Maaseik
informatief
www.maaseik.be

Stedelijk informatieblad | editie juni 2015 | jaargang 27 - nr. 6

Doepas zomervakantie 2015

inschrijven vanaf 13 juni 2015 om 9.00 uur
info: www.maaseik.be/doepas

Hoe de stadsdiensten bereiken?
Correspondentieadres

Stad Maaseik
Lekkerstraat 10 – 3680 Maaseik

Loketten

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

Telefonisch

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

E-mail/website

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

Info

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

Wachtdiensten

www.maaseik.be/wachtdiensten

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

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

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

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

Colofon

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

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

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

inhoud

Beste lezer
Hoezeer onze tijd relatief blijkt te zijn, is te merken aan het
feit ik u weer mag begroeten in deze editie van de maand
juni. Laten we hopen dat deze zomermaand van zich laat
spreken en we in onze mooie stad kunnen genieten van
een aangename temperatuur gecombineerd met een leuke
invulling voor u en uw gezin in onze “Eyckerstad”.
Zo heeft onze jeugddienst voor de zomermaanden
alweer keileuke Doepas-activiteiten voor onze jongeren
uitgewerkt. Meer info hierover vindt u in dit nummer en
op onze nieuwe website: www.maaseik.be. Inschrijven kan
vanaf 13 juni 2015! Onze stedelijke jeugdhuizen organiseren
op 9 augustus opnieuw de Vlottentocht in Neeroeteren, en
de tweede edititie van het MASE-festival in de Fuego.
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Nieuw in de bib:
Fundels

Cursusaanbod 2015-2016
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De “goesting” in het organiseren blijkt ook uit de geslaagde
Van Eyck Feesten, het leuke Fiesta Europa van afgelopen
maand en het evenement Hartbufkes Preuve, dat er in
augustus terug zal zijn.
Wie graag een gezellige markt bezoekt, kan terecht op de
avondmarkten van Maaseik (5 juni), Neeroeteren (19 juni)
en de Keramiekmarkt (28 juni). U kunt er genieten van een
divers aanbod aan keramische kunsten. Diezelfde dag is er
trouwens ook de Maasplassendag.

17

150 jaar standbeeld
gebr. Van Eyck: fotocollage

Ook beleidsmatig wordt er hard doorgewerkt. Dat resulteert
in een goede uitwerking van dossiers die zich snel opvolgen.
Op economisch vlak zijn er de Digital Days geweest en komt
er een vervolg van het project “Commerciële Inspiratie”.
Hierover verneemt u meer in dit infoblad.
Voor onze binnenstad wordt een beeldkwaliteitsplan
opgesteld en de plaatselijke middenstanders hebben
zich verenigd in een autonome vzw Centrummangement
Eyckerstede. Daarbij werd een nieuwe huisstijl en een
marketingplan voor het promoten van de winkelstad
uitgewerkt.
Ook op industrieel vlak blijven we ondersteuning bieden,
onder meer door de aanstelling van een parkmanager.
Deze zal zeer nuttig werk leveren op vlak van samen
aankopen, energiemaatregelen, het aantrekken nieuwe
ondernemingen, alsook de ondersteuning van de
bestaande bedrijven. Hieraan gekoppeld hebben we een
nauwe samenwerking met een architectenbureau voor
de startnota en de projectnota betreffende het dossier
‘Gremelsloweg’.
Dit was in een notendop een kleine opsomming van wat er
allemaal te gebeuren staat.
Verder wens ik u en uw gezin een prachtige zomer en leuke
vakantie toe!
Kevin Drees
schepen voor toerisme, economie en jeugd
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Vakantieplannen? Controleer dan de geldigheid van je identiteitskaart.
Elke Belg krijgt elke vijf of tien jaar een oproep voor de vernieuwing van de identiteitskaart. Zo’n oproep kan al eens
verloren gaan tussen de post, of misschien ben je recent verhuisd. Ga je binnenkort op vakantie, wees er dan zeker van
dat je in het bezit bent van een geldig identiteitsbewijs.
Om naar het buitenland te reizen, moet je je identiteit kunnen
aantonen. Elk land heeft zo zijn eigen regels over welke reisdocumenten ze aanvaarden. Het is dus belangrijk om weten
of je naar het buitenland kunt reizen met een gewone identiteitskaart, een internationaal paspoort of zelfs een visum.
Controleer dus geruime tijd voor je vertrek de geldigheidsdatum van de identiteitsbewijzen van jezelf en van je kinderen.

Enkele aandachtspunten bij het aanvragen van een nieuwe
identiteitskaart of andere identiteitsbewijzen:
▪▪ Houd rekening met een levertijd van drie weken voor
nieuwe identiteitskaarten.
▪▪ Een nieuwe eID kost 21 euro. Een internationaal paspoort
kost 90 euro voor volwassenen en 35 euro voor kinderen.
De prijs van een kids-ID (voor kinderen van 0 tot 12 jaar)
bedraagt 7 euro.
▪▪ Breng een pasfoto met witte achtergrond mee.
Info
Dienst burgerzaken - Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik.
T. 089 560 560 - E. bevolking@maaseik.be - www.maaseik.be/
burgerzaken
www.diplomatie.be

Openbaar Onderzoek Mobiliteitsplan Maaseik
Het stadbestuur heeft het ontwerp mobiliteitsplan voor
Maaseik voorlopig goedgekeurd. Er volgt nu een openbaar
onderzoek gedurende een periode van 35 kalenderdagen.
Openbaar onderzoek
Het ontwerp mobiliteitsplan ligt van maandag 15 juni tot en
met zondag 19 juli 2015 ter inzage in het Administratief Centrum van Neeroeteren (Scholtisplein 1), tijdens de openingsuren: van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 12.00 uur
en op dinsdag van 14.00 tot 17.45 uur en woensdag van 14.00
tot 16.00 uur. Je kan het ontwerp mobiliteitsplan ook raadplegen op www.maaseik.be.

Opmerkingen of bezwaren
Opmerkingen of bezwaren moeten uiterlijk de laatste dag van
het openbaar onderzoek onder gesloten omslag per aangetekende brief worden verzonden naar het college van burgemeester en schepenen, openbaar onderzoek mobiliteitsplan,
Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik.
De opmerkingen of bezwaren moeten betrekking hebben op
de inhoud van het mobiliteitsplan en moeten worden gemotiveerd.
Elk document met opmerkingen of bezwaren moet de naam
en het contactadres van de auteur vermelden. Anonieme opmerkingen of bezwaren worden niet weerhouden.
Info: dienst ruimtelijke ordening & mobiliteit - ro@maaseik.be
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Bedrijventerreinmanager voor Jagersborg
De stad Maaseik zal een bedrijventerreinmanager aanstellen
voor de ontwikkeling en de uitvoering van een duurzaam bedrijventerreinmanagement op industrieterrein Jagersborg.
De nieuwe vzw Ondernemersvereniging Jagersborg Maaseik
wordt uiteindelijk de opdrachtgever.
Industrieterrein Jagersborg is een 74 ha groot regionaal bedrijventerrein met een sterk verschillende bedrijvigheid. Er
zijn zowel kleine, lokaal gerichte bedrijven als regionale bedrijven. Het stadsbestuur wil nu duurzaam bedrijventerreinmanagement implementeren op het terrein.
Concreet zal de opdracht van de bedrijventerreinmanager
bestaan uit:

▪▪ het opzetten van samenwerkingen tussen bedrijven en
het stadsbestuur
▪▪ het gezamenlijk oplossen van knelpunten zoals bewegwijzering, beveiliging, ontsluiting, parkeren, waterbeheer,
ruimtelijke en landschappelijk integratie, …
▪▪ collectieve afvalinzameling en gezamenlijk groenbeheer
▪▪ het beperken van inefficiënt gebruik en onderbenutting
van bedrijfspercelen
▪▪ het aantrekken van investeerders en subsidies
▪▪ …
Bedoeling van het stadsbestuur is dat het bedrijventerreinmanagement na 1 à 2 jaar wordt overgenomen door de vzw
OJM.

Inwoners Maaseik leverden 1.276 kg oude
elektro in tijdens Recupel on Tour
Recupel on Tour deed op zaterdag 9 mei Maaseik aan. Met
deze actie zamelt Recupel, in samenwerking met de lokale
intercommunale Limburg.net en de Kringwinkel, oude elektrische en elektronische apparaten in. De stop in Maaseik was
goed voor 1.276 kg afgedankte toestellen! Van dit totaal komt
319 kg in het netwerk van de Kringwinkel terecht. De overige
957 kg (defecte apparaten) wordt door Recupel gerecycleerd.
De ophaling en recyclage van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) wordt sterk gereglementeerd. Uit
afgedankte toestellen kunnen immers heel wat herbruikbare
grondstoffen gewonnen worden die anders verloren gaan

ten koste van het milieu. Recupel on Tour werd door Recupel
in het leven geroepen om de consument op een actieve manier op de hoogte te brengen over het hoe, wat en waar binnenbrengen van oude elektro, en zo dus bij te dragen aan de
recuperatie van grondstoffen. Afgedankte toestellen komen
immers nog regelmatig terecht bij het gewone huishoudelijk
afval, terwijl die eenvoudigweg kunnen ingeleverd worden
bij de voorziene inzamelpunten.
Voor meer informatie over Recupel on Tour en AEEA kan je
terecht op de website www.recupel.be/inzamelactie.
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Een nieuw herkenningsteken voor beschermd
onroerend erfgoed
Vlaanderen telt meer dan 12.500 beschermde items zoals
kerken, landschapsparken, kasseiwegen en grafheuvels. Het
nieuwe witgele herkenningsteken is speciaal ontwikkeld om
dit beschermd erfgoed meer zichtbaarheid te geven. Onder
impuls van het Onroerenderfgoeddecreet is er nu één herkenningsteken in het leven geroepen voor alle soorten van
beschermd onroerend erfgoed: voor beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorische landschappen en voor archeologische sites.

teken en vergroot de zichtbaarheid van jouw onroerend erfgoed. Het agentschap Onroerend Erfgoed stuurt je het bordje
kosteloos op. Meer informatie over hoe je het herkenningsteken kan aanvragen, vind je op www.onroerenderfgoed.be/nl/
over-ons/herkenningsteken.
Heb je het nieuwe herkenningsteken al opgehangen of ben je
van plan om dit te doen? Doe dan mee aan de selfie-actie van
het agentschap Onroerend Erfgoed en geef jouw onroerend
erfgoed een gezicht. Stuur een foto van jezelf met het bordje
aan het beschermde erfgoed naar communicatie@onroerenderfgoed.be. Het agentschap stuurt een fotograaf naar de
leukste inzendingen voor een fotoreportage!

Ben jij eigenaar, beheerder, huurder of erfpachtnemer van
een beschermd goed? Bestel dan het nieuwe herkennings-

Werken in het verschiet
De dorpskern van Aldeneik werd in 2005 heraangelegd met
onder meer mozaïekkeien. Na enkele jaren begonnen de
keien echter af te schilferen in het rijgedeelte. Een vervanging
door natuursteen dringt zich op. De werken zullen na het
bouwverlof plaatsvinden. De totale kostprijs van €14.000
wordt verdeeld door de drie betrokken partijen: stad Maaseik,
aannemer Gemoco en Nijst Natuursteen.

uitbating hiervan ook buiten het theaterseizoen alles kansen
te bieden, is het noodzakelijk dat er in de zomermaanden een
terras is. In afwachting van een definitieve oplossing, wordt er
een terras aangelegd in de kleine groenzone, grenzend aan
de luifel en de voorgevel.

