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Eerstesteenlegging nieuw ziekenhuis
Maas en Kempen.
Extra katern 4 blz.
“Wat bij afschakeling stroom?”

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.
laatste zaterdag van de maand: op afspraak
(enkel dienst burgerzaken)

Telefonisch

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.

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

E-mail/website

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

Info

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.

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

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.

www.maaseik.be/wachtdiensten

Schepen Dirk Verlaak
Financiën, budget, personeel, ICT, erediensten, Intern controDokters:
lesysteem, autonome gemeentebedrijven, klantvriendelijk en
▪▪Maaseik. Centraal oproepnummer 089/75 41 04
klantgericht beleid.
▪▪Neeroeteren. Centraal oproepnummer 089/62 22 62
Tel.: 0495/210.386 - e-mail: dirk.verlaak@maaseik.be
▪▪Opoeteren. Centraal oproepnummer 089/62 22 62
Dagelijks na telefonische afspraak.
Apothekers: 0903/99 000 (enkel voor apotheek van
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

Beste inwoners
Wij leven in een turbulente tijd, met veel vragen en nog
meer onzekerheden. De wereld rondom ons verandert van
dag tot dag, tegen een snelheid die we nauwelijks voor
mogelijk houden. Alles is voortdurend in beweging. Wat
gisteren nog nieuws was, is vandaag alweer achterhaald, en
wie bij het gebeuren van vandaag stil blijft staan, dreigt de
trein van morgen te missen.

4
Stadsbudget 2015

Het gaat snel, zéér snel...
Vraag is: gaat het voor velen van ons niet té snel? Krijgen
we nog de tijd om even na te denken, de tijd om dingen
te verwerken? Weten we nog wel echt wat er rondom
ons gebeurt? Raken we het noorden niet kwijt in een
maatschappij die voortdurend verandert, voortdurend
ingewikkelder
wordt en waar door de massale
informatiestroom via sociale media velen de waarheid niet
meer herkennen?
Te oordelen naar de problemen die velen van ons hebben
om gewoon maar op de hoogte te blijven van eigen rechten
en verplichtingen, gaat het inderdaad dikwijls te snel, zelfs
binnen onze eigen beperkte gemeenschap. Het jaar 2014
is weer voorbij gevlogen. Een jaar waarin iedereen wel en
wee heeft meegemaakt. Pijnlijke en hoopvolle momenten.
Wanneer mensen ten diepste geraakt worden door het
leven tekent hen dat. En dan gaan mijn gedachten uit naar
al diegenen die moesten leren leven met het verlies van
mensen die hen dierbaar waren; met hen die in financiële
nood geraakten; met hen die dakloos werden of diep
gekwetst werden in hun eigenheid of hun werk verloren.
Gelukkig kan ik ook denken aan al diegenen die vader of
moeder werden, aan alle inwoners en verenigingen die een
goede reden tot vieren hadden. Ik denk ook aan de nieuwe
inwoners van onze stad die ik van harte welkom heet.
Het jaar 2015 staat voor de deur. Door een kleine kier zien
we reeds veel op ons afkomen. Voor het stadsbestuur
blijft het verder werken met het nemen van moeilijke
beslissingen. De financiële marge die steden en gemeenten
nog toegemeten is, wordt met de dag kleiner en dreigt
tot niets herleid te worden. Hierdoor dringen zich minder
prettige beslissingen op. Het is echter een teken van goed
burgerschap en verantwoord beleid om deze moeilijke
keuzes te durven maken.
Het moge dan ook duidelijk zijn dat dit gegeven van ons
allen omvangrijke inspanningen en opofferingen zal eisen.
Indien we echter met optimisme, durf en gezond verstand
verder werken zal 2015 een succesvol jaar worden. Een jaar
waarin we dichter naar elkaar toe groeien. Een jaar dat we
in december kunnen afsluiten met de zekerheid dat het een
“gelukkig jaar” was.
Ik wens u allen, inwoners van onze mooie stad Maaseik, een
zalig en gelukkig nieuwjaar!
Uw burgemeester
Jan Creemers
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Stadsbudget 2015 in functie va
“Bij de opmaak van ons financieel meerjarenplan 2014-2019
bleek al dat het licht op rood stond: met het stadsbestuur
waren we verplicht investeringen en vooral werkingskosten
te beperken. Uit de cijfers voor 2015 blijkt dat de situatie
nog niet rooskleurig is, maar het blijkt toch dat de gordel
strak aantrekken de juiste keuze was, omdat die keuze laat
hopen dat we de komende jaren opnieuw investeringsruimte
krijgen”, zegt Dirk Verlaak, schepen voor financiën.
De stad Maaseik werd en wordt geconfronteerd met een
aantal financiële moeilijkheden. De stad Maaseik moest
in 2014 voor de opmaak van het financieel meerjarenplan
2014-2019 op zoek naar miljoenen euro. Dankzij een strakke
besparingsronde kloppen de cijfers voor dat meerjarenplan
en werd ook in 2015 een financieel evenwicht bereikt. De
klemtoon valt op de reorganisatie van de dienstverlening in
eigen huis zonder daarbij het aspect ‘klantvriendelijkheid’ uit
het oog te verliezen.
Bovendien kon Maaseik via budgetwijziging de minder
inkomsten uit de personenbelasting van 932.000 euro
aanpassen en opvangen. Dergelijke transactie kon slechts
gebeuren omdat bestuur en personeel ervan overtuigd zijn
dat elke euro drie keer moet worden omgedraaid alvorens
deze uit te geven, opdat het financieel evenwicht kan worden
bewaard.
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De cijfers
Een belangrijke beslissing nam de bestuursmeerderheid in
Maaseik door te bepalen dat de personenbelasting en de
opcentiemen op de onroerende voorheffing niet verhogen.
Als één van de weinige gemeenten waar de voorbije jaren de
opcentiemen daalden, wil de stad Maaseik haar engagement
in de vermindering van de algemene belastingdruk
volhouden.

▪▪Toelage aan Autonome Gemeentebedrijven: 400.000 euro
▪▪Toelage aan zwembad Aquadroom: 758.092 euro
▪▪Toelage aan OCMW-Maaseik: 1.700.000 euro
▪▪Toelage aan Politiezone Maasland: 1.800.000 euro
▪▪Toelage aan brandweerzone: 800.000 euro
▪▪Toelage promotie middenstand: 150.000 euro
▪▪Bijdrage bouw nieuw ziekenhuis: 370.000 euro
Werkingsbudget 2015:
In: 30.957.446 euro
Uit: 28.293.538 euro
Investeringen 2015:
In: 2.549.561 euro
Uit: 6.025.073 euro

an het financieel meerjarenplan
Krachtlijnen
Het beleid hanteerde bij de opmaak van het budget 2015 en
de meerjarenpanning 2015-2019 volgende krachtlijnen:
▪▪De stad Maaseik verhoogt geen tarieven.
▪▪De stad zoekt ook verder naar besparing in de
vermindering van haar werkingskosten en investeringen.
▪▪De werkingskosten van alle stadsdiensten werden
aanzienlijk verminderd. Bovendien zal door de verdere
samenvoeging van een aantal stadsdiensten en OCMWdiensten kostenbesparend kunnen gewerkt worden.
Maar ook intern bij de stad als organisatie wordt
gereorganiseerd om nog efficiënter de taken, die aan de
stad Maaseik gesteld worden, te kunnen uitvoeren.
▪▪Een aantal pensioneringen wordt niet vervangen. Op
zeer korte termijn gebeuren er bij de stad Maaseik een
aanzienlijk aantal pensioneringen. Het schepencollege
heeft al beslist dat er geen automatische vervanging volgt,
maar dat wordt bestudeerd in hoeverre de taken over
andere diensten kunnen gespreid worden. We trachten
de organisatie aan te passen aan een vermindering van
het aantal personeelsleden.
▪▪Algemene gemeentebelasting: einde 2013 verving de
stad Maaseik de ‘Algemene milieubijdrage’ (112 euro)
door een ‘Algemene gemeentebelasting’ van 50 euro.
Welke investeringen en initiatieven staan er op het
programma?
Een bloemlezing uit de geplande projecten:
Wegen
▪▪Onderhoud buurtwegen: 350.000 euro
▪▪Onderhoud fietsroutenetwerk: 100.000 euro
▪▪Ontsluiting verkaveling De Leemhoek: +/- 800.000 euro

▪▪Onderhoud landbouwwegen: 50.000 euro
▪▪Uitbreiding woonwagenterrein Engerhoven

+/- 415.000
euro
▪▪Diverse kleinere investeringen: schuilhuisjes de Lijn,
heraanleg voetpaden, straatmeubilair, aanpassingen
openbaar domein voor mensen met een beperking,
laanbeplanting, ... : +/- 200.000 euro
Subsidiedossiers in behandeling:
▪▪Weertersteenweg heraanleg schoolomgeving Campus
Harlindis en Relindis
▪▪Fietspad Gruitroderlaan
▪▪Fietspad Rotemerlaan
▪▪Fietspad Breeerweg
▪▪Heraanleg Gremelsloweg
Gebouwen
▪▪Energiemaatregelen stadsgebouwen: 100.000 euro
Subsidiedossiers in behandeling:
▪▪Renovatie Harlindis-Relindis kapel
▪▪Dorpermolen
▪▪Minderbroederklooster, verdere fases
Budget in evenwicht
Door de doorgevoerde besparingen werd het budget in
evenwicht gebracht. Ook de strategische verkoop van
bepaalde stadseigendommen heeft bijgedragen tot het
vergroten van de investeringsruimte in de komende jaren. Er
zal worden onderzocht om de gebouwen, die niet meer nodig
zijn voor een optimale dienstverlening, te kunnen verkopen.
Op die manier is er een goed evenwicht tussen doordacht
besparen, strategisch verkopen en investeren in de toekomst.

Verkaveling De Leemhoek

Zoek je de apotheek van wacht?
Bel 0903 99 000
0903 99 000 is het nieuwe nationaal oproepnummer om de apotheek van wacht te kennen. Surf ook eens naar www.apotheek.
be voor alle informatie over de Belgische apotheken met wachtdienst. Je vindt er ook allerlei nuttige info over gezondheid,
geneesmiddelen, noodgevallen, ...
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Brandweer Maaseik overgeheveld naar
Hulpverleningszone Oost-Limburg
De brandweer van Maaseik is op 1 januari 2015 overgeheveld
naar de hulpverleningszone Oost-Limburg. Dat is het gevolg
van een herindeling van de brandweerzones, die in 2009
beslist werd door de federale overheid. De overheveling
houdt een aantal gevolgen in op vlak van financiën en
middelen. Voor de inwoners die een beroep doen op de
brandweer verandert er niets.
Hulpverleningszone
Oost-Limburg
omvat
veertien
gemeenten: As, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Hoeselt,
Houthalen-Helchteren,
Kinrooi,
Lanaken,
Maaseik,
Maasmechelen, Opglabbeek, Riemst, Voeren en Zutendaal.
De financiering gebeurt volgens een verdeelsleutel, die
bepaald is op basis van het belastbaar KI (kadastraal
inkomen) en het aantal inwoners. Voor Maaseik betekent

Nieuwe straatnaam:
Hendrik
Dreissensstraat
De gemeenteraad is akkoord gegaan met het
voorstel voor een straatnaam voor de insteekweg
die leidt naar de nieuwe verkaveling tussen de
Pieter Geunsstraat en de Dokter Pergenslaan. De
straat zal Hendrik Dreissenstraat heten.
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Hendrik Dreissens (1782 - 1862) was jarenlang
apotheker en uitbater van het huidige
apotheekmuseum. Daarbij verwierf hij in
wetenschappelijke kringen van die tijd grote
faam als natuuronderzoeker, onder meer door
de ontdekking van een tot dan toe niet bekend
weekdier, de zogenaamde driehoeksmossel of
'Dreissena polymorpha'.
Het college van burgemeester en schepenen en
de gemeenteraad zijn hiermee het voorstel van
de Plaatselijke Commissie voor Straatnaamgeving
gevolgd.

