepe indruk
nagelaten.
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Milanees bureau ontwerpt visie voor oude ziekenhuissite
Ontwerpbureau Studio Associato Secchi-Vigano uit Milaan (Italië)
werd aangeduid om een masterplan voor de ziekenhuissite aan de
Mgr. Koningsstraat uit te werken. Het bureau haalde het van drie
andere kandidaten, na een anonieme beoordeling door de jury.
Met de bouw van een nieuw ziekenhuis aan de Diestersteenweg
is het noodzakelijk dat er gedacht wordt over de ontwikkeling
van de huidige ziekenhuissite aan de Mgr. Koningsstraat. Er is een
visie nodig over de invulling van het gebied, waarbij rekening
gehouden wordt met de versterking van het stedelijk weefsel door
de inplanting van woningen en appartementen, publieke functies
en een hertekening van het openbaar domein. Het geheel moet ook
aansluiten bij de groene walstructuur en een verbinding vormen
met het nieuwe woonzorgcentrum.
De aanduiding van het bureau uit Milaan komt er na een open
oproep, waarna uiteindelijk vier kandidaatsdossiers werden
ingediend.
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Inning registratie- en successierechten
overgenomen door VLABEL
De Vlaamse Belastingdienst heeft op 1 januari 2015 de inning
van de registratie- en successierechten overgenomen van de
FOD Financiën. De continuïteit van de dienstverlening wordt
verzekerd door de integratie van 370 federale ambtenaren.

De burger kan sinds midden januari terecht in dertien
Vlaamse regionale kantoren (in de centrumsteden).
Meer info: http://belastingen.vlaanderen.be en http://
financien.belgium.be/nl.

Digital Days. Primeur voor Limburg.

Dé digitale update voor KMO’s en zelfstandigen.
Wat is het?
Uw onderneming is uw alles. Daarom wilt u deze op de beste
manier aanprijzen. Tijdens de Digital Days komt u alles te
weten over online marketing. Ervaren ondernemers leren u
de juiste tips & tricks om uw bedrijf succesvol online zichtbaar
te maken.
Waarom mag ik dit niet missen?
De Digital Days zijn gratis korte sessies waarbij u in enkele
uren tijd ontdekt hoe digital marketing uw zaak kan helpen
groeien. Bovendien is het een ideale gelegenheid om te
netwerken met zelfstandigen en ondernemers uit uw buurt.

Wim Vermeulen Marketing
Director Product & Customer
Management bij goudengids.
be
Online, mobiel en apps: Welke
mogelijkheden bieden de
verschillende platformen u
als ondernemer? Leer hoe
de verschillende platformen
worden gebruikt door uw
(potentiële) klant. Wie mist u
als uw website niet mobiel geoptimaliseerd is en hoe kan u
uw cliënteel vaker later terugkeren met een app?
Roland
Gerets
Sales
Director bij goudengids.be,
gastdocent e-mailmarketing
bij PXL-Hogeschool Limburg
Succesvol
communiceren
met
uw
klanten
via
e-mailcampagnes.
Leer
hoe
u
een
geslaagde
e-mailcampagne kan voeren.
Welke onderwerpen komen
aan bod?
1. Do’s & Don’ts van e-mailmarketing.
2. Voorbeelden van ongelofelijke e-mailcampagnes.
3. Exclusieve inkijk in hoe professionals hun e-mails opstellen.

Sebastiaan Klijnen Social
media specialist – art director
bij goudengids.be
Hoe kan u Facebook inzetten
om uw zaak te promoten?
Wat is het nut van een
Facebookpagina
en
hoe
verzamel ik voldoende “likes”?
Hoe kan ik een negatieve
ervaring van een klant toch
omdraaien tot een uiterst
positieve? Hoe kan mijn
Facebookpagina bijdragen tot meer aankopen bij mijn
cliënteel?
Veerle Hofman Digital Expert
– Google Certified trainer bij
goudengids.be
Waarom online adverteren?
Wilt u meer te weten komen
over de voordelen van online
adverteren? Hoe kan ik
bovenaan in de zoekresultaten
verschijnen als ik op een
zoekmachine mijn bedrijf
intyp? Als Premium Partner
van Google AdWords leggen onze specialisten u graag de
kracht van online adverteren uit.
Gratis programma van Digital Days op 12 maart 2015 in
Hotel Wurfeld:
▪▪16u00 Ontvangst en welkom
▪▪16u45 Start sessies
▪▪17u00 Workshop 1 volgens uw interesse
▪▪17u45 Break
▪▪18u10 Workshop 2 en 3 volgens uw interesse
▪▪19u30 Netwerkmoment
Info en inschrijven
Stad Maaseik
Dienst lokale economie
e-mail: patricia.lehmann@maaseik.be
Tel.: 089 560 559
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bibliotheek

Laurens Leurs neemt de bib in met zijn passie voor vinyl
Het zwarte goud is vandaag weer ‘alive and
kicking’.
Op maandagavond 22 december genoten
een 15-tal muziekliefhebbers van de bevlogen
presentatie die Maaseiker muziekheld Laurens
Leurs speciaal voor de gelegenheid had
voorbereid. Doorspekt met plezante anekdotes
over zijn zoektocht naar altijd maar meer schijfjes
en de verrassingen die je kan tegenkomen
tijdens al dat grasduinen. Natuurlijk had hij
een aantal fijne plaatjes bij om zijn verhaal te
illustreren!
“Nog voor ik een pick-up had, kocht ik 30
jaar geleden al mijn eerste lp’s. Ondertussen
verzamelde ik bijna 10.000 platen. Toen de cd
eind jaren tachtig de lp verdrong, kon je voor
een prikje vinyl kopen. Nu is vinyl niet meer oud
of fout, maar juist weer hip. Op enkele jaren tijd
steeg de verkoop van nieuw vinyl immers van 2
naar 60 miljoen stuks per jaar.”

Wandelen door het Tramuntanagebergte op
Mallorca met Emile Hermkens
Sinds Emile Hermkens en zijn vrouw Francien
in 2006 eerder toevallig verzeild geraakten
op Mallorca zijn ze er niet meer weg te
slaan. Waarom? Dat vernamen een 15-tal
geïnteresseerde aanwezigen tijdens zijn
passionele uiteenzetting op 14 januari in de bib
van Maaseik!
Wandelen door het Tramuntanagebergte op
Mallorca: Emile en Francien krijgen er maar geen
genoeg van. Elk jaar reizen ze twee keer naar het
Spaanse eiland en ze ontdekken er telkens nieuwe
verrassende plekjes om te wandelen. Vanuit hun
vaste pleisterplaats Port de Soller hebben ze
ondertussen ongeveer de hele westelijke ZuidNoordlijn doorkruist. We mogen Emile een echte
ambassadeur van het eiland noemen. Hij weet
niet alleen veel over de landschappen, lokale
gewoonten en geschiedenis, hij kan er ook heel
bevlogen over vertellen. Ondertussen mocht het
publiek smullen van zijn prachtige foto’s. Na deze geslaagde presentatie is bij een aantal aanwezigen de goesting om zelf de
stoute (wandel)schoenen aan te trekken en in Emile en Francien’s voetsporen op ontdekkingstocht te vertrekken alvast gewekt!

Kan jij ook niet zwijgen over je passie en wil je je kennis graag delen met anderen? Perfect! Zes
maanden lang kan iedereen z’n passie delen in onze bib als interim-bibliothecaris. Stel je kandidaat
op www.iedereenbibliothecaris.be. Ken je vrienden of collega’s die ook niet kunnen zwijgen over
hun passie? Stuur hen deze info zeker even door!
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In februari deelt Frits Criens zijn passie in de bib
Woensdag 25 februari 2015 om 20.00 uur
Bib Maaseik
Frits Criens deelt zijn passie voor schrijven en
voordragen!
‘Ik vertel over mijn roman “Het belang van schone
ramen”, waarin het hoofdpersonage kampt met een
bipolaire stoornis, hij is namelijk manisch depressief.’
De auteur speelt in deze tragikomische roman met
waan en werkelijkheid: niets is wat het lijkt. Kan een
mens zijn lot beïnvloeden? Het perspectief van waaruit
je kijkt, bepaalt alles. Of toch niet?
Geïnteresseerd in deze activiteit? Je kan gratis komen
luisteren in de bib van Maaseik. Schrijf je in via maaseik@
bibliotheek.be of 089 56 40 74.

