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Zondag 15 maart 2015 vanaf 14.11 uur
info: www.maaseik.be

Lichtstoet Opoeteren

Zaterdag 21 maart om 20.30 uur
info: www.heimejers.be

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

Zoals de beroemde aanvangsversregel uit het gedicht van
Herman Gorter ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’
het poëtisch uitdrukt, is het steeds weer de maand maart,
met de beginnende lente, die een extra stimulans geeft. De
lente brengt leven en hoop, koestert verwachtingen, houdt
verandering in en straalt vernieuwing uit.
Toch dringt het nauwelijks tot ons door welk proces van
onstuitbaar leven hier op gang komt. Misschien is het
wel omdat wij te jachtig leven. Met onze laptop, tablet,
smartphone of gsm zijn we dag en nacht bereikbaar. Het
leven wordt tot op de minuut gepland, maar toch lijken we
steeds minder tijd te hebben. We worden opgeslorpt door
de veeleisendheid van het werk, van de sociale relaties en
de materiële behoeften.
Ook de samenleving wijzigt de laatste jaren ontzettend snel
en deze trend zal zich waarschijnlijk blijven doorzetten. Met
de diverse sociale media is ook het samenleven van mensen
met verschillende religieuze en/of culturele achtergrond
er niet eenvoudiger op geworden en zekerheden worden
meer en meer vervangen door voortdurende veranderingen
en vragen.
Ook het stadbestuur wordt geconfronteerd met deze
maatschappelijke trends. De vraag is hoe we hierop
antwoorden trachten te formuleren. De crisis mag ons
niet doen wanhopen. Het geloof in een andere en betere
toekomst moet primeren op het doemdenken. Het vergt
natuurlijk een visie op lange termijn die nu soms moeilijk
te vatten is.
Alleen een samenleving waar mensen mekaar
respecteren en waar iedereen daadwerkelijk meebouwt
aan de gemeenschapsvorming verdient het om een
modelsamenleving te worden. De seizoenswissel die er
staat aan te komen is de uitgelezen tijd om de batterijen
op te laden en alles eens rustig op een rijtje te zetten en
planningen te maken voor de komende, hopelijk zonnige,
maanden.
Samen met onze ambtenaren, wiens inzet groot is, zullen
we blijven verder werken aan een klantvriendelijke
dienstverlening voor alle burgers. Met onze ondernemers
zullen ook verdere stappen gezet worden om de
handelsfunctie van onze stad vernieuwd dynamisme in
te blazen. Naast het belangrijk toeristisch aanbod is de
optimistische promotie van onze stad het speerpunt
om mensen in Maaseik te ontvangen met de gekende
vriendelijke jovialiteit die de Maaseikenaar eigen is.
Daarnaast heeft iedereen tijd voor zichzelf nodig.
Ik maak daarom ook van de gelegenheid gebruik om u bij
voorbaat een prettige, rustige en zonnige lente te wensen
en de gelegenheid te baat te nemen om terug te leven op
het ritme van de dag en de nacht en van de seizoenen, om
actief erop uit te trekken, te ontspannen en te genieten van
de mooie dingen die onder andere ook onze mooie stad u
te bieden heeft.
Jan Creemers
Uw burgemeester

Basisschool Opoeteren
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Basisschool Opoeteren wint
Pesten-dat-kan-niet!-prijs 2015
De vrije basisschool Hink Stap Sprong uit Opoeteren
heeft de Pesten-dat-kan-niet!-prijs 2015 gewonnen. De
prijsuitreiking, die op vrijdag 6 februari plaatsvond in De
Riet in Opoeteren, was het startschot voor de Vlaamse
Week tegen Pesten, een initiatief van het Vlaams Netwerk
Kies Kleur tegen Pesten.
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Samen op stap
De Opoeterse basisschool heeft een uitgebreid project op
poten gezet rond samen spelen, samen zorg dragen, samen
leren ... Met die bedenking dat ‘samen’ niet altijd gemakkelijk
is. Helaas wordt er nog te vaak geplaagd of gepest, en dat is
net waar de school iets aan wil doen.

Blikvanger in het project ‘samen op stap’
is het hinkelparcours op de speelplaats.
Als kinderen ruzie hebben, kunnen ze
het op het parcours op eigen houtje
weer bijleggen, of desnoods een
leerkracht erbij halen. Het hinkelparcours
is, samen met een doordachte indeling
van de speelplaats, onderdeel van een
uitgebreid antipestbeleid. De leerlingen
worden daar trouwens op een speelse
manier bij betrokken aan de hand
van versjes, liedjes en toneelstukjes.
“Stop, hou op” is tegenwoordig een
ingeburgerd zinnetje op de speelplaats
én thuis.
Samen met de Opoeterse school werd
een achttal scholen in de bloemetjes
gezet voor hun antipestbeleid. Het
Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten
hoopt alvast dat de media-aandacht
ervoor zorgt dat de initiatieven ruim
verspreid raken en andere scholen
inspireren.
Info: www.basisschoolopoeteren.be
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Bekendmaking
Stad Maaseik gaat over tot de onderhandse verkoop van:
HANDELSHUIS (Neeroeterenstraat 4, Opoeteren voormalige "Robbedoes")
Kadastrale gegevens:
Een handelshuis, op en met de grond en alle verdere
aanhorigheden, gelegen Neeroeterenstraat 4, volgens
kadaster gekend onder Stad Maaseik, derde kadastrale
afdeling, Opoeteren, sectie B nummer 310/B, met een
oppervlakte volgens titel en kadaster van vijf are vijfenvijftig
centiare (05a 55ca).
Het huidige niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van dit
onroerend goed bedraagt 842 euro.
Bezichting: Na overleg met de stad Maaseik (geen kijkdagen).