dit voor 2015 een sleutel van 7,44%, wat neer komt op een
dotatie van 885.308 euro. De kazerne aan de Gremelsloweg,
de voertuigen en andere materialen worden overgedragen
aan de zone Oost-Limburg. De gronden blijven eigendom
van de stad Maaseik en zullen via een erfpacht van vijftig
jaar gratis ter beschikking worden gesteld aan de zone. De
lopende leningen en overheidsopdrachten tenslotte, worden
ook overgedragen, alsook de daaraan verbonden lasten en
plichten.
De dotatie voor 2015 wordt verminderd met de verrekening
van patrimonium en rollend materieel, waardoor de bijdrage
uiteindelijk 803.676 euro bedraagt.
Info: www.bwol.be (Brandweerzone Oost-Limburg)

Bloedinzamelingen Rode
Kruis 2015
Het Rode Kruis zal op volgende momenten bloedzamelingen organiseren:
▪▪Wo 28/01/2015, van 18.00 tot 20.30 uur: Cultuurcentrum Achterolmen,
Maaseik.
▪▪Wo 11/02/2015, van 18.00 tot 20.30 uur: Ontmoetingshuis
Voorshoven.
▪▪Wo 22/04/2015, van 18.00 tot 20.30 uur: Cultuurcentrum Achterolmen,
Maaseik.
▪▪Do 30/04/2015, van 17.30 tot 20.00 uur: Ontmoetingshuis Oase,
Dorne.
▪▪Wo 13/05/2015, van 18.00 tot 20.30 uur: Ontmoetingshuis
Voorshoven.
▪▪Wo 19/08/2015, van 18.00 tot 20.30 uur: Ontmoetingshuis
Voorshoven.
▪▪Wo 26/08/2015, van 18.00 tot 20.30 uur: Cultuurcentrum Achterolmen,
Maaseik.
▪▪Do 27/08/2015, van 17.30 tot 20.00 uur: Ontmoetingshuis Oase,
Dorne.
▪▪Wo 21/10/2015, van 18.00 tot 20.30 uur: Ontmoetingshuis
Voorshoven.
▪▪Wo 28/10/2015, van 18.00 tot 20.30 uur: Cultuurcentrum Achterolmen,
Maaseik.
▪▪Do 5/11/2015, van 18.00 tot 20.30 uur: Ontmoetingshuis Oase, Dorne.

Stad koopt twee bezemwagens voor
fietspaden en verhardingen
De stad Maaseik heeft twee bezemwagens gekocht voor
het borstelen en onkruidvrij maken van fietspaden en
andere verhardingen. Een eerste exemplaar werd inmiddels
geleverd, het tweede volgt binnenkort.
De aanschaf is mede het gevolg van het algemene verbod
op het gebruik van pesticiden in de onkruidbestrijding
vanaf 1 januari 2015. De wagens zijn daarom uitgerust
met een veegunit en onkruidborstels. De tweede wagen
wordt bovendien uitgerust met een onkruidschroeier.
Om de wagens maximaal te kunnen inzetten zijn ook
sneeuwborstels en zoutstrooiers aangeschaft.
De levering van de bezemwagens werd via een
overheidsopdracht gegund aan Kärcher Center Limburg
(Hasselt). De totale kostprijs bedraagt 162.544 euro (incl.
BTW).

Schepen Gunter Haeldermans overhandigt de sleutel aan Jaak
Goyens.

Bouwteam Ons Dak verkozen tot beste bouwteam 2014
Het team dat verantwoordelijk was voor de realisatie
van het gloednieuwe kantoorgebouw van sociale
huisvestingsmaatschappij Ons Dak aan de Maastrichtersteenweg
is verkozen tot beste bouwteam van 2014. De prijs is een
initiatief van Bouwunie Limburg in samenwerking met een
aantal toonaangevende partners uit de bouwsector.
Sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak beheert ongeveer
tweeduizend woningen in Maaseik, Kinrooi, Dilsen-Stokkem,
Bree en Meeuwen-Gruitrode, en is daarmee de grootste
huiseigenaar in die gemeenten. Zelf was de maatschappij,
die 16 medewerkers telt, gehuisvest in een twintig jaar oud
kantoorgebouw, dat onvoldoende klantvriendelijk was en geen
modern comfort bood aan de medewerkers.
Er werd gekozen om voluit te gaan voor een energiezuinige
nieuwbouw, volledig in lijn met de eigen visie op hedendaagse
huisvesting. Ons Dak koos voor een doorgedreven isolatie, met
een K24-waarde als resultaat. Het groendak is ongetwijfeld de
duurzame kroon op het werk.
Ook ‘openheid’ is een sleutelbegrip in de nieuwbouw. De aparte kantoren uit het oude gebouw maakten plaats voor een open
onthaalruimte, wat een kalmerend effect heeft op de bezoekers en bijdraagt tot een ‘open huis’ sfeer.
Het winnende bouwteam bestaat uit:
Bouwheer: CV Ons Dak, Maaseik // Architect: architekt-nburo bvba, Bree // Landmeter: Libost-group, Hasselt // Hoofdaannemer:
Bouwonderneming Vandekerkhof nv, Bocholt // Ingenieursbureau stabiliteit: Studiebureau Urlings, Dilsen-Stokkem //
Ingenieursbureau technieken: Studiebureel Heedfeld nv, Riemst // Veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking: MBConsult
bvba, Hoeselt.
Info: www.hetbestebouwteam.be en www.onsdak.be.
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Gouverneur Reynders legt eerste steen van
nieuwbouw Ziekenhuis Maas en Kempen

Vrijdag 19 december heeft gouverneur Herman Reynders
de eerste steen gelegd van het nieuwe ziekenhuis in
Maaseik. Het ging om een symbolische eerste steen, want
sinds de start van de bouw op 1 september zijn de werken
al goed opgeschoten. Alles ligt op schema voor de opening
in het voorjaar van 2017.
Naast Herman Reynders hebben ook burgemeesters Liesbeth
Van der Auwera (Bree) en Jan Creemers (Maaseik) en de
voorzitter van Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) Koen Torfs
de eerste steen geplaatst op de site aan de Diestersteenweg.
Eerder op de dag kregen de personeelsleden van ZMK de
kans om een rondleiding te volgen op de site. Na de eerste
steenlegging benadrukte algemeen directeur van ZMK Jan
Valgaeren de impact van het nieuwe ziekenhuis op de streek
en de provincie.

Algemeen directeur Jan Valgaeren: “Deze eerste steenlegging
is van uitzonderlijk belang voor de inwoners van NoordoostLimburg. Het nieuwe ziekenhuis biedt tewerkstelling aan
meer dan 600 mensen. Het unieke bouwconcept bevat
vijf grote bouwdelen en wordt volledig geïntegreerd in
het groene landschap. Deze combinatie zal bevorderlijk
zijn voor het herstel van de patiënten en het werkcomfort
van de medewerkers. Op het terrein waar het ziekenhuis
gebouwd wordt, is er bovendien ruimte om eventueel andere
zorginitiatieven, zoals een woonzorgcentrum, te huisvesten.”
“Wij trachten een innoverende rol te spelen bij het ontwikkelen
van een ziekenhuismodel waarin algemene kleinschalige
ziekenhuizen stevig verankerd zijn in hun omgeving. We
kunnen zo kwaliteitsvolle en laagdrempelige zorg aanbieden
in nauwe samenwerking met andere zorginstellingen en
zorgverstrekkers”.
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Vlnr.: Jan Creemers (burgemeester van Maaseik), Herman
Reynders (gouverneur), Liesbeth Van der Auwera (burgemeester
van Bree), Jan Valgaeren (algemeen directeur van ZMK) en Koen
Torfs (voorzitter van ZMK)

Vlnr.: Gerard Ignoul (schepen), Raf Didden (schepen), Gunter
Haeldermans (schepen), Herman Reynders (gouverneur), Jan
Creemers (burgemeester), Yvonne Van Dooren (schepen), Dirk
Verlaak (schepen) en Myriam Giebens (schepen).

3D-voorstelling
Werken op schema voor opening voorjaar 2017
De huidige ziekenhuiscampussen van Bree en Maaseik
worden samengevoegd op een nieuwe site aan de stadsrand
van Maaseik. De komst van het nieuwe ziekenhuis heeft heel
wat voeten in de aarde gehad. De plannen bestaan immers
ruim 10 jaar. In mei 2013 leverde de provincie de noodzakelijke
stedenbouwkundige vergunning af. Ondertussen draaien de
werken op volle toeren.
Sinds de start van de bouw op 1 september 2014 zijn de
fundamenten en de kelder al grotendeels klaar. Door de
voorlopig milde winter kunnen de omwonenden nu al zien
hoe het nieuwe ziekenhuis vanaf de bovengrond wordt
opgebouwd. ZMK zet regelmatig foto’s op haar website
www.zmk.be waarop de vorderingen zichtbaar zijn.

110 miljoen euro voor ziekenhuis van 32.000 m2
In 2017 worden de huidige campussen van Bree en Maaseik
samengebracht in een nieuw ziekenhuis aan de stadsrand
van Maaseik, meteen ook het eerste laagbouwziekenhuis
van Vlaanderen. Met een oppervlakte van 32.000m2 biedt
het nieuwe ziekenhuis plaats aan 226 bedden. Het totale
kostenplaatje bedraagt 110 miljoen euro.
Volg de werken via www.maaseik.be.
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Verslag
gemeenteraad
bij je thuis
Wie op de hoogte wil blijven van de
beslissingen
van
de
gemeenteraad,
kan zich abonneren op de agenda, de
toelichtingsnota en het verslag. Er zijn twee
mogelijkheden:
▪▪Gratis e-mail abonnement: stuur een
mail naar info@maaseik.be met de
vermelding 'abonnement gemeenteraad
2015'.
▪▪Papieren abonnement: stort 8 euro
op
postrekening
000-0050880-52
van de stad Maaseik, met vermelding
'abonnement gemeenteraad 2015', of
betaal rechtstreeks aan de kassa in het
administratief centrum van Maaseik of
Neeroeteren.
Je kan deze documenten overigens
ook raadplegen op onze website:
www.maaseik.be.

Rechtzetting:
Rioleringswerken
Opoeteren
In de vorige editie van Maaseik Informatief
stond vermeld dat de rioleringswerken
in Opoeteren tegen 19 december 2014
voltooid zouden zijn. Dit klopt niet. De
werken hebben vertraging opgelopen
en zullen vermoedelijk eindigen in de
loop van maart 2015, afhankelijk van de
weersomstandigheden.

Stel je huispersoneel tewerk, wees in regel
met de sociale zekerheid!
Wie een schoonmaakster, tuinman of ander ‘huispersoneel’
tewerkstelt, moet hem/haar aangeven bij de Rijksdienst voor
de Sociale Zekerheid én verzekeren tegen arbeidsongevallen.
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Concreet moet je:
▪▪Je inschrijven als werkgever bij de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid, en
▪▪Het personeel dat je tewerkstelt aangeven via de Dimonaapplicatie op het portaal van de sociale zekerheid, en
▪▪De nodige RSZ-bijdragen betalen, en
▪▪Je personeel verzekeren tegen arbeidsongevallen bij een
erkende verzekeringsonderneming.