De Sint-Lambertuskerkstraat in Neeroeteren wordt na het
bouwverlof opgebroken, zodat er een nieuwe koker over de
Witbeek geplaatst kan worden. De werken worden uitgevoerd
door aannemer Kerkhofs vanaf 4 augustus 2015 (onmiddellijk
na het bouwverlof). De duur van de werken wordt geraamd
op 8 weken. De start van de werken is vertraagd, omdat onder
de Sint-Lambertuskerkstraat een groot aantal belangrijke
nutsleidingen liggen. De aannemers moeten daarom met
uiterste voorzichtigheid de overkapping vervangen. Een
aantal voorbereidende werken aan de nutsleidingen gebeurt
al voor het bouwverlof, zodat na het bouwverlof het eigenlijke
werk zeker van start kan gaan.
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De heraanleg van de Loerstraat - tussen de Burgemeester
Philipslaan en de Pelsersstraat/Capucienenstraat - wordt in de
tweede helft van dit jaar afgerond. De straat zal gelijkaardig
als het begin van de Pelsersstraat aangelegd worden met
kleiklinkers. Het aanbestedingsdossier werd besproken
tijdens de gemeenteraad van 1 juni 2015.
Aan de voorgevel van Cultuurcentrum Achterolmen
wordt een buitenterras aangelegd. Het Theatercafé ‘t Derde
Balkon heeft sinds begin dit jaar een nieuwe uitbater. Om de

werken Sint-Lambertuskerkstraat

Kelly Poukens brengt La Voix
Humaine als eindexamen
De Maaseiker sopraan Kelly Poukens heeft haar vijfjarige masteropleiding klassieke
zang aan het Lemmensinstituut in Leuven op een bijzondere manier beëindigd. Ze
bracht in een voorstelling met meer dan tweehonderd toeschouwers en een jury
‘La Voix Humaine’, een monoloog van Jean Cocteau uit 1930. De voorstelling, die in
première ging in Cultuurcentrum Achterolmen, was een waar succes. Het publiek
bedacht haar dan ook met een staande ovatie, en de jury kende haar de grootste
onderscheiding toe.
Het staat vast dat Kelly Poukens geen gewone zangeres is. Naast zo veel mogelijk
mensen ontroeren met haar stem wil ze vooral nieuw leven blazen in de klassieke
muziek.

Zondag 14 juni 2015
Wandelevenement Bergerven
De wandelgebieden Bergerven, Schootsheide en Dornerheide waren na 20 jaar erg aan vernieuwing toe. In samenspraak
met alle betrokkenen zijn de routes grondig onder de loep
genomen en aangepast.
8 vernieuwde routes, variërend van 2 tot 15 km, zullen het
wandelgebied ‘Bergerven’ vormen en worden toegevoegd
aan het wandelaanbod van de Hoge Kempen. Een handige
wandelkaart helpt je op weg en geeft meer info over het
gebied. Af en toe moet er flink geklommen worden op deze
uitloper van het Kempens Plateau. De voormalige grindwinningen, omgevormd tot meren waar de natuur zich goed
thuis voelt, zorgen voor een inspirerend landschap van rust
en stilte. Grote grazers worden hier ingezet door Limburgs
Landschap om mee te helpen aan het beheer van dit gebied.
We nodigen de inwoners van Maaseik en Dilsen-Stokkem
graag uit op zondag 14 juni om samen op ontdekking te
gaan in het vernieuwde wandelgebied Bergerven.

Wanneer?
Zondag 14 juni – van 13.00 tot 18.00 uur (vrij vertrek)
Waar?
Startplaats Neeroeteren, Ketelstraat, 3680 Maaseik: wandelingen 7 km en 14,7 km
Startplaats Kapel van de Weerstand, Brugstraat, 3650 DilsenStokkem: wandelingen 2,7 km, 7 km en 14,7 km
Tip!
Kom met de fiets! Je vindt beide startplekken tussen knooppunten 37 en 43 van het Fietsroutenetwerk Kempen en Maasland. Het belooft alvast een gezellige namiddag te worden!
Info: Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw
T. 089 65 56 65 - E. info@rlkm.be - www.nationaalpark.be

We presenteren voor deze feestelijke dag graag 3 suggestieroutes: 2,7 km, 7 km, 14,7 km. De wandeling van 2,7 km is
ook geschikt voor buggy’s en rolstoelen en vertrekt vanuit de
startplaats Kapel van de Weerstand (Dilsen-Stokkem).
Onderweg staan de medewerkers van Maaseik, Dilsen-Stokkem, Limburgs Landschap, Natuurpunt, het Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij klaar met enkele
leuke weetjes over de kwaliteiten van deze groene parel.
Aan de zuidrand van het water kan je even op adem komen in
het ‘Natuurcafé’ en genieten van een verfrissend drankje en
lekkere versnaperingen.
De vernieuwing van het wandelgebied Bergerven werd financieel mogelijk gemaakt dankzij Toerisme Vlaanderen,
Stad Maaseik, Stad Dilsen-Stokkem en het Agentschap voor
Natuur & Bos.
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De Big Jump in Maaseik: betere waterkwaliteit leidt tot verhoogd visbestand
Op zondag 12 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in
beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump
(www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Maaseik organiseert Natuurpunt een springplaats in de Maas aan de Nederlandse oever, op grondgebied van de gemeente Roosteren.
Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump
zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door
80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te
zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk
zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en
waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een
aantal jaren een betere waterkwaliteit.
Rijke vispopulatie
De Maas heeft een goede kwaliteit t.h.v. Maaseik. Tijdens de
laatste bevissing werden meer dan 31 verschillende vissoorten aangetroffen, waaronder de ernstig bedreigde elrits, paling, sneep, barbeel, beekforel, donderpad, serpeling en de
winde. De Maas is ook rijk aan macro-invertebraten: zo komen
hier de larven van schietmotten en eendagsvliegen voor, die
beiden zeer gevoelig zijn voor vervuiling.
De waterzuiveringsinfrastructuur van Maasmechelen, DilsenStokkem, Maaseik en Kinrooi langsheen de Maas zijn reeds
enige tijd goed uitgebouwd. Aquafin voert echter continu
afkoppelings- en optimalisatieprojecten door in deze regio.
Zo werd er regenweerafvoer aangelegd in de Burgemeester
Philipslaan en een nieuw verzamelriool gebouwd parallel met
de Bosbeek.

Oproep Werkgroep Documentatie Maaseik
De werkgroep is op zoek naar
de namen van de vroegere
rijkswachters op de foto. Wie
staat (of zit) er allemaal op?
Wanneer en waar werd deze
foto gemaakt en wat was de
aanleiding? Graag reacties
op onderstaand adres.
Werkgroep Documentatie
Maaseik, Kleine Kerkstraat
30, 3680 Maaseik.
E. werkgroep@maaseik.be http://sites.google.com/site/
dcmaaseik
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De groeëte mëzeikër diksjënaer in wording
DGMD, een encyclopedisch dialectisch leeswoordenboek – een
nieuwe formule en een
idee van de maker – is
een twee-enig concept:
in de ca. 13.000 lemmata poogt hij namelijk
het Maaseiker leven van
grosso modo de laatste
twee eeuwen te integreren in het Maaseiker
taalgoed van de laatste

honderd jaar.
In dit lijvig boek, door een Vlaams topdialectoloog nu al geprezen en een ‘dialectmijlpaal’ genoemd, mag een levensfacet als ‘eten en drinken’ – zeker in een stad van lekkerbekken
– uiteraard niet ontbreken.
Als voorbeeld vind je hieronder het titelwoord ‘SLÓK’. Ken je
nog andere soorten snoep uit de tijd van toen, dan kan je die
mailen naar de maker theokees2@gmail.com die bij voorbaat
dank zegt.
SLÓK,
I (m.; g. mv.; g. dim.) [Oud-Noors snopa, NederDuits snopen (snoepen)],
1 snoep, snoepgoed: saer ’t bëgin van de
16de ieëw zeen we hi-j slók goeën make van
reetsókkër en saer de twieëde hölf van de 18de
ieëw hoeële we de sókkër vuur dae slók ówt
sókkërkroeëte;
2 ruim driekwart eeuw geleden kochten
Maaseiker kinderen ‘SLÓK’ in ‘De Rattëval’:
kraege Mëzeikër kènjër zoe’n tachëtig jaor gëlieëje slókgéld(sj), waat neet al te dèk ’t gëval
waas, dén ginge ze oppe Bosstraot nao ‘De
Rattëval’, woe ze koste keezën ówt stómpe,
lékstékke, nistëls di-j ouch haosbèngële waerde gëneump en di-j van klis woeëre gëmaak,
kien(d)sjëskak (sókkërboeëne), sjóklaat in zilvërpëpeer, babbëlaerën in ’n tujtsje [D. (reg.)
eine Tute, Hd. eine Tüte)], niknékskes, kermélle,
zeuthout vuur op te zabbërën en good vuur d’n
doeërs, spek (nae, neet van e vérke), sjieklèt,
heitzékskes en nëteurlik zjipkës (zjuupkës).
Woeërste van ri-jke kómaaf, dén koste diech
ouch maspin [uitspr. als in ’t Fr. massepain]
en noega pérmeteere. De lékkerste kermélle
woeëre de Veurnëse babbëlutte, di-j van boeëtër en hoeëning woeëre gëmaak. Krabbie(j)
a, dae ’n brówn of greun kleur haw en good
waas vuur d’n hoos, kostën allein koupën oppe
jaormêrt bi-j ’ne krabbie(j)a (Afrikaan), dae d’n
hieëlën ti-jd ‘lékka, lékka’ reupde (rieëp). Neet
te vërgieëtën is de sinthoutskook, d’n dèkstën
ti-jd klis gëneump, woe klissaâp van waerde
gëmaak en woe de kènjër sjujmke van trokke
[Al deze soorten snoep vindt u in DGMD onder
de betreffende lemma’s];
3 (samenst.) Mëzeikër slóknaze, ouch slókkërs,
slókpénsen of slókmówle gëneump, zujste väöl
in slókwinkëls, aan slókottoomate, aan slókaafdeilingën of aan slókkraome, woe ’t watër hun
van al det slókgood ówt de mónd dri-jf (löp);