Bouwgronden te koop - Achter het Kerkhof, Neeroeteren
Het college van burgemeester en schepenen van de stad
Maaseik zal binnenkort overgaan tot de onderhandse verkoop
van twee bouwgronden in de straat Achter Het Kerkhof in
Neeroeteren.
▪▪Lot 39: 5a 48 ca, open bebouwing. Prijs: 74.000,00 EUR.
▪▪Lot 40: 4a 89 ca, open bebouwing. Prijs: 66.000,00 EUR.
Kandidaat kopers kunnen zich inschrijven d.m.v. het formulier,
verkrijgbaar bij de dienst. Bezorg het ingevulde formulier ten
laatste op 31/03/2015 in een omslag aan het college van
burgemeester en schepenen, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik.

Procedure:
Kandidaat kopers kunnen een bod doen door het indienen
van het voorgeschreven formulier, verkrijgbaar in het
Administratief Centrum Neeroeteren. Het bod moet vóór 30
april 2015 in gesloten omslag gericht worden aan het College
van Burgemeester en Schepenen, Lekkerstraat 10, 3680
Maaseik.

Info
Voor inlichtingen over de verkoop van het handelshuis
in Opoeteren en de bouwgronden in Neeroeteren kan je
terecht bij de dienst ruimtelijke ordening en mobiliteit in het
administratief centrum van Neeroeteren (Scholtisplein 1): T.
089 56 05 95 (Jan Telen).

Bestrijding Eikenprocessierups 2015
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De voorbereidingen voor het bestrijden van de eikenprocessierups zijn weer
volop bezig. Ook dit jaar voorziet de stad Maaseik bestrijding van rupsen op
inlandse eiken, ook op privédomein.
Om te kunnen en mogen bestrijden, moet er uiteraard aan een aantal
voorwaarden voldaan worden:
▪▪Brede doorgang: de eiken moeten bereikbaar zijn met een grote tractor;
▪▪De eigenaar moet akkoord gaan met eventuele schade door tractor aan
gazon, weiland, ...;
▪▪De bomen mogen niet staan in beschermde zones (VEN-gebied of
Natura 2000 netwerk).
Kleine eikjes kan je overigens zelf behandelen.
De preventieve bestrijding van de eikenprocessierups start in april of mei,
afhankelijk van het weer. De bestrijding moet gewoonlijk gebeuren in
een tijdspanne van slechts enkele weken. Wanneer er zich een tijdsgebrek
dreigt voor te doen, krijgt de behandeling van bomen dichter bij woningen
voorrang op bomen verder van woningen (in weilanden, langs fietsroutes,...).
De stad Maaseik heeft de voorbije jaren een bestrijdingslijst opgesteld.
Wil je nog bomen laten toevoegen, neem dan voor 3 april contact op met
de dienst leefmilieu: 089 560 560 of milieu@maaseik.be. Geef volgende
gegevens door: naam, adres, telefoonnummer, locatie, aantal inlandse
eiken, afstand tot de woning, bereikbaarheid met tractor en eventueel extra
nuttige info.

Limburg 1914-1918:
Kleine verhalen in een Groote Oorlog.
Project Maaseik: draad van de dood.
Tot mei 2015 zal je in Maaseik een kunstwerk over
Wereldoorlog I kunnen bewonderen. Het is een betonnen
helm, bewerkt door 253 leerlingen uit de zesde leerjaren van
alle lagere scholen ui Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren,
en door leerlingen van de Stedelijke Academie voor Kunsten.
Waar het kunstwerk komt te staan, is bij het ter perse gaan
van deze Maaseik Informatief nog niet bekend. Kijk op onze
website (www.maaseik.be) voor meer info.
Het kunstwerk maakt deel uit van een totaalproject van de
Provincie Limburg. In totaal zullen er in Limburg 44 helmen
te zien zijn.

