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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
3680 Maaseik

Info

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.

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.).

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.

2 Frequentie: maandelijks

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

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.

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 Marcel Raets
OCMW-voorzitter, sociaal welzijn, lokaal sociaal beleid, woonwagenbeleid, integratie, volksgezondheid, beleid voor mensen
met een beperking, seniorenbeleid, gezinsbeleid en armoedebestrijding.
Tel.: 0496/681.559 - e-mail: marcel.raets@maaseik.be
Dagelijks na telefonische afspraak.

inhoud

Beste medeburgers
We zullen niet zo dikwijls meer ‘2015’ schrijven.
Telkens wanneer de feestdagen van Kerstmis en Nieuwjaar
naderen, beseffen we hoe snel een jaar voorbij vliegt. Deze
periode geeft ons alleszins de gelegenheid om na te denken
over de echte waarden van het leven. Hopelijk hebben we
even afstand kunnen nemen van het jachtige bestaan waartoe we bijna dagelijks gedwongen worden.
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Het samenzijn in familieverband krijgt in deze nieuwjaarsperiode een bijzonder waardevolle dimensie.
2016 staat nu in de startblokken! Een nieuw jaar met veel
nieuwe voornemens, met ontelbare wensen voor gezondheid en geluk voor allen die u dierbaar zijn. Een periode ook
waarin we bijzondere aandacht hebben voor mensen die
het om één of andere reden moeilijk hebben, zich eenzaam
voelen, geplaagd worden door ziekte, of slachtoffer zijn van
terreur en extremisme.
Heel speciaal gaan onze gedachten uit naar de ontelbare
vluchtelingen die soms radeloos zoeken naar een nieuwe
thuis, een veilig onderkomen of gewoonweg degelijke kleding en voeding.
Dagelijks worden mensen wakker met gemengde gevoelens van angst, zorg om onszelf en onze kinderen. Onze
wereld is minder veilig en minder zeker geworden dan we
dachten. Verhoogde inzet van politie en militairen beheersen ons straatbeeld, en toch beseffen we dat absolute garanties niet mogelijk zijn. Voeg daarbij de scheldtirades op
de sociale media en je beseft dat de grote wereld ook hierdoor ons dorp is geworden.
En toch hebben we hier het voorrecht in één van de meest
welvarende regio’s van de hele wereld te leven. Gelukkig
is onze Maaseiker gemeenschap een gulle, ontvankelijke
samenleving waar iedereen zich heel snel thuis voelt. Dit
is ook steeds het streven van het stadbestuur: werken aan
een solidaire samenleving waar we elkaar als volwaardige
medeburgers steunen en begeleiden doorheen zoveel mogelijk levensdomeinen.
De nieuwe uitdagingen die iedere dag op ons afkomen kunnen we enkel via samenwerking, inzet en overleg aanpakken.
Als lokale overheid, bestuur en personeel, zullen we ons in
het nieuwe jaar blijven inzetten in dienst van alle Maaseikenaren om deze uitdagingen aan te gaan. Uw medewerking zal er zeker toe bijdragen dat 2016 een geslaagd jaar
zal worden.
Namens het stadsbestuur wens ik u allen het grote genoegen om een gezond en schitterend 2016 te mogen beleven !
Jan Creemers
Uw burgemeester
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Marcel Raets neemt voorzitterschap OCMW
over van Gerard Ignoul

Nieuwe reglementen 'Ereburger stad Maaseik' en 'Cultuurprijzen Maaseik'
De gemeenteraad heeft nieuwe reglementen ‘ereburger van
de stad Maaseik’ en ‘cultuurprijzen Maaseik’ goedgekeurd.
Beide reglementen zijn sinds 1 januari 2016 van kracht.
ereburger van de stad Maaseik
Het ereburgerschap kan toegekend worden aan burgers of
gewezen burgers van Maaseik, of aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad en haar inwoners.
Hun verdiensten kunnen zich situeren in sectoren als kunst en
cultuur, sport, wetenschap, ontwikkelingssamenwerking, de
sociale sector, enz. Politici komen niet in aanmerking zolang
zij politiek actief zijn.
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Het is de gemeenteraad die de titel van ereburger kan toewijzen op basis van een gemotiveerd voorstel van een commissie. In die commissie zetelen de burgemeester, de schepenen
voor cultuur, sport, vrije tijd en toerisme, een lid van elke fractie uit de gemeenteraad, en de voorzitters van de cultuurraad,
de sportraad, de jeugdraad en de seniorenraad.
Aan de titel van ereburger zijn geen financiële of voordelen
in natura verbonden. Je kan het volledige reglement raadplegen op www.maaseik.be.

Cultuurprijs Maaseik
De Stedelijke Cultuurraad Maaseik (SCM) en het stadsbestuur
kennen jaarlijks een cultuurprijs toe. Hiermee willen bestuur
en cultuurraad hun waardering uiten voor het geleverde werk
voor de culturele, sociale en vormende activiteiten, of voor de
artistieke verdiensten van de kandidaten.
De cultuurprijs kan toegekend worden aan een groep mensen, een vereniging of een persoon voor een nieuw initiatief,
of voor een bijzonder engagement of jarenlange inzet voor
het socio-culturele leven in Maaseik en daarbuiten. Om in
aanmerking te komen moet een vereniging lid zijn van de
SCM. Personen die aanmerkingen komen, zijn burgers die
minstens vijf jaar in Maaseik wonen, of zich al minstens vijf
jaar op socio-cultureel vlak inzetten voor Maaseik.
De prijs wordt voor het eerst uitgereikt in het voorjaar van
2017. Kandidaten kunnen tot 31/10/2016 voorgedragen worden door burgers van Maaseik, een erkende vereniging, een
groep van inwoeners , het bestuur van de cultuurraad of door
het stadsbestuur. De prijs bestaat uit een oorkonde en een
erkenning ter waarde van 1.500 euro. Je kan het volledige reglement raadplegen op www.maaseik.be.
Info: dienst cultuur - 089 560 560

Op 1 januari 2016 heeft Marcel Raets het voorzitterschap
van het OCMW overgenomen van Gerard Ignoul. De nieuwe
OCMW-voorzitter wordt ook toegevoegd aan het college van
burgemeester en schepenen, waar hij de verantwoordelijkheid krijgt over sociale beleidsthema’s als welzijn, integratie,
gezondheid, senioren, armoedebestrijding, ... Deze bevoegdheidsoverdracht leek ons een mooie gelegenheid om enkele
vragen te stellen.

M.I.: De vluchtelingenproblematiek is zeer actueel. Zie je
Maaseik voorbereid op deze problematiek?

Maaseik Informatief: Sta je te popelen om je taak als OCMWvoorzitter op te nemen?

M.I.: Je zal niet alle problemen kunnen oplossen. Zal je daar
geen wroeging bij voelen?

Marcel Raets: Van 2001 tot en met 2004 ben ik al schepen
van milieu geweest, wat voor mij een heel positieve ervaring
was op het gebied van deelname aan het beleid. Mijn aanstelling als OCMW-voorzitter is weer een heel andere uitdaging.
‘Popelen’ is een groot woord maar ik ben toch tevreden deze
taak op mij te mogen nemen om zo het sociaal beleid van de
stad mee vorm te kunnen geven.

M.R.: Wroeging hebben omdat je niet alle problemen kan oplossen is niet aan de orde. Vaak ben je ook afhankelijk van de
goodwill van andere diensten. Dit neemt niet weg dat indien
je iemand niet hebt kunnen helpen, dit toch soms in het achterhoofd meespeelt.

M.I.: Welke vind je de belangrijkste problemen, die je als kersvers OCMW-voorzitter mag verwachten?
M.R.: Als OCMW-raadslid was ik de voorbije drie jaar mee betrokken bij de dossiers van het OCMW. Hieruit heb ik geleerd
dat wij waakzaam moeten zijn omdat de armoede stilaan begint toe te nemen. Hierdoor komen ook meer dossiers bij het
OCMW terecht. Ik vind het een prioriteit de armoede zoveel
mogelijk trachten te bannen uit onze samenleving, zeker de
kinderarmoede. Dit zal echter niet gemakkelijk zijn.
M.I.: De vergrijzing komt op ons af. Is Maaseik mee op gebied
serviceflats, dagopvang, opvang in woonzorgcentra, enz?
M.R.: Inderdaad, de vergrijzing neemt toe. Wij hebben een
prachtig woonzorgcentrum waar onze senioren geweldig
goed verzorgd worden. Naar de toekomst moeten wij er naar
streven meer serviceflats te voorzien. We moeten dit nog onderzoeken. Mogelijk kan dit gerealiseerd worden op de terreinen van het huidige ziekenhuis in de Mgr. Koningsstraat.

M.R.: Wat de vluchtelingenproblematiek betreft doet het
personeel van het OCMW schitterend werk. Tot op heden
hebben wij alle vluchtelingen kunnen opvangen, maar ik
denk dat er grenzen zijn. Hier zijn wij ook afhankelijk van de
hogere overheid.

M.I.: Naast OCMW-voorzitter word je ook schepen. Welke
thema’s zal je binnen het college opvolgen en voorbereiden?
M.R.: Als ik als schepen van welzijn alle dossiers opvolg waar
ik bevoegd voor ben denk ik dat ik mijn handen reeds goed
vol ga hebben.
M.I.: Indien de plannen van de hogere overheid doorgaan
en de OCMW’s bijgevolg integreren in de stadsdiensten, dan
zal jij wellicht de laatste OCMW-voorzitter van Maaseik zijn.
Vind je die evolutie, waarbij het OCMW niet meer bestaat, een
goede evolutie?
M.R.: Ik zal inderdaad hoogstwaarschijnlijk de laatste OCMWvoorzitter zijn. Er zijn nu al verschillende diensten van het
OCMW geïntegreerd in de stad, maar er zal altijd een schepen
van welzijn en sociale zaken moeten zijn. Ook zullen bepaalde
comités, die vertrouwelijke matierie behandelen, noodzakelijk blijven. Of de integratie van het OCMW in de stadsdiensten een goede evolutie is, zal de tijd moeten uitwijzen.

OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP

Van Stedelijk infoblad naar Stadsmagazine.
Wil jij meewerken?
Dit informatieblad is stilaan aan vernieuwing toe, zowel naar
inhoud als naar lay-out. We willen hiervoor graag jouw medewerking vragen. Wat vind je goed aan het huidige informatieblad? Waarom neem je het wel of niet ter hand? Wat zou je
graag anders zien?
Na ongeveer 30 jaar het ‘stedelijk informatieblad’, zijn we op
zoek naar een nieuw concept. We dromen van een hedendaags magazine, dat uitnodigt om vastgenomen te worden,
waar je graag in wil bladeren, met een klinkende naam en
waarin jij, de inwoner van de stad Maaseik, mee centraal staat.
Zo een magazine boks je niet zomaar in elkaar. De stad Maaseik kan beroep doen op de professionele medewerkers van
de dienst communicatie-secretariaat, maar om zeker te zijn
dat ons nieuwe concept ook werkelijk de gevoelige snaar
raakt, willen we dit concept samen met jou uitwerken!

We willen jou dan ook vragen om mee te helpen zoeken naar
nieuwe templates voor vormgeving, lay-out, nieuwe inhoudelijke ideeën.. Je mag mee antwoord geven op de vragen
voor nieuwe rubrieken, foto’s, de naam, papierkeuze, ...
Wat betekent dit concreet voor jou?
We zullen in de komende maanden een aantal informatierondes organiseren. Via groepsgesprekken, brainstormsessies, ...
proberen we te komen tot een nieuw Stadsmagazine.
Heb jij interesse om mee te denken?
Geef dan voor 25 januari 2016 je naam op via info@maaseik.
be of telefoneer naar het gratis infonummer: 0800/20 560! Je
wordt dan op de hoogte gehouden van het verloop. Hopelijk
tot binnenkort!
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Stadsbudget 2016 in functie van
“De voorbije jaren was het stadsbestuur vooral verplicht investeringen en werkingskosten te beperken. Uit de cijfers kon
worden afgeleid dat de situatie niet rooskleurig was. Vandaag
blijkt dat de toen genomen maatregel, om de gordel strak
aan te trekken, de juiste keuze was. Die keuze doet vertrouwen 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. Dankzij een strakke besparingsronde kloppen de cijfers voor dat meerjarenplan en werd ook
voor 2016 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.
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.

Krachtlijnen
Het beleid hanteerde bij de opmaak van het budget 2016 en
de meerjarenpanning 2016-2019 volgende krachtlijnen:
1. de werkingskosten blijven bevroren de volgende jaren,
uitgezonderd specifieke projecten, energiekosten en lonen (2% stijging)
2. verkopen van ongebruikte gebouwen en gronden worden zo snel mogelijk uitgevoerd.
3. er worden geen nieuwe leningen aangegaan
4. sommige inkomsten worden verhoogd, zonder dat de eigen inwoners hiervoor worden belast:
▪▪ hoger tarief belasting op reclame
▪▪ invoeren van een zogenaamde ‘pylonenbelasting’
(o.a. zendmasten)
5. de werkingskosten van alle stadsdiensten worden 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
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n het financieel meerjarenplan.
Welke investeringen en initiatieven staan er op het programma?
Een bloemlezing uit de geplande projecten:
1. Wegen:
a.
Leemhoek: +/- 800.000
b.
Uitbreiding Engerhoven +/- 415.000
c.
Diverse kleinere investeringen: schuilhuisjes de Lijn,
heraanleg voetpaden, straatmeubilair, aanpassingen mindervaliden, laanbeplanting,...: +/- 200.000
d.
Wegenwerken: +/- 3.300.000
onder andere:
▪▪ Weertersteenweg schoolomgeving
▪▪ Fietspad Gruitroderlaan
▪▪ Fietspad Rotemerlaan
▪▪ Fietspad Breeërweg
▪▪ Heraanleg Gremelsloweg
▪▪ Onderhoud buurtwegen
▪▪ Onderhoud fietsroutenetwerk
▪▪ Onderhoud landbouwwegen
		
2. Gebouwen
a.
Energiemaatregelen gebouwen: 100.000
b.
Restauratie Dorpermolen: +/- 420.000
c.
Uitbreiding woonwagenterrein Engerhoven: +/400.000
d.
Subsidiedossiers in behandeling (budgetten voorzien in meerjarenplanning 2016-2019, uitvoering
afhankelijk van subsidiërende overheid):
▪▪ Renovatie Harlindis-Relindis kapel
▪▪ Minderbroederklooster, v erdere fases

5. Opmaak beeldkwaliteitsplan voor invulling openbare
ruimte: +/- 50.000
Toelagen die de stad Maaseik moet betalen
Politiezone Maasland
Brandweerzone
OCMW
AGBInfrastructuur Maaseik
Limburg.net
Zwembad Aquadroom
Kerkfabrieken
Vzw Centrummanagement/Middenstand
Pensioenbijdrage MCNOL

€ 1.800.000
€ 759.000
€ 1.800.000
€ 1.800.000
€ 1.300.000
€ 730.000
€ 317.000
€ 120.000
€ 1.000.000

De kerncijfers
Totale uitgaven: €27,8 miljoen
▪▪ Bezoldigingen: 12,7 miljoen (46%)
▪▪ Werkingssubsidie: €8,8 miljoen
▪▪ Werkingskosten: €4,8 miljoen
▪▪ Financiële uitgaven (intresten): €1,5 miljoen
Totale ontvangsten: €32 miljoen
▪▪ Fiscale ontvangsten: €18 miljoen (56%)
▪▪ Werkinssubsidies: €10 miljoen (31%)
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 of de gebouwen, die niet meer nodig zijn voor een
optimale dienstverlening, verkocht kunnen worden. Op die
manier is er een goed evenwicht tussen doordacht besparen,
strategisch verkopen en investeren in de toekomst.
foto: © Tijs Posen

3. Vervanging voertuigen: 70.000

4. Acties tegen radicalisering: +/- 135.000
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Aanleg fietspad Rotemerlaan

Restauratie Dorpermolen

bibliotheek

Toast Literair: “Einzelgänger”
met Evy Van Eynde & Martine de Kok
Zondag 24 januari 2016 van 10:30 tot
12:30 uur
Bib Maaseik, Bleumerstraat 68
Davidsfonds Maaseik en de Bib nodigen
je van harte uit op een gezellige voormiddag met Literaire Toast in de bibliotheek. Alle aanwezigen laten we gratis
genieten van een heerlijk aperitief en
een soepje met stokbrood in combinatie met een literaire, muzikale activiteit
gebracht door Evy Van Eynde en Martine de Kok.
Programma
10.30-11.00 uur: ontvangst met nieuwjaarsTOAST in de leeszaal
11.00-12.30 uur: Einzelgänger: een literair-muzikale voorstelling door Evy Van
Eynde en Martine de Kok, waarin de

verhalen uit het boek Boze Wolven van
Evy Van Eynde ondersteund en afgewisseld worden door de liedjes en muziek
van Martine de Kok (piano, zang, accordeon).
Reacties uit de pers
"Evy toont met deze boekpresentatie dat ze niet enkel schrijfster is, maar
evenzeer verteller en theatermaker. "

met 20 januari 2016.
Tel.: +32 89 564 074 (bibliotheek) of +32
89 567 440 (Davidsfonds)
Email: maaseik@bibliotheek.be of maaseik@davidsfonds.net
Info: maaseik.bibliotheek.be of
www.maaseik.davidsfonds.be

"Samen brengen zij een mooi programma waarmee ze het publiek nu eens weten te ontroeren, dan weer instemmend
te laten glimlachen om de herkenbare
personages en situaties waarvan het
boek bol staat."
Toast Literair is gratis. We vragen wel
om vooraf in te schrijven. Dit kan tot en

“Just kids”: Patti Smith en haar generatiegenoten

Een muzikale lezing door Laurens Leurs
Woensdag 17 februari 2016 om 20.00 uur
Bib Maaseik
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Vinylosoof en melomaan Laurens Leurs komt vertellen over
het boek Just kids van Patti Smith en licht toe welke muziek
haar aanspoorde, inspireerde en infiltreerde.
Ook laat hij de spotlichten schijnen over het midden van de
jaren zeventig.

Met behulp van beeld- en muziekfragmenten kadert hij de
context waarbinnen Patti Smith en haar generatiegenoten
tot volle bloei kwamen en waarom dit vandaag de dag nog
steeds tot de verbeelding spreekt.
Deelname aan deze lezing is gratis.
Meld je aan via maaseik@bibliotheek.be of 089 564 074
(In samenwerking met de Leesclub)

Davidsfonds Academie met Peter Verlinden
Media aan de macht
Internationale conflicten in het nieuws
Docent: Peter Verlinden, journalist
De foto van een naakt meisje dat schreeuwend wegvlucht na het napalmbombardement in Vietnam. Het is een van de iconische oorlogsbeelden
die op ons collectieve netvlies gebrand staan. Maar hoe komen internationale conflicten in het nieuws? Wie bepaalt wat er in de media komt? En wat
is de invloed van de media op de conflicten zelf?
Journalist en KU Leuven-docent Peter Verlinden neemt je mee achter de
schermen van de media en toetst de praktijk aan de theoretische modellen. De werking van internationale persagentschappen en de nieuwsgaring door een omroep als de VRT zijn het vertrekpunt om te onderzoeken
waarom bepaalde conflictsituaties in de wereld meer aandacht krijgen dan
andere. Met de ‘Arabische Lente’, de oorlogen in en om Syrië en Irak en
de aanhoudende conflicten in Afrika (vb. Congo, Centraal-Afrikaanse Republiek) gaat het om een bijzonder actueel onderwerp.
▪▪ Data: vrijdag 29 januari, 5, 19 en 26 februari 2016 van 14.00 tot 16.00
uur.
▪▪ Deelnameprijs: € 58 (€ 52 met Davidsfonds Cultuurkaart)
▪▪ Davidsfonds Academie is een organisatie van het Davidsfonds met medewerking van Bib Maaseik.
▪▪ Tel.: +32 89 564 074 (bibliotheek) of +32 89 567 440 (Davidsfonds)
▪▪ Email: maaseik@bibliotheek.be of maaseik@davidsfonds.net
▪▪ Info: maaseik.bibliotheek.be of www.maaseik.davidsfonds.be

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. Deelname is gratis, alle kindjes vanaf de tweede kleuterklas tot het tweede 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 27 januari 2016
woensdag 24 februari 2016
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Leeskring leest voor
In het kader van het project “Ode aan mijn (nieuwe ) thuis”
willen leden van de leeskring een ode brengen aan hun
thuis: de leeskring (Bib Maaseik i.s.m. Davidsfonds), en dit
op een eigen, originele manier. Zo lezen leden van de
leeskring voor: zelfgekozen fragmenten ( beklijvende, poëtische, grappige, ontroerende, spannende , romantische,
intrigerende, stilistische hoogstandjes,... ) , ze kiezen deze
passages uit een van hun favoriete boeken van de lijst van
72. (De volledige lijst vind je terug op de site van de bib).
Dit alles gebeurt in een sfeervol aangepast decor in huis De
Gapers dat door een visuele link verbonden is met de bib.
En met muzikale omlijsting!