Digihulp in de bib
Sinds oktober 2014
kan je elke laatste
donderdagvoormiddag
van de maand terecht
in de bibliotheek van
Maaseik voor ‘digitale
hulp’. Zit je met vragen
over
je
computer,
tablet,
smartphone?
Heb je problemen met
het gebruik van de
bibliotheekcatalogus?
Wil je graag e-boeken lenen, maar weet je niet goed hoe je
eraan moet beginnen of ondervind je praktische problemen?
Ons digitaal bibteam helpt je graag verder!
Maak op voorhand een afspraak (maaseik@bibliotheek.be of
089 564 074) en geef daarbij door met welke concrete digitale
vraag /vragen je worstelt. Volgende afspraak: donderdag 26
februari 2015 van 10.00 en 12.00 uur

Gezocht: luistergrage
oortjes!

Heb je zin om te komen luisteren naar een leuk verhaal op
woensdagnamiddag? Elke laatste woensdag van de maand
leest één van onze enthousiaste vrijwilligers voor uit een
actueel jeugdboek in de bib van Maaseik.
De voorleesnamiddagen vinden telkens plaats van 14.00
tot 15.00 uur in de jeugdafdeling. Na afloop van het verhaal
knutselen we samen een leuke verrassing.
Deelname is gratis, alle kindjes vanaf de 2de kleuterklas
tot het 2de leerjaar zijn welkom. Papa, mama, opa, oma, ...
kunnen ondertussen wat rondsnuffelen in de bib of zich
gezellig nestelen in de leeszaal met een boek, tijdschrift of
krant.
Meer info: 089 564 074 of maaseik@bibliotheek.be
Volgende data:
woensdag 25 februari 2015
woensdag 25 maart 2015

Luisterkabinetten: workshops klassieke
muziek voor het derde leerjaar
In januari kwamen de derde leerjaren uit heel Maaseik allemaal
op bezoek in de bib, waar muziekspecialiste Ine Andries hen op
een ludieke manier helemaal onderdompelde in de wereld van
de klassieke muziek.
Dit gebeurde aan de hand van De Notenkraker van Tsjaikovski.
Eerst werd het magische verhaal verteld, daarna kwam de muziek.
De workshop was echter niet bedoeld om rustig bij achterover te
leunen. In plaats daarvan mochten de leerlingen uit de collectie
van Ine een doordeweeks voorwerp (wasverzachterbussen,
badeendjes, kartonnen waaiers, ...) uitkiezen om daarmee zélf
muziek te maken.
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Bibtoppers in 2014
In het begin van het jaar blikken we altijd graag even terug. We zijn namelijk benieuwd welke boeken, cd’s, dvd’s, strips en
tijdschriften in 2014 het vaakst ontleend werden in onze bib.
VOLWASSENEN

JEUGD

Boeken: fictie
01. Zomerhuis met zwembad / Herman Koch
02. En uit de bergen kwam de echo / Khaled Hosseini
03. Stille zonde / Karin Slaughter
04. De fouten van de moeder / Danielle Steel
05. De kraamhulp / Esther Verhoef

Boeken: fictie
01. Dolle avonturen (in de reeks ‘Tom en Jerry’)
02. Ik ben geen supermuis! / Geronimo Stilton
03. Tussen gaap en slaap / Geronimo Stilton
04. Bobo aanvulverhaal / Gert Verhulst
05. Wie redt Max? / Gert Verhulst

Boeken: non-fictie
01. Haal meer uit uw geld / Frida Deceunynck
02. Puur genieten en toch gezond en slank / Pascale Naessens
03. Brave little Belgium / Mark De Geest
04. Haal meer uit je tablet / Dennis Gandasoebrata
05. Nieuwe meesters, magere tijden / Diane De Keyzer

Boeken: non-fictie
01. Het grote waarom-boek / Hetty Van Aar
02. De dierenclub / Gert Verhulst
03. Poets je tanden met Dora!
04. Het complete Ketnet kookboek / Sabrina Crijns
05. Wolven / Jen Green

Stripreeksen
01. Rooie oortjes / Gürsel
02. Jan Jans en de kinderen / Jan Kruis
03. Dark Kana / Tsugumi Ohba
04. Black Op / Stephen Desberg
05. Collectie 1800 / François Debois

Stripreeksen
01. De kampioenen / Hec Leemans
02. Urbanus / Willy Linthout
03. Dance academy / Crip Béka
04. Detective Conan / Gosho Aoyama
05. De kiekeboes / Merho

Cd’s
01. Ich denk an Dich / Semino Rossi
02. The Belgian collection / Hansi Hinterseer
03. The broken circle breakdown / Veerle Baetens
04. 1000 klassiekers Radio 2
05. Reflection / Hooverphonic

Cd’s
01. 100 Studio 100 hits
02. Sjoebi doebi dabidee / Kabouter Plop
03. Dobus
04. Piet Piraat en het zwaard van Zilvertand
05. Mega Mindy

Dvd’s
01. Alfred Hitchcock collection
02. Maria Wern
03. Lost
04. Prison break
05. The wire

Dvd’s
01. Buurman & Buurman 5
02. Peter Pan : terug naar Nooitgedachtland
03. De prinses en de popster
04. Natie 2
05. Het zandkasteel

Tijdschriften
01. Burda
02. Knip Mode
03. 101 Woonideeën
04. Psychologie
05. Ariadne at home

Jongerenboeken
01. De hongerspelen / Suzanne Collins
02. Vlammen / Suzanne Collins
03. De ruïnes van Gorlan / John Flanagan
04. Fallen / Lauren Kate
05. Nachtleven / Nancy Collins

Ontdek onze webetalage op http://maaseik.bibliotheek.be
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Ontdek nu onze Webetalage op http://maaseik.bibliotheek.be
Wil u 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

intergemeentelijk badmintontornooi

Op dinsdag 14 januari vond het jaarlijks intergemeentelijk
badmintontornooi plaats in de sporthal van Neeroeteren. Meer dan 36
deelnemers uit 6 gemeenten waren ingeschreven voor een gezellige
sportieve namiddag in de sporthal van Neeroeteren.

Winnaars Zwembaddagen 2014
Intergemeentelijk zwembad Aquadroom mocht tijdens de
zwembaddagen van 14, 15 en 16 november 2014 meer dan
tweeduizend zwemmers verwelkomen. Kinderen konden
deelnemen aan een duikspel en een kleurwedstrijd. De zes
winnaars van de kleurwedstrijd ontvingen op 15 januari

Volwassenen (vlnr): Albert Stassen (Dilsen-Stokkem), Marc
Roex, Wim Rutten (Kinrooi), André Willen (Maaseik).
Kinderen (vlnr): Jarne Meurs (Kinrooi), Ylva Konings
(Dilsen-Stokkem), Dario Wijns (Kinrooi), Lyana Biesmans
(Dilsen-Stokkem), Maite Neyens (Neeroeteren), Ward
Poumen (Maaseik).