Alle kunstactiviteiten worden gestuurd en begeleid door
Chris Vosters en Evelyn Braeckman, leraren aan de Stedelijke
Academie voor Kunsten Maaseik.
Thema Maaseik. Draad van de dood.
Het verhaal in Maaseik is dat van Hendrika Vandebroek die de
dodendraad trotseerde om haar man Hendrik in Nederland
terug te zien. De dodendraad vormde langs de Maas de
scheiding tussen het Belgische oorlogsgebied en het neutrale
Nederland. Bij de tweede poging van Hendrika ging het mis.
Het volledige verhaal van Hendrika is voor iedereen leesbaar
via de QR-code op de helm.

Het kunstwerk in Maaseik bestaat uit twee delen:
1. Werk van 253 leerlingen uit de 6de leerjaren van alle
basisklassen uit Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren.
De leerlingen werken monochroom wimpels uit,
geïnspireerd op hun lievelingsactiviteiten, maar dan met
een dodendraad-motief erover geschilderd. Deze wimpels
worden aan een draad gehangen, die voorzien is van
ongevaarlijke prikkeldraad-stekels.
2. De betonnen helm wordt monochroom uitgewerkt door
leerlingen van de Stedelijke Academie voor Kunsten
Maaseik. Het zachte, glooiende landschap van de Maasvallei
staat in schril contrast met het harde prikkeldraad-motief
dat er over wordt geschilderd en dat zo de kijker op een
afstand houdt van het tafereel erachter.
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Vlnr: Evelyn Braeckman, schepen Myriam Giebens en Chris Vosters.

Hondenpoep is strontvervelend!
Hondenpoep is een bron van ergernis. Niets vervelender
dan een hoopje op de stoep of het pad te zien liggen of aan
je schoen te voelen kleven. Maar hondenpoep is niet enkel
vervelend en vies. Het kan ook een ernstig risico voor de
gezondheid inhouden, omdat het wormen verspreidt die
infecties kunnen veroorzaken. Vooral spelende kinderen in
het park of in zandbakken kunnen besmet geraken.
In België leven ongeveer 1,2 miljoen honden die jaarlijks
elk gemiddeld 80 kg hondenpoep produceren. Het houden
van een hond houdt ook de verantwoordelijkheid in de
hondenpoep op te ruimen. Zo kan de veroorzaakte overlast
vermeden worden. Een plastic zakje meenemen als je gaat
wandelen met je hond en het hoopje opruimen, een kleine
moeite, toch? Dergelijke zakjes, al dan niet verpakt in leuke
etuitjes, zijn te verkrijgen in dierenspeciaalzaken en sommige
warenhuizen. Zijn je zakjes op, dan is er een noodoplossing: in
Maaseik vind je op verschillende locaties ook gele bakjes waar
je een plastic zakje kan uitnemen als de nood hoog is!

Infosessies voor groepsleiders, wegkapiteins
en gemachtigde signaalgevers
Binnenkort breekt de tijd weer aan om leuke wandeltochten,
uitstapjes met de fiets en de motorfiets te maken.
Verplaatsingen in groep zijn in het hedendaagse verkeer
echter niet zonder risico.
De personen die optreden als begeleider van groepen en
dus waken over het goede verloop van een tocht, hebben
een grote verantwoordelijkheid. Om hen goed te informeren
organiseert het provinciebestuur vier infosessies. Een
verkeersspecialist zal tijdens deze vormingsmomenten de
nodige aandacht besteden aan het wetgevend kader, de
uitrusting, de taken, de verzekering, wat ingeval van een
ongeval, enz.
Deelname aan de infosessies is gratis. Na afloop van de
infosessies ontvangen alle deelnemers die zich op voorhand
inschreven, een volledige uitrusting (een veiligheidsvestje,
een driekleurenarmband en een C3-stopbordje).
Overzicht infosessies
▪▪23 april 2015: voor begeleiders van groepen voetgangers
(o.a. jeugdverenigingen)
▪▪28 april 2015: voor begeleiders van groepen van 15 tot 150
fietsers (niet voor wielerwedstrijden); minimumleeftijd: 21

jaar

▪▪30 april 2015: voor gemachtigde signaalgevers

bij culturele, sportieve en toeristische evenementen,
wielerwedstrijden
en
niet-gemotoriseerde
sportwedstrijden of competities; minimumleeftijd: 18 jaar
▪▪5 mei 2015: voor begeleiders van 15 of meer motorrijders
in groep; minimumleeftijd: 25 jaar
De infosessies zijn niet bedoeld voor de gemachtigde
opzichters.
De infosessies starten telkens om 19 uur en eindigen rond 21
uur. Het onthaal is voorzien vanaf 18.30 uur.
Waar?
Provinciehuis, Boudewijnzaal, Universiteitslaan 1 te 3500
Hasselt (ingang via de Bosstraat).
Inschrijven is verplicht en kan tot uiterlijk 3 april 2015:
▪▪digitaal via www.limburg.be/opleidingen
▪▪telefonisch via het nr. 011 23 83 85 (tijdens de kantooruren
tot 16 u.)
Info: dienst mobiliteit en routenetwerken van de provincie
Limburg. T.011 23 83 85. E. mobiliteit@limburg.be.