II (m.; -ke; slukske),
1 (m.b.t. één keer slikken) slok: in twieë slókkën haw de zówplap z’n pint laeg (ówt);
2 [Hd. Schluck], teug: suppëntaere (nippend) drènkën is mèt
klein slukskës (teugjes) drènke;
3 (samenst.) slókdérm: (fig.) ’ne boeënëstaak, ’ne lange zwikzwak, ’n gaerd of ’n lang lat van twieë maetër di-j (dae) zoe
magër is es ’ne sprènkhaan of ’ne reipësprèngër, neume we
ouch ’ne slókdérm.
Ter vergelijking vindt u hieronder het lemma ‘SLÓK’, zoals
uitgewerkt in de bekende ‘Túngërsë Dïksjënêer’ (Tongerse
spelling; let op de vele diakritische tekens) van de gerenommeerde dialectoloog André Stevens (1913-2001). Qua verstrekte gegevens is ook deze dictionaire een gemiddelde van
het leeuwendeel van de dialectwoordenboeken.
I snoep → snoep: zn. m.; z. mv.: snoep (wat gesnoept wordt),
zoals suikergoed; zie ook snoeppë.
II slok → sloek (sl.) zn. m.; mv. slük: slok.
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Commerciële Inspiratie voor lokale ondernemers
We zitten middenin een retailrevolutie. De technologie verandert zienderogen, de impact van sociale media en e-commerce nemen toe. Ook de consument verandert. Hij wordt
grijzer, koopt en vergelijkt online, is prijsbewuster en steeds
meer een marketeer. Voor ondernemers is het niet altijd makkelijk om met deze uitdagingen om te gaan.
Je vraagt je misschien af hoe je zaak er in 2025 zal uitzien. ‘Zal
mijn fysieke winkel nog bestaan?’, ‘Hoe moet ik omgaan met
sociale media of e-commerce?’.
Om je te ondersteunen, lanceert de Vlaamse Overheid voor
de tweede maal in samenwerking met de stad Maaseik, UNIZO en wes research & strategy “Commerciële Inspiratie”. Dit
project wil gevestigde detailhandelaars, horeca-uitbaters en
dienstverleners via een individueel inspiratietraject aanzet-

Eric Deckers

ten om na te denken over de toekomst van hun zaak binnen
het snel evoluerend detailhandelslandschap. Elke ondernemer krijgt een persoonlijke coach toegewezen die wordt bijgestaan door een team van experten. Geïnspireerd door de
trends die de detailhandel en horecasector beïnvloeden, worden vernieuwende en (financieel) haalbare acties op maat
van de zaak uitgewerkt.
Er kunnen een 10-tal zaken uit Maaseik deelnemen. Zo ontstaat een creatieve en dynamische sfeer. Dit draagt bij aan
kernversterking en zal de handel en het aangename winkelgevoel in onze stad ten goede komen.
Benieuwd naar dit project? In september 2015 volgt een infosessie in Maaseik. Voor meer informatie kan je ondertussen
terecht op de website www.commercieleinspiratie.be.

Voorzitter

UNIZO Maaseik

Koningin Astridlaan 15 • 3680 MAASEIK
Tel 089/56 81 36 • Fax 089/56 87 89
ericdeckers@skynet.be • www.unizo.be/maaseik

Centrummanagement blaast Maaseiker
handel nieuw leven in

Op 21 mei gaven handelaars en de Stad Maaseik het startschot voor de vzw Centrummanagement Maaseik Eyckerstede. De nieuwe vzw zal lokale initiatieven organiseren om
de handel en economie in de binnenstad te bevorderen. De
lancering ging gepaard met een startevenement in Kasteel
Wurfeld.
Deze nieuwe dynamiek in het Maaseiker handelsleven ontstond drie jaar geleden, toen een afgeladen Zaal Van Eyck vol
zat met mensen die er opnieuw ‘goesting’ in hadden. Goesting om Maaseik terug een smoel te geven, goesting om aan
bezoekers onze ‘parel aan de Maas’ te laten zien. Stad en handelaars grepen deze positieve energie aan en werkten een
strategisch commercieel plan uit, ook gekend als het 24-puntenplan. Dat zal Maaseik helpen om volledig mee te zijn in
het steeds veranderende handelslandschap. ‘De stad Maaseik
heeft hiervoor de nodige budgetten voorzien in de meerjarenplanning’, aldus bevoegd schepen Kevin Drees.
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De voorbije maanden werd er hard
gewerkt om het 24-puntenplan te
vertalen naar een marketing- en
communicatieplan. Nele Pieters
en Stefanie Duval, beiden getalenteerde marketeers, zullen dit plan
uitvoeren, en stelden tijdens het
event van 21 mei alvast enkele verrassende initiatieven voor aan de
handelaars. Het meest in het oog
springend is het nieuwe logo, waarmee de handelaars voortaan naar buiten zullen komen.
De klanten zullen de inspanningen van de handelaars en de

vzw Centrum Management Maaseik Eyckerstede merken vanaf september 2015. Dan start de mediacampagne en komt
er een website van alle handelaars in het kernwinkelgebied
Maaseik online.
Info:
vzw Centrummanagement Maaseik Eyckerstede
Yves Locht, voorzitter, Bosstraat 12, 3680 Maaseik
www.facebook.com/inmaaseik

“Fundels”: digitale, interactieve geanimeerde prentenboeken voor kleuters! Fundels brengen prentenboeken tot leven. Het zijn “bundels vol FUN”, met geanimeerde versies
van boeken, aangevuld met leuke spelletjes en doe-activiteiten voor kinderen tussen drie en zeven jaar. Deze spelletjes en oefeningen zijn allemaal opgebouwd rond het verhaal en de figuren in het boekje. Zij vormen een aanvulling
op het originele prentenboek dat centraal blijft staan. Door
bewegende beelden, muziek en gesproken tekst te combineren met het papieren boek wordt de taalontwikkeling
van kinderen extra gestimuleerd. Ook in de klas kunnen de
Fundels gebruikt worden om samen te luisteren en te kijken
naar het verhaal.
De bib van Maaseik heeft een abonnement op deze digitale
Fundels genomen. Dit betekent dat je binnenkort als geregistreerde bibliotheekgebruiker fundels prentenboeken
kan uitlenen.
Wat kan je met Fundels allemaal doen?
▪▪ Lezen in het boek waarbij de tekst kan worden
voorgelezen en ondertiteld, in verschillende talen
▪▪ Een geanimeerde versie van het boek bekijken, in
verschillende talen
▪▪ Tekeningen maken en kleurplaten inkleuren
▪▪ Spelletjes spelen waarin de figuren uit het boek
tevoorschijn komen
▪▪ Knutselwerkjes maken aan de hand van uitgeschreven
knutselactiviteiten
▪▪ Je eigen filmpjes maken op basis van de
achtergrondplaten en figuren uit het boek

Hoe werkt het?
Stap 1 : Download de Fundels-app via de App Store of
Google Play Store
of
Stap 1: installeer de Fundels-toepassing op je pc, tablet of
smartphone
Stap 2 : Klik op het "de bib"-logo
Stap 3 : Meld je aan met je Mijn Bibliotheek-account
Stap 4 : Kies het boekje dat je wil lenen
Stap 5 : Het boekje wordt gedownload op je toestel
Welke apparatuur heb je nodig om gebruik te maken van
Fundels Prentenboeken?
Je hebt één van de volgende toestellen nodig:
▪▪ een tablet/smartphone die draait op Apple (iOS 6.0 of
recenter)
▪▪ een tablet/smartphone die draait op Android (Android
4.0 of recenter)
▪▪ een pc (Windows XP of recenter)

bibliotheek

Binnenkort in de bib

Je hebt een Internet of wifi-verbinding nodig om je aan te
melden en/of een keuze te maken uit het Fundels-aanbod
en de Fundel te downloaden. Eenmaal je een Fundel hebt
gedownload, heb je geen internetverbinding meer nodig
om die Fundel te gebruiken. Elke geregistreerde bibliotheekgebruiker kan per jaar gratis 7 Fundels uitlenen. De
uitleentermijn is vier weken en geleende fundels kan je ook
offline gebruiken, eenmaal gedownload op je toestel. Voor
verdere praktische info over Fundels kan je terecht in de bibliotheek of op http://maaseik.bibliotheek.be
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Schat van Vlieg

Gezocht: luistergrage oortjes!

Vind de Schat van Vlieg in
de bibliotheek van Maaseik en Neeroeteren, en
ontdek het leven zoals
het klinkt

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.

Vlieg verstopt vanaf 27 juni
meer dan 200 schatkisten
in musea, bibs, kastelen,
festivalterreinen en nog
veel meer verrassende
plekken in Vlaanderen.
Ook in de bibliotheken van
Maaseik en Neeroeteren
verstopt Vlieg schatkisten!
Ga tussen 27 juni en 30 augustus op zoek naar deze schat tussen de geluiden in de bibliotheken van
Maaseik en Neeroeteren!.
Vind jij de schatkist, dan gaat er een wereld van geluid voor je open. En
bovendien maak je kans op klinkende prijzen!
Meer info: http://UiTmetVlieg.be/schattenjacht

De voorleesnamiddagen vinden telkens
plaats van 14.00 tot 15.00 uur in de jeugdafdeling. Deelname is gratis, alle kindjes vanaf
de 2de kleuterklas tot het 2de leerjaar zijn
welkom. Papa, mama, opa, oma, … kunnen
ondertussen wat rondsnuffelen in de bib of
zich gezellig nestelen in de leeszaal met een
boek, tijdschrift of krant. Meer info: 089 564
074 of maaseik@bibliotheek.be
Volgende afspraak: woensdag 24 juni 2015
Tijdens de zomermaanden organiseren we
geen voorleesuurtjes. In september nemen
we de draad weer op!

Knap recy-KLEREN
Op zaterdag 22 augustus van 10.00 tot 12.00 uur organiseert de bibliotheek i.s.m.
Opvoedingswinkel Maasland een workshop “Recy-KLEREN kan je leren”.
Verzamel oude, versleten kleren en geef ze een tweede leven als vaasje of rugzak.
In de weer met schaar en lijm geven we je ondertussen heel wat tips en weetjes
mee. Dit is een workshop waar echt iedereen kan proberen en iets bijleren.
Er wordt een kinderhoekje voorzien waar volop geknutseld en gekleurd kan worden, dus alle kinderen zijn welkom met hun mama’s!
Wil je creatief bezig zijn in gezelschap, reserveer je plaatsje bij info@opvoedingswinkelmaasland.be of 0474 300 300.

Digihulp in de bib
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Zit je met concrete vragen over je computer, tablet of smartphone? Loop je ergens vast? Gaat er iets niet zoals jij het wil? Of ben je vergeten hoe iets ook al
weer ging? Elke laatste donderdag van de maand kan je in de voormiddag bij
ons terecht voor persoonlijke hulp. Ook voor de werking van de bibliotheekcatalogus, online verlengen en reserveren en ons digitaal krantenarchief staan we
voor je klaar. 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 25 juni 2015 van 10.00 en 12.00 uur

Tentoonstelling ‘Lezen en schrijven met Anne Frank’
Een
reizende,
educatieve
tentoonstelling voor kinderen vanaf 9
jaar
CC Neeroeteren
Lezen en schrijven horen bij elkaar. Deze
reizende tentoonstelling met actieve
workshop voor kinderen laat dit zien aan
de hand van het verhaal van Anne Frank.
Anne las veel boeken en schreef naast
haar dagboek ook in een verhaaltjesboek
en mooie zinnen boek.
De tentoonstelling geeft een beknopt
overzicht van het leven van de familie
Frank en de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog. Bovendien maken de
bezoekers kennis met teksten die Anne
Frank schreef tijdens de twee jaar die
zij doorbracht in de schuilplek aan
de Amsterdamse Prinsengracht. De
geschiedenis, het leven en de dood van
Anne Frank vormen een zeer krachtig middel om op een herkenbare manier voor en met kinderen menselijk leed, veroorzaakt
door andere mensen, bespreekbaar te maken en zo te werken aan een houding van actief respect!
Je kan deze tentoonstelling nog bezoeken tot 14 juni 2015!
Openingsuren:
Maandag t.e.m. vrijdag: 9.00 – 12.00 / 13.00 – 16 uur (donderdag tot 18.00 uur)
Zondag: 10.00 – 12.00 uur

Verkoop afgevoerde boeken, cd’s, dvd’s en
tijdschriften
Zaterdag 6 juni 2015 van
10.00 tot 15.00 uur
Bib Maaseik
Rep je naar de bib en maak
je keuze uit honderden
boeken, cd’s, dvd’s en
tijdschriftenpakketten. Alle
afgevoerde materialen uit
de
volwassenenafdeling
gaan de deur uit aan
1,00
euro/stuk.
Voor
afgevoerde collecties uit de
jeugdafdeling betaal je 0,50
euro/stuk.