Meer info? Lees de folder over huispersoneel op de website
van het Fonds voor Arbeidsongevallen (www.faofat.fgov.
be > Over het FAO > Publicaties > Folders), raadpleeg de
portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.
be) of bel het contactcenter van de sociale zekerheid op het
nummer 02 511 51 51 (elke werkdag tussen 7 en 20 uur).
Opgelet, deze verplichting geldt voor personen die zelf
werkgever zijn, en is dus niet van toepassing op gebruikers
van het dienstenchequesysteem.

Huisvuilzakken 2015
Vanaf maandag 23 februari 2015
kan je in de administratieve centra
van Maaseik en Neeroeteren
terecht om je tegoed aan
huisvuilzakken voor 2015 af te
halen.
In ruil voor je jaarlijkse bijdrage
aan Limburg.net heb je recht op
een hoeveelheid huisvuilzakken,
afhankelijk van de grootte van je
gezin. De zakken zijn sinds 2014
bordeaux van kleur, zoals in de
andere gemeenten binnen de
afvalintercommunale. De nieuwe
huisvuilzakken zullen niet meer
van
gerecycleerd
materiaal
gemaakt worden. Ze zullen
steviger zijn, zodat ze het afval
beter kunnen opvangen.
Hieronder een overzicht:
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)

Het is mogelijk om grote zakken om te ruilen voor kleine en omgekeerd, mits het volume hetzelfde blijft.
Belangrijk!
Breng je eID (elektronische identiteitskaart) mee als je de huisvuilzakken komt halen. Als je voor iemand anders het tegoed komt
ophalen, breng dan ook zijn/haar eID mee.
Extra zakken nodig?
Wie goed sorteert, zal genoeg hebben aan het tegoed aan huisvuilzakken. Heb je toch extra rollen nodig, dan is het mogelijk om
die aan te kopen in de administratieve centra van Maaseik (Lekkerstraat 10) en Neeroeteren (Scholtisplein 1), of bij de handelaars
die je vindt op www.maaseik.be.

Vanaf 1 januari enkel nog blauwe
grofvuilstickers geldig
Limburg.net laat ons weten dat vanaf 1/01/2015 enkel nog blauwe
stickers aanvaard worden bij de inzameling van grofvuil. Er is geen
terugname of verrekening van oudere (gele) grofvuilstickers. Die
werden in 2014 overigens niet meer verkocht.
Een grofvuilsticker kost 20 euro per stuk en kan enkel aangebracht
worden op groot niet-recycleerbaar afval. Ze zijn te koop bij de
handelaars die ook huisvuilzakken verkopen, en in de administratieve
centra van Maaseik en Neeroeteren.
Je vindt alle info over afvalinzameling op www.limburg.net.
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bibliotheek

Bib Maaseik sleept 'Zilveren bib web award' in de wacht
Op maandag 8 december vond in de
Bibliotheekschool Gent de uitreiking
plaats van de Bib Web Awards.
Hiermee worden verdienstelijke
websites en webtoepassingen
binnen de Vlaamse Bibliotheek-,
documentatie- en informatiesector
onder de aandacht gebracht. De
bib van Maaseik won er een zilveren
award.
Onze bib haalde in 2012 een Gouden Bib Web Award binnen
in de categorie 'Vree Mediawijs' met het project Digital
Storytelling. In 2010 gingen we aan de haal met een Zilveren
Bib Web Award voor onze Twitter.
In oktober vernamen we dat onze bib voor de derde keer
op rij genomineerd werd. De jury vond ons gebruik van
sociale media namelijk zó verdienstelijk dat we een plaats
bij de genomineerden verdienden in de categorie 'E-talage:
collectie in de online kijker'. We lanceerden een oproep om
voor ons te stemmen. Het publiek (7132 stemmers) en een
vakjury droegen elk voor 50 % bij aan het eindresultaat.
Alle genomineerde bibliotheken ontvingen een uitnodiging
voor de plechtige uitreiking van de Bib Web Awards in de

bibliotheekschool van Gent, waarop wij spijtig genoeg
niet aanwezig konden zijn. Eerst kwamen enkele speciale
prijzen aan bod. Special Guest Kamagurka overhandigde
de publieksprijs aan Kenniscentrum ARhus Roeselare. Het
crowdfunding project Boekensteun ontving de prijs van de
bibliotheekschool. De experten van de vakjury wisten Tijd
voor 80 van Studio Alijn het meest te waarderen.
En jawel... Ook wij vielen een derde keer in de prijzen! We
werden beloond met een zilveren Bib Web Award voor de
mooie promotie van nieuwe aanwinsten op onze website
http://maaseik.bibliotheek.be, waarbij ook Bili Junior als
pagina voor de jeugdcollectie niet onvermeld bleef. Het
goud in de categorie 'E-talage' was bestemd voor het
Stadsarchief Ieper.
Natuurlijk is het hele bibteam trots en blij met deze beloning
voor onze inspanningen. Hartelijk dank aan de juryleden en
aan iedereen die voor ons gestemd heeft!
Meer info over de Bib Web Awards 2014
Blog: http://bibwa2014.blogspot.com
Twitter: http://www.twitter.com/bibwa2014
Facebook: http://www.facebook.com/bibwa2014

Digihulp in de bib
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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 29 januari 2015 van 10.00 tot
12.00 uur

Nieuwe openingsuren in de bibliotheek
Goed nieuws! De bibliotheek is sinds 1 januari vaker
open! Elke woensdag en zaterdag kan je er langer terecht
en in de vakanties is de bib nu ook op dinsdag- en
donderdagvoormiddag toegankelijk. Dit om je nog meer
van dienst te zijn!
Hoofdbibliotheek Maaseik
Maandag:
13.00 – 18.00
Dinsdag
10.00 – 18.00
Woensdag
10.00 – 19.00
Donderdag
10.00 – 18.00
Vrijdag
10.00 – 12.30
Zaterdag
10.00 – 15.00
Filiaal Neeroeteren
Woensdag
13.30 – 15.30
Donderdag
10.00 - 12.00/14.00-18.00
Zondag
10.00 – 12.00

Prentenboekendans
in de bib

Afwijkende openingsuren tijdens de schoolvakanties
Hoofdbibliotheek Maaseik
Maandag
13.00 – 18.00
Dinsdag
10.00 – 12.30
Woensdag
10.00 – 19.00
Donderdag
10.00 – 12.30
Vrijdag
10.00 – 12.30
Zaterdag
10.00 – 15.00
Filiaal Neeroeteren
Woensdag
13.30 – 15.30
Donderdag
16.00 - 18.00
Zondag
10.00 – 12.00

Oud-collega Pierre
Raets overleden
In december vernamen we
het droevige nieuws dat
onze oud-collega Pierre
Raets (op pensioen sinds
1 april 2014) overleden is.
Wij zullen Pierre blijven
herinneren als een toffe
collega die zijn werk steeds
stipt en plichtsgetrouw
invulde
en
die
de
bibliotheek beschouwde
als een noodzakelijke
dienstverlening voor jong
en oud.

In november organiseerde de bib tijdens de voorleesweek
i.s.m. Opvoedingswinkel Maasland een prentenboekendans
voor (groot)ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar. Aan
de hand van muziek en dans en prentenboeken maakten
kinderen en (groot)ouders op speelse wijze kennis met
taal en verhaal. Er werd gezongen, gesprongen, gedanst,
gelachen en verteld. Een leuke voormiddag voor zowel jong
als oud! De kindjes van de 3de kleuterklasjes van Hanne
en Kristel (GO De Springplank - Neeroeteren) waren op
dezelfde dag al om 9.00 uur aan het dansen en zingen in de
bib van Neeroeteren. Volop vermaak kortom!
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’.

Gezocht: luistergrage oortjes!
Heb je zin om te komen luisteren naar een leuk verhaal op
woensdagnamiddag? Ook in 2015 zijn onze vrijwilligers
weer van de partij. Er wordt voorgelezen uit de beste nieuwe
prentenboeken voor kinderen vanaf 4 jaar.
De voorleesnamiddagen vinden telkens plaats op de laatste
woensdag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur. Deelname
is gratis, alle kindjes vanaf de 2de kleuterklas tot het 2de
leerjaar zijn welkom. Papa, mama, opa, oma, … mogen erbij
blijven en na afloop van het verhaal knutselen we samen
een leuke verrassing. Meer info: 089 564 074 of maaseik@
bibliotheek.be
Volgende data:
woensdag 28 januari
woensdag 25 februari
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Iedereen bibliothecaris: deel je passie in onze 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 activiteiten? Je kan gratis komen
luisteren in de bib van Maaseik. Schrijf je in via maaseik@
bibliotheek.be of 089 56 40 74.
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!

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

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

Wil u de nieuwsbrief van de bibliotheek ontvangen in je mailbox?
Stuur een e-mail naar maaseik@bibliotheek.be met als onderwerp ‘inschrijven’.

Hendrik Vanden Abeele
artistic director
www.psallentes.be

SINT ANNAKERK ALDENEIK
Hamontweg – B 3680 MAASEIK

zondag 1 februari 2015 om 11:00
dubbelconcert

PSALLENTES

&
VOCAAL ENSEMBLE ACADEMIE MAASEIK

RESERVATIE
genummerde tickets
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Per email: tickets.academie@maaseik.be
Telefonisch: 0032 475/28 15 49
Per overschrijving:
ibannr: be 510012550795-62
bic: gebabeb
Van JM Maaseik met vermelding “psallentes”

Provinciale Innovatie-Award
Land- en Tuinbouw 2015
Dit jaar organiseert de provincie Limburg de vijfde editie van
de Innovatie-Award voor de Land- en Tuinbouw. Projecten
kunnen nog ingediend worden bij de provincie Limburg
tot 2 maart 2015. De uitreiking van deze award wordt
georganiseerd om ook individuele land- en tuinbouwers de
kans te geven om hun creatieve ideeën te realiseren.
Het belang van innovatie, ook in de land- en tuinbouwsector,
wordt niet betwist. Innovatie is noodzakelijk om
concurrentiekracht te behouden en te versterken, en als
hefboom voor maatschappelijke uitdagingen. De landen tuinbouwsector kent vandaag vele uitdagingen, zoals
o.a. de Russische importban van begin augustus die een
negatieve impact heeft op onze primaire sector en het ganse
agrovoedingscluster.
Innovaties kunnen dan helpen om uitdagingen om te buigen
tot opportuniteiten. Voor deze vijfde editie van de Limburgse
Innovatie-Award voor de Land- en Tuinbouw wordt de focus
gelegd op de verwerking en vermarkting van agrarische
producten.
Met de Innovatie-Award krijgen ook individuele land- en
tuinbouwers de kans hun creatieve ideeën te realiseren.
Thema
Projecten die binnen het thema “Verwerking en vermarkting”
passen, genieten de voorkeur.
Voor wie
Iedereen met een innovatief projectidee dat uitgewerkt kan
worden binnen de land- en tuinbouw op het grondgebied
van de provincie Limburg

Wanneer indienen
De uiterste indiendatum is 2 maart 2015.
Waar indienen
Provincie Limburg, Dienst Landbouw & Platteland
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, e-mail: landbouw@limburg.
be
De aanvraag moet minstens digitaal worden bezorgd.
Voorwaarden
De projecten moeten inhoudelijk aan de volgende
voorwaarden voldoen:
▪▪binnen het jaar minstens gedeeltelijk gerealiseerd zijn
▪▪innovatief zijn
▪▪een voorbeeldfunctie vervullen
Beoordeling project
De projecten zullen beoordeeld worden door een deskundige
jury.
Volgende criteria worden in overweging genomen:
▪▪het innovatief en origineel karakter (40%)
▪▪de impact en relevantie voor de Limburgse land- en
tuinbouw (20%)
▪▪de haalbaarheid van het project (20%)
▪▪de kwaliteit en duurzaamheid van het project (20%)
Prijzen
5 000 euro per projectvoorstel voor de uitvoering van de 5
beste projecten
Meer info
011 23 74 41, landbouw@limburg.be