Openbare verkoop materiaal stad en OCMW
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Stad en OCMW Maaseik gaan over tot de openbare verkoop
van goederen en materialen die niet meer gebruikt worden.
Geïnteresseerden kunnen de goederen komen bezichtigen
op donderdag 19 maart 2015, tussen 9 en 12 uur, en tussen
14 en 16 uur. De materialen zijn opgeslagen in de Stedelijke
Werkhal (Canadastraat, Neeroeteren) en in het oude OCMWRusthuis (Mgr. Koningsstraat 12). Bieden kan onder gesloten

omslag tot 23 maart 2015. Verkochte goederen moeten ten
laatste op 26 maart om 15 uur afgehaald zijn.
Je vindt een volledige lijst van de materialen op
www.maaseik.be.
Info: Aankoopdienst. T. 089 560 560. aankoop@maaseik.be.

Nationale inzamelactie van oude elektro:
20 tot 28 maart 2015
Net als vorig jaar organiseert Recupel van 20 tot 28 maart,
in nauwe samenwerking met de gemeentebesturen, de
afvalintercommunale, de Kringwinkels en de elektrohandels
een grootscheepse nationale inzamelcampagne van
afgedankte elektro-apparaten.
Ter ondersteuning en stimulans van deze actie wordt er een
competitie tussen gemeenten georganiseerd. De gemeente
die in de actieweek het meeste kilo’s AEEA per inwoner
inzamelt, wint een reuze-ontbijtpicknick die deze zomer
gratis aan de inwoners aangeboden wordt.
Peter Sabbe, algemeen directeur van Recupel legt het
‘WAAROM’ van deze actie uit. “Afgedankte Elektrische en
Elektronische Apparaten worden door de overheid (OVAM)
bestempeld als gevaarlijk afval, en dat zijn ze ook. Ze
bevatten immers vaak stoffen die zeer schadelijk zijn voor het
milieu indien ze niet correct verwerkt worden.
Ze bevatten tevens een aantal waardevolle
grondstoffen die kunnen gerecycleerd
worden voor hergebruik, en dus niet opnieuw
aan moeder aarde moeten onttrokken
worden om nieuwe toestellen te produceren.”

afval. De gigantische afvalberg aan de oorsprong wordt dus
herleid tot een kleine restfractie van minder dan 10%.
Hoe participeren aan een duurzaam milieubeleid ?
Breng je afgedankte elektro-apparaten naar één van de
talloze Recupel ophaalpunten. Je kan er, als het apparaat nog
werkt, mee terecht in een Kringwinkel of hergebruikcentrum.
Werkt het apparaat niet meer, dan kan je het gratis kwijt
in het recyclagepark (grote en kleine toestellen) of in de
elektrowinkel (kleine toestellen).
Je vindt een overzicht van de Recupel afdankpunten in jouw
buurt op de campagne-website www.samenrecycleren.be en
via de ‘Recycle!’-app die gratis beschikbaar is voor Apple-iOS
en Android-toestellen.

Eenvoudige keuze voor een duurzame
oplossing
Analyses tonen aan dat er nog al te veel
elektro-apparaten op een verkeerde manier
worden afgedankt. Zo worden er soms
nog elektro-apparaten in de huisvuilzak
aangetroffen. Op deze wijze kunnen er zwaar
verontreinigende componenten in het milieu
terechtkomen, en gaan kostbare herbruikbare
grondstoffen definitief verloren. Thuis laten
liggen is evenmin een goede oplossing. De
aanwezige grondstoffen raken niet tot bij
de industrie die ze nodig heeft om nieuwe
apparaten te produceren, en die bijgevolg
richting klassieke ontginning gedreven
wordt. Kiezen voor het Recupel-circuit is
een eenvoudige keuze voor een duurzame
oplossing.
Recupel garandeert maximale recyclage
Wist je dat Recupel in 2014 meer dan 110.000
ton (= 750.000 m3) afgedankte elektroapparaten inzamelde en verwerkte? Recupel
zorgt er niet alleen voor dat de schadelijke
stoffen die in dit afval aanwezig zijn op een
deskundige en milieuvriendelijke wijze worden
verwijderd en onschadelijk gemaakt. Recupel
zorgt er ook voor dat er door toepassing van
de meest doorgedreven recyclagetechnieken
zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen
worden herwonnen uit dit afval. Op die
manier worden zoveel mogelijk natuurlijke
rijkdommen bewaard voor de volgende
generaties.
De toegepaste recyclagemethodes leveren
een recuperatie aan grondstoffen op van meer
dan 90% van het gewicht van het elektro-
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Duinengordel
Ruiteren in een landschap van goud
2500 hectaren heidestroken, bossen en landduinen... Dat is het gebied
Duinengordel. Een waar paradijs voor wandelaars en fietsers. Maar ook ruiters
op zoek naar avontuur komen hier moeiteloos aan hun trekken. Al enkele
jaren loopt er immers een ruiternetwerk met knooppunten doorheen het
landschap dat paardenliefhebbers langs de mooiste stukjes van het gebied
leidt.
Voor ruiter en paard is de Duinengordel de hemel op aarde. Hoewel het
natuurgebied in verhouding niet zo groot is, zijn de bossen toch groot
genoeg om in te verdwalen. Dat staat garant voor urenlang draaf- en
galoppeerpret. Verdwalen doe je echter niet op het overzichtelijke ruiteren menroutenetwerk, want de bruine ruiterbordjes gidsen je netjes van
het ene knooppunt naar het andere. De voorbije jaren is het ruiternetwerk
sterk uitgebreid. Momenteel telt het maar liefst 45 km aan uitgestippelde
routepaden.
Uniek is ook de paardendoorwaadplaats in het deelgebied Solterheide. Als
het geregend heeft, staat het water op sommige plekken niet minder dan een
halve meter hoog. Daar met je paard door waden is een belevenis die je niet
snel vergeet. Maar het meest indrukwekkende blijft toch de schilderachtige
omgeving. De hoge stuifduinen vormen een overweldigend decor.
Recreatieve ruiters komen dan ook van heinde en verre om mee te genieten
van ons uniek stukje natuur.