De leeskring, mijn thuis...
Zo komt de lezer telkens weer thuis in een ander boek, in
een andere wereld.
Laat je literair en muzikaal verrassen!
EN ... beleef het thuisgevoel van de leeskring!
Welkom op zondag 24 januari 2016 van 14.00 u. tot
15.30 u. in “De Gapers”, Bleumerstraat 47, Maaseik.

De leeskring, mijn thuis...
Want het lezen en bespreken van elk boek is thuiskomen
in een nieuwe wereld, waar je kennis maakt met nieuwe
personages en nieuw gedachtegoed.
De leeskring, mijn thuis...
Dat zijn vruchtbare en inspirerende gesprekken in een
open en ontspannen sfeer. Dat zijn boeiende ontmoetingen. Dat is: “... de verbeelding die – surfend op de golven
van de werkelijkheid – de vreemdste capriolen kan maken.
Niets is wat het lijkt in de literatuur. En dat is precies de
reden waarom we er nooit genoeg van krijgen.” (Dirk Leyman )
De leeskring, mijn thuis...
Dat is niet alleen de efficiënte logistieke steun, maar ook
het hartelijk welkom en de gastvrije ontvangst in de bib.
Dat zijn randactiviteiten (lezingen , auteurs te gast, sprekers, film, toneel, ... georganiseerd door de bib) en zeer
gesmaakte, aangepaste versnaperingen tijdens de pauze .

Haal je lerarenkaart in de bibliotheek
Het tijdschrift Klasse en je bibliotheek slaan de handen in elkaar! Leerkrachten en personeel van scholen en onderwijsinstellingen die geen abonnement op Klasse hebben, kunnen hun leerkrachtenkaart gratis afhalen in de bibliotheek.
Surf naar http://klasse.be/lerarenkaart voor meer info.
Maar in je bib kan je het hele jaar terecht. Snuister door de
rijke (digitale) collecties van de bib. Spreek de bibliotheekmedewerkers aan, ze helpen je graag verder. Ontspan in
de leeshoek, of laat je inspireren tijdens lezingen en workshops.
Ontdek ook bij je thuis onze troeven via mijn.bibliotheek.be
en krijg gratis toegang tot:
▪▪ het digitale krantenarchief Gopress
▪▪ digitale prentenboeken Fundels
Wat we nog meer voor jou in petto hebben, lees je op
http://maaseik.bibliotheek.be
Ons bijzondere aanbod voor scholen is verzameld op
http://www.maaseik.be/info-voor-scholen
Tot ziens in de bib!
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Ontdek nu onze Webetalage op http://maaseik.bibliotheek.be
Maak van de bibliotheek nóg meer jouw bibliotheek met mijn.bibliotheek.be
Wil je de nieuwsbrief van de bibliotheek ontvangen in je mailbox?
Stuur een e-mail naar maaseik@bibliotheek.be met als onderwerp ‘inschrijven’.

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

usea
aaseik

Kruiden van de liefde voor Valentijn
Musea Maaseik organiseert in samenwerking met Creosa
Aroma Instituut 4 lezingen in het apotheekmuseum.
Dinsdag 2 februari 2016
Kruiden van de liefde voor Valentijn
De liefde gaat door de maag. Je hebt deze spreuk al vaak
gehoord maar wist je ook dat het waar is? Door je geliefden
culinair te verwennen bevorder je hun gezondheid.
Vroeger gebruikte men kruiden om liefde aan te trekken.
Verwarmende geuren van kaneel, tijm en vanille zorgden voor
een koesterend effect. Het immuunsysteem werd versterkt en
daardoor ook het zelfvertrouwen. Nog steeds worden deze
kruiden gebruikt om onze weerstand op te bouwen. Klaar om
te ontdekken wat ze voor de liefde doen?
Laat je onderdompelen in de kruiden van de liefde en ontdek
de rijke geschiedenis van de kruiden in het Apotheekmuseum.

▪▪ Deelnameprijs: € 5.00 pp, inclusief versnapering.
▪▪ Locatie: Musea Maaseik, Markt 45 te Maaseik van 19.0021.00 uur
▪▪ Inschrijven vooraf is noodzakelijk en kan via musea@
maaseik.be of tel 089 56 68 90
Noteer ook alvast de volgende lezingen:

▪▪ Dinsdag 19 april: Heilige lentekruiden voor communican-

ten, Lentefeesten en Moederdag
▪▪ Dinsdag 20 september: Boost je immuunsysteem met
heerlijke herfstkruiden
▪▪ Dinsdag 22 november: Heerlijke Winter-Wonder-Landkruiden voor sfeervolle feesten
Musea Maaseik
Markt 45, 3680 Maaseik
Tel. +32 (0)89 56 68 90
E-mail: musea@maaseik.be
www.museamaaseik.be

Meewerken aan het Aezelproject?
Ben je geïnteresseerd in geschiedenis en computers en heb
je zin om aan een nieuw project mee te werken? Dan kan je
instappen in het AEZEL-Project Maaseik.
In het AEZEL-project worden aan historische kadasterkaarten
digitaal allerhande gegevens, zoals historische informatie
over de huizen zelf, de eigenaars, bewoners of huurders, gekoppeld. Het kan daarbij gaan om documenten, foto’s, filmpjes enz.
Musea Maaseik en Werkgroep Documentatie Maaseik zoeken
enthousiaste vrijwilligers om dit unieke project mee te realiseren.

licht de geknipte persoon om data in te geven.
Samen schrijven alle vrijwilligers deelnemers op die manier
een nieuwe geschiedenis van onze stad, waarin niet alleen
grote gebeurtenissen aan bod komen, maar ook verhalen van
de mens erachter.

Wat ga je doen?
Als je graag bezig bent met informatietechnologie en computertechnieken, dan reconstrueer je, uitgaande van gedigitaliseerde hedendaagse en historische kadasterkaarten, de
geschiedenis van Maaseik. Ook maak je nieuwe kaarten.
Als je meer historische interesse hebt, kan je ook aan de slag
met deze kaarten en hangt er op digitale wijze de geschiedenis van panden, percelen of hele buurten aan vast.
Ben je iemand die graag gegevens verwerkt, dan ben je wel-

Wat bieden we?
De voldoening voor jouzelf om als vrijwilliger mee te werken
aan een uniek project, met waardering van alle inwoners van
onze gemeente.
Belangstelling of meer informatie over het AEZEL-project?
Meld je via musea@maaseik.be of via het nummer ++32 89 81
92 90 en vraag naar Viviane Op ’t Eijnde.
Logo’s AEZEL, Documentatiecentrum, stad Maaseik, Musea
Maaseik, AGBI

Waar ga je aan de slag?
In eerste instantie in het Documentatiecentrum Maaseik op
de Mgr. Koningsstraat 12. Op middellange termijn is het de
bedoeling dat je ook van thuis uit via je eigen computer aan
dit project kunt meewerken.
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Object in de kijker
Met “Object in de kijker” willen de Musea Maaseik de aandacht van de toeschouwer vestigen op voorwerpen uit hun
collectie die bezoekers zelf bijzonder vinden. Wat spreekt je
aan in een specifiek voorwerp? Waarom “intrigeert” het je?
Zijn het de kleuren of de vorm die je aanspreken? Of eerder
waarvoor het voorwerp dient? Of heeft het misschien een bijzondere uitstraling ?
Op deze manier kan een gewone bezoeker ook schijnbaar
onopvallende dingen, die wel eens over het hoofd worden
gezien, in de kijker plaatsen. Elke drie maanden kiest weer een
andere bezoeker een nieuw voorwerp uit. Dus waag zelf je
kans, of laat je verrassen!

Vergulde schijffibula ca 640-670 NC

vlak na de opgraving

gerestaureerd

De leerlingen van het 4de leerjaar van Basisschool Oeterveld
uit Neeroeteren bezochten de Musea Maaseik en maakten in
het Regionaal Archeologisch Museum kennis met wat een
archeoloog nu eigenlijk doet. Zo leerden ze bijvoorbeeld opgraven en gingen ze op onderzoek zoals een echte archeoloog. Ook wandelden ze met een gids door Maaseik en zagen
ze de historische binnenstad met heel andere ogen.
Deze keer vertelden de leerlingen van het 4de leerjaar ons
ook wat ze van bovenstaand voorwerp vonden. Ze kregen
eerst een foto te zien van hoe het er op het opgravingsveld
uitzag en vervolgens het volledig gereinigd en opgeknapt
origineel.