2015 een 10-beurtenzwemkaart en een handdoek vanwege
de leden van het directiecomité van Aquadroom. Zowel
de ouders als de kinderen waren zeer opgetogen met dit
initiatief.
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Carolina Klaps en Marleen Kathagen

Marleen Kathagen en Carolina Klaps van Kunstschaatsclub Artistic
“Duizendmaal vallen en opstaan. Daarna leer je het niet meer af.”
Op 7 en 8 maart 2015 presenteert Kunstschaatsclub Artistic
haar nieuwe show “Surpr’ice” in de Maaslandse Wintertuin.
De club, die liefst negentig leden telt, laat er zien waaraan
de voorbije maanden hard gewerkt werd. Het belooft een
verrassend totaalspektakel te worden met veel muziek, beeld
en ... spiegelglad ijs! Reden genoeg voor een uitgebreide
kennismaking in Maaseik Informatief. Carolina Klaps en
Marleen Kathagen zijn aan het woord.
Carolina heeft de basis van de club al gelegd in 1996,
toen Maaseik met de Maaslandse Wintertuin een heuse
schaatsbaan kreeg. Sinds 2007 is Artistic ook een vzw.
Carolina is hoofdtrainster, samen met Jean-Paul Craenen en
een team van trainers. Volgens Marleen is ze ook het absolute
boegbeeld van de club. Marleen komt vooral in beeld als er
georganiseerd en gefeest moet worden.
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Carolina schaatst al sinds haar vierde. Ze heeft tien jaar in
Neurenberg (Duitsland) gewoond en daar les gevolgd bij de
befaamde schaatsclub ECN. “Het is echt een microbe die me
te pakken heeft. Schaatsen is een ontspannende sport, je hebt
geen tijd om aan de dagelijkse beslommeringen te denken.
Het wordt zelfs gebruikt als therapie voor kinderen met
dyslexie of met een verminderde spiertonus. Een schaatshal
dicht bij huis is altijd een droom geweest, dus was er niet
veel nodig om de vonk te laten overspringen toen in 1996 De
Maaslandse Wintertuin haar deuren opende.”
Artistic is een gezellige club waar vriendschap en plezier op

de eerste plaats komen. “We geven les in kleine groepjes
van maximum tien personen”, zegt Carolina. “Op die manier
kunnen we meer aandacht geven aan onze leden”. Die leden
zijn trouwens van alle leeftijden. Het jongste lid is nog maar
vier, het oudste zesenzeventig. “We zijn een gezellige club”,
weet Marleen daarover. “Er hangt een heerlijke sfeer, en
niet alleen in de winter, want ook in de zomer organiseren
we activiteiten.” “We zijn bewust geen competitieclub,
dat is het mooie”, vult Carolina aan. “Een competitieclub is
een harde wereld. De druk op de leden ligt er veel hoger.
Bovendien heb je in een competitieclub altijd een spanning
tussen de enkelingen die echt talent hebben en de overgrote
meerderheid van de leden die gewoon voor hun plezier
komen. In een tweehonderdkoppige club, krijg je dan
situaties waarbij honderdnegentig leden het ijs van de tien
talenten betalen, en dat is niet gezond.”

Schaatsen, het lijkt eenvoudig, maar is het dat ook?
“Iedereen kan het leren”, zegt Carolina overtuigd. “Je moet
door de basis heen. Als je die onder de knie hebt, ben je
weg, en leer je het niet meer af. Wie al een basis van inline
skating heeft, staat al een stap verder. Maar het is ook een
harde sport, zo hard als het ijs! Om het echt onder de knie
te krijgen, moet je bereid zijn om duizend keer te vallen en
weer op te staan.”
Kunstschaatsen gaat nog een stap verder. “In de
competitie draait alles tegenwoordig om springen, maar
kunstschaatsen is veel meer dan dat. Je moet kunnen kanten
rijden, snelheid maken en pirouettes draaien. Het vergt ook
schaatsvaardigheid, lenigheid, conditie, muzikaliteit, durf
en wilskracht!” Wie dat er voor over heeft, kan rekenen
op een degelijke training bij Artistic. De Maaseiker club is
trouwens de enige club in België die ook lessen aanbiedt
aan volwassenen.
Op 7 en 8 maart doen bijna alle leden mee met de nieuwe
kunstschaatsshow. “Daar doen we het eigenlijk voor”, zegt
Marleen. “De shows houden ons gemotiveerd, het geeft
ons een kick en we leven er echt naartoe. Natuurlijk zijn we
erg dankbaar voor de steun en hulp van ouders van onze
leden, en van de talrijke vrijwilligers. Zonder hen zouden
we dit niet kunnen realiseren”.
“De nieuwe show wordt verrassend, met veel muziek,
van klassiek tot modern. We doen een twintigtal dansen
of ‘kuren’, goed voor een avondvullend programma van
ongeveer drie uren, met een pauze van een half uur.”
Info:
Kunstschaatsclub Artistic.
E. carolinaweijs@gmail.com. T. +32 (0)478 34 94 13.
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Sport Na School (SNS)
Ben jij zo’n sportieveling uit het secundair onderwijs
die graag allerlei sporten doet? Dan is de SNS-pas
op jouw lijf geschreven!
Wat is de SNS pas?
Met deze pas kies je zelf wat, waar, wanneer en
hoeveel je wil sporten. Vooraf inschrijven is niet
nodig!
Hoe werkt het?
Je kijkt op het uurrooster wat er die dag te doen is en
gaat er op af. Je hebt keuze uit een indrukwekkend
aanbod van toffe activiteiten die plaatsvinden in
verschillende sportaccommodaties of scholen in de
buurt. Ze sluiten doorgaans aan op de schooluren
zodat je niet veel tijd verspeelt.
Hoeveel kost het?
▪▪Voor één semester betaal je 30 euro.
▪▪Voor twee semesters betaal je slechts 45 euro.
▪▪Bovendien kan je een deel van je inschrijvingsgeld
terugkrijgen via je ziekteverzekering. Vraag
daarom bij je mutualiteit de nodige blancoformulieren aan.
kijk snel op www.sportnaschool.be welke
activiteiten er in Maaseik worden georganiseerd!
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Sportacademie middelbaar onderwijs (SAM)
Schooljaar 2014-2015
Overzicht 2de trimester
Datum

Activiteit

7 januari 2015

skiën/snowboarden

14 januari 2015

Ijshockey / schaatsen

21 januari 2015

Free Running

28 januari 2015

Ijshockey / schaatsen

4 februari 2015

Ijshockey / schaatsen

SVS

11 februari 2015 Duiken

Gezinnen die in begeleiding zijn bij de Sociale dienst van het
OCMW kunnen zich wenden tot hun maatschappelijk assistent
voor een mogelijke tussenkomst. De Stedelijke Sportdienst
en het OCMW verzekeren een discrete behandeling.

Krokusvakantie
25 februari 2015 Duiken
4 maart 2015

Duiken

11 maart 2015

Zaalvoetbaltornooi

18 maart 2015

Zelfverdediging

25 maart 2015

Zelfverdediging

1 april 2015

Survival De Warre

Je kan het jaarprogramma aanvragen bij de sportdienst van
Maaseik:
Peter Germeau, Sportlaan 8, 3680 Maaseik
T. 089/56.58.78, e-mail: peter.germeau@maaseik.be.
▪▪Leerlingen Campus Van Eyck schrijven zich in op het
secretariaat.
▪▪Leerlingen van Campus Harlindis en Relindis kunnen zich
inschrijven op volgend mailadres:
sportacademiemaaseik@gmail.com + betalen op de dag
zelf.

SVS

Afhalen tegoed huisvuilzakken 2015 kan vanaf 23 februari
Zoals al gemeld in het vorige
nummer van Maaseik Informatief
kan je vanaf 23 februari je
tegoed
aan
huisvuilzakken
2015 afhalen. Het afhalen kan in
de administratieve centra van
Maaseik (Lekkerstraat 10) en
Neeroeteren (Scholtisplein 1).
Vergeet je eID niet!
De
toekenning
van
het
tegoed
aan
huisvuilzakken
gebeurt aan de hand van de
gezinssamenstelling op 1 januari
2015:
Gezinssamenstelling op 1/01/2015

Tegoed

1 persoon

3 rollen kleine bordeaux huisvuilzakken (=30 zakken van 22 liter)

2 personen

1 rol grote bordeaux huisvuilzakken en 2 rollen kleine bordeaux huisvuilzakken (10
zakken van 44 liter + 20 zakken van 22 liter)

3 personen

2 rollen grote bordeaux huisvuilzakken en 1 rol kleine bordeaux huisvuilzakken (=20
zakken van 44 liter + 10 zakken van 22 liter)

4 personen of meer

3 rollen grote bordeaux huisvuilzakken (=30 zakken van 44 liter)