10

Activiteiten in de Duinengordel
Regelmatig vinden er toffe activiteiten
plaats in de Duinengordel, zoals
het succesvolle boerenontbijt met
wandeling op zondag 8 februari.
Komende activiteiten:
▪▪Zondag 29 maart - Wandeling met
gids: Solterheide - Start stipt om
14.00 uur aan Orshof, Heymansweg
2, 3670 Meeuwen-Gruitrode deelname €2.
▪▪Zondag 26 april - Wandeling met
gids: Oudsberg - Start stipt om
14.00 uur aan Camping Zavelbos,
Kattebeekstraat 1, 3680 Maaseik deelname €2.
Volg alles via de Facebookpagina
van Duinengordel of via www.
duinengordel.be/agenda.

Oproep naar nostalgische Duinengordel-verhalen
De eerste bekende verhalen van de mens die leefde en beleefde in de Duinengordel gaan duizenden jaren terug. Maar ook nu
heeft iedereen wel een eigen Duinengordel-verhaal. Veel inwoners koesteren warme herinneringen aan de leuke momenten
die ze tijdens hun jeugd beleefden in het natuurgebied. Voor een nostalgische Duinengordel-reportage doen wij een warme
oproep om jouw verhaal met ons te delen. Op welke plekjes vertoefde je als kind vaak? En hoe bracht je jouw tijd daar door?
Welke spannende, avontuurlijke of mogelijk zelfs romantische verhalen uit jouw jeugd wil je met ons delen? Stuur ze naar
info@duinengordel.be. Laat zeker je mooiste foto's niet achterwege!

25 jaar Kempen~Broek
GrensPark Kempen~Broek heeft ondertussen zijn vijfentwintigste
verjaardag gevierd. Deze weergaloos mooie, maar te weinig
bekende streek heeft heel wat te bieden. Wist je bijvoorbeeld
dat het Kempen~Broek één van de rijkste libellengebieden in
de Benelux is?
Gelukkig is er nu het 328 pagina’s dikke boek ‘Het Kempen~Broek,
op de grens van mens, natuur en landschap’. Met toegankelijk
geschreven teksten gidsen Erwin Christis en Jan van der Straaten
(red.) je door een boeiend verhaal over de geschiedenis, de
mensen, de geologie en de biodiversiteit van deze mozaïek aan
landschappen die het gebied rijk is.
Het is geen saai naslagwerk, maar een boek om van te
genieten. Naast kaarten en tekeningen die je helpen om
het landschap van Kempen~Broek te ‘lezen’, bevat het
boek ruim 500 foto’s die dit gebied en haar parels in beeld
brengen. Het boek kost 37,5 Euro en kan besteld worden bij
www.picturespublishers.nl, bij de VVV kantoren en gemeenten,
of bij het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.
ARK Natuurontwikkeling heeft samen met het Regionaal
Landschap Kempen en Maasland ook een brochure uitgegeven
over het GrensPark ’Ontdek het Kempen~Broek’. Hierin vind je
beknopt allerlei info zoals: waar zijn de toegangspoorten, waar
kan ik wandelen en fietsen, waar kan ik vogels spotten, hoe kan
ik een ‘verkenner’ boeken, waar kan ik welke wandelkaarten
krijgen en nog veel meer.
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij het Regionaal
Landschap Kempen en Maasland, tel. 089 65 56 65,
info@kempenbroek.be en www.kempenbroek.eu.
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bibliotheek