Lessenreeks: “Moestuin
ten huize van”
Lekker en gezond eten ...
Begint in je eigen tuin.
Velt (Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren) Maasoeter organiseert
binnenkort de cursus ‘Moestuin ten huize van'. De reeks begint met een
basiscursus moestuinieren. Daarna zetten de cursisten de theorie om in de
praktrijk en gaan ze in mekaars tuin aan de slag.
Lesgever Pierre Zanders geeft al dertig jaar lessen voor Velt. Hij is ook
voorzitter van Velt-Limburg en hij geeft les aan het Provinciaal Instituut voor
bio-technisch onderwijs in Tongeren. In het weekend leidt hij herboristen
op.
Basiscursus moestuinieren: 15/02 - 8/03 - 15/03: zaal d'Olivio, Neeroeteren.
Praktijklessen: 21/03 - 11/04 - 2/05 - 23/05 - 20/06 - 5/09 - 3/10, telkens om
10.00 uur.
Prijs Velt-leden: 25 euro. Niet-leden: 50 euro. (incl. lidmaatschap voor een
jaar).
Maximum aantal deelnemers: 26.
Inschrijven: Ludo Zanders. T. 089 86 70 11 of E. ludo.zanders@euphonynet.be
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Nieuwe toegankelijkheidsregeling voor de
Duinengordel
Het project Duinengordel is een gezamenlijk initiatief van de
gemeentebesturen van Maaseik, Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Regionaal Landschap Kempen en Maasland. Samen stelden deze
partners in 2013 een ambitieuze, eigendomoverschrijdende
visie op en een integrale aanpak voor 2000 ha toegankelijk
en beleefbaar bos- en natuurgebied in samenhang met het
landbouwgebied eromheen.
Na een periode van intense voorbereiding stellen de Duinengordel-partners de nieuwe toegankelijkheidsregeling voor
het gebied voor. U vraagt zich misschien af:

Gedurende deze periode heeft iedereen de kans om eventuele bemerkingen of vragen rond de nieuwe toegankelijkheidsregeling schriftelijk te formuleren en in te dienen bij de
gemeentelijke milieudienst.
Meer info?
Neem dan contact op met uw gemeentelijke milieudienst.
Voor Maaseik: dienst leefmilieu, Administratief Centrum
Neeroeteren, Scholtisplein 1, 089/560.560.

foto: Kris Thijs

Waar kan ik in de Duinengordel ruiteren of mennen? Komt
er een mountainbike-parcours? Mag ik op alle bospaden fietsen? Hoe zit het met de wandelmogelijkheden? Waar komen
de hondenlosloopzones? Zijn er bepaalde stukjes natuur
waar de aanwezigheid van specifieke fauna en flora meer rust
verdienen? Kan ik straks kamperen in de Duinengordel ? ...

Openbaar onderzoek: kaarten met routes, wegen en speciale zones
Al deze informatie vindt u terug op de toegankelijkheidskaarten die in de periode van 5 januari tot en met 4 februari 2015
ter inzage liggen bij de milieudiensten van Maaseik, Opglabbeek, Meeuwen-Gruitrode en Bree. De kaarten zijn tijdens
deze periode ook te raadplegen via de website www.duinengordel.be/openbaar-onderzoek.

Werkgroep documentatie Maaseik
Aan alle inwoners een zeer gelukkig nieuw jaar en een goede gezondheid. Hopelijk denken jullie aan ons wanneer begonnen
wordt aan de voorjaarsschoonmaak. Foto’s, handelsboeken, akten, registratiepapieren, doodsbrieven, enz. vinden bij ons een goed
onderkomen. Graag met de bijhorende (nodige) informatie zodat we later niet moeten zoeken, zoals voor bijgaande afbeelding.
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Van deze foto weten we zo goed als niets. Enkel twee
namen (vlnr: 1. Thieu Kraewinkels, 2; ?, 3. ?,4. Jean
Corstjens, 5. ?) zouden goed kunnen zijn. WAAR
en WANNEER werd deze foto gemaakt? Bij WELKE
gelegenheid en WIE staat er op? Alle hulp is welkom.
En denk niet dat er wel anderen zijn die het weten en
dus wel zullen doorgeven, want wij krijgen erg weinig
respons. We hebben liever tien keer dezelfde informatie
dan geen. U kan ons altijd komen bezoeken op maandag
en donderdag van 9.30u tot 11.30u op onderstaand
adres, en uw hulp kan natuurlijk ook per post of mail.
Werkgroep Documentatie Maaseik, Kleine Kerkstraat 30.
e-mail: werkgroep@maaseik.be
http://sites.google.com/site/dcmaaseik
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Is er kans op
stroomafschakeling?

Volg de stroomindicator op www.maaseik.be

Stroomtekort?
Hoe kan dat?
Minder stroom beschikbaar door
▪▪beperkte hernieuwbare energie (zon en wind)
▪▪problemen met kerncentrales
▪▪beperkte invoercapaciteit uit buurlanden bij zeer strenge
winters

▪▪hoger verbruik in de winter omdat het vroeger donker is,
meer verwarming nodig is, enz.

Indien het aanbod aan stroom lager is dan de
vraag naar stroom, dan is er een probleem.
Daarom moet:
▪▪het aanbod verhogen
▪▪de vraag beperkt worden (afschakelplan).

Werking afschakelplan
Procedure

Netbeheerder Elia maakt ‘voorspelling’ over het evenwicht
tussen verbruik en productie en invoercapaciteit..
Wanneer een ‘risico op stroomtekort’ wordt vastgesteld
(eerste alarmdrempel) dan worden er vraagbeperkdende
maatregelen genomen:
▪▪oproep aan iedereen om anders/minder te verbruiken
▪▪vooraf afgesproken maatregelen (vb. pas later
inschakelen van de openbare verlichting, bedrijven die
minder toevoer krijgen,...).
Dit gebeurt 7 dagen op voorhand.
Wanneer de vraagbeperkende maatregelen weinig
effect hebben, is er een ‘risico op afschakeling’ (tweede
alarmdrempel):
▪▪men gaat door met de vraagbeperkende maatregelen
▪▪federaal minister van energie beslist en communiceert
of afschakelplan waarschijnlijk wordt.
Dit gebeurt 24 uur op voorhand.
Wanneer al de inspanningen niet geloond hebben, dan zal
‘afschakeling’ een feit worden!
Dit gebeurt enkele uren op voorhand.

Wie wordt afgeschakeld?
▪▪Belgisch grondgebied ingedeeld in 6 ‘schaarsteschijven’
+ zones die niet afgeschakeld worden

▪▪Elke schijf vertegenwoordigt 500 MW
▪▪Men schakelt om de beurt een schijf af, indien nodig
meerdere tegelijk

▪▪Kan meerdere dagen na elkaar gebeuren.
▪▪Maaseik ligt in schijf 6
▪▪Jouw straat ook? www.infrax.be (‘wat te doen bij’)
▪▪Niet 100% juist te bepalen welke eindgebruiker wel of
niet wordt afgeschakeld, vnl. in grensgebieden (o.w.v.
dagdagelijkse schakelingen in het net)
▪▪Afschakeling gebeurt op piekverbruik (vooravond)
▪▪Afschakeling van ca. 3 uur tussen 17u en 20u (+
hervoeding +/- 30 min.)
Uitzondering: Ziekenhuis Maas en Kempen.
!!! Wie op de lijn naar deze infrastructuur zit, krijgt mee
stroom.

17

Invloed op het dagelijks leven
Verkeer
▪▪Geen verkeerslichten
▪▪Overwegen gesloten
▪▪Onduidelijk of treinen gaan rijden
▪▪Verstoorde werking van de Lijn

Onthaalcentrum (opvang)
▪▪In woonzorgcentrum (rusthuis)

de

Maaspoorte,

Windmolens en zonnepanelen
▪▪Beveiliging tegen stroomonderbreking
▪▪Worden uitgeschakeld

(rusthuis) de
Sionstraat 21 – Maaseik
▪▪Voor allerhande niet-dringende vragen

Maaspoorte,

Sionstraat 21 – Maaseik
▪▪Voor wie nergens veilig terecht kan

Informatiepunt
▪▪In woonzorgcentrum

Nutsvoorzieningen
▪▪Water: watertorens

Stadsdiensten
▪▪Maatregelen, vb.

Communicatie
▪▪GSM: vermoedelijk max. 1 uur operationeel
▪▪Internet: vrijwel onmiddellijk uit
▪▪Vaste telefonie: mogelijk snel uit, tenzij

Meldpunten
▪▪Er zullen 5 punten voorzien worden:
-- Woonzorgcentrum De Maaspoorte, Sionstraat 21
-- Politie Maasland, Maastrichtersteenweg 21
-- Woonzorgcentrum Het Park, Spilstraat 15
-- Ontmoetingshuis de Riet, Schoolstraat 20
-- Ontmoetingshuis Oase, Weg naar As 66.
▪▪Iemand van politie of brandweer zal er post vatten
▪▪Enkel voor dringende hulpvragen

worden tijdig gevuld, maar
problemen met watervoorziening mogelijk
▪▪Gas: druk blijft op de leiding (probleem met elektrische
starters en boilers)
▪▪Riolering: buffers ingebouwd, maar bij zware regenval
problemen mogelijk
▪▪Openbare verlichting: mogelijk gedoofd of pas tegen
21 uur ingeschakeld

kopererbindingen

via oude

Financiële sector
▪▪Bankcontact, mobile banking en homebanking uit
▪▪Kassasystemen werken mogelijk niet meer
▪▪Getroffen ondernemingen sluiten wellicht vroeger
Scholen
▪▪Nemen zelf maatregelen
▪▪Informeer je bij de school over vroeger sluiten, enz.
Maatregelen in Maaseik
▪▪Crisiscel
▪▪Komt samen in de brandweerkazerne

Maaseik Gremelsloweg 7a (2 uur voor geplande afschakeling)
▪▪Zorgt voor algemene coördinatie en opvolging
▪▪Behandelt priooritair veiligheidsaspecten (openbare
orde, civiele veiligheid en volksgezondheid)

Wachtpost huisartsen
▪▪In woonzorgcentrum De Maaspoorte
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alle stadsdiensten sluiten 1 uur
voor de aangekondigde afschakeling: bibliotheek,
administratieve centra, kinderopvang, sporthallen, ...
▪▪Ook zwembad Aquadroom sluit 1 uur voor de
afschakeling

Politie
▪▪Extra patrouilles
▪▪Verkeersregeling op bepaalde kruispunten
▪▪Niet alle alarmsystemen kunnen beantwoord worden
▪▪Advies voor u: blijf zoveel mogelijk thuis
Brandweer
▪▪Ploegen paraat in kazerne, Gremelsloweg 7a
Aandachtspunten
▪▪Medische voorzieningen
-- Hulpbehoevend? Regel
--

opvang bij buren, familie,
via mantelzorg, ...
Afhankelijk van medische toestellen? Bereid
u maximaal voor en ga desnoods naar het
onthaalcentrum