We vroegen aan de leerlingen:
Wie vindt dit voorwerp mooi?
Het overgrote deel van de leerlingen vindt het een héél mooi
voorwerp. Slechts één leerling vindt het maar half zo mooi. Hij
houdt meer van zachte tinten en pastelkleuren. “Ik houd niet
zo van felle kleuren” zegt hij.
Waarom vinden jullie dit voorwerp mooi ?
Verscheidene vingertjes gingen de hoogte in. Enkelen vonden de kleuren heel mooi. Een ander groepje vond de vierkante vorm met de rondingen en de puntjes aan de randen
leuk. Of “Ik vind de versiering heel speciaal”. “Zeker die rond
het middelste cirkeltje”. Of “omdat het er zo duur uitziet”
Waarvoor denk je dat dit voorwerp gebruikt werd?
Verschillende ideeën werden gelanceerd en de fantasie deed
aardig haar best! Is het een voorwerp voor de farao? Een kompas? Het deksel van een schatkist? Een versiering, een broche
of een hanger?
Vervolgens kregen de leerlingen een tekening te zien waarop
de functie van het voorwerp duidelijk wordt, nl. een mantelspeld om kleding – jas – cape bij elkaar te houden en vast te
klinken. “Oooohhhh een kledingspeld!” “Ja, in die tijd bestonden er nog géén rits- of klitsluitingen. De mensen gebruikten
knopen en zulke spelden om hun kleding bij elkaar te houden”.
Als je naar de tekening kijkt: wie zou het gedragen hebben?
Denk je dat het aan rijke of aan arme mensen toebehoorde ?
Een volmondig “aan rijke personen” weerklonk. “Want het
blinkt en heeft de kleur van goud”.
Als je de mensen op de tekening ziet, in welke periode zouden zij hebben geleefd?
Enkelen opperden de Romeinen. De gids stelde vervolgens
de vraag of zij op de Romeinen bij Asterix en Obelix lijken of
op de Romeinen die ze misschien uit tekenfilmpjes kennen
(zoals Terug in de tijd van de smurfen) ? Dit werd ontkend
door de leerlingen. Sommigen dachten vervolgens verder na
en antwoordden: “uit de 16de eeuw”, of “Ze lijken op mensen
die in kastelen woonden”.
“Ja, inderdaad, de tijd van de ridders en prinsessen of jonkvrouwen en kastelen. De speld is van ongeveer 650 NC, zo’n
1400 jaar oud“
“WOAUW ! Dat is oud !” weerklonk het in koor.
“En weet ook iemand hoe de tijd van de kastelen en ridders
wordt genoemd?”
Hoewel de juf vermeldde dat de klas nog niet over de periodes geleerd had, wisten sommigen toch het antwoord: “De
middeleeuwen!”.
Goed gedaan allemaal!
Opgraving Mota Campania Maasmechelen
Deze vergulde speld uit ca 650 NC en nog veel meer kan je
ontdekken in de Musea Maaseik, Markt 45. Het museum is
geopend van dinsdag t.e.m. zondag. Vanaf 2 november tot
1 april is het open van 10.00 tot 16.00 uur, en van 1 april tot
1 november van 10.00 tot 17.00 uur. In het weekend zijn wij
tussentijds gesloten van 13.00 tot 13.30 uur.
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4e ljr van school Oeterveld te Neeroeteren tijdens “kruip in de
huid van een archeoloog”

“Object in de kijker” is inbegrepen in het museumticket. Trouwens, de Musea Maaseik zijn steeds gratis voor inwoners van
onze gemeente!

Werkgroep Documentatie Maaseik
De allerbeste wensen voor 2016 en dank voor 2015.
We weten het, we moeten elkaar meer danken en het
beste wensen het hele jaar door. Doch dikwijls komt het
er niet van. Daarom is het goed dat er rond de jaarwisseling wél even bij stilgestaan wordt en om het dan alsnog
te doen.
Ook de leden van het documentatiecentrum willen je het
allerbeste wensen voor het nieuwe jaar, met bovenaan
het lijstje: een goede gezondheid.
Daarnaast willen we ook iedereen van harte danken voor
de foto’s, teksten, aanvullingen, boeken, overlijdensbrieven, gedachtenisprentjes, prentkaarten ..., voor het kopen
en doorverkopen van onze uitgegeven boeken, want die
centjes helpen ons bij het verder uitbouwen van het archief, voor de verhalen die dikwijls bijdragen tot de juiste
geschiedschrijving, maar ook voor de materiële hulp in
de vorm van kasten en bureelmateriaal, voor de aanwezigheid op onze activiteiten, voor je lach of kwinkslag, ... .
Nogmaals, dank!
De werkgroep zal ook in dit nieuwe jaar haar best blijven
doen om het archief verder te laten groeien, tenminste als
jullie ons weeral nieuw materiaal leveren. Dus zeggen we:
“Het beste en tot ziens in het documentatiecentrum.”
De Werkgroep Documentatie Maaseik.
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De Groeëte Mëzeikër Diksjënaer in wording
Interview met de makers - deel 2
In de decembereditie van Maaseik Informatief maakten we
kennis met de makers van De Groeëte Mëzeikër Diksjënaer,
het Maaseiker leeswoordenboek dat in het najaar zal verschijnen. Mady Colson en Theo Kees hadden het over de aanleiding en motivatie om het boek, dat liefst 1.350 bladzijden zal

tellen, te schrijven.
In deze editie gaan ze verder in op de duizenden werkuren en
bedanken ze een aantal mensen die hen met raad en daad, en
moreel, bijgestaan hebben.

Theo Kees schreef een kleine boodschappentas balpennen
leeg en bijna een halve meter A4’tjes vol.
Maaseik Informatief: Onze indruk is dat jullie de lat erg hoog
legden.
Mady: Het doel dat wij ons voor ogen stelden, was ‘het beste
is juist goed genoeg’. Het Maaseikers verdient dat. Omdat we
de lat zo hoog legden en de perfectie nastreefden, bewerkten
we het boek liefst twaalf keer, wat niet minder dan 30.000 uitgeprinte A-viertjes opleverde. Vooral over de woordkenmerken en de etymologie, veruit de belangrijkste aspecten van
een volwassen woordenboek, moet je niet te licht denken.
Specialistisch werk, waarmee Theo menig uurtje zoet is geweest.
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Theo: Één ding wil ik zelf hierbij benadrukken. Wat een boek
met deze moeilijkheidsgraad en omvang vooral betekent,
is een uithoudingsproef. Vier jaar lang elke dag een uithoudingsrit rijden, waarbij je meermaals per dag languit tegen de
grond gaat en telkens toch weer overeind krabbelt. Vandaar
ook de beduidend meer dan 20.000 werkuren.
M.I.: Je mag veronderstellen dat je op zoek gaat naar hulp als

je zo’n uitdaging aangaat.
Theo: Inderdaad. Vier redactieleden van ‘De Maaseikenaar’,
Jaak Bergers, Martin Boonen, Wim Corstjens en Tony Van
Wijck, lazen één van de bewerkingen voor driekwart na. Nadat het boek daarna nog met enkele honderden pagina’s gegroeid was, las Jaak Bergers ook de twaalfde en laatste versie
na. Foutjes, echte en vermeende, werden in een lange reeks
vergaderingen besproken.
Mady: Bovendien zorgden de genoemde redactieleden een
tijd voor contacten, leverden ze tussendoor nog woordjes
aan, motiveerden zij derden en stelden zij bronnen ter beschikking, hoofdzakelijk van vóór de schrijftijd. Met hier en
daar een foutje waren het nalezen en de bespreking overigens voor makers en correctoren een win-winactiviteit. Alles
op een schoteltje afwegen zou hier te ver gaan. De vraag is
immers: wat kunnen wij voor het Maaseikers doen en niet
andersom. Toch willen wij Wim Corstjens, die zich in de aanvangsfase meer dan gewoon verdienstelijk maakte, speciaal
vernoemen.

Theo: Uiteraard dankten wij de hierboven genoemden wel
honderd keer. Mensen die wij ook graag willen bedanken, zijn
Marcella Raets, Armand en Richard Latour, Frank Hungenaert,
Lieve Weetjens, de voltallige redactie van ‘De Maaseikenaar’,
de sponsors en ook de mensen van de stad Maaseik. Zeker
ook al die mensen die ons moreel steunden, wat heel belangrijk is, zijn wij onze dank verschuldigd.
M.I.: Het boek is een LEESwoordenboek. Hoe moeten we dat
interpreteren?
Theo: Het boek bevat 13.000 uitgewerkte lemma’s. Bij ruim
1.000 daarvan staat er een leestekst(je). Die teksten (tekstjes)
draaien allemaal rond een 25-tal domeinen die aan de kerngemeente Maaseik, aan de gehuchten Aldeneik, Wurfeld, ’t Ven,
Heppeneert en Gremelslo, aan de andere deelgemeenten en
aan het Maasland gerelateerd zijn. Drievierde daarvan komt
uit mijn eigen koker en een kwart baseerde ik op bestaande
AN-teksten, overwegend van Martin Boonen. Onnodig te
zeggen dat deze AN-teksten, die ik samenvatte en vertaalde,
het geheel verrijken. De redactie van ‘De Maaseikenaar’ in het
algemeen – in het boek vermeld ik telkens de bron - en Martin Boonen en Tony Van Wijck in het bijzonder wil ik daarom
ook langs deze weg nogmaals daarvoor danken.
Mady: Volledigheidshalve kun je nog zeggen dat je vertrok
van een gezamenlijk woordbestand van bijna 4.000 woordjes
van jullie drieën en dat je er zelf nog 9.000 aan toevoegde. Ze
vervolgens alle 13.000 uitwerken deed je dan wel in je eentje.
Theo: Ja, zo zul je onder meer ca. tienduizend typische, korte
idiomatische uitdrukkingen in het boek aantreffen die zonder
twijfel de essentie vormen van het Maaseiker taaleigen.
M.I.: Jij schreef het manuscript, Theo, zo’n 6.000 A4’tjes. Wat
was jouw inbreng, Mady?