Creatieve kindervakanties in Bib en Musea Maaseik
Koning Kevin organiseert al ongeveer 30 jaar creatieve kindervakanties waar een persoonsgerichte aanpak
en een huiselijke sfeer centraal staan. Via speelsheid en creativiteit proberen ze keer op keer wonderlijke
momenten te creëren. Op vakantie gaan met Koning Kevin is als op vakantie gaan in een fijn boek, maar dan
eentje waar je als deelnemer zelf mee richting geeft aan wat er gaat gebeuren. Vanaf dit jaar organiseert
Koning Kevin ook enkele zomervakanties in Maaseik. Ze strijken neer in de bibliotheek en de Musea.
Mijn boek in de bib

Er bestaan honderden soorten boeken. Er zijn boeken
zonder woorden maar met heel mooie prenten, boeken met
alleen maar tekst, boeken om naar te luisteren, boeken om voor het eerst - helemaal zelf te lezen, boeken die helemaal
verzonnen zijn of boeken die ons uitleggen hoe iets écht
gaat. In de bibliotheek staan al die boeken samen, naast
elkaar zodat we allemaal kunnen vinden wat we graag willen
lezen. Tijdens de vakantie “Mijn boek in de bib” ontdekken
we de wonderlijke wereld van boeken. We spelen in de
bibliotheek en gebruiken de verhalen die we daar vinden om
zelf dingen te verzinnen, om te knutselen, kunst te maken, te
ontspannen én als benzine om te lopen en te springen. Dit
is een vakantie zonder overnachting. De deelnemers gaan
iedere dag naar huis en komen de volgende dag weer terug.

Locatie: Bibliotheek en Musea Maaseik
Periode: 01/07/2015 tot 03/07/2015 (elke dag van 9 tot 16
uur, opvangmogelijkheden van 8.30 tot 17 uur)
Voor kinderen geboren in: 2009 - 2010
Deelnemers: max. 25
Locatie: Bibliotheek & Musea Maaseik
Periode: 06/07/2015 tot 10/07/2015 (elke dag van 9 tot 16
uur, opvangmogelijkheden van 8.30 tot 17 uur)
Voor kinderen geboren in: 2006 - 2008
Deelnemers: max. 12
Dingen in mijn hoofd

we onder in de verzameling van het museum en gaan we op
zoek naar de verhalen die ze vertelt. Wat zie je? Waarom zie
je dat? Vind je het mooi? Wat zou het nog kunnen zijn? De
verhalen die we vinden zijn een startpunt om zelf kunst te
maken, te spelen en avonturen te beleven. Fantasie, kijken
naar kunst en van daaruit zelf dingen maken staan centraal.
We spelen in de ruimtes van het museum zelf. Dit is een
vakantie zonder overnachting. De deelnemers gaan iedere
dag naar huis en komen de volgende dag weer terug.

Locatie: Bibliotheek en Musea Maaseik
Periode: 06/07/2015 tot 10/07/2015 (elke dag van 9 tot 16
uur, opvangmogelijkheden van 8.30 tot 17 uur)
Voor kinderen geboren in: 2009 - 2010
Deelnemers: max. 12
Massa’s!

1000 rolletjes karton. Wat zou je daar allemaal mee kunnen
doen? 100 stokken maken? Zijn het de muren van een fort?
Maken we een eigen marionet? Of zijn het vormpjes om
koekjes mee te bakken? Tijdens “Massa’s!” gaan we voor
elke activiteit aan de slag met een grote hoeveelheid van
één iets. Dit kan het uitgangspunt zijn voor zowel spel als
voor kunstzinnige activiteiten. Het stimuleren van fantasie
en creativiteit staan hierbij centraal. Voor de allerkleinsten
focussen de begeleiders extra op het individuele proces van
elke kleuter, en op het leren samenspelen en samenwerken.
Dit is een vakantie zonder overnachting. De deelnemers
gaan iedere dag naar huis en komen de volgende dag weer
terug.

Locatie: Bibliotheek & Musea Maaseik
Periode: 24/08/2015 tot 28/08/2015 (elke dag van 9 tot 16
uur, opvangmogelijkheden van 8.30 tot 17 uur)
Voor kinderen geboren in: 2009 - 2010
Deelnemers: max. 13
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De museumzalen staan vol met beelden en schilderijen,
grote voorwerpen en heel kleine dingen. Ze vertellen
allemaal een verhaal. Tijdens ”Dingen in mijn hoofd” duiken

Locatie: Bibliotheek & Musea Maaseik
Periode: 24/08/2015 tot 28/08/2015 (elke dag van 9 tot 16
uur, opvangmogelijkheden van 8.30 tot 17 uur)
Voor kinderen geboren in: 2006 - 2008
Deelnemers: max. 12
Info en inschrijvingen:
www.koningkevin.be/vakanties/voor-kinderen