Tips
Bereid u voor
▪▪www.offon.be
▪▪www.winterklaar.be
▪▪www.maaseik.be

Tips vóór afschakeling
▪▪Schakel onnodige verlichting uit (hou één lichtschakelaar

aan zodat u merkt wanneer er weer stroom is)
▪▪Zet de thermostaat iets lager
▪▪Trek elektrische apparaten (in stand-by) uit het stopcontact
▪▪Vermijd gebruik van verslinders (o.a. wasmachine) tot na
22u
▪▪Laad uw GSM tijdig op
▪▪Leg klaar wat u nodig hebt (vb. zaklamp)
▪▪Verwittig buren en kwetsbare naasten

Tips tijdens afschakeling
▪▪Blijf zoveel als mogelijk thuis
▪▪Luister naar de media (radio op batterijen of wagen)
▪▪Laat koelkast en diepvriezer zoveel mogelijk dicht
▪▪Telefoneer enkel indien hoogst noodzakelijk
▪▪Sluit ramen en deuren om de warmte binnen te houden

▪▪Gebruik eerder zaklampen dan kaarsen (!! brandgevaar)
▪▪Als u op gas, mazout, kolen of hout verwarmt, zorg voor
voldoende verluchting (!! koolstofmonoxide)

Tips na hervoeding
▪▪Zet niet al je apparaten gelijktijdig terug op (!! Kans op
nieuwe onderbreking)
de staat van je voedsel in koelkast en
diepvriezer. Bij twijfel: gooi weg, je gezondheid is
belangrijker
▪▪Ga na of alles in orde is met je familie en kwetsbare naasten
▪▪Schakel noodgeneratoren uit (!! kortsluiting vermijden)

▪▪Controleer

In nood?
▪▪Brandweer of ziekenwagen nodig? Bel 100
▪▪Politie nodig? Bel 101
▪▪Kan u niet meer bellen? Ga naar een meldpunt!
▪▪Vermijd GSM-gebruik, SMS liever
▪▪Let op met generatoren
▪▪Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
www.maaseik.be

via
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Promobijdrage stimuleert handel in centrum
De stad Maaseik heeft een promobijdrage ingevoerd voor
handelaars in Maaseik centrum. Deze bijdrage is er gekomen
in samenspraak met de handel en vloeit ook volledig terug in
de vorm van promotieacties. Bovendien doet de stad Maaseik
een aanzienlijke opleg uit het eigen budget.

Het detailhandelslandschap is fel veranderd. Er is een
groeiende leegstand, niet enkel in Maaseik, maar in heel
België. Het stadsbestuur weet ook dat visie en actieplan
maar uitgevoerd kunnen worden in goed overleg en nauwe
samenwerking met de handelaars.

De beslissing is een gevolg van het strategisch commercieel
beleidsplan 2014-2019 voor de binnenstad. De detailhandel
zal op deze manier bijdragen aan het maximaliseren van de
bovenlokale centrumfunctie van de stad. Doelstelling is de
werkgelegenheid in de handel te behouden of zelfs uit te
breiden.

De promobijdrage is afhankelijk van de zone waarin
de handelszaak is gelegen. Handelszaken in de
hoofdwinkelstraten en -pleinen betalen 350 euro, de zaken
in de andere straten binnen de ‘stadswallen’ dragen 175 euro
bij. Belangrijk om weten, is dat deze bedragen de vrijwillige
bijdragen aan de straatcomités vervangen.

De visie op vlak van detailhandel is:

Een nieuwe handelaars-vzw ‘Eyckenstad’ zal allerlei acties
uitwerken. Deze nieuwe vereniging is inmiddels druk bezig
met het opstellen van een shoppinggericht jaarprogramma.
Voordeel van de schaalvergroting is dat handelaars hun
budgetten en middelen kunnen bundelen om grotere en
meer specifieke acties en evenementen te organiseren.

▪▪Maaseik wil een breed aanbod in alle prijsklasses bieden.
▪▪Maaseik wil een eigenheid opbouwen op basis van

bestaande sterkten, zoals de historische en ruimtelijke
kwaliteiten, verrijkt met een niche-beleid.
▪▪Het kernwinkelgebied wordt afgebakend en
gepositioneerd.
▪▪Het kernwinkelgebied wordt als een totaalproduct
ontwikkeld.

Info: dienst lokale economie. T. 089 560 560.
E. patricia.lehmann@maaseik.be.
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Kampioenentitel voor
badmintonclub Neeroeteren
De gemengde competitieploeg
van Neeroeteren sleept in haar
eerste jaar de kampioenentitel
in de wacht. Zij legde in 4de
provinciale een bijna vlekkeloos
parcours af. De competitieervaring van de heren en
de geweldige inzet en het
enthousiasme van de dames
vormden de ingrediënten tot het
succes. Van harte proficiat met
deze prachtprestatie!
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Foto: v.l.n.r. Bert Thielens, Sven
Janssen, Ronny Swinnen, Louise
Moonen, Lisa Claeys, Katrien
Schaekers, Lucy Amendt, Jacky
Moonen, Kevin Janssen.

Maaseik is voor de vierde maal op rij
“sportelstad ”

In
het
kader
van
een
Vlaamse
sensibiliseringscampagne ‘Sportelen, Beweeg
zoals je bent’ heeft Maaseik ook dit jaar de titel
“sportelstad 2014” binnengehaald. In de provincie
Limburg behaalden 33 gemeenten de titel
“sportelgemeente of -stad.
Sportfunctionaris Peter Germeau mocht uit handen
van Philippe Paquay, administrateur-generaal van
BLOSO, de trofee in ontvangst nemen. Deze mooie
gedenkplaat werd aangebracht in de inkomhal van
de sporthal in Maaseik. De huldiging vond plaats op
8 december in het BLOSO-centrum in Genk.
De sportdienst Maaseik wil bij deze de diverse
Maaseiker
seniorenverenigingen
en
de
seniorenraad bedanken voor hun medewerking
aan de verschillende Maaseiker sportelinitiatieven.
Wat is Sportelen?
Sportelen is geen nieuwe activiteit, het is een
mentaliteit. Het is sporten op eigen tempo, op
eigen maat. Cultuur snuiven, lekker eten en
plezant bewegen samen met andere 50-plussers.
Het is evengoed nieuwe vrienden ontmoeten en
bestaande vriendschapsbanden hechter maken.
Bij het sportelen is ontspanning minstens even
belangrijk als inspanning.
Een sportelaar voldoet aan 4 criteria:
▪▪Hij neemt zichzelf niet te serieus.
▪▪Hij beweegt graag, maar zonder zich af te
matten.
▪▪Hij sportelt vooral om onder de mensen te
komen.
▪▪Een sportelaar is een echte levensgenieter!
Als afsluiter van het seniorensporteljaar 2014
werd op donderdag 11 december het traditioneel
seniorensportkerstfeest
georganiseerd.
De
seniorensportgangmakers Jean Lefevre, Louis
Vandeninden, Theo Schrijvers, Lucie Steyven, José
Jaeken, Pierre Raemackers en Jos Billen werden
door schepen van sport Myriam Giebens in de
bloemen gezet en bedankt voor hun inzet.
Ook werden Miet Vermeulen en Maria Bosmans
uitgeroepen tot 'sportiefste inwoners' van onze stad.
Dit is een titel die wordt toegekend aan personen die
80 jaar geworden zijn en nog op regelmatige basis
deelnemen aan de seniorensportelactiviteiten.
Vraag gratis de sportelfolder met het plaatselijk
sportelsportprogramma aan bij peter.germeau@
maaseik.be.

23
Schepen Myriam Giebens en Peter Germeau (sportdienst)huldigden Miet
Vermeulen en Maria Bosmans tot ‘sportiefste inwoners’ van Maaseik.

Seniorensportelclub Maaseik:
jaaroverzicht 2015
De Maaseiker seniorensportelclub en de plaatselijke seniorensportgangmakers nodigen alle
senioren van harte uit op één van onderstaande
sportactiviteiten die in 2015 worden georganiseerd.
Senioren die bij de plaatselijke seniorensportclub
wensen aan te sluiten dienen enkele hun naam en adres op te geven bij de stedelijke
sportdienst. U geniet van volgende voordelen:
1. U betaalt per activiteit.
2. U bepaalt zelf aan welke activiteiten u wenst deel te nemen.
3. U bent voor alle activiteiten verzekerd.
4. U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de geplande activiteiten.
5. U hoeft geen sportief verleden te hebben om deel te nemen.
6. U kan samen sporten met leeftijdsgenoten, meestal is er achteraf een gezellig samenzijn met koffietafel.
Voorlopig programma:
13/01/2015

Intergemeentelijk Badmintoncriterium

Neeroeteren

06/02/2015

Intergemeentelijk Badmintoncriterium

Meeuwen

10/03/2015

Intergemeentelijk Badmintoncriterium

Opglabbeek

07/04/2015

Intergemeentelijk Badmintoncriterium

Kinrooi

Overzicht 2de trimester.
Datum

Activiteit

7/jan

skiën /
snowboarden

14/jan

Ijshockey /
schaatsen

21/jan

Free Running

28/jan

Ijshockey /
schaatsen

4/feb

Ijshockey /
schaatsen

11/feb

Duiken

25/feb

Duiken

4/mrt

Duiken

11/mrt

Zaalvoetbaltornooi

13/04/2015

Wisselbeker Stad Maaseik Curvebowling

Neeroeteren

18/mrt

Zelfverdediging

“Voorjaarswandeling” senioren

Maaseik

25/mrt

Zelfverdediging

20/05/2015

“Voorjaarswandeling” senioren

Neeroeteren

1/apr

27/05/2015

“Voorjaarswandeling” senioren

Opoeteren

Survival
De warre

03/06/2015

“Voorjaarswandeling” senioren

Dorne

10/06/2015

“Voorjaarsfietstocht” senioren

03/06/2015

Intergemeentelijk pétanquetornooi

Kinrooi

12/06/2015

Intergemeentelijk pétanquetornooi

Meeuwen-Gruitrode

22/06/2015

Intergemeentelijk pétanquetornooi

Neeroeteren

03/07/2015

Intergemeentelijk pétanquetornooi

Opglabbeek

20/08/2015

Intergemeentelijk pétanquetornooi

Bree

27/08/2015

Intergemeentelijk pétanquetornooi

Bocholt

09/09/2015

“Najaarsfietstocht” senioren

14/10/2015

“Najaarswandeling” senioren

Maaseik

21/10/2015

“Najaarswandeling” senioren

Neeroeteren

28/10/2015

“Najaarswandeling” senioren

Opoeteren

04/11/2015

“Najaarswandeling” senioren

Dorne

December 2015

Jaarlijks seniorensportkerstfeest

Maaseik

maandag van 14u-15u en Onderhoudsgym
15u-16u

sporthal Maaseik

dinsdag van 09u30-10u30

Onderhoudsgym

sporthal Neeroeteren

donderdag van 14u-15u

Onderhoudsgym

sporthal Opoeteren

Vanaf oktober curvebowling.
In de zomermaanden pétanque.

De Borg
Neeroeteren

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.

SVS

Krokusvakantie

13/05/2015

Wekelijks programma:
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Sportacademie
middelbaar
onderwijs.

SVS

U
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.

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.

Livina van Eyck:
spirituele dag
Nog tot 22 februari 2015 loopt in het Minderbroedersklooster de
tentoonstelling 'Livina van Eyck, een verborgen leven'. Het leven van de
dochter van Jan van Eyck vormt nu ook de inspiratie voor een 'spirituele
dag' voor leerlingen van de tweede en derde graad van het secundair
onderwijs. De dagen vinden plaats op 30 januari en 20 februari, van
9.00 tot 14.00 uur in het auditorium in het Minderbroedersklooster.
Programma:
▪▪09.00 uur: gastcollege door Anja Neskens, educatief medewerker
Musea Maaseik, over de spirituele gedachtengang.
▪▪10.15 uur: Initiatie yoga en mindfulness door Thea Dautzenberg.
▪▪11.45 uur: Middagpauze.
▪▪13.00 uur: Bezoek aan de tentoonstelling 'Livina van Eyck, een
verborgen leven'.
▪▪14.00 uur: Workshop kalligrafie en miniaturen, met een spirituele
toets.
Het dagvullend programma wordt aangeboden aan 5 euro per
leerling. Wacht niet met inschrijven, de plaatsen zijn beperkt!
Info: dienst toerisme - musea. T. 089 819 290.
E. maddy.trips@maaseik.be.