Wie goed sorteert, zal genoeg hebben aan het tegoed aan huisvuilzakken. Heb je toch extra rollen nodig, dan kan je die aankopen
in de administratieve centra, of bij de volgende handelaars:

▪▪Broodhuys Pio, Weg naar As 64+, 3680 Maaseik-Dorne
▪▪Carrefour, Burgemeester Philipslaan 80, 3680 Maaseik
▪▪Colruyt Maaseik, Kloosterbempden 9, 3680 Maaseik
▪▪Delhaize Neeroeteren, St. Lambertuskerkstraat 14, 3680 Maaseik-Neeroeteren
▪▪Albert Heijn, Plantage 7, 3680 Maaseik
▪▪Spar Neeroeteren, Ophovenstraat 30, 3680 Maaseik-Neeroeteren
▪▪Tuincentrum AVEVE, Dilserweg 7, 3680 Maaseik-Opoeteren
▪▪Tuincentrum AVEVE Paumen, Weertersteenweg 209, 3680 Maaseik
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Bestrijding onkruid op openbaar domein
voortaan zonder gebruik van pesticiden

Pesticiden mogen in Vlaanderen vanaf 2015 niet meer op het
openbaar domein gebruikt worden. Dit ter bescherming van
het oppervlaktewater. Ongewenste dieren of planten in jouw
tuin bestrijden? Dat doe je beter niet met pesticiden. Gebruik
hiervoor een andere bestrijdingsmethode, zonder chemische
producten. Vermijd ook het gebruik van pesticiden op je terras
of oprit. Vele steden, gemeenten en provincies gebruiken nu
al geen pesticiden. Volg hun voorbeeld en help mee aan een
beter milieu én een gezonder leefmilieu voor de mens!
De stad Maaseik volgt de bepalingen van het
pesticidenreductiedecreet al langer. Er werd meerdere jaren
binnen de uitvoerende diensten naar een vermindering van
het gebruik van pesticiden en herbiciden gestreefd.
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Omdat de stad vanaf 2015 geen pesticiden meer mag
gebruiken werd de voorbije jaren preventief gewerkt om
geleidelijk een overgang mogelijk te maken. Hieronder enkele
stappen die de stad heeft ondernomen voor verhardingen:

▪▪De

stad kocht een mulchmaaier die kleine deeltjes

gemaaid gras terug verdeelt over de grasmat.

▪▪Een nieuwe borstelwagen is dagelijks in de weer om de

straten proper te vegen. Jaarlijks worden stalen borstels
aangekocht voor het verwijderen van onkruid op verharde
oppervlakten.
▪▪Plantsoenen worden omgevormd en heraangelegd
zodat ze onderhoudsarm worden. Dat doen we
door een doordachte plantkeuze, bodembedekkend
materiaal of begroeiing. Voorbeelden van heraanleg
zijn het Stationsplein, de omgeving van de sporthal in
Neeroeteren, het Kerkplein in Maaseik en de Vredespoort.
▪▪Bij het ontwerpen van nieuwe wegen houden we
rekening met het latere onderhoud, bijvoorbeeld door
verkeersborden en vuilnisbakken in de plantsoenen
te plaatsen. We kiezen ofwel voor volledig gesloten
verhardingen, ofwel voor half-open verhardingen met
begroeiing in de voegen.
▪▪...
Voor de groenzones wordt gebruik gemaakt van alternatieve
middelen zoals naaldhoutschors. Bovendien zorgen

Wat is dan de te verwachten beeldkwaliteit?
Er worden 5 verschillende kwaliteitsniveaus gebruikt bij
de beoordeling van de beeldkwaliteit, gaande van A+, A,
B, C tot D. Voor enkele plaatsen binnen de gemeente zou
kwaliteitsniveau A+ toegepast kunnen worden. Het in
stand houden van kwaliteitsniveau A+ is echter dusdanig
bewerkelijk en nagenoeg niet te bereiken dat toepassing
niet geadviseerd wordt. Kwaliteitsniveau D is hierbij weer het
andere uiterste. Het is een onkruidbeeld dat in veel gevallen
niet wordt geaccepteerd. De voorkeur gaat dan ook naar het
maken van een verdeling op 3 kwaliteitsniveaus. Onderstaand
is een verdeling gemaakt op 3 kwaliteitsniveaus voor Maaseik
voor de open verhardingen (klinkerverhardingen).
Kwaliteitsniveau A
Er is weinig onkruid
Bedekking: ≤ 2% per 100m2
Hoogte: ≤10 stuks hoger dan 20 cm per100m2
Pollen: 0 stuks per 100m2

intensievere maaibeurten en het verhogen van het aantal
schoffelbeurten voor minder onkruid. Als er een tekort is aan
hakselhout, dan wordt een extra voorraad besteld of wordt
hakselschors gemaakt met behulp van een hakselaar.
In het verleden werd gebruikt gemaakt van herbiciden en
niet-chemische bestrijdingsmethoden. Vanaf 2015 zullen
enkel nog niet-chemische bestrijdingsmethoden door de
stad gebruikt worden, zoals het afsnijden door borstelen,
maaien of het thermisch verwijderen van onkruid.
Hoe kan de stad met een volledig niet-chemische
bestrijdingsmethode en zo goed mogelijk beheer realiseren?
In eerste instantie is het gericht aanleggen van verhardingen
belangrijk voor een preventief onkruidremmend ontwerp.
De materiaalkeuze is hier erg belangrijk. In toekomstige
ontwerpen zal het pesticidenvrij beheer een belangrijke rol
spelen.
Op bepaalde locaties die nog niet werden omgevormd of die
niet omgevormd kunnen worden, is curatieve behandeling
vereist. De intensievere technieken worden gekozen op basis
van hun resultaat. Het is echter niet haalbaar om elke zone van
het openbaar domein met dezelfde intensiteit te behandelen.
We willen echter komen tot een bepaalde beeldkwaliteit. Een
beeldkwaliteit varieert naargelang de intensiteit, het type en
de frequentie van de behandeling van elke zone, maar ook
van het type verharding. Daarnaast wordt de beeldkwaliteit
bepaald door een aantal omgevings- en andere (rand)factoren
zoals lichtintensiteit, ligging, functie, ... Locaties met een lage
gebruiksintensiteit hebben een slechtere beeldkwaliteit
dan intensiever gebruikte verhardingen. Ze vertonen een
groter aantal onkruidsoorten en meer meerjarigen. Intensief
gebruikte verhardingen worden vooral gekenmerkt door zeer
kleine onkruiden die volledig in de voegen kunnen overleven.
Het afstemmen van de verharding (breedte van de weg) op
de te verwachten gebruiksintensiteit is dus van zeer groot
belang.

Voor het stadscentrum Maaseik, dorpscentra van Neeroeteren
en Opoeteren, rondom scholen en kerken, kerkhoven,
openbare gebouwen en monumenten ed. kan niveau A
worden nagestreefd. Dit wordt geassocieerd met mooi en
comfortabel. Als drukbezochte punten binnen de gemeente
worden deze locaties vaak gezien als visitekaartje en vormen
daarbij een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de
gemeente.
Kwaliteitsniveau B
Er is in beperkte mate onkruid
Bedekking: ≤ 4% per 100m2
Hoogte: ≤ 20 stuks hoger dan 20 cm per 100m2
Pollen: ≤ 100 stuks per 100m2