Eerste stappen: een ontmoetingsplaats voor
ouders en kinderen van 0 tot 3 jaar
Heb je een kleine spruit in huis, die nog niet naar school
gaat? Dan is Eerste Stappen misschien iets voor jou! Samen
met andere ouders praten over zindelijkheid, eten, slapen,
spelen,... Je kan je kindje laten spelen met andere kinderen
tot 3 jaar, samen met je kind spelletjes spelen, knutselen,
boekjes lezen, een stuk fruit of brood eten en een kopje
koffie of thee drinken, ...
Je kind
▪▪kan spelen in een veilige omgeving,... omdat mama of
papa er altijd bij is
▪▪maakt kennis met het Nederlands
▪▪hoort andere talen, komt in contact met verschillende
culturen, ontdekt elke keer iets nieuws
▪▪wordt voorbereid op de crèche, de peutertuin of de
school
Ouders
▪▪ontmoeten andere ouders met kleine kinderen
▪▪wisselen vragen, ervaringen en tips uit
▪▪worden ook voorbereid op de crèche, de peutertuin of
de school
▪▪zien hoe andere ouders hun kind aanpakken en krijgen
nuttige tips van opvoeders

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

Waar en wanneer?
Elke donderdag van 9.30 tot 12.00 uur in de bibliotheek van
Maaseik, Bleumerstraat 68, en de laatste donderdag van de
maand in Cultuurcentrum Achterolmen, Van Eycklaan 72. Er
zijn geen bijeenkomsten in de schoolvakanties. Kom gerust
vrijblijvend een kijkje nemen, een praatje maken of vragen
stellen. Wij luisteren er graag naar!
Contact?
Opvoedingswinkel Maasland (Hanne):
Tel.: 0490 11 80 89
Bib Maaseik:
Tel.: 089 564 074
E-mail: maaseik@bibliotheek.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 2de kleuterklas tot het 2de leerjaar zijn
welkom. Papa, mama, opa, oma, ... kunnen ondertussen
wat rondsnuffelen in de bib of zich gezellig nestelen in de
leeszaal met een boek, tijdschrift of krant. Meer info: 089 564
074 of maaseik@bibliotheek.be
Volgende data: woensdagen 25 maart, 29 april, 27 mei en
24 juni.
Gezocht: Enthousiaste voorlezers
Hou je van voorlezen en kan je je één of meer woensdagen
vrijmaken om een verhaaltje te komen voorlezen in
de bib? Neem contact op met de jeugdafdeling via
eef.peeters@bibliotheek.be.
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Gedichtendag 2015:
kettinggedicht 5de en 6de leerjaren
‘Met zingen is de liefde begonnen’.
Dat was het motto van de gedichtendag, die dit jaar plaatsvond op donderdag 29 januari.
De vijfde en zesde leerjaren van heel Maaseik gingen de hele dag aan de slag en creëerden samen een heus kettinggedicht via
onze speciale gedichtendagwebsite. Het resultaat kan je hier bekijken.
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Digitale week: 20-30 april 2015
De bibliotheek organiseert binnenkort weer allerhande leuke
activiteiten naar aanleiding van de Digitale Week. Op die manier
stimuleren we graag zoveel mogelijk mensen om bij te blijven met de
snelle digitale ontwikkelingen in de maatschappij.
Eind april heten we je welkom in de bib van Maaseik om iets te komen
bijleren over de iPad, computers, apps, Telenet-toepassingen en meer
van dat. Ook in de jeugdafdeling gebeuren er bijzondere dingen...
Ontdek het volledige programma binnenkort in de bib of op onze website
http://maaseik.bibliotheek.be.

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

24 maart 2015: Nacht van de Geschiedenis
Dinsdag 24 maart 2015 vindt voor de dertiende keer de Nacht
van de Geschiedenis plaats. Die staat dit jaar in het teken van
landbouw in en rond Maaseik.
De Nacht van de Geschiedenis is dit jaar te gast op SintJansberg. De abdij van Averboede bouwde hier een hoeve
en een kerk. De hoeve wordt al vermeld in 1385. Tot het
einde van de veertiende eeuw werd ze uitgebaat door de
kloosterlingen van Averbode, daarna werd ze verpacht. De
oogst werd opgeslagen in de tiendschuur die binnen de
wallen van Maaseik lag, nabij de Bospoort.

Eyck en Documentatiecentrum Maaseik.
Voor 20/03/2015 overschrijven op BE12453401939192
(KREDBEBB) met als vermelding de namen van de deelnemers.
Locatie: Campus Harlindis en Relindis, Weertersteenweg
132A, 3680 Maaseik
Telefoon +32 89 56 68 86. Email maaseik@davidsfonds.net