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

Openbare bibliotheek
Bleumerstraat 68 - 3680 Maaseik
T. 089/564 074
E. maaseik@bibliotheek.be
I. www.maaseik.be
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Cultuurcentrum Achterolmen
Cursusaanbod 2015-2016
Voor meer kan je terecht bij de vermelde contactpersonen.
Verenigingen die met meerdere leden wensen in te schrijven:
gelieve het aantal personen gebundeld in te schrijven. Wacht
niet tot 1 september 2015 want dan is de cursus misschien
al begonnen of volzet! Aanbod in samenwerking met de
vereniging Cursuswerking Maaseik.
Taallessen worden op verschillende niveaus gegeven zodat je
steeds kan instappen op het niveau dat voor jou best geschikt
is.

Algemeen tekenen en schilderen
Op dinsdagavond vanaf 6 oktober 2015
woensdagvoormiddag vanaf 7 oktober 2015

en/of

op

Schildertechnieken uit de 15de eeuw: Van Eyck en de
Vlaamse primitieven
Data te bepalen in overleg met de geïnteresseerden
Kunstgeschiedenis: De Kunst van het Maken
Op woensdagavond vanaf 14 oktober 2015

Engels
op woensdagvoormiddag vanaf 7 oktober 2015
Giny Bouwmans giny@plain-english.nl tel. 0031(0)621 556
564

Kunstgeschiedenis: Hoog-renaissance en Hervormingen
Op donderdagavond vanaf 15 oktober 2015
Jan Bustin bustin.co@t-online.de of info@janbustin.nl tel.
0049(0)2456 508 394 of 0031(0)620 504 394

Frans
Diverse proeflessen overdag op maandag 14 en dinsdag 15
september 2015.
De cursusreeksen starten vanaf maandag 21 september 2015
tussen 8.30 en 15.15 uur en op dinsdag 22 september 2015
van 9 tot 11 uur.
René Bouts tel. 0032(0)11 87 33 84 (elke woensdag- en
vrijdagavond tussen 18u. en 21 u.)
Inschrijven kan ook na de proefles.

Iconen schilderen
Acht lessen op woensdagavond vanaf 28 oktober 2015
Leon Joosten leonjoosten@hotmail.com tel. 0031(0)434 093
459 of 0031(0)631 919 260

Duits
Op dinsdagvoormiddag vanaf 6 oktober 2015
Veronika Lewenstein veronika.lewenstein@yahoo.de tel.
0032(0)89 23 58 61 of 0032(0)472 91 88 35
Portugees
Op dinsdagavond vanaf 6 oktober 2015
Sula da Silva info@portuguesnaholanda.nl tel. 0031(0)475 48
74 71 of 0031(0)623 429 200
Catalaans en/of Spaans
Op woensdag voor- en/of namiddag vanaf 2 september 2015
Taalreis naar Valencia
Julia Bertomeu j5bm@hotmail.com tel. 0031(0)640 797 979
www.blanc-i-negre-atelier.webs.com
Spaanse literatuur en cultuur
Op dinsdagnamiddag vanaf 6 oktober 2015
Mathieu Slootmakers mathieu.slootmakers@telenet.be tel.
0032(0)89 56 42 69
Workshops wolvilten
Op woensdagavond 7, 14 en 21 oktober en 18 november
2015
Alice Goossens alice.goossens@freeler.nl
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Initiatie in de Jazz
Tien sessies op vrijdagavond vanaf 19 februari 2016
Greetje
Meuris
greetvandesjruur@hotmail.com
0032(0)478 30 75 61

tel.

Flamenco
Op woensdagavond vanaf 9 september 2015
Selene Driessen seleneanneroza@hotmail.com tel. 0032(0)470
61 60 21

Yoga
Op woensdagvoormiddag en/of vrijdagavond vanaf 2 en 4
september 2015
Etienne Moors etienne.moors@yogacentrumgenk.be tel.
0032(0)89 363 962 of 0032(0)478 29 51 99

Bridge
Op dinsdagavond vanaf 22 september in het Ontmoetingshuis
van Voorshoven
Alida Segers alidasegers@hotmail.com tel. 0032(0)479 48 17
25
EHBO-opleiding voor verenigingen en vrijwilligers:
Data te bepalen in overleg met de geïnteresseerden.
▪▪ Reanimatie en defibrileren
▪▪ Eerste Hulp bij verkeersongevallen
▪▪ Eerste Hulp op zomervakantie
▪▪ Eerste Hulp bij alcohol- en drugsincidenten
▪▪ Preventie en Eerste Hulp bij CO-vergiftiging
▪▪ Eerste Hulp bij Sportongevallen
▪▪ Eerste hulp bij huis- tuin- en keukenongevallen
▪▪ Themales: Drugs en alcohol
▪▪ Eerste Hulp in 4 stappen
▪▪ Eerste Hulp voor ouderen: thema ouderen
▪▪ Eerste Hulp voor ouderen: thema kleinkinderen
Rode Kruis: Raoul Kuypers raoul.kuypers@telenet.be tel.
0032(0)478 64 77 75

Workshop familieopstellingen
op donderdag 5 november 2015 om 19 uur
www.opstellingenlimburg.be
Etienne Moors info@opstellingenlimburg.be tel. 0032(0)478
295 199
Afslanken (individuele begeleiding) en/of SurinaamsJavaanse kookworkshops
Op 5 dinsdagavonden vanaf 6 oktober 2015
Denise Boer cambridgeweightplan_kinrooi@outlook.com
tel. 0032(0)499 72 04 20 of tel. 0031(0)642 454 244
Wijn leren proeven
Op woensdagavond voor beginners op 7, 14 en 21 oktober
2015 en vervolgcursus (gevorderden) op 9, 16 en 23 maart
2016
Paul Van Dinter paul@vandinter.be tel. 0032(0)89 75 46 95

Diverse computerlessen
▪▪ Hoe onderhoud ik mijn computer?
Op donderdagavond 8 & 15/10/2015.
▪▪ Windows 8/10 voor beginners
Overdag op donderdag 24/9, 1, 8 en 15/10/2015 of op
28/1, 4, 18 en 25/2/2016
▪▪ Foto’s organiseren op PC
Op donderdagavond 12 en 19/11/2015
▪▪ Je eigen digitale fotoalbum maken
Op donderdagavond 4 en 18/2/2016
▪▪ Naamkaartjes (etiketten) en uitnodigingen maken met
Word
Op donderdagavond 3 en 10/12/2015
▪▪ Gratis telefoneren en Kopen en verkopen
Op donderdagavond 10 en 17/3/2016
Guido Schrooten jgs@scarlet.be tel.0032(0)499 10 99 23
Onderstaand aanbod loopt in samenwerking met
Vormingplus Limburg
Voor meer info kan je terecht bij www.vormingpluslimburg.
be tel. 0032(0)11 56 01 00. Wacht niet tot 1 september 2015
want dan is de cursus misschien al begonnen of volzet!
▪▪ Zelf je sushi leren maken
▪▪ Filmmuziek
▪▪ Te voet naar Santiago de Compostella
▪▪ Slaapstoornissen en slaaptraining
▪▪ Alles wat je altijd al wilde weten over hoofdpijn
▪▪ Zelf je belastingbrief invullen, ook via taks-on-web
▪▪ Eenvoudig geld besparen
▪▪ Succesvolle initiatieven voor je buurt
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150 jaar standbeeld Jan en Hubert van Eyck
Het afgelopen jaar stond in het teken van de honderdvijftigste verjaardag van het standbeeld van de gebroeders van Eyck op de
Markt. Onze scholen en hun leerkrachten speelden hierop in en organiseerden een waaier aan workshops: verkleedpartijen, schilderkunst, knutselen, popart, graffiti, affiche’s, ...
Deelnemende scholen:
▪▪ Campus Harlindis en Relindis, Eerste graadsschool Maaseik
▪▪ Campus VanEyck, Middenschool
▪▪ Campus VanEyck, Atheneum
▪▪ Campus Van Eyck, Technisch Atheneum
▪▪ Vrije Lagere school De Boomgaard
▪▪ Basisschool Oeterveld
▪▪ Basisschool De Sprong
▪▪ Basisschool De Springplank
▪▪ Stedelijke Academie voor Kunsten Maaseik
De volledige fotoreportage kan je bekijken op vaneyckmaaseik.be.
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“Natuurgebieden zijn geen eilandjes. Dankzij
de Duinengordel wordt er samengewerkt.”
Het project Duinengordel ijvert voor landduinherstel. Het in
ere herstellen van een uitgestrekte strook van zowat zes kilometer duinen van Opglabbeek tot in Opitter. Een ambitieuze
missie die een minutieuze uitvoering op het terrein vereist.
Hierin spelen boswachters Karel Flipkens en Wilfried Martens
een cruciale rol. Ze zijn de ogen en de handen van het projectbureau Duinengordel. Zij weten wat er leeft in het gebied
en kennen het terrein op hun duimpje. Kortom: het zijn de
perfecte ambassadeurs voor de Duinengordel! Tijd om hen
aan u voor te stellen.
In 1999 maakte Wilfried Martens zijn jongensdroom waar.
Hij kon boswachter worden. De horeca liet hij achter zich en
stortte zich volledig op dit nieuwe avontuur. “Mijn vader was
houtvester. De liefde voor de natuur werd me met de paplepel ingegeven. Ik twijfelde geen seconde.” Ook bij Karel Flipkens ontwikkelde zich al vroeg een speciale band met al wat
groen is. “Als kind woonde ik vlakbij de Duinengordel. Daar
bracht ik een heel groot deel van mijn tijd door. Ik heb véél in
het groen gespeeld!”
Zoveel jaren later kregen Karel en Wilfried de kans om van
hun passie hun beroep te maken. “Ik ben intussen al 17 jaar
boswachter in dit gebied. Ik vind het geweldig dat ik buiten
bezig ben.” zegt Karel. “Mijn favoriete plekje? Dat zijn de vennen.” De ogen van Wilfried glinsteren als hij vertelt over de
Oudsberg. “De duinen en graslanden vind ik werkelijk prachtig!” Wilfried bestudeert graag insecten, zoals de wilde zandbij. “Doordat we het duinenlandschap opnieuw herstellen,
krijgen dergelijke zeldzame insectensoorten meer overlevingskansen. En dat vind ik fantastisch!”
Boswachters hebben een heel gevarieerde job met veel verantwoordelijkheid. Als er gewerkt wordt in het gebied, zien
de boswachters erop toe dat alles correct gebeurt. Wilfried:
“De herstelwerken aan de Oudsberg heb ik volledig gecoördineerd. Ik duid zelf de zones aan waar gekapt en geplagd
wordt.” En ook Karel kreeg onlangs een groot project op zijn
bord. “De herstelwerken aan het Schaapsven waren een grote
onderneming. Ik zag toe op de werken en gaf advies. Maar
alles gebeurde natuurlijk in samenspraak met specialisten.”
Wilfried en Karel zijn als boswachter ook toezichthouder. “Dat
is het minst leuke aan onze job.” zegt Karel. “Maar als ik een
overtreding vaststel, moet ik ingrijpen. Sommigen reageren
begripvol, anderen niet.” De boswachters proberen daarom
ook in te zetten op sensibilisering. “De eerste stap is natuurlijk
op een vriendelijke manier de mensen aanspreken. Wij zijn
zeker niet de boemannen zoals boswachters soms gezien
worden.” zegt Wilfried. “Ik zet ook projecten op, zoals een bijenhuis naast de Geuzenbaan, om mensen iets bij te leren over
de natuur.” Daarnaast nodigt Wilfried elk jaar verschillende
scholen uit naar het gebied. “De kinderen zijn altijd razend
enthousiast! Ik hoop dat zij op latere leeftijd die liefde voor de
natuur behouden. Elk stapje dat ik kan zetten in een positieve
richting, is er eentje.”
De boswachters zijn ambassadeurs van de Duinengordel. “Ik
vind het zeer positief dat dankzij het project, de gemeenten
grensoverschrijdend samenwerken. Vroeger was het elke
gemeente voor zich. Ieder beheerde zijn eigen bossen. Maar
natuurgebieden zijn geen eilandjes, ze hangen samen. Het is