Voor de wijken en woonkernen wordt het basis
kwaliteitsniveau B toegepast, welke wordt beschreven als
functioneel.
Onkruidbeeld kwaliteitsniveau C
Er is veel onkruid
Bedekking: ≤ 8% per 100m2
Hoogte: ≤ 30 stuks hoger dan 20 cm per 100m2
Pollen: ≤200 stuks per 100m2
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Zonder is gezonder.
Doe jij het al zonder pesticiden?
Ongewenste dieren of planten in jouw tuin bestrijden? Dat doe
je beter niet met pesticiden. Gebruik hiervoor alternatieven,
zonder chemische producten. Gebruik ook geen pesticiden
op je terras of oprit. Zet pesticiden buitenspel en help mee
aan een gezonder leefmilieu.
Vanaf 1 januari 2015 gebruiken openbare diensten geen
pesticiden meer. Concreet betekent dat dat naast de openbare
besturen ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven,
zorginstellingen en heel wat sportclubs hun terreinen
pesticidenvrij onderhouden. Maar ook jij moet voortaan je
voetpad zonder pesticiden proper houden.
Must met meerwaarde
Waarom verstrengt de wetgeving? Pesticiden vormen
een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en het
behoud van duurzame waterreserves. We moeten ook
onze gezondheid beter beschermen tegen de gevaren van
pesticiden. Kwetsbare groepen als kinderen,
jongeren, oudere mensen en mensen met een
zwakke gezondheid lopen gevaar. Daarom
moeten we het gebruik van pesticiden zoveel
mogelijk voorkomen. Om ongewenste dieren
of planten te bestrijden, zijn er tal van goed
werkende,
alternatieve
methoden
zoals
borstelen en branden.
Woon je in een grondwaterbeschermingszone
of langs oppervlaktewater
De watermaatschappijen halen ongeveer de
helft van ons drinkwater uit het grondwater.
Om de kwaliteit van het grondwater uit
waterwingebieden te beschermen, zijn er
beschermingszones afgebakend. Je herkent de
zones aan een blauw bord met watergolven. In
deze zones geldt een verbod op het gebruik van
pesticiden. Afwijking van dit verbod kan slechts
onder zeer specifieke voorwaarden.
De andere helft van ons drinkwater komt uit
oppervlaktewater. Ook langs waterlopen en
in bermen geldt een verbod op het gebruik
van pesticiden om het leven in het water en
de drinkwatervoorraden te beschermen tegen
vervuiling.
Uiteraard gelden ook de voorwaarden van het
product zelf. Die vind je terug op de verpakking.
Voor bepaalde pesticiden geldt een ruimere
bufferzone langs het oppervlaktewater.
Hoe pak je het aan?
Een goed ontwerp, goede aanleg en een
regelmatig onderhoud van je tuin, oprit en
terras maakt een efficiënt, pesticidenvrij beheer
mogelijk.
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Tip 1: Kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn
Door de natuur zijn gang te laten gaan in (een
deeltje van) je tuin help je bijen en andere nuttige
insecten. Zo trek je ook natuurlijke vijanden aan
voor bijvoorbeeld bladluizen of slakken.

Tip 2: Verhard zo weinig mogelijk.
Gebruik een goed ontwerp voor de (her)aanleg van je tuin.
Tip 3: Plant de juiste plant op zonnige of schaduwrijke
plaatsen.
Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors om
open bodem te vermijden.
Tip 4: Gebruik alternatieven.
Veeg en borstel regelmatig zodat er geen ophoping is van
organisch materiaal en water. Branden werkt ook goed.
Meer info?
Surf eens naar www.vmm.be/zonderisgezonder. Je vindt er
praktische tips over het bestrijden van ongewenste dieren en
planten, ziektes en plagen zonder pesticiden.

“Duinengordel? Werk in uitvoering!” was enkele maanden
geleden al de titel van een artikel in Maaseik Informatief.
Stukje bij beetje werken we in het natuurgebied immers
aan een landschap van goud. Een meer open natuur, zoals
de Duinengordel van weleer. Want als je niets doet, gaat
de natuur zijn gang. Om die reden heeft het Agentschap
Natuur en Bos de voorbije maanden onderhoudswerken
uitgevoerd aan de oostzijde van de Oudsberg. Die werken
zijn binnenkort klaar.
Om meer open terrein te creëren is in 2006 al een deel van
de verbossing aan de Oudsberg gekapt. Zaadjes en eikels
namen daarna vlug het heft in handen, kiemden spontaan
en groeiden uit tot nieuwe bomen. Het open karakter van
het gebied dreigde snel te verdwijnen. Door de bomen

en struiken opnieuw te kappen, krijgt het terrein terug
de weidsheid die een duinenlandschap en haar bewoners
nodig hebben.

foto Jeroen Clerix

Afronding onderhoudswerken aan Oudsberg
De arbeiders verwijderden bovendien over een totale
oppervlakte van 1,5 tot 2 ha ongeveer 3000 m³ humeuze
bovenlaag om zo in enkele bijkomende zones het open
zand meer vrij spel te geven. Het aangroeiproces van
zandvlakte naar heide en boomheide kan nu opnieuw
beginnen. Ondertussen krijgt de lokale fauna meer
ruimte om een nest te bouwen. De zandloopkever, de
mierenleeuw, de zandbij en de wesp zijn dol op het open
zand. Maar ook wandelaars en andere bezoekers kunnen
vanaf nu genieten van een weids zicht. Zeker de moeite
waard om een kijkje te gaan nemen!
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Paddenoverzet
Opgelet: padden op (de) weg
Amfibieën verblijven in de winter niet in het water, maar
houden een winterslaap verstopt onder bladeren en takken
of in de grond. In het voorjaar vanaf februari ontwaken ze en
trekken ze naar hun geboorteplek om zich voort te planten.
Door ons dichte wegennetwerk moeten de amfibieën tijdens
hun tocht vaak straten oversteken. Dat doen ze tijdens de
schemering of de vroege nacht. Wanneer een auto hun pad
kruist, eindigt zo’n tocht vaak in een platte dood.
Overzetacties
Om het aantal verkeersslachtoffers te beperken, organiseren
Natuurpunt en Hyla op meer dan 200 locaties in Vlaanderen
paddenoverzetacties. Speciale schermen van ongeveer 50 cm
hoog leiden langs weerszijden naar emmers. Kikkers, padden
en salamanders volgen de afsluiting en komen in die emmers
terecht. Elke dag controleren vrijwilligers, buurtbewoners en
schoolkinderen de ‘vangst’. De gevangen dieren worden naar
de overkant van de weg gebracht en losgelaten zodat ze hun
reis naar de geboortepoel veilig kunnen voortzetten.
Startschot in februari
Bij onze inheemse amfibieën loopt de biologische wekker
af na de eerste buien met hogere temperaturen (vanaf 7
à 8°C). Meestal in de maand februari, maar de afgelopen
jaren worden padden, kikkers en salamanders soms vroeger
wakker door de klimaatverandering. Bij duisternis, regen en
hoge vochtigheid kruipen de dieren uit hun schuilplaats en
trekken ze instinctief naar het water.
Hyla helpt
Hyla, de reptielen- en amfibieënwerkgroep van Natuurpunt,
heeft een uitgebreid netwerk van paddenoverzetters. Zij
houden nauwlettend in het oog wanneer de amfibieën
wakker worden en komen waar nodig in actie. Sinds 2000
zijn er al 1.849.754 amfibieën overgezet door Hyla. Al in meer
dan 100 Vlaamse gemeenten vinden er paddenoverzetacties
plaats. De resultaten ervan vind je op de website van Hyla.
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Soorten ontdekken
Paddenoverzetacties leveren een goede bijdrage aan het in
kaart brengen van de amfibieënsoorten in Vlaanderen. Af
en toe worden er tijdens de overzetacties zeldzame soorten
ontdekt in nieuwe regio's. Zo werden er kamsalamanders
gesignaleerd op plaatsen waar de soort in een wijde omgeving
nog niet bekend was. Dankzij de gerichte inventarisatie
tijdens het voortplantingsseizoen verzamelt Hyla goede
informatie over de poelen waar de soorten zich voortplanten.
Die informatie is nuttig om de soorten beter te beschermen.
Wat na de paddenoverzet?
Ergens in juli of augustus zien we het gevolg van de
paddentrek: honderden padjes, kleine kruipertjes van amper
één centimeter groot, komen uit het water. Het fenomeen is
zo opvallend dat er een woord voor werd uitgevonden: de
paddenregen.
Ook jij kan meedoen!
Hier bij ons gebeurt de jaarlijkse grote overzet in Opoeteren
langs de Kasteelstraat ter hoogte van kasteel de Schans. ANB
zorgt tijdig voor de nodige rasters en ingegraven emmers. De
padden worden tijdens de jaarlijkse trekperiode, tussen eind
januari en begin maart, door vrijwilligers van Natuurpunt
overgezet.
Alle helpende handen zijn welkom. Wil je meedoen, neem
dan contact op met Marleen van Natuurpunt MaaslandNoord op het nummer 0487 36 31 11. Mocht er in jouw buurt
ook een locatie zijn waar er in de trekperiode nogal wat
padden sneuvelen door het verkeer, mag je dat altijd melden.
Natuurpunt komt dan ter plaatse vaststellen of het om een
belangrijke oversteekplaats gaat en neemt deze dan op in de
jaarlijkse paddenoverzet.
Meer info:
www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit/amfibien-en-reptielen/
paddenoverzet_1414.aspx en www.hylawerkgroep.be