herschrijvingen in de 12 herwerkingen deed ik hetzelfde. Volgens velen, die mij aanspoorden, een titanenarbeid.
Theo: Met al die diakritische tekens (zoals accenten, trema’s,
...) is dialect tikken inderdaad geen sinecure. Mady was er dan
ook duizenden uren mee aan de slag en vervulde zo een cruciale rol. Ook op inhoudelijk vlak was haar inbreng trouwens
van unieke en doorslaggevende betekenis. Zonder haar was
het boek er dan ook nooit gekomen. We maakten het boek
immers in onderlinge samenwerking en hielden daarom permanent ruggespraak. Tot een helpende hand bij het typen
vonden we overigens niemand bereid.
M.I.: De provincie Limburg drukt haar grote waardering voor
het boek uit met een projectsubsidie. Hoe ervaren jullie de
betrokkenheid van de Stad Maaseik?
Mady: Zowel over het engagement van de Limburgse Bestendige Deputatie als over dat van de Stad Maaseik zijn wij
erg enthousiast. Zo volgt de schepen van Cultuur, mevrouw
Myriam Giebens, het project niet alleen op de voet op, zij
maakt ook de materiële hulp mogelijk en zit de vergaderingen ter zake voor. Daarmee toont zij – mede namens de Stad
Maaseik – niet alleen haar bekommernis om ons taalerfgoed
maar ook om onszelf en ons werk, wat ook overduidelijk blijkt
uit haar optimale samenwerkingsbereidheid.
Theo: Wat ons ook zeer verheugt, is dat mevrouw Giebens in
haar functie van eerste schepen haar collega’s van het college
van burgemeester en schepenen wist te overtuigen het boek
namens de Stad Maaseik uit te geven. Dit is immers een teken
van grote appreciatie en bovendien krijgt DGMD zo cachet
en allure.
(wordt vervolgd)

Mady: Theo schreef een kleine boodschappentas balpennen leeg en bijna een halve meter A4’tjes vol. Die voerde ik
alle in de computer in. Met de vele duizenden correcties en

Bestelformulier De Groeëte Mëzeikër Diksjënaer
Bestel De Groeëte Mëzeikër Diksjënaer nu al door dit formulier aan de dienst feestelijkheden te bezorgen. Online bestellen kan
ook via www.maaseik.be/dgmd. Opgelet! De bestelling is pas definitief na betaling van het verschuldigde bedrag op rekening
BE02 0910 0048 6140 met de vermelding “Mëzeikër diksjënaer”. Het boek kan na verschijning onder meer afgehaald worden in het
toeristisch onthaalcentrum.
Naam: .........................................................................................................................................................................................................................................................
Adres: .........................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail: ........................................................................................................................................................................................................................................................
Aantal: ............................................. x €20 totaal bedrag: .............................................
Ik geef toestemming om mijn naam en adres op een intekenlijst in het boek te laten vermelden.
Ik geef om privacyredenen geen toestemming om mijn naam en adres op de gepubliceerde intekenlijst te vermelden.
Bezorg dit formulier aan
dienst feestelijkheden
Cultuurcentrum Achterolmen, Van Eycklaan 72
E. feestelijkheden@maaseik.be
T. 089 560 560
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Oudsberg in de top van de Limburgse wandelmekka’s
Ruim 50.000 wandelaars voor Duinengordel

Uit cijfers van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland
blijkt dat er in 2014, 47.392 wandelaars in de Duinengordel
geregistreerd werden. Het wandelgebied Oudsberg is daarbij een uitschieter met bijna 28.000 getelde wandelaars. Het
gebied staat daarmee in de Limburgse top 2, na de Mechelse
Heide in het Nationaal Park Hoge Kempen.
Duinengordel is een landschap van goud van 3.000 ha in het
noordoosten van Limburg. ‘Landschap van goud’ verwijst
naar het stuifzand van de landduinen. De Oudsberg torent
als hoogste landduin van Vlaanderen 85 meter boven de zeespiegel uit en bezorgt je een prachtig panorama.
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Duinengordel combineert topnatuur met attractieve routes
voor fietsers, ruiters en menners, mountainbikers en wandelaars. Goed voor in totaal 200 km. De routes voor wandelaars
worden opgedeeld in 3 deelgebieden: Oudsberg, Donderslag
en Solterheide.
Duinengordel staat al sinds jaar en dag bekend als topregio
voor jeugdbivaks tijdens de zomervakantie. Jaarlijks beleven
meer dan 10.000 kinderen en jongeren er de tijd van hun leven. Uit deze wandelgegevens blijkt dat Duinengordel zich
nadrukkelijker positioneert als een toeristische bestemming
met rondom de natuurkern een groei aan brasseries, B&B’s en
vakantiewoningen.

GrensPark Kempen~Broek
Ga eens op pad met een Verkenner
Wil je eens op een bijzondere manier het GrensPark
Kempen~Broek ontdekken? Ga dan eens op pad met een Verkenner. Ontdek de stilte, word een echte spoorzoeker, proef
de wildernis of kom op adem in de uitgestrekte natuur van
het GrensPark onder begeleiding van een Verkenner..
Sta stil bij ervaringen die je alleen nooit zou opdoen. Leer ter
plaatse weetjes bij over dieren en planten.

Je kan elke tweede en vierde zondag met een Verkenner mee.
Reserveren is niet nodig, kom gewoon op het afgesproken
moment naar het trefpunt! Deelnameprijs is 2 euro per persoon of 5 euro per gezin.
Je kan ook je eigen Verkenner boeken voor je familie-uitstap,
teambuilding, klas, vriendengroep via www.kempenbroek.eu
of +32 (0)89 655692 of els@rlkm.be

Word jij Duinengordel-ambassadeur?
Kom naar de tipgeversavond op 17 februari 2016
Duinengordel, het topnatuurgebied voor actieve natuurbeleving is er voor de lokale wandelaar, fietser, ruiter en mountainbiker. Het is de ambitie om naast inwoners ook toeristen
aan te spreken en om linken te leggen met de verblijfsmogelijkheden zoals B&B’s, vakantiewoningen, campings en (fiets)
cafés, tavernes of restaurants.
We vertellen je er graag meer over tijdens een tipgeversavond op 17 februari 2016 om 19.00 uur in het Cultuurpunt in
Gruitrode. Graag willen we samen instaan voor kwalitatieve
informatie over de unieke mogelijkheden in de Duinengor-

del. Daarom nodigen we iedereen uit om Duinengordel-ambassadeur te worden.
Voel je je aangesproken om hieraan mee te werken? Of wil
je je laten onderdompelen in alles wat Duinengordel te bieden heeft? Meld je dan aan voor de Duinengordel-tipgeversavond. Surf naar www.duinengordel.be/tipgeversavond en
vul het formulier in.
Wil je Duinengordel graag mee uitdragen? Bestel dan via
http://www.duinengordel.be/informatie-aanvragen een promopakket dat onder andere bestaat uit folders, stickers, bierkaartjes en toeristische kaarten.
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Grote grazers zijn geen kippen of knuffeldieren
In verschillende natuurgebieden van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw zorgen grote grazers voor het natuurbeheer. Konikpaarden, Galloway- en Schotse hooglandrunderen zijn zelfredzame rassen die jaarrond hun eten vinden.
Doordat mensen de dieren voederen, aaien of knuffelen, kunnen ze tegen hun natuurlijke gedrag in opdringerig worden
of zelfs andere bezoekers bijten. En dat wil Limburgs Landschap vzw liever voorkomen. Daarom start ze een preventiecampagne met ludieke posters aan de klaphekjes van de
natuurgebieden met grote grazers.
Landschapsarchitecten
Konikpaarden en Gallowayrunderen zijn nauwverwant aan
hun wilde voorouders het oerpaard en het oerrund en kunnen daardoor prima jaarrond overleven met wat voorhanden
is aan voedsel en water in de natuurgebieden. Net daarom
is, in tegenstelling tot de reguliere veeteelt, het aantal dieren
per ha beperkt. Zo blijft er steeds voldoende voedsel over,
maar ontstaat ook een mozaïekstructuur in het gebied: korte
grazige stukken; kale plekken waar de dieren zich rollen, open
plekken in het bos, struiken waaronder ze bij slecht weer kunnen schuilen en ruigtes daar waar de dieren hun uitwerpselen deponeren. Kortom een gevarieerd landschap waarin heel
wat andere dier- en plantensoorten hun voordeel uit halen.
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Geen kippen
In de natuurgebieden,
zoals
Negenoord-Kerkeweerd (Stokkem),
waar veel mensen komen én de
mensen door het
leefgebied van de
grote grazers heen
kunnen wandelen,
zijn de dieren veel
tammer en opdringeriger dan in
andere gebieden.
“Omdat we incidenten zoals bijtgedrag of slaan
met de poten
willen
voorkomen, zijn we een
preventieve campagne
gestart.”,
zegt Heleentje De
Brauwer van Limburgs Landschap vzw. “Zeker nu, vlak voor
de winter, denken vele mensen dat die dieren er maar zielig
bij staan. Niets is minder waar. Net zoals alle andere dieren
in de natuur hebben ze hun natuurlijke vetreserves op peil
gebracht deze zomer en kunnen ze daar op teren. Dit vullen
ze aan met verse schors en twijgen. Onze dieren zijn geen kippen in een klein hokje en moeten dus niet gevoederd worden
met brood en keukenafval of worteltjes. In tegendeel: ze hebben een heel groot leefgebied waar ze door hun eetgedrag
het landschap bepalen. Snoeien en maaien kan daardoor beperkt worden.” zegt Ward Walraven van Limburgs Landschap
vzw.