goed dat alle gemeenten samen met de Duinengordel-partners nadenken over de uitdagingen.”
Meer info:

▪▪ Karel Flipkens: tel. 0479 67 95 08 (rechts op foto)
▪▪ Wilfried Martens: tel. 0479 79 93 64 (links op foto)

Activiteiten in de Duinengordel

6 juni 2015
Opening mountainbikenetwerk Hoge Kempen Duinengordel
Hou je van avontuurlijk fietsen in een prachtig landschap?
Kom dan op 6 juni naar Camping Zavelbos in Opoeteren. Vanaf 8 uur tot 12 uur kan je de toertocht van 20 of 40 kilometer
starten (inschrijven niet nodig).
Vanaf 8.00 u. | Gratis deelname aan toertocht | Camping Zavelbos, Kattebeekstraat 1 in Opoeteren | Info: www.duinengordel.be/agenda

28 juni 2015
Wandeling met gids Solterheide
In het noordoosten van de Duinengordel gaat het Kempens
Plateau over in de vlakte van Bocholt. Het hoogteverschil bedraagt hier maar liefst 25 m. Verschillende Kempense beken,
zoals bijvoorbeeld de Itterbeek, snijden een flinke geul in
de steile plateaurand. Door de bruuske insnijdingen van de
beken in de rand van het Kempens Plateau krijg je het gevoel alsof je omringd wordt door heuse “bergen”. Ontdek het
prachtige landschap! Laat je begeleiden door een deskundige Duinengordel-gids.
14.00 u. | € 2 (kinderen tot 12 jaar gratis) | Start: Orshof, Heymansweg 2 in Neerglabbeek | Info: www.duinengordel.be/
agenda

26 juli 2015
Wandeling met gids Oudsberg
De Oudsberg is een landduin die 30 tot 40 meter boven het
Kempens Plateau uitsteekt. Samen met de omliggende bossen en heidegebieden vormt dit het natuurreservaat “De
Oudsberg”, dat beheerd wordt door het Agentschap voor
Natuur en Bos. Het reservaat onderging de laatste jaren een
‘facelift’ om de biodiversiteit te verhogen.
14.00 u. | € 2 (kinderen tot 12 jaar gratis) | Start: Zavelbos, Kattebeekstraat 1 in Opoeteren, | Info: www.duinengordel.be/
agenda
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Zeg niet zomaar ‘bij’ tegen een bij
Er bestaan honderden soorten bijen in alle maten en vormen.
Naast de bekende honingbij zijn er nog vele soorten ‘wilde’
(of solitaire) bijen. Ze steken niet en zijn evenals de honingbij
onmisbaar voor het leven op aarde.

de dienst leefmilieu via milieu@maaseik.be of vind het online
via de zoekterm ‘bijenhotel maken’.

Je kent ongetwijfeld het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes. Bijen zorgen voor de bestuiving (bevruchting) van maar
liefst 70% van alle bloeiende planten. Ook voor een groot deel
van onze voedselplanten zijn er bijen nodig: maar liefst 30%
van de landbouwgewassen, wereldwijd, hebben bijen nodig
om vruchten en zaden te vormen. Bijen hebben het, door tal
van externe oorzaken, de laatste jaren steeds moeilijker om te
overleven. Wil je over 20 jaar nog appels, aardbeien en kersen
eten, de lavendel nog ruiken en bloemen in je tuin hebben?
Help dan de solitaire bijen en hang een bijenhotel op aan je
woning of in je tuin!
Wat?
Via een bijenhotel bied je huisvesting aan meerdere soorten
wilde of solitaire bijen aan. Solitaire bijen plaatsen een
bolletje verzameld stuifmeel in een van de gaatjes. Hierop
leggen ze een eitje. De larve die uit het eitje komt heeft
zo meteen voldoende voedsel en is volgroeid als al het
stuifmeel is opgegeten. Daarna zal de larve verpoppen. De
gedaanteverwisseling, verpopping naar volwassen insect,
gebeurt pas het volgend vliegseizoen. Elke solitaire bij heeft
zo zijn eigen nestpijpje. Het zijn geen sociale insecten, ze
leven niet in een kolonie. Slechts 1/3de van onze solitaire
bijen maakt gebruik van deze aangeboden nestgelegenheid.
2/3de van de solitaire bijen, o.a. de zandbijen, maken
gebruik van andere nestgelegenheid.
Zelf aan de slag
Bijenhotels of insectenhotels vind je in de Natuur.winkel,
alsook bij het Natuurhulpcentrum en bij diverse tuincentra,
maar je kan ze net zo goed zelf maken. Een insectenhotel
kan zowel klein en eenvoudig als groot zijn. Op de foto’s zie
je enkele voorbeelden. Meer inspiratie of richtlijnen nodig
om zelf een bijenhotel te bouwen, vraag een foldertje aan bij

Vlottentocht

zondag 9 augustus 2015
Dit jaar organiseert Jeugdhuis d’Ambi samen met kayakclub de Oeter voor de 5e
maal de vlottentocht. Dit jaar gaat de tocht
door op zondag 9 augustus. Net zoals de
voorbije jaren verwachten we opnieuw
meer dan 100 mensen die op de ZuidWillemsvaart strijden voor de felbegeerde
wisselbeker.
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Info:
Jeugddienst - Mark Claes
T. 089 41 06 52 - E. mark.claes@maaseik.be
www.facebook.com/jhdambi of via
mark.claes@maaseik.be

Tips voor het ophangen van het bijenhotel

▪▪ Bijenhotels richt je zoveel mogelijk naar het zuiden

en plaats je op een plek die veel zon krijgt. Bijen zijn
koudbloedig, ze houden van warmte en hebben de
ochtendzon nodig om op te warmen.
▪▪ Zorg ervoor dat het bijenhotel ook beschut is tegen
regen en wind. Onder een dakgoot of vensterbank
tegen een zuidgerichte muur is ideaal. Dit komt de bijen
tegemoet en zal je nestgelegenheid ook langer laten
meegaan.
▪▪ De ophangplaats is niet belangrijk; maar best niet te laag,
zodat mieren, katten en andere dieren er niet aankunnen
en bij regen ook geen opspattend water in het bijenhotel
komt. Manshoogte is handig om naar te kijken en je
vormt geen obstakel voor aan- en afvliegende bijen.
Bron: Natuurpunt

Doepas zomervakantie 2015
Praktisch
Inschrijven en aankopen van een Doepas kan
vanaf zaterdag 13 juni 2015 om 9.00 uur:
Jeugddienst Maaseik, Sportlaan 36, 3680
Maaseik
6-12 jaar: christel.martinet@maaseik.be
12-16 jaar: liesbeth.bleux@maaseik.be
Geen
telefonische
inschrijvingen.
De
inschrijving is definitief na betaling. Vermeld
de op- en afstapplaats bij de inschrijving!
Inschrijven=komen! Wil je toch annuleren,
bel dan tijdig af. Terugbetaling van het
inschrijvingsgeld kan enkel indien je minstens
7 dagen vooraf afzegt of op vertoon van een
doktersattest. Tijdens de activiteiten worden
foto’s gemaakt die later gebruikt kunnen
worden in onze publicaties. Als je liever niet
gefotografeerd wordt, vermeld dit dan bij
de inschrijving. Voor uitstappen naar het
buitenland moet je in het bezit zijn van een
Kids-ID. Je kan deze aan de begeleiding geven
bij aanmelding. Ook eventuele medicijnen
geef je aan de begeleiding, met vermelding
van naam van het kind, tijdstip van inname,
de dosering en eventuele opmerkingen. Laat
dure spullen (GSM, camera, computerspellen,
...) thuis. Materiële schade is niet verzekerd en
de Doepas is niet verantwoordelijk bij verlies
of beschadiging ervan! Als je extra zaken moet
meebrengen staat dit duidelijk vermeld bij de
activiteit. Overdrijf ook niet met het zakgeld,
want dat is absoluut NIET verplicht!
Kijk voor de volledige info op www.maaseik/
doepas.