Carnaval
Prinsenpaar De Heimèjers Opoeteren
Carnavalvereniging De Heimèjers uit Opoeteren heeft
zijn prinsenpaar gekozen. Tijdens de prinsenzitting op 19
december 2014 kregen Marco Baeten en Cindy Gabriels de
eer toegewezen.
Op zaterdag 21 maart vindt de jaarlijkse lichtstoet plaats in
het centrum van Opoeteren. Het vertrek is voorzien om 20.33
uur.

Het Heilig Wammes: Prins Baer VI en Jeugdprins Jelle I
Ook het Maaseiker carnaval heeft zijn prins gekozen. Het Heilig
Wammes had op 17 januari haar prinsenzitting en stelde Baer
Vanminsel voor als prins en Jelle Silkens als jeugdprins.
Het carnavalsseizoen draait nu op volle toeren, met als
hoogtepunten de Grote Maaseiker Kloonjestoet op dinsdag
17 februari en natuurlijk de Internationale Halfvastenstoet op
zondag 15 maart 2015.

Kijk in de UIT-agenda (middenblad) voor een volledig
overzicht van alle carnavalsactiviteiten.
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Oproep: Elfnovembergroep zoekt
vluchtroutes uit wereldoorlogen en actualiteit
De zogenaamde ‘Elfnovembergroep’ (gestart op 11 november
1977) werkt vol ijver aan de aanleg van een gedachtenistuin
om niet te vergeten dat zo velen kinderen, kleinkinderen of
achterkleinkinderen zijn van vluchtelingen. Er werd hiervoor
een geschikte ruimte gevonden in Westouter, niet toevallig
een plaats waar drie gewesten samenkomen: Vlaanderen,
Wallonië en Nord-Pas de Calais (F).
In de lente van 2015 wil men in deze tuin een palenwand
plaatsen met daarop vluchtroutes uit de Eerste Wereldoorlog,

uit de Tweede Wereldoorlog en zelfs uit de actualiteit.
Vluchten is immers van alle tijden. Er wordt dan ook een warme
oproep gedaan aan Maaseiker families om, uiterlijk op 1 mei
2015, hun vluchtroute te melden bij vzw Elfnovembergroep,
Wijtschatestraat 2, 8956 Kemmel of op 11nov.org@gmail.
com . Je kan deze informatie ook steeds melden bij de dienst
feestelijkheden, CCAO, Van Eycklaan 72, 3680 Maaseik of via
feestelijkheden@maaseik.be.
Meer info over het project vindt u op www.11nov.org.

Bezorg uw oude Maaseiker kinderliedjes en -versjes!
Dat in onze multimediale samenleving nogal wat
tradities in de verdrukking komen of zelfs voor de
bijl gaan, is zonneklaar. Een voorbeeld daarvan is het
slechts gebrekkig in ere houden van de schat aan
soms eeuwenoude kinderliedjes, gedichtjes en zo
meer.
Bij enkele honderden van de ca. 13.000 lemma’s zal u
in ons leeswoordenboek dan ook één of enkele van die
oude Maaseiker spel-, stap-, slaap- of knierijdersliedjes
én van die aftel-, raadsel- of spotversjes aantreffen.
Geabonneerden op de boeiende Maaseiker periodiek
‘De Maaseikenaar’ weten overigens dat de redactie
van dit driemaandelijks tijdschrift de voorbije 44 jaar
o.a. met succes op zoek is gegaan naar deze haast
verborgen rijkdom aan nostalgisch erfgoed uit de
kindertijd. Ook wijlen Z.E.H. Emiel van der Donck
(1902-1985) nam in zijn ‘Maaseik en zijn Maaslandse
Taal’ een fraaie collectie op.
Bij het titelwoord ‘MAN’ vindt u onder 12
voorbeeldsgewijs dergelijk oud knierijdersliedje.
Van de diverse betekenissen van én uitdrukkingen
rond dit trefwoord geven wij hier bij gebrek aan
plaatsruimte slechts een beperkte keuze.
Wil u dit liedjes- en rijmpjespatrimonium mee helpen
verzekeren tegen teloorgang, aarzel dan niet en stuur
uw tekstjes – de spelling is onbelangrijk; die komt wel
goed – ter opname in DGMD naar theokees2@gmail.
com. Naamvermelding van de inzender of inzendster
is bij selectie gegarandeerd.
MAN (m.; -ne en men; mén(ne)ke) [Gotisch manna, Mnl. man, Oud-Eng. mon, Eng. man, Hd. Mann],
2 knaapje, jongetje, zoontje: oos (klein) manne zeen aan ’t sjotte;
4 mannelijk dier: Ramzés (Ramses), oos kat, is ’ne man (meestal: e ménke); ’t ménke (de man) van de geit is de bók;
6 poppetje, menselijk figuurtje: Lëwi-jke, oze kleine, duit niks es mén(ne)kes teikëne;
8 stekker: Tjeu, wils tiech ’t ménken ins in ’t wi-jfke (contrastekker) stieëke;
9 [veroud.], kwakzalver: we zeen nao ’t mén(ne)ke van Hoensbroek gëwaes, vuur te weitën of oos bómma d’r nog boeëvënop geit
kómme (nog zal herstellen);
10 (samenst.): ’n vrouw op ’ne mansfits – de fits van ’ne mansmins dus – mèt ’n mansbóks en e manshummën aan, is gei zich; mer
det is al te lichëlik mer manskal en dus kal van de manskieërëls, de mansluj of ’t mansvolk, di-j daovuur nog gein mówlëmannën of
hón(d)skloeëtëmén zeen;
11 (uitdr.) det zeen gëmaakde mén(ne)kes, dat is doorgestoken kaart; dat zijn foefjes (smoesjes); jij weet dat jij schuld eraan hebt,
maar je wendt verontwaardiging voor; waat zeen det vuur men, vreemde snuiters?; de’s ’ne man van neet väöl (van niks), hij is een
waardeloos personage;
12 oud Maaseiker knierijdersliedje: Róbbe, dóbbe, dób, mi-jne man is gëkómme. Róbbe, dóbbe, dób, waat haef tër gëbrach?
Róbbe, dóbbe, dób,’n hóws vol kènjer. Róbbe, dóbbe, dób, ’ne stal vol rènjër. Róbbe, dóbbe, dób, ’ne koffiepot. Róbbe,
dóbbe, dób, ’nën dèksël drop! (Opgetekend door mevr. Reinhilde SLOOTMAEKERS-DEVISÉ).
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Revilax winnaar UNIZO-Award “Het Bronzen Eikenblad” 2014
- Joëlle winnaar UNIZO-Award “Het Jonge eikenblad” 2014
Op 22 januari 2015 werd in Maaseik tijdens de
nieuwjaarsreceptie van UNIZO-Maaseik het
“Bronzen Eikenblad & Het Jonge Eikenblad”
uitgereikt. Naast een bestaande ondernemer
werd dit jaar dus ook aandacht geschonken aan
een startend bedrijf. In beide categorieën waren
er telkens 3 genomineerden.
Winnaar van de zevende editie werd REVILAX,
een groei KMO met de productie van zetels op
maat. Zaakvoerder Erwin Bongaerts ontving uit
handen van Sarah Goosens (Winnares 2013) het
‘Bronzen Eikenblad’, een kunstwerk van Stan Van
Dinter. De 2 andere genomineerden die kans
maakten op “het bronzen eikenblad” waren
‘Bendotti Barbershop’, de ‘barbier’ van Maaseik‘
en Villa Reynaert’, een luxe B&B in Opoeteren.
De prijs voor beste starter “Het Jonge Eikenblad
ging naar JOELLE, een topkledingzaak op de
Bosstraat in Maaseik. Zaakvoerster Joëlle Vaessen
ontving uit handen van Franky Hungenaert het
‘Jonge Eikenblad’. De 2 andere genomineerden
die kans maakten op “het jonge eikenblad”
waren ‘Melk & Suiker’ ,specialisten in het
branden van eigen koffie en ‘Jorikx Bikes’, de
fietsenspeciaalzaak in Neeroeteren.
Alle ondernemers op het podium waren terechte
winnaars!
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Het college van burgemeester en
schepenen van de stad Maaseik
zal binnenkort overgaan tot de
onderhandse verkoop van twee
bouwgronden in de straat Achter
Het Kerkhof in Neeroeteren.
▪▪Lot 39: 5a 73 ca, open
bebouwing. Prijs: 74.000,00 EUR.
▪▪Lot 40: 4a 90 ca, open
bebouwing. Prijs: 66.000,00 EUR.
Voor inlichtingen kan je terecht
bij de dienst ruimtelijke ordening
en mobiliteit in het administratief
centrum
van
Neeroeteren
(Scholtisplein 1): T. 089 56 05 95 (Jan
Telen).
Kandiaat kopers kunnen zich
inschrijven d.m.v. het formulier,
verkrijgbaar bij de dienst. Bezorg
het ingevulde formulier ten laatste
op 31/03/2015 in een omslag aan
het college van burgemeester en
schepenen, Lekkerstraat 10, 3680
Maaseik.