Knuffel mij niet
Aaien of knuffelen
van paarden lijkt
leuk. Maar vaak
staan bezoekers
er niet bij stil dat
ze ‘te gast’ zijn in
het leefgebied van
de grote grazers.
Zij leven er in een
familie en hebben
een kuddeinstinct.
Tussen jou en een
groep dieren van
elk zo’n 500 kg
staat geen draad.
“We willen de bezoekers van onze
natuurgebieden
absoluut
geen
schrik aanjagen.
We willen enkel
duidelijk maken
dat hun gedrag
het gedrag van de dieren bepaalt”, zegt Heleentje De Brauwer van Limburgs Landschap vzw. Ook honden spelen een
rol. De dieren kunnen loslopende honden als natuurlijke vijand zien en er naar bijten of slaan. Bovendien verstoren honden ook vogels die op de grond broeden. We vragen daarom
ook om honden kort aangelijnd te houden. In natuurgebied
Negenoord-Kerkeweerd in Stokkem is buiten de begrazerszone een ‘hondenlosloopgebied’ voorzien.
Extreem
Onze gebieden met grote grazers worden wekelijks door de
veeverzorgers van Limburgs Landschap vzw bezocht. Om te
kijken of alles goed gaat en om te checken of de rasters nog in
goede staat zijn. Enkel bij heel extreme temperaturen wordt
er voedsel of water gebracht door onze veeverzorgers, omdat
onze grote grazers, in tegenstelling tot hun wilde voorouders
de dieren begrensd zijn door hun rasters en dus niet verder
kunnen trekken naar daar waar wel water of voedsel aanwezig is.
Gedragsregels in natuurgebieden met begrazing
▪▪ Ben je te gast in het leefgebied van runderen en paarden?
Wees je er dan van bewust dat het geen tamme huisdieren zijn en ze je schade kunnen toebrengen.
▪▪ Hou ALTIJD minimaal 25 meter afstand, óók als de dieren
naar je toe komen of op het pad liggen.
▪▪ Drijf dieren niet op, maar geef ze de tijd en de ruimte.
▪▪ Koeien en paarden beschermen hun kalveren. Blijf uit de
buurt van een kalf, ook als het alleen is.
▪▪ Voer de dieren NOOIT. Ze worden hier opdringerig van
en gaan bijten. Dit dwingt ons de betreffende dieren te
slachten.
▪▪ Loslopende honden veroorzaken onrust. Hou daarom
honden ALTIJD aan de lijn.
▪▪ Meld incidenten direct bij onze veeverzorgers via telefoonnummer: 0495 19 10 91 (Ronny Conen) of 0496 86 18
96 (Steve Smeers).
Info: www.limburgslandschap.be.

Oproep: Ben jij geboren in 1951?
Ben je geboren in 1951? Lees dit dan aandachtig! Houd 1 oktober 2016 vrij om dit te vieren.
Woon je in Maaseik, Neeroeteren of Opoeteren? Ben je nieuwkomer en geboren in 1951: Welkom!
Nieuw contactadres: 1951maaseik1951@gmail.com
Of: Liliane Boonen
Venlosesteenweg 25
3680 Maaseik
Blog: http://blog.seniorennet.be/maaseik1951

Wie geen mailadres heeft, neemt best contact op met Liliane
en wordt per post op de hoogte gehouden. Vergeet niet je
adres te vermelden. Heb je een nieuw mailadres: laat het ons
snel weten!
Zeg het voort!
Feestelijke groetjes van Jos Baeten, Gertie Hermans, Danny
Van den Bergh, Marcel Boonen,
Christiane Neys, Jaak Geelen, Jan Alberts, Paula Schryvers en
Liliane Boonen.

Levensloop In Maaseik start 4 juni 2016 om 15u!
Levensloop is een feestelijk evenement voor alle leeftijden. Het draait
helemaal rond solidariteit en fondsenwerving voor de strijd tegen
kanker. Het gemeenschapsleven van een stad of gemeente komt gedurende 24u samen om:
▪▪ mensen die kanker overleefden of er nog tegen vechten, te vieren
en in de bloemetjes te zetten;
▪▪ mensen te herinneren die aan kanker overleden zijn;
▪▪ als gemeenschap op te staan en samen de strijd op te nemen tegen kanker.
Teams lossen elkaar gedurende 24 uur af, tijdens een estafette rond
een parcours. Hiervoor laten ze zich sponsoren. Er staat telkens minstens 1 persoon van het team op de piste. Levensloop is geen competitie! Het is wel een bijeenkomst van heel het verenigingsleven van
een stad of gemeente.
De 24 uur symboliseren het voortdurende gevecht van patiënten en
hun naasten tegen de ziekte.
Levensloop is een lokaal evenement. Het plaatselijk organisatiecomité bestaat uitsluitend uit lokale vrijwilligers. De Stichting Tegen
Kanker is de initiator van het project en het ondersteunt het comité
bij de verwezenlijking van het evenement. Het lokale organisatiecomité staat in voor de promotie van het evenement, de zoektocht naar
diverse partners en teams en de organisatie van animatie voor en tijdens Levensloop.
Wil je meer weten of deelnemen, surf dan naar www.levensloop.be/
relays/maaseik-2016 of stuur een mail naar henny.callaars@telenet.be
T: 0479 64 68 43

Nieuw adres consultatie Kind & Gezin
Neeroeteren en Kinrooi
Vanaf 1 januari 2016 vormen de consultatiebureaus van
Maaseik, Neeroeteren en Kinrooi een cluster. De organiserende besturen slaan de handen in elkaar. Daardoor kunnen
ouders voortaan meermaals per week terecht voor een consultmoment, en dit op één adres:
Bleumerstraat 66a, 3680 Maaseik.
Kind & Gezin ontvangt kinderen en hun ouders dan in een
ruimere setting omdat het aangrenzende pand in gebruik genomen wordt. Op die manier zal er voldoende plaats zijn voor
consultaties, maar ook voor andere activiteiten in het kader

van het Huis van het Kind.
Nieuwe openingsmomenten
maandagnamiddag
dinsdagvoormiddag, -namiddag en -avond
donderdagnamiddag en -avond
Een afspraak maken kan:
▪▪ op het consultatiebureau via de verpleegkundigen of de
arts
▪▪ via de Kind & Gezin-lijn: 078 150 100
▪▪ via de website: www.kindengezin.be
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Onthaalouders gezocht in
Neeroeteren en Opoeteren
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Je hebt recht op ‘sociale zekerheid’
Je bouwt pensioenrechten op
Je krijgt een interessante belastingvrije vergoeding
Als je een partner hebt, heb je een aanzienlijk fiscaal voordeel
▪▪ Ook als je in tijdskrediet bent, kan je onthaalouder worden
“Het mooiste beroep ter wereld”, zo omschrijven de onthaalouders van Landelijke Kinderopvang hun job. In hun eigen
woning vangen ze kindjes op, met een warm hart. Zij zorgen
ervoor dat de kindjes een fijne tijd hebben en een heleboel
nieuwe dingen leren in de opvang.
Landelijke Kinderopvang zoekt dringend nieuwe onthaalouders in Neeroeteren en Opoeteren. Misschien is het wel iets
voor jou?
Word onthaalouder
Zorg je graag voor kinderen? Voor kinderen zorgen en met
kinderen spelen, dat zijn de belangrijkste taken van een onthaalouder.
Het statuut van onthaalouder
Je inkomsten hangen vooral af van het aantal kinderen dat je
dagelijks opvangt. Er zijn een aantal interessante voordelen
aan het statuut van onthaalouder:
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Wat biedt Landelijke Kinderopvang aan de onthaalouder?
▪▪ Landelijke Kinderopvang zorgt ervoor dat je voldoende
opvangkinderen hebt.
▪▪ Landelijke Kinderopvang verzorgt de administratie: facturen, papierwerk, ...
▪▪ Je krijgt pedagogische coaching en begeleiding aan huis.
▪▪ Je krijgt de kans om met collega’s van gedachten te wisselen en van elkaar te leren.
▪▪ De verantwoordelijke is er om jou te ondersteunen.
Ben ik verplicht om in mijn eigen woning onthaalouder te
worden?
Nee. Je kan ook in een andere woning opvang doen, bijvoorbeeld samen met een vriendin of zus ...
Meer weten over de job van onthaalouder?
Bel 070 24 60 41
of mailen naar limburg@landelijkekinderopvang.be

NIEUW!
Dorpsrestaurant in Neeroeteren en Opoeteren
In vele Limburgse gemeenten is het al een
tijdje ingeburgerd: het dorpsrestaurant. In
het dorpsrestaurant ben je welkom om een
lekkere en gezonde maaltijd te komen eten
voor een democratische prijs. Gezond, gezellig, goedkoop, gemakkelijk en met goesting, dat is de bedoeling. De stad Maaseik
zal deze dorpsrestaurants gaan organiseren vanaf april 2016. In eerste instantie gaat
het dorpsrestaurant éénmaal per maand
in Neeroeteren, en éénmaal per maand
in Opoeteren door. We strijken neer in het ontmoetingshuis
Voorshoven en in ontmoetingshuis De Riet in Opoeteren. Je
vindt in de volgende uitgaven van dit blad meer informatie
over dit nieuwe initiatief.

▪▪ Opruimen
▪▪ Afwassen
▪▪ ...
We hebben zowel in Neeroeteren als Opoeteren telkens zeven vrijwilligers nodig. Wij bieden jou zinvol vrijwilligerswerk
met veel afwisseling, een maaltijd aan sterk verminderde prijs
én deelname aan ons jaarlijks vrijwilligersfeest.
Zie je dit vrijwilligerswerk helemaal zitten? Neem dan contact
op met de dienst welzijn (Sandra Vancleef) op nummer 089
560 552 voor meer info en een afspraak. Tot binnenkort!