Maaseiker Leeswoordenboek in wording

Dat de Maaseiker volkstaal een fraaie en rijke taal is met een
uitgebreid taaleigen, is geen woord te veel gezegd. Van de
talrijke betekenissen van de intussen 13.000 uitgewerkte
woorden (lemma’s) word je in één woord gezegd soms
zelfs ‘woordeloos’. Zo heeft een simpel woordje als ‘nès’ in
ons Maaseikers niet minder dan 15 betekenissen. Je leest er
hieronder alvast zeven.
Eventuele opmerkingen zijn welkom op het mailadres van de
woordenboekmaker: theokees2@gmail.com.

NÈS (o. en m.; -tër; -ke en -je) [ heeft ‘nès’ een negatieve
gevoelswaarde (connotatie), dan heeft het een mannelijk
genus; Lat. nidus, Mnl. nest],
1 [Fr. nid, Eng. nest, Hd. Nest], vogelnest: vreugër haolde
de k(w)aojóngës de eikës ówt de nèstër, bloeëze ze ówt en
vaemde ze wi-j krallën in (in ’ne vaam); de zwélfkes bówwën
elk jaor e nèskën óngër de kërnisj (dakgoot);
4 groot gezin (minachtend): Giel is t’r einën ówt e groeët nès,
want ’t waas dao van ‘bónk, eedër jaor e jónk’;
5 janhagel, uitschot, minderwaardig volk: Laen, det
wawwëlgaat, zaet det dae (vraemde) nès hi-j niks kan kómme
doon en det wieë dao gein jing (jung) mèt höbbe, waat
karreemao (beslist) sjaele zeivër is;
7 verwaand meisje: Bel, det hoevaerdig nès, is e kokkèt
dènk, mer ’t haef ’t waal hoeëg in (de bol) (maar is wel erg
ingenomen met zichzelf);
11 bouwvallig huis: tón ze bi-j dae puinëbeur d’n hieële nès
hawwe platgëgoeëjd, zag dae sjotse (leukerd) langs z’n naas
ëwég: ‘Eedër hujskën haef ze krujske.’;
13 omgeving, etc.: ze höbbën hi-j d’n hieële nès vol bëtóng
gëgoeëjd; maak neet zoe van d’nën tak, want de maaks d’n
hieële nès wakkër; ze brieëkën hi-j d’n hieële nès aaf;
14 jongen van één worp: mèt det nès hun(d)sjës kónstën alle
hón(d)sgëzeike (alle vi-jfgësji-jts) get opvaege;
16 (uitdr.) dae sopsi-jmës kump op e bëbreujd nès, hij trouwt
met een vrouw die zwanger is van een andere man; hae haef
häör op ’t nès (in verdachte omstandigheden) gëtrappeerd;
hawt d’ne nès, boze reactie als iemand je iets wil geven.
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Geschiedkundige kringen
Neeroeteren en Maaseik
verloren hun voorzitters in 2014
Heemkundige
kring
Wotra
Neeroeteren
en
Documentatiecentrum Maaseik verloren in 2014 elk hun
voorzitter. Jaak Nelissen (Wotra Neeroeteren) en Isabelle
Kraewinkels (Documentatiecentrum Maaseik) werden beiden
erg gewaardeerd voor hun inspanningen en hun enorme
kennis over de lokale geschiedenis.

Heemkundige kring Wotra –
Neeroeteren ontvangt uniek
manuscript uit 1741
Wotra, heemkundige kring en
documentatiecentrum
van
Neeroeteren, heeft een uniek,
origineel manuscript uit 1741
gekregen.
Het
zogenaamde
'Berbenboekje'
werd
destijds
gevonden op de zolder van Huis
Berben (1661) aan het toenmalige
Dorpsplein (nu Scholtisplein), dat in
1964 gesloopt werd.
Huis Berben kende een lange, rijke
geschiedenis. In de achttiende eeuw
was de woning de plaats waar de
schepenen, onder leiding van de
'schout', recht kwamen spreken. Later
deed het merkwaardige gebouw ook
dienst als verzamelplaats voor de
plaatselijke schuttersgilde en harmonie De Voortgang. De laatste
bewoner was caféhouder Willy Doumen. Hij liet Jaak Winters voor
de sloop grasduinen op zolder en zo kwam het boekje boven water.
Het schriftje bevat informatie over schutterij Sint-Joris, maar
ook bekentenissen van vereffeningen. Het manuscript wordt nu
gedigitaliseerd, waarna het wordt overgebracht naar het lokaal van
Wotra. De heemkundige kring is erg vereerd met deze gift.
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De stad Maaseik hecht veel belang aan de inspanningen van
onze drie geschiedkundige verenigingen. Zij zorgen er immers
voor dat de lokale geschiedenis en cultuur toegankelijk
worden voor een ruim publiek en bewaard blijven voor het
nageslacht. Het bestuur wenst de verenigingen dan ook alle
succes toe bij de voortzetting van hun activiteiten.

Boek 'Manufactum'
Houtornamentist en Maaseikenaar Patrick Damiaens
is opgenomen in een boek over het traditioneel
ambachtelijk vakmanschap in België . Deze
hardcoveruitgave verscheen in december 2014, en dit
wereldwijd in meerdere talen.
Het boek over de “Meesters in de handarbeid” laat je
kennis maken met het atelier, het vakmanschap en de
kwaliteit van 20 Belgische ambachtelijke bedrijven uit
het topsegment. De selectie van de geportretteerde
ambachten zijn zorgvuldig uitgekozen bedrijven en
vaklui, die stuk voor stuk uniek zijn en garant staan
voor traditioneel vakmanschap van de hoogste
kwaliteit en waarvoor bijzondere artisanale kennis en
vaardigheden aan de basis liggen voor een publicatie
in dit uitgebreide naslagwerk.
‘Manufactum’ is een uitgave van Uitgeverij Snoeck.

Word jij vrijwilliger bij de telefooncirkel?
Word jij lid van de telefooncirkel?
Wat is een telefooncirkel?
Een telefooncirkel bestaat uit een groepje van
maximum acht mensen die elke dag op een vast
tijdstip in een vaste volgorde met elkaar bellen.
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. De cirkel moet binnen een uur rond zijn.
Als de cirkel onderbroken wordt onderneemt de
vrijwilliger de gepaste actie door te bellen naar
contactpersonen.
Voor de nodige afwisseling wordt de samenstelling
van de Telefooncirkel regelmatig veranderd.
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.
Heb je een groot hart voor senioren en wil je je steentje
bijdragen tot een seniorvriendelijke samenleving waarin
verbinding tussen mensen centraal staat? Wil jij graag
meewerken aan dit vernieuwende project? Meld je dan aan
bij de dienst welzijn, Sandra Vancleef, 089 560 552 of via mail
sandra.vancleef@maaseik.be.
Ben je zelf een alleenwonende senior of ben je mantelzorger?
Je kan je kosteloos lid maken van een telefooncirkel vanaf
1 januari 2015. Inschrijven kan nu al bij de dienst welzijn,
Sandra Vancleef, 089 560 552 of via mail sandra.vancleef@
maaseik.be.

Voorjaar 2015
250 senioren vinden elke maand de weg naar Seniorencinema. Kom erbij, er is ook plaats voor jou! Cultuurcentrum Maaseik, 14.15
uur. Inkom + koffie € 5.
Dinsdag 10 februari 2015 - Pride
Deze heerlijke komedie is gebaseerd op waargebeurde feiten en verhaalt het onverwachte en onwaarschijnlijke bondgenootschap tussen stakende mijnwerkers uit Wales en een
groepje homo-activisten. Enkele homo’s en lesbiennes uit Londen trekken in een oude
minibus naar Wales om de stakers een hart onder de riem te steken door het geld dat
ze voor hen inzamelden persoonlijk te komen overhandigen. Alleen zijn de plaatselijke
inwoners, de conservatieve regering en de rechtse tabloidpers niet zo progressief...
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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Geluksjaar 2014. Interview
De seniorenraad werkte het hele jaar 2014 rond het thema
‘geluk’. Elke maand interviewde onze seniorenconsulente een
gelukkige senior. Omdat er in oktober geen interview verscheen, heb je er nog één tegoed. Onze hekkensluiter is Karel
Cools, Kruisheer in Maaseik. Hij ontvangt me in zijn werkkamer, die van vloer tot plafond gevuld is met boeken!

Sandra: Hallo Karel, kan jij jezelf eens voorstellen?
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Karel: Ik ben Karel Cools. Ik ben geboren op 14 december
1931 en ben dus 84 jaar. Ik ben afkomstig van Hasselt. Mijn
vader was bakker en we hadden een bakkerij bij de OnzeLieve-Vrouwenkerk. In 1944 dropten de Duiters daar een vliegende bom. Die sloeg tegen de kerktoren, en van daar naar
de huizen in de omtrek. Ons huis was daarbij. (Toont een foto
van een verwoest huis waarvan alleen de gevel nog overeind
staat). Het is een wonder dat mijn vader, moeder, broer en
ikzelf daar levend zijn uitgekomen. Maar we hadden niets
meer, geen nagel om aan ons gat te krabben. Ik ben toen in
het ziekenhuis opgenomen. Moeder kwam me bezoeken,
maar ik herkende haar niet meer omdat ze kleren van anderen aanhad!
In 1946 ben ik dan op internaat gegaan in Maaseik, bij de
Kruisheren. Ons ma zei: ‘Nonk Luc is daar ook geweest, en het
is daar goed.’ Zo ben ik in Maaseik terechtgekomen, ik kende
er haar noch pluim. Op internaat was ik al gauw begeesterd
door de familiale sfeer waarop met elkaar werd omgegaan.
Dat heeft me op mijn negentiende aangezet om in te treden
bij de Kruisheren. Toen was dat eigenlijk heel gewoon. Nu
vind ik 19 jaar wel jong. Ik ben nooit ongelukkig geweest door
mijn beslissing. Prior Kreuwels vond ik een formidabel man,
dat was de pater-bouwer, die heeft hier alles gebouwd van
de Kruisheren. Het was een inspirerende mens. Hij vroeg me
de werking van de KSA ter harte te nemen. Ook al was ik altijd
een scout geweest, toch is het me goed gelukt (lacht). Ik heb
er de prachtigste herinneringen aan. Zo herinner ik mij dat wij
altijd te voet naar Siemkensheuvel moesten voor onze activiteiten, en op een keer had ik daar genoeg van. Toen mocht
ik een jeep kopen, ik weet het nog goed, dat was een Austin.
Wij noemende die jeep Jerom. (lacht) Op den duur hingen
we daar een aanhangwagen aan en zo vervoerde ik de jeugd
naar het bos! (lacht) De mooiste herinneringen bewaar ik aan
de leiderskampen in de Elzas. Daar kwamen we, uit ons kleine
Limburg, in die grote wouden aan... dat is onvergetelijk.
Ik heb altijd godsdienst gegeven bij de Kruisheren. Ik vond
dat heel erg fijn om te doen, maar het was ook moeilijk. Moeilijk om altijd up to date te blijven. Toen prior Kreuwels stierf,