straat

Bekendmaking
Bouwgronden
te koop

'Kom erbij!': Projectjaar 2015 van de dienst
welzijn en de seniorenraad
‘Kom erbij!’ is het nieuwe projectjaar van de dienst welzijn
en de seniorenraad. Dit jaar laten we de voorzitters van onze
seniorenverenigingen aan het woord. Deze verenigingen
kunnen immers een grote rol spelen in het doorbreken
van eenzaamheid. Deze maand is het de beurt aan S-plus
Neeroeteren/Opoeteren. Voorzitter Jos Billen (rechts op de
foto) en Michel Segers geven de antwoorden.

voor een stuk vlaai en hetzelfde bedrag voor een koffie. Waar
vind je dat nog?
Sandra: Zien jullie eenzaamheid bij mensen? Kan jullie
vereniging daar in helpen?
Jos en Michel: Wij gaan naar de mensen toe. Leden maken
doe je niet met een briefje, je moet langsgaan. Wij zien dat
appartementen veel kwaad doen; er is daar weinig solidariteit
en samenhorigheid. We hopen dat het met de eenzaamheid
bij onze vereniging meevalt. In Neeroeteren kennen de
mensen elkaar nog, er heerst een dorpsmentaliteit. We
proberen de mensen uit hun zetel te krijgen! Natuurlijk, wij
weten niet wie er allemaal eenzaam is. We hopen dat onze
leden anderen kunnen meetrekken naar de vereniging. Wij
zien toch dat we steeds meer leden krijgen, dat is een goede
evolutie.
Sandra: Welke boodschap heb jij voor mensen die zich
eenzaam voelen en die nog niet bij een vereniging zijn
aangesloten?
Jos en Michel: Sluit zeker aan! Nieuwelingen worden goed
ontvangen, er wordt onmiddellijk met je gebabbeld. Je bent
welkom.

Sandra: Hallo Jos en Michel, kunnen jullie S-plus eens
voorstellen?

Sandra: Hoe kunnen geïnteresseerde mensen zich aansluiten
bij jouw vereniging?

Jos en Michel: Onze vereniging zet zich in voor de senioren
in Neeroeteren en Opoeteren. 2015 wordt een feestjaar: dan
bestaan we 25 jaar! Onze vereniging is opgericht door Mathieu
Reeskens en Pierre Theuwissen. Zij startten indertijd met een
kaartclub in de refter van de school aan de Ophovenstraat.

Jos: Ze kunnen ons of een ander lid van S-plus aanspreken of
bellen. Mijn nummer is 0474 79 81 93.
Sandra: Bedankt voor jullie tijd!

Sandra: Hoeveel leden hebben jullie op dit moment?
Jos en Michel: Wij hebben nu 275 leden; het is dus een redelijk
grote vereniging.
Sandra: Welke activiteiten doen jullie zoal?
Jos en Michel: Elke dinsdag kaarten we in ons clublokaal
tussen de Koepel en de school. Er is ook een tafel voor de
dames, amai, die babbelen wat af! Op donderdag gaan we
‘s zomers fietsen of ‘s winters wandelen. De meeste leden
hebben een elektrische fiets, waardoor we nu afstanden van
zo’n 50 km aankunnen. Heel belangrijk is dat we ook iets
kunnen gaan drinken natuurlijk! Bij het wandelen sluiten we
al eens aan bij een wandelvereniging.
We organiseren zonnige vakanties, doen daguitstappen met
de bus, en natuurlijk mag het eten niet vergeten worden. Wij
organiseren een jaarlijkse souper, een Kerst- en een Paasfeest.
Elk jaar vertrekken we voor een tweedaagse reis. Volgend jaar
wordt dat de Westhoek.
Sandra: Wat denk je dat de rol van seniorenverenigingen is?
Jos en Michel: We willen de mensen uit hun isolement halen.
Dat ze zich kunnen ontspannen en buiten komen, dat is
belangrijk. We willen het ook betaalbaar houden voor de
mensen. Dat begint al bij het lidgeld; we vragen maar € 5,00
per jaar! Bij het kaarten betalen de deelnemers maar 80 cent

De laatste film van Seniorencinema 2014-2015 is alweer
daar... Kom erbij!
Cultuurcentrum Maaseik, 14.15 uur. Inkom + koffie € 5,00.
Dinsdag 10 maart 2015
Samba
Natuurlijk
ken
je Omar Sy nog
uit Intouchables.
Deze topacteur
van de Franse
cinema verwarmt
je hart weer in
deze
heerlijke
film. Samba is een
immigrant uit Senegal. Hij werkt al tien jaar in Frankrijk,
maar krijgt nog steeds alleen rotklusjes. Zijn gevoel
voor humor maakt zijn dagen draaglijk. Door een fout
dreigt hij het land te worden uitgezet. Alice, die voor de
immigratiedienst werkt, is zijn tegenpool en worstelt met
een burn out. Alice voelt zich steeds meer aangetrokken
tot Samba...
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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.

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.

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.

Maaidienst voor senioren en mensen met een beperking
De maaidienst is een samenwerkingsproject van OCMW
en Stad Maaseik, en bestaat zeven jaar. We startten in 2008
met 16 klanten. Vandaag zijn het er 50. Al het maai-, wieden snoeiwerk wordt gedaan door onze onvermoeibare
vrijwilligers! Wij verwachten in 2015 een toename van het
aantal klanten en zoeken nieuwe vrijwilligers voor deze
dienst.
Wat vragen wij van onze vrijwilligers?
▪▪Je kan een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen
▪▪Je bent gepensioneerd of hebt voldoende vrije tijd
▪▪Je bent flexibel (je bent afhankelijk van het weer)
▪▪Je engageert je mintens voor één seizoen (van maart tot
oktober)

Wat bieden wij jou?

▪▪Vrijheid om het aantal klanten te bepalen. Je kiest ervoor
één tot vijf klanten te helpen.