Activiteiten voor kinderen van 6 tot 12 jaar

VALKENIER

woensdag 19 augustus 2015

HIPPE HEBBEDINGEN

vrijdag 21 augustus 2015

MOSKEE BEZOEK

dinsdag 25 augustus 2015

SLOTACTIVITEIT
BELEVENISOASE IRRLAND

donderdag 27 augustus 2015

STARTACTIVITEIT
VALDELUDO

donderdag 2 juli 2015

HANDIGE HANDJES
KLIEDERPARTY

maandag 6 juli 2015

PLANCKENDAEL

woensdag 8 juli 2015

LASERGAME

vrijdag 10 juli 2015

SPEELTUIN FORT WILLEM

maandag 13 juli 2015

STARTACTIVITEIT WALIBI

woensdag 1 juli 2015

SPITTER... SPETTER... SPAT

woensdag 15 juli 2015

DJ CURSUS

dinsdag 7 juli 2015

PLOPSA COO

donderdag 16 juli 2015

MOORDDINER

dinsdag 14 juli 2015

DOE-BOERDERIJ DE
STEENUIL

donderdag 23 juli 2015

FUNKY NAIL STUDIO

vrijdag 17 juli 2015

VISSEN

woensdag 29 juli 2015

PAINTBALL

woensdag 22 juli 2015

BLOTEVOETENPARK

donderdag 30 juli 2015

ACTION PARK KIEWIT

dinsdag 28 juli 2015

FOTOGRAFIE IS
KINDERSPEL

dinsdag 4 augustus 2015

TERHILLS CABLEPARK

woensdag 5 augustus 2015

RETRO GAMEN

woensdag 12 augustus 2015

KLEINE CHEF’S

donderdag 6 augustus 2015

KARTEN

dinsdag 18 augustus 2015

BMX’EN

dinsdag 11 augustus 2015

BIG CHEF’S

donderdag 20 augustus 2015

YUMBLE

donderdag 13 augustus 2015

HIPPE HEBBEDINGEN

maandag 24 augustus 2015

SLOTACTIVITEIT EFTELING

woensdag 26 augustus 2015

Activteiten 12-16 jaar
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Familiegroep
dementie Maaseik
Neem je zorgtaken op voor een persoon met dementie? Wil je hem of haar helpen en weet je niet
hoe er juist aan te beginnen? Wil je wat meer kennis
over wat je voor je zieke kan doen? Dan is onze FAMILIEGROEP DEMENTIE misschien iets voor jou. Je
leert bij uit de ervaring van lotgenoten, het is immers
belangrijk dat jij je ook goed voelt om deze zorg te
kunnen volhouden. Soms moet je verantwoordelijkheden opnemen en het is niet evident om in die rol
te stappen. Om die zorg te blijven volhouden zijn
niet alleen schouderklopjes essentieel, maar ook
kennis en kunde. En dan heb je soms nood aan iemand die je op weg helpt. In onze familiegroep kan
je die hulp vinden door te praten met lotgenoten
en samen ervaringen uit te wisselen over het zorgen
voor een persoon met dementie.
Waar?
Woonzorgcentrum de Maaspoorte, Sionstraat 21,
3680 Maaseik
Wanneer?
Elke derde maandag van de maand (tenzij dit een
feestdag is, dan wordt ’t de maandag erna) Inloop
vanaf 19.15 uur, Start om 19.30 uur en einde rond
21.00 uur.
Deelname is gratis, inschrijving is niet nodig.
Contactpersoon:
Miek Vandebergh, DAGG Maaseik
089/563894 Miek.vandebergh@dagg-cgg.be;
kristyhermans1992@gmail.com
In samenwerking met de Alzheimer Liga
Vlaanderen,het DAGG Maaseik en OCMW Maaseik.

Buurtbemiddeling is er ook voor jou
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Belemmert de overhangende boom van je buur het zicht op
je mooie tuin? Houdt de hond van je buurman je ’s nachts
wakker? Maken de kinderen van je bovenburen te veel lawaai? Ben je het met je buur niet eens over de afscheiding
van de tuin? Heb je ruzie met iemand uit de buurt? Word je
gepest door je buurvrouw? Misschien ging het vroeger beter
tussen jou en je buur? Heb je zelf al geprobeerd om het gesprek met je buurman of –vrouw aan te gaan, maar lijkt het
niet te lukken...?

politie of gerecht. Buurtbemiddeling komt evenmin tussen
als het gaat om strafrechtelijke feiten die al door een rechtbank behandeld worden. Met buurtbemiddeling kan je net
voorkomen dat de conflicten met je buur escaleren en zo bij
politie of gerecht terechtkomen. En dat is slechts een van de
vele voordelen die buurtbemiddeling te bieden heeft. Het is
daarnaast ook gratis en jullie werken samen aan een oplossing voor het geschil, een oplossing die zowel jij als je buur
aanvaardbaar vinden.

Op plekken waar mensen samen leven, werken, spelen en
ruimte delen zoals in een buurt of een wijk, kunnen conflicten
ontstaan. Klinken bovenstaande voorbeelden je ook herkenbaar in de oren? Dan is buurtbemiddeling misschien wel iets
voor jou! Buurtbemiddeling is er namelijk op gericht de communicatie met je buur te herstellen, het probleem bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar een oplossing die
voor alle partijen aanvaardbaar is.

Heb je interesse? Dan kan je contact opnemen met de dienst
buurtbemiddeling van Maaseik. Hier kan men je ook vertellen
hoe buurtbemiddeling precies zal verlopen en welke inbreng
er van jou verwacht wordt.

Let wel op, buurtbemiddeling wil niet in de plaats treden van

Ook Maaseik gelooft in de kracht van buurtbemiddeling. Voor
meer informatie kan je terecht bij de dienst buurtbemiddeling, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik, 089/56 05 69 of via email
op buurtbemiddeling@maaseik.be

Interview voorzitters seniorenverenigingen
'Kom erbij!' is het nieuwe
project van de dienst welzijn en de seniorenraad.
Met 'Kom erbij!' willen
we het thema eenzaamheid in de kijker zetten en
mensen mogelijkheden
bieden om uit de eenzaamheid te stappen. Wij
geven het woord aan de
voorzitters van seniorenverenigingen in Maaseik.
De verenigingen kunnen immers een grote rol
spelen in het doorbreken
van eenzaamheid. Deze
maand is het de beurt aan
Ziekenzorg Opoeteren. Voorzitter Mia Didden en ondervoorzitter Ria Flamant geven de antwoorden.
Sandra: Kunnen jullie je vereniging eens voorstellen?
Mia en Ria: Ziekenzorg Opoeteren is in 2002 opgericht. Er was
een vereniging nodig die de leemte kon opvullen na het verdwijnen van de vereniging van de mijnwerkers-brancardiers.
Onze leden kunnen instappen vanaf 75 jaar. Er hoeft geen lidgeld betaald te worden. Het kunnen chronisch zieke mensen
zijn, mensen die palliatief zijn, mensen met een beperking
(die dan ook jonger kunnen zijn dan 75), maar ook oudere
mensen die zich wat moeilijker kunnen verplaatsen. Eigenlijk is iedereen die dat wil welkom bij Ziekenzorg Opoeteren.
Onze grote troef zijn de huisbezoeken. Daarnaast organiseren
we gezellige ontmoetingen met Pasen, de Chronische-Ziekendag en met Kerstmis. Ook doen we uitstappen en bedevaarten, dit jaar naar Beauraing. Misschien, maar dat ligt nog
niet vast, doen we een sluizentocht bij Maasbracht. Fijne activiteiten verzinnen die niet te veel geld kosten is steeds een
grote uitdaging! Sinds 2004 hebben we een creaclub. Elke
vierde donderdag van de maand wordt in de namiddag fijn
samen gehandwerkt, ieder op zijn eigen tempo.
Sandra: Hoe zijn jullie zelf bij Ziekenzorg terechtgekomen?
Mia: Toen ik met pensioen ging zocht ik een zinvolle vrijetijdsinvulling. Ziekenzorg geeft me dat. Soms hebben zieke
mensen echt veel behoefte aan een helpende hand, aan iemand die prettige en moeilijke momenten met ze deelt. Als
vrijwilligster kan ik zieke mensen opnieuw of wat meer aan
het sociale leven laten deelnemen. Anderen gelukkig zien is
zelf gelukkig zijn.
Ria: Toen mijn man overleed, ben ik stilaan mee beginnen
helpen met Ziekenzorg. Zo ben ik er stukje bij beetje ingerold.
Sandra: Hoeveel leden hebben jullie op dit moment?
Mia en Ria: Op dit moment hebben we 314 leden.
Sandra: Dat is heel wat!
Mia en Ria: Ja, er zijn wel 18 mensen bij van Meeuwen-Gruitrode, maar het merendeel is van Opoeteren. Binnen deze grote groep zijn er 68 thuisgebonden zieke mensen, 30 mensen
met een beperking, 15 in het woonzorgcentrum, 108 80-plussers...

Sandra: Wat is volgens jullie de rol van seniorenverenigingen?
Mia en Ria: Vooral het leven van de leden wat aangenamer
maken, en mensen uit de eenzaamheid te halen. We verspreiden informatie, bv. de Gids bij levenseinde en overlijden; we
helpen bij de papierwinkel, we verwijzen door naar de juiste
diensten. Wij doen heel veel ervaring op door te praten met
zieke mensen, en wij geven die opgedane kennis ook weer
door. Gelukkig mogen we rekenen op ondersteuning van
Ziekenzorg CM, met een kwaliteitsvol vormingsaanbod. Die
ondersteuning van toegewijde beroepskrachten is erg waardevol. Ziekenzorgwerk is zorg dragen met een groot hart, met
open handen, met ogen vol warmte, met een luisterend oor.
Sandra: Weten jullie altijd iets te vertellen bij de mensen op
huisbezoek? Dat lijkt me niet makkelijk!
Mia en Ria: Ach dat lukt wel. Sommige mensen volgen de
actualiteit, dan heb je altijd wat te vertellen. Anderen praten
over hun gezondheid. Het gebeurt ook dat wij vertellen over
onze activiteiten en uitstappen.
Sandra: Zien jullie eenzaamheid bij de mensen? Kan jullie vereniging daar in helpen?
Mia: Sommige mensen zijn eenzaam, zoals mensen die geen
kinderen hebben en op oudere leeftijd alleen zijn. Of kinderen wonen soms te ver weg. Het aantal mantelzorgers in het
eigen gezin en familie wordt kleiner en men is minder beschikbaar.
Ria: Een schone uitspraak van een lid bij het huisbezoek vond
ik: ‘Ik ben graag alleen. Maar ik ben toch blij als de achterdeur
opengaat.’
Sandra: Welke boodschap hebben jullie voor mensen die zich
eenzaam voelen en die nog niet bij een vereniging zijn aangesloten?
Mia en Ria: Durf de stap te zetten. Je kan bij ons ook op proef
een aantal keren meedoen met een activiteit en zien of het
je meevalt. Je mag ook iemand meenemen als je niet graag
alleen komt.
Sandra: Hoe kunnen geïnteresseerde mensen zich aansluiten
bij Ziekenzorg Opoeteren?
Mia en Ria: Dat is heel eenvoudig, je kan even bellen: Mia Didden: 089 86 42 57, Ria Flamant: 0475 23 49 39.
Ook vrijwilligers mogen zich aanmelden! Wij hebben een heel
goede kern van 22 leden. Er worden vormingen en een fijne
nieuwjaarsontmoeting georganiseerd voor de kernleden. We
hebben een goede werking met verschillende werkgroepen.
De ene groep werkt rond mantelzorg, de andere rond de crea,
weer een andere bereidt de activiteiten voor enz. Je kan dus
die taak zoeken die je bevalt. Je bent welkom! Vrijwilligerswerk is niet steeds zichtbaar in onze samenleving. Belangrijk
is dat wij de zorg leefbaar houden en ervoor zorgen dat chronisch zieke mensen of zorgbehoevende mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven.
Sandra: Veel succes met jullie werking!
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Nieuw! Cursus 'Senior zonder zorgen' - najaar 2015
Verhoog je veerkracht, voel je goed in je vel op 60+!
Vanaf je 60 jaar verandert er heel wat in je leven en sta je voor
nieuwe uitdagingen:
▪▪ Je lichaam voelt niet meer hetzelfde
▪▪ Je rol in de samenleving verandert door je pensioen
▪▪ Je hebt meer vrije tijd
▪▪ Je wordt geconfronteerd met verlies van vrienden of
geliefden
▪▪ ...
'Senior zonder zorgen' is een zeswekencursus en geeft je
de kans om samen met leeftijds genoten van gedachten te
wisselen over deze nieuwe uitdagingen. We richten ons met
dit aanbod op 60- tot 65-jarigen.
We bieden zes groepssessies aan van ± 2 uur, woensdagen
van 16.30 - 18.30 uur (het zal na elke sessie nog licht zijn). Alle
sessies gaan door in het sfeervolle zaaltje van brasserie De
Starre, Markt Maaseik.