Vrijwilligers gezocht
Om de dorpsrestaurants uit te bouwen zoeken we gemotiveerde vrijwilligers! Om een dorpsrestaurant te doen draaien
moet er toch wel één en ander gebeuren!
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Aankleding van de tafels (versiering, servietten vouwen...)
Tafels klaarzetten en dekken
Verwelkoming van de deelnemers
Uitscheppen van de maaltijden
Bediening van de deelnemers
Afruimen van de tafels

OCMW-voorzitter Gerard Ignoul voor het ontmoetingshuis
in Voorshoven
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Interview voorzitters seniorenverenigingen
Sandra: Kan jij jouw vereniging eens voorstellen?
Ghislain: S-plus is een socialistisch georiënteerde seniorenvereniging. S-plus houdt zich eerder met het cultureel werk
bezig en S-Sport met het meer sportieve werk.
Sandra: Hoeveel leden hebben jullie op dit moment?
Ghislain: Momenteel telt de vereniging ongeveer 70 leden
Sandra: Welke activiteiten doen jullie zoal?
Ghislain: Er zijn wekelijkse activiteiten in zaal Mosa. Op dit
ogenblik wordt er vooral aan curven gedaan. We organiseren
jaarlijks een reis en tot een paar maanden geleden organiseerden we ook op regelmatige tijdstippen een dansnamiddag. Bij gebrek aan belangstelling gaat dat echter niet meer
door. Bij speciale gelegenheden, zoals Kerstmis of Pasen, organiseren we ook een gezellig samenzijn.

'Kom erbij!' is het jaarproject van
de dienst welzijn en de seniorenraad. Met 'Kom erbij!' willen we
de verbondenheid tussen mensen
in de verf zetten en mensen doen
aansluiten bij onze verenigingen.
De verenigingen kunnen een grote rol spelen in het verbinden van
vele mensen. Daarom geven wij
het woord aan de voorzitters van seniorenverenigingen in
Maaseik.
Deze maand is het de beurt aan S-plus Maaseik. Onze seniorenconsulente Sandra Vancleef stelt de vragen. Voorzitter
Ghislain Vermassen geeft de antwoorden.

Sandra: Wat denk je dat de rol van seniorenverenigingen is?
Ghislain: Seniorenverenigingen zijn er in de eerste plaats om
senioren bijeen te brengen. De eenzaamheid onder senioren
is groter dan je denkt. Ik vind het dan ook noodzakelijk dat de
senioren uit een dreigend isolement worden gehouden. Verder moeten seniorenverenigingen uiteraard ook bekommerd
zijn om de problemen die de vergrijzing met zich meebrengt.
Ik denk daarbij spontaan aan de veiligheid in al zijn vormen,
aan de huisvesting, gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding
enz...
Sandra: Zie jij eenzaamheid bij mensen? Kan jouw vereniging
daar in helpen?
Ghislain: Zoals reeds gesteld zijn heel veel senioren eenzaam. Zeker de senioren die hun partner hebben verloren.
Eenzaamheid is een groot probleem en het wordt volgens
mij nog groter door de individualisering van de maatschappij. Verenigingen en in het bijzonder seniorenverenigingen
kunnen dat fenomeen mede trachten te verhelpen of zelfs te
voorkomen.
Sandra: Welke boodschap heb jij voor mensen die zich eenzaam voelen en die nog niet bij een vereniging zijn aangesloten?
Ghislain: Mensen, en zeker oudere mensen mogen zich niet
opsluiten. Actief blijven, zowel fysiek als mentaal, is dan ook
de boodschap. Aansluiten bij een vereniging is zeker een
goede mogelijkheid.
Sandra: Hoe kunnen geïnteresseerde mensen zich aansluiten
bij S-plus Maaseik?
Ghislain: Uiteraard kunnen geïnteresseerde mensen zich
aansluiten bij S-plus. Ze kunnen zich altijd melden bij een bestuurslid. Gemakkelijker is het nog om op woensdagnamiddag even binnen te wippen in zaal Mosa waar ze direct lid
kunnen worden!
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Gezinsbond Neeroeteren is gestart met Gezelschapsdienst
Gezinsbond Neeroeteren is met een Gezelschapsdienst voor
ouderen en zorgbehoevenden gestart. Hiervoor zoeken zij
vrijwilligers om deze dienst tegen tegen een billijke vergoeding te helpen verzekeren. Gezinnen met een oudere of zorgbehoevende kunnen bij deze Gezelschapsdienst terecht op

momenten dat ze zelf niet in de mogelijkheid zijn voor deze
persoon te zorgen.
Info
Chris Simons: GSM 04785 31 39 38

Project 'kom erbij'
wordt verlengd!

FedOS-50enM viert
verjaardag met cruise

De seniorenraad en de dienst welzijn werkten in 2015 rond het thema 'Kom erbij!', een jaar rond particiatie van senioren. We hebben
nog ideeën voor 'Kom erbij!' en willen die graag in 2016 uitvoeren. Zo
gaan de seniorenverenigingen ook
gebruik maken van het logo met
het hartje bij de aankondiging van
hun activiteiten. Het plaatje met het logo zal verder gebruikt
worden bij verschillende activiteiten en nieuwe initiatieven
(zoals het dorpsrestaurant - zie elders in dit blad). Zo willen
we dat iedereen welkom is op de vele activiteiten die voor
senioren georganiseerd worden in onze stad.

Seniorenvereniging FedOS-50enM bestaat in 2016 vijf jaar.
Om dit te vieren, maakt de vereniging een cruise over het Ijsselmeer, met vertrek op woensdag 6 april in Arnhem en aankomst op maandag 11 april 2016 in Amsterdam. Ook senioren
die niet zijn aangesloten, mogen inschrijven.
Prijzen variëren van 515 tot 580 euro per persoon, inclusief
vervoer heen en terug, volpension, captainsdinner, avondprogramma's met orkest, en uitstappen.
Info: 0498 40 95 75 - 089 49 14 42 - 50enm@hotmail.com.

Cultuurcentrum maaseik
14.15 uur - film + koffie € 5.00
Dinsdag 5 januari 2016 - LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT
God bestaat en hij woont in Brussel samen met zijn vrouw
en zijn dochter Ea. Via zijn computer regelt hij alles op aarde. Op een dag komt de tienjarige Ea in opstand. Ze hackt
zijn computer en verspreidt de sterfdata van iedereen op
aarde. Een actie die grote gevolgen heeft voor de mensheid. Voor God is er geen enkele andere optie dan zich onder de bevolking te mengen en daar ontdekt hij wat voor
een lelijke wereld hij geschapen heeft.

Dinsdag 9 februari 2016 - THE DARK HORSE
Een bejubeld drama uit Nieuw-Zeeland over het waargebeurde en indrukwekkende levensverhaal van Genesis
Potini, die tot zijn dood in 2011 vocht voor de toekomst
van achtergestelde kinderen. Ondanks zijn eigen bipolaire
stoornis leerde hij ze schaken en voor hun eigen kansen
vechten. Grappig en rauw, en vooral intens ontroerend.
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Maaidienst voor senioren en mensen met een
beperking
In 2015 stonden onze maaiers in voor meer dan 900 werkuren bij onze cliënten. Bij de start van de maaidienst in 2008 waren dat
173 uren. We zijn blij met deze groei. Het tuinonderhoud is voor ouderen of mensen met een beperking vaak de grootste uitdaging in het onderhoud van de woning. Onze dienst zorgt er mee voor dat dit een zorg minder kan worden. In 2016 willen we deze
dienstverlening verder aanbieden.
Wordt het tuinwerk wat te veel voor je? Dan kan je een beroep doen op onze maaidienst. Onze dienst bestaat uit gemotiveerde
vrijwilligers die gras maaien, onkruid wieden en snoeien. Het tarief is voor maaien € 5,00/uur, voor onkruid wieden € 7,5/uur en
voor snoeien € 10,00/uur. Je krijgt een heel seizoen lang, van maart tot november, dezelfde maaier.
Er zijn enkele voorwaarden om van deze dienst gebruik te kunnen maken:
▪▪ Je bent inwoner van Maaseik
▪▪ Je bent 65 jaar of ouder, of je hebt een beperking
▪▪ Je hebt een bescheiden inkomen (tweemaal het leefloon). Dit zijn de netto bedragen per maand:
CAT

OMSCHRIJVING

BEDRAG PER JAAR

BEDRAG PER MAAND
(Netto)

1

Elke persoon die met één of € 13.077,82
meerdere personen samenwoont ( bedrag p.p.)

€ 1.089,82

2

Alleenstaande

€ 19.616,74

€ 1.634,72

3

Persoon die samenwoont € 26.155,68
met een gezin ten zijnen laste
(minstens één minderjarig ongehuwd kind ten laste)

€ 2.178,64

Interesse? Neem contact op met dienst welzijn, Sandra Vancleef, 089 560 552, mail sandra.vancleef@maaseik.be, of met de thuiszorgdienst van het OCMW, Lea Gijsen, 089 56 99 34, mail lea.gijsen@ocmwmaaseik.be. Je kan hier alle informatie krijgen en je
inschrijven.

28ste uitgave seniorensportelkerstfeest
Het seniorensporteljaar 2015
werd afgesloten met een sportieve namiddag en aansluitend
een gezellig samenzijn met
worstenbroodjes en koffie. De
seniorensportgangmakers uit
Opoeteren, Neeroeteren en
Maaseik werden beloond voor
hun samenwerking met de
sportdienst. De sportiefste inwoners van de stad Maaseik , dit
zijn sportieve, jonge senioren,
die dit jaar 80 jaar werden en
nog op regelmatige basis aan
sport doen, werden gelauwerd.
Zij ontvingen een oorkonde en
een flesje wijn.
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Meer foto's vind je terug op de
Facebookpagina van de sportdienst.
De sportdienst van Maaseik
wenst ieder een gezond en
sportief 2016.

sportiefste inwoners van Maaseik

Deze inwoners zijn dit jaar de 80 gepasseerd en doen nog op regelmatige
tijdstip aan sport. Zij ontvingen tijdens het seniorensportkerstfeest een
oorkonde als sportiefste inwoner van de stad Maaseik en een fles wijn uit
handen van de schepen van sport, Myriam Giebens.