▪▪Een vrijwilligersvergoeding van € 5,00/uur voor maaien
▪▪Een vrijwilligersvergoeding van € 7,50/uur voor wieden
▪▪Een vrijwilligersvergoeding van € 10,00/uur voor snoeien
▪▪Een kilometervergoeding van € 0,34/km
▪▪Ondersteuning: er zijn drie bijeenkomsten per maaiseizoen
waar eventuele problemen besproken worden

▪▪Een gezellig etentje in de week van de vrijwilliger
Je kan je voor een kennismakingsgesprek aanmelden bij de
dienst welzijn, Sandra Vancleef, 089 560 552 of bij de dienst
thuiszorg, Lea Gijsen, 089 560 99 24.

Dementiekompas
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Het Expertisecentrum Dementie 'Contact' Hasselt stelt het
'Dementiekompas' voor.
Het dementiekompas is een waaier met informatie die je
op een eenvoudige manier wegwijs maakt in de wereld van
dementie.
Op de voorzijde van elk waaierblad leer je door middel van
vraag en antwoord nuttige diensten en voorzieningen
kennen. De twintig vragen zijn ingedeeld in rubrieken:
'niet-pluis-gevoel'- en diagnosefase, omgaan met dementie,
jongdementie, opvangen, (ver)zorgen, grenzen stellen,
veiligheid en ondersteuning.
Op de keerzijde staan zeer praktische en eenvoudige tips
voor communicatie en omgang met personen met dementie.
Het dementiekompas wil mantelzorgers van mensen met
dementie wegwijs maken in de zoektocht naar antwoorden
binnen de Limburgse zorg.
Daarnaast is het een handig hulpmiddel voor hulpverleners
om zelf een duidelijker zicht te hebben op het ruime aanbod
van diensten en voorzieningen in Limburg en om mantelzorgers gericht te kunnen doorverwijzen.
Het dementiekompas is verkrijgbaar bij het Expertisecentrum

Dementie Contact:
A.Rodenbachstraat 29/9, 3500 Hasselt
Tel: 011 30 88 51
Mail: ecd.contact@ocmwhasselt.be
Professionelen betalen € 3,00 voor een Dementiekompas.
Mantelzorgers betalen € 1,00 voor een exemplaar.

Pasar Maaseik organiseert workshop "Elektrisch Fietsen"
zondag 22 maart 2015, 10.00 uur.
Katholieke Scholengemeenschap Harlindis en Relindis,
Weertersteenweg 135a - 3680 Maaseik.
Volgende vragen krijgen een antwoord.
▪▪Hoe werkt de elektrische fiets?
▪▪Welke soorten fietsen bestaan er?
▪▪Is zo’n fiets wel iets voor mij?
▪▪Is dat niet gevaarlijk?
▪▪Kan ik ermee naar het werk rijden?
▪▪Wat zijn de voor- en nadelen?
De workshop bestaat uit verschillende delen.
1. Een infosessie van ca. 50 minuten
2. Een gezellig fietscafé met:
▪▪mogelijkheid tot testrit met verschillende soorten
elektrische fietsen (gepresenteerd door plaatselijke
handelaars);

▪▪invullen van een prijscalculator;
▪▪vragenlijst / leidraad voor keuze van de geschikte fiets;
▪▪quiz ‘ken je verkeersregels’;
▪▪vraagstelling aan consulenten;
▪▪plaats voor een drankje.
3. Tombola voor deelnemers die een evaluatieformulier
invullen.
Elke deelnemer ontvangt een brochure met de samenvatting
van de infosessie.
Deelnameprijs: €2,00 voor leden, €4,00 voor niet-leden; ter
plaatse te betalen.
Tijdens deze workshop worden geen fietsen verkocht.
Info:
www.pasar.be/fusiemaaseik.
Robert Lindekens: 0475 74 68 67

Goed gemutst de ochtend door - Tips & tricks
voor een gezond ontbijt
De excuses om niet te ontbijten zijn talrijk. Toch is het ontbijt
overslaan geen goed idee. Als je ’s morgens ontwaakt,
heb je acht tot twaalf uur niets meer gegeten. Energie
maar ook vitaminen en mineralen bijtanken is dan nodig
om in de voormiddag optimaal te kunnen presteren op
zowel lichamelijk als intellectueel vlak. Een gezond ontbijt
vermindert de drang naar snoepen en verkleint de kans om

zich bij de volgende maaltijd te overeten. Zo kan je je gewicht
makkelijker op peil houden.
Meer info: www.nice-info.be en kies 'brochures'. Je kan de
brochure downloaden of bestellen. Je kan ze ook afhalen bij
de dienst welzijn, Lekkerstraat 10, Maaseik.
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Zondag 22 maart : Babyborrel aangeboden
door Gezinsbond en Stad Maaseik.
Jonge ouders die in 2014 een kindje kregen, worden
uitgenodigd op de jaarlijkse babyborrel van Gezinsbond fusie
Maaseik i.s.m. de stad Maaseik.

van de Gezinsbond. We willen zo de jonge gezinnen samen
brengen om elkaar te leren kennen en ervaringen en ideeën
uit te wisselen.

We trakteren de jonge ouders en hun spruit dan op een
broodje , een stukje cake en een kopje koffie of thee en
onthullen een geboorteboom die eerder al geplant is. Aan het
einde van de ochtend gaan de gezinnen naar huis met heel
wat informatie, een klein exemplaar van de geboorteboom
om zelf in de eigen tuin te planten en nog een kleine attentie

Dit jaar zal de babyborrel doorgaan op zondag 22 maart van
10u00 tot 12u00 in Ontmoetingshuis De Riet te Opoeteren.
De uitnodigingen gaan eind februari de deur uit. Krijg je
geen uitnodiging, neem dan zeker contact op met de dienst
welzijn: T. 089 560 560, E. welzijn@maaseik.be.

Start digitale nieuwsbrief
“Huis van het Kind Maaseik – Kinrooi”
De digitale nieuwsbrief bundelt initiatieven en diensten die
actief zijn in
gezinsondersteunende activiteiten, in zeer
ruime zin. De digitale nieuwsbrief wordt om de
twee maanden uitgegeven en bevat zowel de voorstelling
van diensten als activiteiten en dienstverlening in het kader
van de gezinsondersteuning.
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In februari wordt de eerste digitale nieuwsbrief van “Huis van
het Kind Maaseik – Kinrooi” boven de doopvont gehouden.

Wil je de digitale nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een e-mail
naar huisvanhetkind@maaseik.be. Het is enkel een digitale
nieuwsbrief, we verspreiden geen papieren versie.

Lionsclub Maasland steunt
Sint-Vincentiusvereniging Maaseik
Al gedurende vele jaren steunt Lionsclub Maasland de SintVincentiusverenigingen van een aantal gemeenten uit het
Maasland en de aangrenzende regio’s. Op 8 oktober bezocht
een kleine delegatie van Lionsclub Maasland de lokalen
van Sint-Vincentius Maaseik voor de overhandiging van de
cheque voor de steun van dit jaar.

geven een beter inzicht in de noden om efficiënt te kunnen
helpen. Hulpbehoevenden krijgen zo de kans om de periode
tussen het moment waarop zij met de vereniging in aanraking
komen en het moment waarop ze zelf in staat zijn oplossingen
te vinden, te overbruggen.

De Sint-Vincentiusverenigingen werden opgericht door
Frédéric Ozanam en nemen de taak op zich minderbedeelden
tegemoet te komen. Dat doen ze zonder onderscheid te
maken in ras of godsdienst. Ze verlenen zowel morele als
concrete, materiële hulp.
Sint-Vincentiusverenigingen ontmoeten de minderbedeelden
op hun eigen terrein: bij hen thuis, in het tehuis of ziekenhuis,
op een bank waar zij overnachten ... Vriendelijke contacten

Kinderopvang
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
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Livina van Eyck,
een verborgen leven.

Devote agneten in de 15e eeuw
7 september 2014 - 22 februari 2015
tentoonstelling in minderbroedersklooster,
Boomgaardstraat z.n., Maaseik

kortingsbon Livina van Eyck

Krokusactie
Mist u niet de laatste kans om deze
toptentoonstelling te bezoeken.

€ 4 p.p. i.p.v. € 9
Bon geldig van 16 t.e.m. 22 februari 2015.
Maximum 5 personen per bon.
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aaseik

MAASEIK