Data:

▪▪ 23 september
▪▪ 30 september
▪▪ 7 oktober
▪▪ 14 oktober
▪▪ 21 oktober
▪▪ 28 oktober
Je staat stil bij de verschillende veranderingen, wisselt
ervaringen uit en doet interactieve oefeningen. Zoek mee
uit hoe jij je goed in je vel kan blijven voelen. Het gesprek
wordt geleid door Anouk Peeters, een gedreven en goed
voorbereide 50-plusser. Een deelnemer getuigt: 'Ik ga met
plezier naar de bijeenkomsten en kijk uit naar de volgende
groepssessies!' Er kunnen 5 tot 10 mensen deelnemen aan
deze bijzonder inspirerende cursus. Als je geïnteresseerd
bent kan je je inschrijven bij de dienst welzijn, 089 560 552,
welzijn@maaseik.be. We vragen € 5,00 per sessie x 6 = € 30,00,
incl. één consumptie per cursusmoment.

Week van de Verbondenheid
- 28 september tot 2 oktober
De stad Maaseik sluit graag aan bij de Week van de Verbondenheid 2015. Deze ‘warme week’ wordt in heel Limburg
georganiseerd door de Bond Zonder Naam en samenlevingsopbouw RIMO. Elke gemeente wordt uitgenodigd om in de
week van 28 september mensen samen te brengen.

Seniorencinema
seizoen 2015-2016
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De data voor Seniorencinema 2015-2016 zijn bekend.
Goed nieuws: vanaf dit najaar kan je genieten van maar
liefst 10 films!
▪▪ Dinsdag 15 september
▪▪ Dinsdag 29 september: Week van de Verbondenheid
▪▪ Woensdag 7 oktober
▪▪ Woensdag 21 oktober
▪▪ Dinsdag 3 november
▪▪ Dinsdag 8 december
▪▪ Dinsdag 5 januari
▪▪ Dinsdag 9 februari
▪▪ Dinsdag 29 maart
▪▪ April: nog te bepalen
Wij hopen je (weer) te zien op deze gezellige middagen.
Wij verwachten je in het cultuurcentrum Maaseik om
14.15 uur. Inkom en een tas koffie kosten € 5,00.

Wat bieden wij aan in de Week van de Verbondenheid?

▪▪ Extra Seniorencinema op dinsdag 29 september, CC 14.15
uur

▪▪ Cursus ‘Senior zonder zorgen’ (tweede sessie valt in deze
week - zie elders in dit blad)

▪▪ Een lachwandeling met aansluitend koffie en vlaai. Een

lachwandeling combineert de heilzame effecten van
beweging, de natuur en het lachen in één activiteit.
Tijdens de wandeling van vijf kilometer wordt ongeveer
vijfmaal gestopt om plezierige oefeningen te doen die het
samen lachen bevorderen. Start-stopplaats: Den Aftrap
Neeroeteren (Nieuwe sporthal, Komweg). We kunnen
tweemaal 20 personen inschrijven. Deelname kost slechts
€ 5,00 incl. koffie en vlaai. (ter plaatse te betalen)

Vorig jaar werd de lachwandeling georganiseerd met groot
succes en tevreden deelnemers.
Wij hopen dat we kunnen bijdragen aan een warm Maaseik!
Kom erbij! Inschrijven voor de cursus en de lachwandeling
kan bij de dienst welzijn, 089 560 552, welzijn@maaseik.be.
Wil je meer weten over eenzaamheid? Weet je niet hoe je er
uit kunt geraken? Je vindt getuigenissen, info en tips rond
eenzaamheid op www.erbij.be.

Toegankelijkheid Markt en Bosstraat
De adviesraad voor personen met een beperking hecht veel
belang aan de toegankelijkheid van de Markt en de Bosstraat.
Er wordt tweemaal per jaar overlegd met de dienst werken en
de dienst lokale economie en de betrokken schepenen. De
zomeracties die in 2014 van start gingen worden dit jaar herhaald. Alle handelaars van de Markt worden aangeschreven
met het verzoek de stoepen vrij te laten van terrasmeubels.
Voor de terrassen is er alle ruimte op de buitensingel en onder
de bomen. Rolstoel- en rollatorgebruikers kunnen dan de volledige stoep rondom de Markt gebruiken.
Op de Bosstraat ligt de klemtoon vooral op de plaatsing van
de reclameborden op de stoep. De handelaars wordt gevraagd de borden tegen de straatkant te zetten. Zo blijft er
voldoende ruimte over voor rolstoel- en rollatorgebruikers.
De terrassen op de Bosstraat zullen niet geweerd worden.
Wel wordt gevraagd om aan de overzijde van de straat voldoende doorgang te behouden.

Deze acties zijn sensibiliserend. De handelaars wordt vriendelijk om medewerking gevraagd.
Nog in verband met de Bosstraat brengen we even onder de
aandacht dat dit een voetgangerszone is. Er mag wel gefietst
worden, maar de veiligheid van de voetganger gaat altijd
voor. Als je met de fiets uit één van de zijstraten van de Bosstraat komt, is voorzichtigheid geboden. Fietsen op de stoepen is niet toegestaan.
Scootmobielgebruikers kunnen de scootmobiel stallen op
een manier die geen hinder geeft voor voetgangers op de
stoep. Er moet 1,5 meter stoepruimte vrijblijven.
De adviesraad voor personen met een beperking wenst iedereen een prettige en toegankelijke zomer!

MEGA! Mijn Eigen Goede Antwoord.
Ook dit jaar werd het project Mijn Eigen Goede Antwoord
(MEGA) afgesloten met een spetterende MEGA-fuif voor alle
leerlingen van het 6 de leerjaar basisonderwijs en het 1ste
leerjaar BUSO.
MEGA is een preventieproject dat kinderen weerbaarder
wil maken tegen invloeden zoals alcohol, drugs en tabak,
maar ook het probleem van pesten wordt opgenomen. De
kinderen werken gedurende tien lessen rond deze thema’s
met hun eigen leerkracht, de politie en medewerkers van

het CLB. Jaarlijks werken alle scholen van Maaseik mee aan
dit preventieve project en dat maakt dat er ca. 220 leerlingen
bereikt worden. De fuif is de afsluiting waar we willen
aantonen dat ook zonder alcohol, drugs en tabak plezier
gemaakt kan worden. Voor de geïnteresseerde ouders werd
er een infomoment gehouden met als thema’s:
▪▪ “Wat doe ik als ik bij mijn kind drugs vind?” door CAD.
▪▪ “Productinformatie” door de Politie Maasland.
De fuif en ook het infomoment voor de ouders werden druk
bezocht!
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Verstandig zonnen!
UV-bescherming: alle tips op een rijtje
Elke keer je verbrandt, wordt je huid onherroepelijk
beschadigd.
Huidkankerpreventie in een notendop
Je had er misschien nog niet bij stilgestaan, maar een
gebruinde huid is een teken dat het afweermechanisme van je
huid in werking is getreden. Het is een manier van je lichaam
om zich, door het vormen van melanine, te beschermen
tegen schadelijke UV-stralen. Een verbrande huid wil zeggen
dat de verdediging gefaald heeft. En dat er dus schade is
toegebracht. Dat betekent spijtig genoeg niet alleen een
nachtje op je buik slapen, het vermindert ook de elasticiteit
van je huid én verhoogt je risico op huidkanker. Slechts 5 keer
verbranden tijdens je jeugd zorgt voor drastische verhoogde
kans op melanoom, huidkanker dus. En dat allemaal voor dat
bruine kleurtje.
Zonnen voor dummies: belangrijke tips!
1. Zoek op tijd schaduw op
De beste bescherming tegen de zon is op tijd schaduw
opzoeken. Vooral tussen 12 en 15 uur. Het is geen populaire
boodschap, maar de beste manier om van de zon te genieten
is met mate. Natuurlijk wil je net als iedereen van elk streepje
zon profiteren. We krijgen al zo weinig mooie dagen. Maar
doe jezelf en je huid een plezier en leg op tijd en stond je
handdoek of picknicklaken even in de schaduw. Alleen zo ben
je er zeker van dat je je arme huidcellen niet overbelast.

2. Draag beschermende kledij
Tenzij je heel binnenkort graag je gerimpelde huid loopt
te showen, raden we je aan om jezelf toch voldoende te
bedekken. Niet uit kuisheid maar omdat je huid voldoende
rust nodig heeft. Een paar uur onbeschermd in de zon
flaneren beschadigt je huid immers onherroepelijk. En dat
zie je dit jaar aan je rode kleur en volgend jaar aan je eerste
rimpel. Gelukkig zijn er genoeg geweldige modemerken en
kledinglijnen die je figuur tot z’n recht laten komen én je huid
toch voldoende beschermen. Met een zonnebril, bijpassend
hoofddeksel en losse kledij die je huid bedekt ben je niet
alleen handig incognito, je vermijdt ook dat je ’s avonds als
‘De Kreeft’ wordt omschreven.
3. Smeer je voldoende in
Geen enkele zonnecrème beschermt je volledig. Gebruik
die dus zoals je bomma ‘blush’ gebruikt: beter te veel dan te
weinig. Breng minstens om de 2 uur een nieuwe dikke laag
aan. En zeker na het zwemmen of zweten.
4. Laat de zonnebank links liggen
Je verblindt de mensen liever met je stralende glimlach dan
met je witte huid, dus spring je snel, net voor de zomer begint,
even onder de zonnebank. Want één keer kan geen kwaad,
toch? Laat je niks wijsmaken. Elke keer dat je een zonnebank
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gebruikt, wordt je huid onherstelbaar beschadigd. Zo krijg je
niet alleen rimpels op korte termijn, maar verhoog je ook je
risico op huidkanker aanzienlijk. En dat is dat bruine tintje toch
niet waard? De UV-stralen van een zonnebank zijn immers
tot 6 keer sterker dan die van de zon op de middag in de
Tropen. En dat is véél. Hierdoor belanden zonnebanken in de
categorie ‘dingen waar je kanker van krijgt’, naast lieverdjes
als asbest en sigaretten. En zijn ze dan ook terecht verboden
onder de 18 jaar.