ben ik onderdirecteur geworden. Op onze school was de goede relatie met de leerlingen heel erg belangrijk. Wij hadden
een personal touch en die gaf een pedagische meerwaarde.
Sandra: Jij staat bekend als een optimistische senior. Heb je
een verklaring voor de lichte manier waarop jij in het leven
staat?
Karel: Ik heb lang kunnen doen wat ik echt graag deed, met
de KSA. Dat was mijn passie. Ik heb altijd met veel vreugde
tussen de ‘jung’ gestaan, dat hield me monter. Nu gaat dat
niet meer, nee, ik ben te oud voor die fratsen.
Wij hadden ook een fijne groep Kruisheren, daar zaten nogal
krakken tussen he. Zoals pater Sangers. ‘De Sang’ vroeg me
op zeker ogenblik een stamboom van de familie Cools te onderzoeken, en zo ben ik er achter gekomen dat wij uit Maaseik
afkomstig waren! Dat doet me wel iets, ja. Ik ben eigenlijk een
échte Maaseikenaar!
In 1982 kreeg ik een hartaanval. Ik ben toen heel dicht bij de
dood geweest. Niemand vertrekt hier graag, maar ik heb mijn
geloof. Ik ben diep onder de indruk van God. God is niet meer
‘in’, ik weet het. Als je over mensen nadenkt, kom je bij de
Schepper uit; iemand die dat gewild heeft. Ik ben er zeker van
dat wij niet tot niets herleid worden. Wij worden... bewaard.
De menselijke opdracht is te komen tot naastenliefde; zichzelf
kunnen vergeten. Dat is heel moeilijk. Wij hebben de capaciteit lief te hebben; we moeten het wél waarmaken. Dan stel
je vast dat je daar enorm in tekort schiet. Het goede nieuws is
wel dat je ‘s anderendaags opnieuw kan beginnen.
Toen ik 25 jaar priester was heb ik bij de viering gezegd dat ik
van mensen houd en van God. Pas op, ik heb ook veel gebreken hoor! (lacht) Ik heb in mijn leven veel meegemaakt en dat
is inspirerend geweest.
Sandra: Je kent dus ook heel wat mensen in Maaseik na al
die tijd?
Karel: Ja... Ik vind de mensen... heel lief. De Maaseikenaren
hebben me echt opgenomen.
Sandra: Vind je dat geluk iets is dat je overkomt of niet? Of
vind je dat je daar zelf aan kan werken?
Karel: Overkomen doet je dat niet. Daar moet je je elke dag
voor inzetten, in alle eenvoud. Geluk vind je als je een ander
gelukkig maakt.
Sandra: Wat is jouw klein geluk? Waar kan jij echt van genieten?
Karel: Ik ben heel graag bezig met genealogie (stamboomonderzoek, nvdr). Ik werk nogal veel voor de mensen van het
documentatiecentrum.
Ik hou ook heel veel van muziek. In 1966 heeft de prior me
gevraagd een koor op te richten. Dat was in eerste instantie
een jongenskoor. Eerst zongen we in de kapel, later ook in de
kerk op de Bosstraat. Nog later hebben we er een gemengd
koor van gemaakt, de Karolingers, en die bestaan vandaag
nog altijd. Ja, ik zing nog mee. Ik heb de anderen gezegd dat
ze me eruit moeten zetten als ik vals begin te zingen! (lacht)
Mijn moeder en vader zongen ook veel, dus ik heb het niet
van vreemden. Ik hoor mijn vader nog ‘Credo in unum Deum’
zingen in de bakkerij...
Waar ik ook heel erg van kan genieten, is het wekelijkse bezoek aan mijn broer. Zijn vrouw en ik eten samen, en dan
drink ik mijn enige glaasje wijn per week!

w met gelukkige senioren.
Sandra: Pieker jij veel?
Karel: Nee. Ik heb wel spanningshoofdpijn overgehouden
aan mijn hogere studies in de klassieke filologie. Die richting
was me te moeilijk, al hou ik enorm van Grieks en Latijn.
Sandra: Ouder worden is niet altijd eenvoudig. De gezondheid die hapert, geliefden die wegvallen, maar misschien ook
heimwee… Hoe ga jij om met deze ervaringen?
Karel: Dat leer je vanzelf. Als iets niet meer gaat, gaat het niet
meer. Je moet niet hoger springen dan je kunt. Goddank zijn
er een hoop jonge mensen die van alles kunnen!
Sandra: Wat vind jij van de tegenwoordige tijd? Was het vroeger beter?
Karel: Ik vind deze tijd heel moeilijk, maar ik zeg niet dat het
vroeger beter was! Ik zou niet willen terugkeren naar vroeger;

er was teveel miserie. Ik vind wel dat de mensen vandaag te
zeer overrompeld worden door het hebben en meemaken
van dingen, en te weinig tijd besteden aan nadenken. Als je
kijkt naar al die actie die een mens moet ondergaan! Bij Tomorrowland! Kàn men nog denken met al die indrukken? De
druk op de mensen is te groot om nog zonder ontspanning te
kunnen leven, en dat is jammer.
Sandra: Heb je tips voor andere senioren om gelukkig te worden of te blijven?
Karel: Ik denk dat die allemaal wijs genoeg zijn om te weten
hoe ze gelukkig kunnen zijn. Die zijn verstandig genoeg geworden op den duur. (lacht)
Sandra: Heel erg bedankt, Karel!

Interviewreeks ‘Gelukkige senioren’:
nabeschouwing van de seniorenconsulent
Beste lezer, de elf geluksinterviews uit ons geluksjaar zitten
erop. Ik wil via deze weg de geïnterviewde senioren van
harte bedanken voor hun medewerking. Dank je wel, Thieu
Vanloon, Henriëtte Dreessen, Pierre en Jacqueline WolfsGodermans, Renier Mussen,
Anna Smeets, Albert en Rita
Gertis-Stevens, Abdellah en Rkia
Ait El Cadi-Alhyane, Jos Peeters,
Marcel en Madeleine HonsClaes, Khatchadour Tekeyan en
Karel Cools.
De rode draad doorheen de
interviews is dat mensen
gelukkig kunnen zijn, ondanks
tegenslagen. Deze elf mensen
tonen
dat
een
positieve
levenshouding kan bijdragen tot
geluk. Dat is ook de boodschap
die o.m. in de lezing van Leo
Bormans zat, die het geluksjaar
opende.
Ik kreeg veel positieve reacties
op deze reeks van interviews.
Wil je deze levensverhalen nog
eens nalezen, surf dan naar
www.maaseik.be > nieuws >
Maaseik Informatief. Je kan ook
een boekje met alle interviews
bestellen bij de dienst welzijn,
089 560 552, welzijn@maaseik.
be. De mensen die meewerkten
krijgen
dit
boekje
alvast
thuisgestuurd.
Dit jaar willen de dienst welzijn
en de seniorenraad helpen de
eenzaamheid te verminderen

(zie ook elders in dit blad). Onder de titel ‘Kom erbij!’
zullen verschillende activiteiten aangeboden worden. Zo
verschijnt er een nieuwe reeks interviews met mensen die
actief betrokken zijn bij de seniorenverenigingen in Maaseik.

31

Projectjaar dienst welzijn en seniorenraad: 'Kom erbij!'
Eenzaamheid is een echte kwaal van onze tijd. Er zijn bijna geen grote
gezinnen meer, ouders trekken op hogere leeftijd niet langer bij de
kinderen in, kinderen zwermen uit, de maatschappij richt zich vooral
op gezinnen.
Eenzaamheid komt in twee verschillende vormen: de sociale en de
emotionele eenzaamheid.
Meer dan een derde van de 18- tot 79-jarigen ervaart lichte of ernstige
emotionele eenzaamheid. Eenzaamheid zit dieper in onze samenleving
dan gedacht. Het is een misvatting dat alleen ouderen eenzaam zouden
zijn, eenzaamheid komt bij alle leeftijden voor. Eenzaamheid moet
gezien worden als een ernstige bedreiging voor zowel de lichamelijke
als de geestelijke gezondheid. Hoe moeilijk het ook is, zet de eerste
stap en zoek contact.
In de tabel hieronder zie je de verschillen tussen sociale eenzaamheid
en emotionele eenzaamheid, eventuele oplossingen én de activiteiten
die we willen aanbieden om hieraan tegemoet te komen. Je leest
gedurende dit hele jaar meer over ons project ‘Kom erbij!’.
				

EENZAAMHEID

SOCIALE EENZAAMHEID
			
Sociale eenzaamheid komt door een 			
gebrek aan sociale contacten met familie, 			
kennissen en vrienden

EMOTIONELE EENZAAMHEID
Emotionele eenzaamheid komt door een
gemis aan een hechte band met iemand

Eén op vier Belgen sterk tot zeer sterk sociaal		
Meer vrouwen dan mannen (leven langer)
eenzaam.
								
Singles
Niet per sé ouderen; vooral 40-60 jarigen
								
Gescheiden mensen
Wel weer 75+
weduwstaat, minder mobiel...
								
Verweduwden
Chronisch zieke mensen 			
								
Chronische zieke mensen
Singles
Mannelijke verweduwden
Kàn aan gewerkt worden, oplossing is mogelijk		
Bij een vereniging gaan, vrijwilligerswerk doen		
Via internet contacten onderhouden 			
							

Moeilijker op te lossen
Oplossing ligt in persoon zelf: opbouwen
zelfvertrouwen, minder klagen, zelf leuke
dingen doen, jezelf graag zien, open zijn..

ACTIES: 							
ACTIES:
Reeks in het infoblad: seniorenverenigingen 		
Cursusaanbod: Zilverwijzer voor senioren
Telefooncirkel								
Dorpsrestaurant (onder voorbehoud)
Lezing/film
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Paula Raadschelders in de bloemetjes gezet
Paula Raadschelders is al jaren penningmeester van de
seniorenraad Maaseik. Zij werd op 28 december 90 jaar!
Dat verdiende wel een bloemetje, een dankwoord en een
liedje dat door alle raadsleden overtuigend voor haar werd
gezongen!

Paula wilde niet op de foto, maar via deze weg willen we onze
dankbaarheid kenbaar maken. Dank je Paula, voor het werk
dat je voor de seniorenraad doet. We hopen jou er nog lang
bij te mogen hebben!

Kom erbij: de seniorenvereniging
Sandra: Hoeveel leden hebben jullie op dit moment?
Jan: We hebben nu 59 leden. Er zijn ook twee leden bij die in
een woonzorgcentrum wonen.
Sandra: Welke activiteiten doen jullie zoal?
Jan: We gaan twee keer per week fietsen, eenmaal per week
doen we curven en ook wandelen hoort erbij. In januari en
november organiseren we vormingsmiddagen. Van juni tot
september trekken we eropuit. Wij kenmerken ons door onze
uitstappen met het openbaar vervoer. Dit is echt typisch
voor OKRA Dorne. We kunnen dit zo organiseren omdat we
een kleine kern zijn. Bij de laatste Seniorencinema kwamen
maar liefst 27 mensen uit de bus aan het cultuurcentrum!
Daar waren ook mensen van Opoeteren en Neeroeteren bij,
maar het gros is toch van OKRA Dorne. Daar ben ik fier op.
Door gebruik te maken van het openbaar vervoer worden we
zelfstandiger en mondiger, en leggen we contacten.
Sandra: Wat denk je dat de rol van seniorenverenigingen is?
Jan: De verenigingen hebben vooral een sociaal karakter.
Het gaat meer over de ontmoeting tussen mensen, nog
eerder dan de activiteit zelf. De mensen kijken er echt naar
uit om samen dingen te ondernemen. We zien ook dat onze
groep wandelaars en fietsers steeds aangroeit. Dat stemt mij
tevreden, want beweging is noodzakelijk.
Verder vind ik een goede samenwerking met de seniorenraad
belangrijk. Wij spelen altijd in op het aanbod van de raad en
de dienst welzijn. Ik ben ondervoorzitter van de seniorenraad
en vind dat er veel goede activiteiten georganiseerd worden.
Ik roep de verenigingen op om mee te doen!
Sandra: Zie jij eenzaamheid bij mensen? Kan jouw vereniging
daar in helpen?
Jan: Ja, wij proberen onze leden te helpen waar we kunnen.
Wij verwijzen soms ook door naar diensten en dergelijke.
Maar we helpen vooral door veel activiteiten te organiseren
waar mensen kunnen samenkomen. Ik ben er zeker van dat
wij een positieve invloed hebben op het welbevinden van de
mensen.