Goede voornemens
Heb jij er ook weer voor 2016?
Elk jaar rond de jaarwisseling maken we ze opnieuw: goede voornemens. Volhouden is niet gemakkelijk, maar wel voor 2016!
””Leef gezonder”; “Jaag je niet op”, “Beweeg meer “, “Stop met
roken” ... een hele wenslijst voor op nieuwjaarsdag.
Wil je echt je voornemens waarmaken, stel dan de volgende vragen en gebruik zeker de tips:
Is mijn voornemen realistisch?
Zie je het echt zitten om dat voornemen dag in dag uit vol te
houden? Zo niet, formuleer dan op voorhand je uitzonderingsmomenten.
Is mijn voornemen concreet?
Maak je voornemen zo concreet dat je jouw vooruitgang kunt
bijhouden. Je kunt effectief elke week afvinken of je bent gaan
wandelen op zondagochtend.
Welke beloning geef ik mezelf?
Ik beloon mezelf met “een goed gevoel en een goede gezondheid”. Een extraatje is toch mooi meegenomen.
Nooit opgeven!
Gaat het even niet zo goed? Niet erg, neem de draad de volgende dag terug op en zie dit moeilijk moment als een leermoment.
Hoe pak ik dit aan en zorg ik dat dit niet meer gebeurt?
Voorbeelden
Elke donderdag om 20 uur ga ik met mijn buurvrouw zwemmen,
behalve als ik jarig ben of als ik een vergadering heb van het
werk. Daarna gaan we voor een gezond drankje.
Ik ontbijt elke weekdag . Het ontbijt bestaat uit een glas water,
een kop koffie en een boterham. Hou ik dit een maand vol, dan
ontbijt ik op zondag uitgebreid samen met mijn gezin.
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praatgroep familieleden van personen met
dementie
Familiegroep dementie
Neem je zorgtaken op voor een persoon met dementie? Wil
je hem of haar helpen en weet je niet hoe er aan te beginnen?
Wil je meer kennis over wat je voor je zieke kan doen?
Dan is de 'famiiegroep dementie' misschien iets voor jou. Je
leert bij uit de ervaring van lotgenoten. Het is immers belangrijk dat jij je ook goed voelt om deze zorg te kunnen volhouden.
Soms moet je verantwoordelijkheden opnemen en het is niet
evident om in die rol te stappen. Om die zorg te blijven volhouden zijn niet alleen schouderklopjes essentieel, maar ook
kennis en kunde. En dan heb je soms nood aan iemand die
je op weg helpt. In onze familiegroep kan je die hulp vinden
door te praten met lotgenoten en samen ervaringen uit te
wisselen over het zorgen voor een persoon met dementie.
Er is begeleiding voorzien tijdens de gesprekken.
Waar?
Woonzorgcentrum De Maaspoorte, Sionstraat 21, 3680 Maaseik
Wanneer?
Elke derde maandag van de maand (tenzij dit een feestdag is,
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dan wordt het de maandag erna). Inloop vanaf 19.15 uur, aanvang om 19.30 uur. Het einde is voorzien omstreeks 21 uur.
Datums:
▪▪ maandag 18 januari 2016
▪▪ maandag 15 februari 2016
▪▪ maandag 21 maart 2016
▪▪ maandag 18 april 2016
▪▪ maandag 23 mei 2016
▪▪ maandag 20 juni 2016
Deelname is gratis, inschrijven is niet nodig.
Thema's zijn o.a.:
▪▪ Wat is dementie en wat gebeurt er in de hersenen?
▪▪ Overgang thuis naar rusthuis
▪▪ Schuldgevoelens, onzekerheid, balans tussen vrijheid en
veiligheid
▪▪ ...
De familiegroep wordt georganiseerd door Alzheimer Liga
Vlaanderen, DAGG Maaseik en OCMW Maaseik.
Info: DAGG Maaseik (Miek Vandebergh) - T. 089 56 38 94 - E.
miek.vandebergh@dagg-cgg.be.

Mobiliteitsplan goedgekeurd
De gemeenteraad heeft op 18 december 2015 het mobiliteitsplan definitief goedgekeurd.
In het mobiliteitsplan wordt beschreven hoe het stadsbestuur de komende jaren aan de groeiende mobiliteitsbehoefte van de inwoners gaat voldoen. Het centrum van Maaseik
moet bereikbaar zijn, maar daarnaast is het belangrijk om er
aangenaam te wonen, werken en te verblijven. De stad Maaseik kiest daarom voor duurzame mobiliteitsoplossingen. Een
duurzaam mobiliteitsbeleid is geen anti-autobeleid, maar een
beleid dat vertrekt vanuit het STOP-principe: voorrang voor
voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Pas daarna komt
de auto. Gemeenten die hun mobiliteitsbeleid vanuit dit uitgangspunt opbouwen, worden leefbaarder, veiliger en bereikbaarder. Het gemeentelijk mobiliteitsplan vormt ook het
kader voor de projecten en acties die in samenwerking met
andere actoren, zoals de Vlaamse overheid en De Lijn, gerealiseerd kunnen worden.
Waarom een nieuw mobiliteitsplan?
In het recente verleden zijn een aantal grootschalige projecten in en rond de oude stadskern van Maaseik gerealiseerd:

Kloosterbempden, Kolonel Aertsplein, de topsporthal en het
nieuwe zwembad, het nieuwe woonzorgcentrum, ... Bovendien zijn er nog een aantal projecten in uitvoering of gepland.
Denk maar aan het nieuwe ziekenhuis langs de Diestersteenweg en het project Stad aan de Maas. Ook in Neeroeteren en
Opoeteren is de ruimtelijk situatie veranderd. Dit alles maakt
dat er nagedacht moest worden over de toekomstige verkeersproblematiek.
Het mobiliteitsplan is een lijvig werk dat tot stand gekomen
is onder impuls van een commissie met verantwoordelijken
en specialisten van de verschillende overheden en betrokken actoren zoals Politie Maasland, De Lijn en de NMBS. Een
goedgekeurd mobiliteitsplan is echter geen eindpunt. Het is
het startpunt voor de realisatie van de actiepunten om zo te
komen tot een kwaliteitsvol en duurzaam mobiliteits- en verkeersbeleid.
Het volledige plan is terug te vinden op de website: www.
maaseik.be/mobiliteitsplan.
Info: dienst ruimtelijke ordening & mobiliteit - T. 089 560 560
- E. ro@maaseik.be.

Limburg Gastvrij

Provinciaal aanspreekpunt voor vluchtelingenacties
De Limburgse solidariteit met de vluchtelingen is massaal
op gang gekomen. Tientallen mensen, bedrijven, scholen en
verenigingen contacteerden in de maanden september en
oktober het Limburgs Platform voor Vluchtelingen, kortweg
LPV, om hulp aan te bieden. Een aantal weken geleden werd
gestart met de website www.limburggastvrij.be.
Iedereen kan zich aanmelden, zowel particulieren, verenigingen of de sociale sector. Er is altijd iets wat je kan doen.
Misschien heb je een grote opslagplaats die leeg staat, wil je
een woning verhuren aan een vluchtelingenfamilie of heb je
een mooi lokaal of provinciaal initiatief. Surf naar www.lim-

burggastvrij.be en meld je aan. Wil je op de hoogte blijven,
kijk dan onder de rubriek 'nieuwsbrief' en schrijf je in voor de
wekelijkse mailing.
Limburg Gastvrij wil vrijwilligers en acties samenbrengen en
informatie actueel en volledig houden. Hulp blijft broodnodig. Dit kan enkel door vrijwilligersorganisaties, partners uit
het welzijns- en gezondheidsveld als ook de beleidsmakers
actief te betrekken en te verbinden. Samen maken we het
verschil!
www.limburggastvrij.be
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Gratis één uur ondergronds parkeren voor
bezoekers administratief centrum Maaseik
Iedereen die naar het administratief centrum Maaseik komt,
kan parkeren in de ondergrondse parkeergarage Kloosterbempden. Vanuit deze garage is het slechts een paar honderd meter naar het administratief centrum Maaseik. Bij alle
diensten in het administratief centrum Maaseik krijg je een

parkeerticket, dat recht geeft op één uur gratis parkeren in de
ondergrondse parkeerplaats.
In de straten vlakbij het administratief centrum Maaseik kan je
bovendien 15 minuten gratis parkeren.

Bloedinzamelingen Rode Kruis 2016
Het Rode Kruis zal op volgende momenten bloedzamelingen organiseren:
▪▪ Wo 27/01/2016, van 18.00 tot 20.30 uur: Cultuurcentrum Achterolmen, Maaseik
▪▪ Do 11/02/2016, van 17.30 tot 20.00 uur: Ontmoetingshuis Oase, Dorne
▪▪ Wo 17/02/2016, van 18.00 tot 20.30 uur: Ontmoetingshuis Voorshoven
▪▪ Wo 20/04/2016, van 18.00 tot 20.30 uur: Cultuurcentrum Achterolmen, Maaseik
▪▪ Do 12/05/2016, van 17.30 tot 20.00 uur: Ontmoetingshuis Oase, Dorne
▪▪ Woe 18/05/2016, van 18.00 tot 20.30 uur: Ontmoetingshuis Voorshoven
▪▪ Wo 24/08/2016, van 18.00 tot 20.30 uur: Cultuurcentrum Achterolmen, Maaseik
▪▪ Woe 7/09/2016, van 18.00 tot 20.30 uur: Ontmoetingshuis Voorshoven
▪▪ Do 15/09/2016, van 17.30 tot 20.00 uur: Ontmoetingshuis Oase, Dorne
▪▪ Wo 26/10/2016, van 18.00 tot 20.30 uur: Cultuurcentrum Achterolmen, Maaseik
▪▪ Vr 25/11/2016, van 17.30 tot 20.00 uur: Ontmoetingshuis Oase, Dorne
▪▪ Wo 30/11/2016, van 18.00 tot 20.30 uur: Ontmoetingshuis Voorshoven
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HET STADSBESTUUR
EN HET OCMW-BESTUUR VAN MAASEIK
WENSEN U HET ALLERBESTE VOOR 2016.

Stad en OCMW Maaseik op Facebook

3680 Maaseik