5. Ontdek hoe jouw huidtype reageert op de zon
We worden allemaal rood als een kreeft als we verbranden. De
één enkel wat sneller dan de ander. Het is dan ook belangrijk
dat je weet hoe je huid reageert op de zon.
Je huidtype bepaalt de manier waarop je huid reageert op
de zon. Zo zijn huidtypes 1, 2 en 3 het meest gevoelig aan
de effecten van ultravioletstralen. De meeste Belgen hebben
huidtype 2 en verbranden dus vrij snel. Ontdek aan de hand
van je uiterlijke kenmerken wat voor huid je hebt en hoelang
je in de zon mag blijven zonder bescherming.
6. Staar wat vaker naar jezelf
Tenzij je een computerspelletjesverslaving ontwikkelt en
de rest van je leven binnenblijft, kan je jezelf nooit 100%
beschermen tegen de zon. Je loopt daardoor altijd een
klein risico op huidkanker. Het is dan ook belangrijk dat
je je huid leert kennen en op tijd opmerkt wanneer er
iets verandert. Belangrijk is uit te kijken naar melanomen.
Dat zijn pigmentcellen met grootheidswaanzin die zich
ongecontroleerd beginnen te vermenigvuldigen. Huidkanker
dus. Melanomen ontstaan vaak op bestaande pigmentvlekken
zoals een moeder-, geboorte- of schoonheidsvlek. Op zich
zijn deze vlekjes echter onschadelijk. Maar als ze veranderen
van kleur, vorm, dikte of grootte of wanneer ze gaan jeuken,
zweren of bloeden, kan dat een teken zijn van huidkanker.
Hoeveel zon hebben we nodig?
We hebben allemaal zon nodig om vitamine D aan te maken
(voor sterke botten bijvoorbeeld). Het is echter onmogelijk
om een algemene aanbeveling te doen over hoeveel precies.
Sommige mensen hebben namelijk van nature een lager
vitamine D niveau dan anderen.
Volg hoe dan ook deze richtlijnen:
▪▪ Maximum een half uur per dag blootstelling van handen
en gezicht volstaat.
▪▪ Geniet met mate van de zon, en let op dat je niet verbrandt
en houd de tips in de gaten.
▪▪ Volg het advies van je arts wanneer die een tekort aan
vitamine D vaststelt.
▪▪ Ga zeker niet naar de zonnebank om vitamine D aan
te maken. Die zijn daarvoor niet geschikt en verhogen
integendeel je risico op huidkanker.

10.000 stappen in Maaseik, Neeroeteren en
Opoeteren!
10 000 stappen. Zoveel moeten we er per dag afleggen om in
conditie te blijven. 6 000 stappen is het gemiddelde, een 4 000
stappenroute voor een half uurtje extra beweging, een 10 000
stappenroute voor een fikse wandeltocht. Het resultaat? Meer
energie, een beter humeur, een optimale gezondheid!
De brochure met de 10.000/4.000 stappenroute in Maaseik,
Neeroeteren en Opoeteren is beschikbaar. Onze 10 000 stappenroutes behoren tot een reeks van vele Limburgse routes. In de
brochure vind je alle informatie die nodig is om de wandelingen
zelfstandig te maken. De routes zijn volledig bewegwijzerd. Ook
wordt er vermeld in welke mate ze rolstoeltoegankelijk zijn.
De brochure is te verkrijgen bij het Toeristisch Onthaalcentrum,
Markt 45, Maaseik.
De 10.000/4.000 stappenroutes zijn een initiatief van de stad
Maaseik en de Provincie Limburg.
Meer info: Dienst welzijn, Jacqueline Creemers – Lekkerstraat 10
– Maaseik.
T. 089 560 556 - E. welzijn@maaseik.be

Wil jij iets doen in de strijd tegen kanker?
Kom dan naar Infoavond Levensloop Maaseik 2016 van Stichting tegen Kanker!
Levensloop Maaseik vindt plaats in juni 2016. Levensloop is
een gemeenschapsevenement waarbij een lokaal comité van
uitsluitend vrijwilligers ieder jaar opnieuw zijn Levensloop organiseert.
Op deze feestelijke dag zal de Maaseikse gemeenschap 24
uur bewegen tegen kanker om de Vechters uit hun midden
te vieren, te herinneren en te ondersteunen. Wandelen, marcheren, lopen… in aflossing, en dit onafgebroken gedurende
24 uur. Want kanker slaapt ook niet!
Vechters ̶ mensen die de diagnose ‘U hebt kanker’ kregen
̶ zijn de VIPS van Levensloop! Het lokale organisatiecomité
van Levensloop nodigt zo veel mogelijk lokale Vechters uit
om ze duchtig te verwennen en te ondersteunen gedurende
heel het evenement.

Wil jij meehelpen in ons organisatiecomité? Ben jij een Vechter? Of wil je je graag inzetten voor Levensloop? Wil je een
team beginnen en geld inzamelen? Of gewoon een leuk moment beleven met familie, vrienden of collega's? Elke inzet of
bijdrage telt!
Kom dus zeker naar de infoavond op woensdag 17 juni 2015,
van 19.30 tot 21.30 uur, in Cultureel Centrum Achterolmen
(Van Eycklaan 72, 3680 Maaseik).
Info: Michel Peeters, Coördinator Levensloop Limburg &
Vlaams-Brabant
gsm 0494-543 625 - E. mpeeters@stichtingtegenkanker.be
www.levensloop.be - www.kanker.be.

Het comité en een groot aantal deelnemende teams ̶ gesteund door het stadsbestuur van Maaseik – nemen 3 taken
ter harte:

▪▪ Zij vieren en ondersteunen de Vechters en hun zorgdragers
uit hun midden.

▪▪ Zij informeren familie, vrienden, kennissen en collega’s
over de strijd tegen kanker.

▪▪ Zij zamelen geld in om de missies van de Stichting tegen

Kanker te realiseren.
Levensloop komt in 2016 voor de eerste keer naar Maaseik.
Naast Sint-truiden, Lommel, Tessenderlo, Genk en Hasselt willen we ook graag Maaseik betrekken in de strijd tegen kanker!

27

De Wereldwinkel
verhuist
Vanaf 1 augustus kan je ons terugvinden in ons nieuwe pand, Bosstraat 41 in Maaseik.
Bij een verhuis komt natuurlijk heel wat werk kijken. Hiervoor sluiten
we onze winkel in de Pelserstraat 41 al vanaf 5 juli. Daarvoor ben
je welkom op woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 18.00
uur. Kom gerust eens een kijkje nemen, een (h)eerlijke koffie of thee
proeven of gratis boeken ruilen in onze little free library.
We zijn steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers, niet enkel om de
winkel open te houden maar bijvoorbeeld ook om te helpen met
kleine verbouwingen in het nieuwe pand. Kom gerust eens langs in
de winkel of e-mail naar owwmaaseik@outlook.com

Proclamatie 19de Opleidingssessie polyvalent
verzorgenden en zorgkundigen OCMW Maaseik
Op 12 mei 2015 vond in Woonzorgcentrum De Maaspoorte
de proclamatie plaats van de 19de opleidingssessie polyvalent verzorgenden en zorgkundigen. OCMW-voorzitter Gerard Ignoul en burgemeester Jan Creemers spraken de gelauwerden toe. Zij drukten hun bijzondere waardering uit voor
de cursisten, die gedurende een jaar 600 uren theorie en 600
uren stage te verwerken kregen. Deze opleiding is een ontsnappingsroute uit de werkloosheidsval voor mensen die in
hun jeugd een opleiding kozen, maar die nu geen perspectief
meer biedt. Ook zijn er elk jaar weer heel wat mensen die op
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deze manier een andere wending geven aan hun beroepsloopbaan. De opleiding levert goed gevormde en getrainde
mensen af, die een absolute versterking betekenen voor de
zorgsector. Door de alsmaar toenemende zorgbehoevendheid van onze samenleving is er een chronisch tekort aan verzorgenden. Met andere woorden : deze opleiding biedt een
absolute meerwaarde. Meer dan 90% van de afgestudeerde
cursisten vindt op korte termijn werk in de sector. Tijdens
deze proclamatie bleek zelfs dat er al een aantal aan de slag
waren! Allen van harte een mooie toekomst gewenst!

Ambassadeur Gambia op bezoek
Donderdag 21 mei 2015 was de ambassadeur van Gambia,
mevrouw H.E. Teneng Mga Jaiteh, op bezoek in Maaseik. Ze
bezocht er de tentoonstelling ‘Gambia, The Smiling Coast’,
die tot 25 mei te zien was in Cultuurcentrum Achterolmen.
De tentoonstelling was een initiatief van vzw SLBS Sanyang,
de Maaseiker vereniging die geld inzamelt voor een school in

Tai chi-ontspanningsronde limburg 2015
Een hele zomer lang, elke maandagavond om 19u30
▪▪ 29 juni: aan het Schulensmeer (Linkhout-Lummen)
▪▪ 6 juli: in het Zonnewijzerpark (Genk)
▪▪ 13 juli: Alden Biesen (Bilzen)
▪▪ 10 augustus: Kasteel Pietersheim (Lanaken)
▪▪ 17 augustus: Aldeneik (Maaseik)
▪▪ 24 augustus: Op de mijnterril (Beringen)
▪▪ 31 augustus: Domein Kiewit (Hasselt)
▪▪ 7 september: de Motten/Het Begijnhof (Tongeren)
▪▪ 14 september: Begijnenvijvers (Hechtel-Eksel)
▪▪ 21 september: Kasteel Mariagaarde (Hoepertingen)
€ 5 / deelname
Meer info:
Tai Chi & Relaxation, 0476 45 14 37
info@taichirelaxation.be

Sanyang, Gambia.
De ambassadeur toonde zich erg opgetogen met de inspanningen die vanuit Maaseik geleverd worden. Ze werd ontvangen door burgemeester Jan Creemers en een delegatie van
de vzw SLBS Sanyang.

90 jaar en blijven sporten!
Bij de deelnemers van de seniorengym
van de sportdienst zijn er enkele speciale
personen. Een daarvan is Henri Beenders.
Henri werd in april 90 jaar en is daarmee
de oudste sporter die deelneemt aan
de seniorengym. Opvallend is de manier waarop hij dit doet! Elke maandag
staat hij om 14.00 uur nog te ‘springen’
om zich een uurtje te kunnen uitleven.
Met enkele smakelijke opmerkingen kan
hij tijdens de zware oefeningen de hele
groep aan het lachen brengen.
Voor zijn verjaardag nodigde hij iedereen uit voor een kopje
koffie en een heerlijk stuk vlaai na de les. Dit was voor ons het
moment om hem even in de bloemetjes te zetten! Hij kreeg
enkele cadeautjes en een week later volgde een mooi fotoboekje met de foto’s van tijdens zijn traktatie! Henri, bedankt
en blijven sporten, want rust roest!
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Maas
plassen
dag
zondag 28 juni 2015
van 10u tot 18u

“
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Dit is dé kans om kennis te maken met alle facetten van de
Maasplassen! Of het nu gaat om boottochtjes maken, zeilen,
waterskiën, wakeboarden of een andere activiteit, tijdens deze
Maasplassendag bruist het op en rond de Maasplassen.
Zowel aan de Belgische als Nederlandse zijde van de
Maas(plassen) worden allerlei activiteiten georganiseerd.

”

Eén ding is zeker; tijdens de Maasplassendag
verveel je je geen seconde.
Alle activiteiten en info op http://toerisme.maaseik.be
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