Na het geluksjaar werken de dienst welzijn en de seniorenraad
in 2015 aan een nieuw project: 'Kom erbij!' Vanaf deze
maand en tot het einde van het jaar komen voorzitters van
seniorenverenigingen aan het woord. Deze verenigingen
kunnen immers een grote rol spelen in het doorbreken van
eenzaamheid. We bijten de spits af met Jan Jansen van OKRA
Dorne.
Sandra: Hallo Jan, kan jij jouw vereniging eens voorstellen?
Jan: OKRA staat voor 'open, k(ch)ristelijk, respectvol en
actief'. We willen als vereniging openstaan voor iedereen.
OKRA Dorne bestaat sinds 1968. Er zijn dus al veel voorzitters
geweest. Toen er enkele voorzitters kort na elkaar wegvielen,
ben ik er in 2004 mee begonnen. We staan nu voor een periode
van veranderingen. Zo zullen voorzitters voortaan teamleiders
heten, wijkverantwoordelijken worden contactpersonen,
secretarissen worden administratief verantwoordelijken
enzovoort. We worden uitgenodigd de vereniging te zien
als een winkel: welke 'klanten' kan ik aantrekken, wat kan ik
aanbieden...

Sandra: Welke boodschap heb jij voor mensen die zich
eenzaam voelen en die nog niet bij een vereniging zijn
aangesloten?
Jan: Wij nemen nieuwe leden heel goed op. Men hoeft geen
schrik te hebben om in een vaste kliek terecht te komen.
Iedereen is welkom! Sluit aan, doe mee, doe vooral mee! Ook
al vind je je niet in élke activiteit, dat is niet erg. Je zal het goed
vinden bij ons.
Tegen de verzuring van de maatschappij vind ik het echt
nodig dat er verenigingen bestaan die het opnemen voor
de minder bedeelden. Zeker in deze tijden, waarin het al
besparen is wat de klok slaat. We willen een meer aangename
wereld opbouwen met het verenigingswerk.
Sandra: Kunnen mensen uit Opoeteren ook aansluiten?
Jan: Ja, dat is geen probleem. Ze moeten zich wel kunnen
verplaatsen naar Dorne.
Sandra: Hoe kunnen geïnteresseerde mensen zich aansluiten
bij OKRA Dorne?
Jan: Geïnteresseerde mensen kunnen contact opnemen met
één van onze leden of mij bellen op nummer 089 855 420.
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Huis van het Kind Maaseik - Kinrooi erkend
door Kind en Gezin

Op 3 november 2014 werd het Huis van het Kind Maaseik
– Kinrooi officieel erkend door Kind en Gezin. Het Huis van
het kind is een intergemeentelijk samenwerkingsverband
dat als opdracht heeft initiatieven te ontwikkelen omtrent
preventieve gezinsondersteuning.
De preventieve gezinsondersteuning heeft tot doel
het welbevinden van aanstaande ouders en gezinnen
met kinderen en jongeren te bevorderen, door hen te
ondersteunen op het gebied van welzijn en gezondheid.
Zo wordt gestreefd naar maximale gezondheids- en
welzijnswinsten voor elk kind.
Concreet werken we aan:
▪▪Het toegankelijk maken van het aanbod voor alle gezinnen
met kinderen.

Afscheid van MMC
chauffeur Colla Schrooten
Op zaterdag 29 november overleed Colla Schrooten,
vrijwillige chauffeur bij de Minder Mobielen Centrale. Colla
werd 60 jaar. Hij zette zich jarenlang met hart en ziel in als
vrijwilliger bij de Minder Mobielen Centrale. Hij bracht op
deze manier mensen met mobiliteitsproblemen van en
naar de plaats van hun bestemming. In Neeroeteren zullen
veel mensen hem erkentelijk blijven voor zijn engagement.
Wij danken hem voor zijn jarenlange inzet en wensen zijn
familie sterkte in deze moeilijke tijden.
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▪▪De

onderlinge afstemming van het aanbod en de
afstemming op lokale noden.
▪▪Uitwisseling van competenties.
Het Huis van het Kind werkt voor alle ouders en kinderen van
0 tot 24 jaar, maar met bijzondere aandacht voor kwetsbare
groepen. Maaseik – Kinrooi heeft geen fysiek huis, maar werkt
aan een goed uitgebouwd netwerk met als doel initiatieven
zichtbaar te maken die aansluiten bij de preventieve
gezinsondersteuning (ons kent ons).
Het tweede netwerk Huis van het Kind vond plaats op 18
november 2014. Het was een infomoment voor alle partners
met de mogelijkheid om kennis te maken met elkaar, en
elkaars werking. Voor meer informatie: Coördinator Huis
van het kind: Jacqueline Creemers, Lekkerstraat 10 – tel:
089/56.05.60. of e-mail: jacqueline.creemers@maaseik.be

Bericht van de
kledingwinkel
Sint-Vincentius
De vrijwilligers van St. Vincentius danken alle mensen die
kleding hebben gebracht voor hun winkel. Op dit ogenblik
beschikt de winkel echter over zoveel kleding, dat het
verzamelen en opstapelen ervan voor problemen zorgt.
De opslagruimte is helemaal vol en de vrijwilligers krijgen
de aangeboden goederen niet meer gesorteerd. Daarom
houden zij een korte kleding-stop tot eind januari 2015. Wij
hopen op begrip voor deze maatregel.
Ze willen er ook nog eens de nadruk op leggen dat de
winkel enkel bruikbare en zuivere kleding wil verkopen
aan de klanten. Voor het deponeren van andere kleding
kunnen mensen gebruik maken van de container, die schuin
tegenover het gebouw van Sint Vincentius staat.
Bedankt voor uw medewerking.
De vrijwilligers van de kledingwinkel Sint Vincentius.

Een goed voornemen: blijf actief, vermijd vallen!
▪▪Kijk

Vallen - de cijfers
Eén op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar.
Zo’n valpartij heeft vaak verregaande gevolgen die je liever
vermijdt.
Cijfers tonen aan dat een oudere 10 keer meer kans heeft om
op de spoedgevallendienst te belanden door een val dan
door een verkeersongeval. Ook de kans om gehospitaliseerd
te worden is dubbel zo groot bij een valpartij.
Risicofactoren
Zowel persoons- als omgevingsgebonden factoren kunnen
een val veroorzaken. Dikwijls spelen meerdere factoren
tegelijk een rol. Het is achteraf ook vaak moeilijk te bepalen
welke factor de doorslag gaf bij het vallen. Hoe meer
risicofactoren er aanwezig zijn, hoe groter het valrisico.
Voorbeelden van persoonsgebonden factoren zijn: leeftijd
en geslacht, verminderde spierkracht, voetproblemen,
dementie, duizeligheid, minder lichaamsbeweging, ...
Voorbeelden van omgevingsfactoren zijn: onvoldoende
verlichting, losliggend tapijt, drempels, bladeren of mos op
het tuinpad of terras, rondslingerende spullen, ...
Verhoogd valrisico? Doe er iets aan!
Gelukkig kan je de kans op vallen makkelijk zelf verkleinen
door actief te zijn en je veiligheid te verhogen. Hoe sneller je
daarmee begint, hoe beter.
▪▪Blijf actief en fit: Tai Chi, seniorendans, wandelen, fietsen...
Door minstens 30 minuten per dag licht tot matig te
bewegen neemt je fysieke fitheid en uithoudingsvermogen
toe en daalt je valrisico. Je kan ook specifieke oefeningen
doen die je evenwicht en spierkracht vergroten. (zie www.
valpreventie.be)
▪▪Zorg voor je voeten: je draagt best goed schoeisel dat
de hele voet omsluit en een stevige, platte zool met
reliëf heeft, en een goede sluiting (velcro of veters).

uit met je ogen: draag een bril als je er een nodig
hebt. Leen geen bril van iemand anders. Reinig dagelijks
je brilglazen. Ga naar de oogarts als je voelt dat je ogen
achteruitgaan, en ga regelmatig op controle. Leg je bril op
een vaste plaats of gebruik een brilkoordje.
▪▪Let op medicijnen: bespreek het gebruik van
geneesmiddelen altijd met de huisarts. Bespreek ook
regelmatig of alle geneesmiddelen die je inneemt nog
wel nodig zijn. Neem je medicatie in zoals voorgeschreven
(juiste dosis, juist tijdstip, …). Een dag/weekplanner kan
daarbij helpen. Vermijd zoveel mogelijk kalmeer- en
slaapmiddelen.
▪▪Hulpmiddelen ... VERWEN JE ER MEE! Er zijn veel
hulpmiddelen op de markt die het valrisico verkleinen
zoals antislip, voldoende verlichting, een draagbare
telefoon, een rollator, hendels en handgrepen in
badkamer en wc, ...
▪▪Let op voeding: eet voldoende voeding die rijk is aan
calcium en vitamine D zoals vis, melkproducten, broccoli,
Chinese kool, spinazie, rammenas, radijsjes, abrikoos,
appel, dadels, kiwi en pruimen. Wees matig met alcohol.
Hoe ouder je wordt, hoe gevoeliger je bent voor de
negatieve gevolgen van alcohol. Drink daarom niet meer
dan 1 glas alcohol per dag. Rook niet, want roken verhoogt
het risico op broze botten.
▪▪Vaak duizelig bij het rechtstaan? Beweeg voldoende.
Sta niet te snel recht uit bed of uit de zetel. Maak er
een gewoonte van om het hoofdeinde van uw bed wat
hoger te plaatsen. Vermijd bruuske bewegingen, een (te)
warme omgeving (bv. hete douche of bad) en langdurig
platliggen. Daardoor zetten de bloedvaten uit, wat een
bloeddrukdaling kan veroorzaken. Drink voldoende
water (1,5 à 2 liter per dag). Dit zorgt voor een voldoende
volume van de bloeddoorstroming. Pas je gedrag aan:
neem bijvoorbeeld de tijd als er iemand aanbelt of als
de telefoon rinkelt en doe niets overhaast. Aarzel niet je
huisarts te raadplegen bij aanhoudende duizeligheid.
▪▪Ga voor een veilig huis. Je kan een checklist Blijf Op
Eigen Benen Staan invullen. Zo kom je er heel eenvoudig
achter welke aanpassingen in jouw woning de kans
op een valpartij kunnen verlagen. De afstreeplijst is
gratis verkrijgbaar bij de dienst welzijn, 089 560 556,
welzijn@maaseik.be of digitaal via volgende link:
www.limburg.be/valpreventie

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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personeel en bestuur
van stad en OCMW Maaseik
wensen u een gelukkig 2015
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Lekkerstraat 10
3680 MAASEIK
T. 089/560 560
F. 089/560 561
stad.maaseik@maaseik.be
www.maaseik.be