Later werd de hoeve verkocht en werd het goed ingericht
als een landelijk kasteel met hoeve, stallen, koetshuizen en
terras. Een fatale brand in 1892 bracht hier echter een einde
aan, waarna het eigendom achtereenvolgens in handen
kwam van de Augustijnen van Gent en de Broeders van O.L.Vrouw van Lourdes uit Oostakker. Uiteindelijk werd er in 1924
begonnen met een technische school.
Vandaag zijn de boerderij en de schitterende Romaanse kapel
nog getuigen van het rijke verleden van het gebied.
Wie deelneemt aan de Nacht van de Geschiedenis krijgt eerst
een algemene inleiding over landbouw in het oude Maaseik.
Daarna bezoek je enkele historische en hedendaagse
landbouwlocaties op de site: de oude kloosterkerk, de
zorghoeve, Chocolaterie Bonaparte, de Ridderzaal en de SintJansboerderij. Het slotgebeuren is voorzien omstreeks 21 uur.
Speelgroep Van Eyck zorgt voor een aangepast toneelstukje
en je kan genieten van een Jan Van Eyck Tripel met een
Breugheliaans hapje.
Ontvangst tussen 17.30 en 18.00 uur
Inkom: €10. €8 voor leden van de organiserende verenigingen:
Davidsfonds Maaseik, Pater Sangerskring, Speelgroep Van
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Tentoonstelling ‘Van Eyck inspireert’,
een grafische prentenreeks door Bie Flameng.
Kruisherenkerk Maaseik - 3 mei t/m 27
september 2015
Open op woensdag van 10.30 tot 12.00
uur en zondagnamiddag van 15.00 tot
17.30 uur.
Groepen: maak een afspraak via
Toerisme Maaseik: 089 819 290.
In deze reeks tekeningen liet kunstenares
Bie Flameng zich inspireren door de
symboliek van het Lam Gods. Het lam,
de rechtvaardige rechters, Adam en
Eva, de duif, de ridders enzovoort.
Op de afbeelding hiernaast zie je alvast
het portret van Adam en Eva. Het zijn
puur silhouetten waarin de details
ontstaan door het versmelten met de
achtergrond.
Aan de basis van al de werken ligt de
potlood- en kleurpotloodtekening.
Deze worden verwerkt tot een digitale
grafiek, met behulp van layout,
kleuraanpassingen,
verkleiningen
enz... Meermaals zijn verschillende
tekeningen gebruikt om één prent te
maken.
De werken zijn in de digitale studio
van het kunstencentrum ‘Flacc’ in
Genk geprint op archivaal papier met
archivale inkten.
De tentoonstelling is beslist de moeite.
Wie alle werken en hun symboliek wil
bewonderen, kan vanaf 3 mei terecht in
de Kruisherenkerk.

Koop nu het boek 'De Gebroeders van Eyck,
een geschiedenis rondom het monument'
Een van de blikvangers van het Van Eyckjaar is ongetwijfeld
de uitgave van het boek ‘ de gebroeders Van Eyck, een
geschiedenis rondom het monument’, van Wim Lemmens.
Het werk geeft ons een inkijk in het sociale en politieke leven
in het midden van het negentiende-eeuwse Maaseik.
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We kunnen ons vandaag maar moeilijk inbeelden hoe
Maaseik er uitzag in het midden van de negentiende eeuw.
Door de Belgische omwenteling was de stad in een uithoek
komen te liggen en was men vijf à zes uren verwijderd van
Tongeren of Hasselt en een ganse dagmars van Brussel of
Antwerpen. Er was geen brug over de Maas, de hygiëne liet te
wensen over, er was geen ziekenhuis, geen stromend water,
geen elektriciteit.

Waarom de Maaseikenaren in deze moeilijke tijd voor
een standbeeld op de Markt kozen, lees je in het boek.
Ook vind je er allerlei wetenswaardigheden terug over de
inhuldigingsfestiviteiten.
Het boek kost 25 euro (excl. €5 verzendingskosten) en is
verkrijgbaar bij:
▪▪Cultureel Platform 2014: vaneyckjaar@gmail.com;
▪▪Boekhandel Van Venckenray, Bosstraat 16, Maaseik
▪▪Standaard Boekhandel, Bosstraat 72, Maaseik
▪▪Toerisme - Musea Maaseik, Markt 45, Maaseik
www.vaneyckmaaseik.be

Van Eyck onder de loep
Een driedimensionale detailvoorstelling Marieta Bruekers

“Het retabel van het Lam Gods heeft altijd een grote indruk
op mij gemaakt”, zegt kunstenares Marieta Bruekers. “De
schitterende weergave van de details spreekt tot mijn
verbeelding. Ik wilde mij erdoor laten inspireren om er 3-D
voorstellingen van te maken en zo de aandacht van de
bezoeker richten naar de rijke details van ‘De aanbidding van
het Lam’.”
Het project van Marieta Bruekers heet dan ook ‘Van Eyck
onder de loep, een 3-dimensionale detailvoorstelling’. De
basis van de 3-D voorstellingen is gemaakt van papier-maché.
De gekleurde stenen zijn vaak van vintage kristal van hoge
kwaliteit. Deze tentoonstelling toont ons mijters en tiara’s
gedragen door pausen en bisschoppen zoals afgebeeld
rechts beneden op het paneel van ‘De liturgie van rond het
Lam’.

De tentoonstelling is individueel gratis te bezoeken op
woensdagvoormiddag en zaterdagnamiddag. Entree en
rondleidingen zijn gratis.
Info
Zondag 3/05/2015 t/m 27/09/2015 in de Kruisherenkerk
(Bosstraat)
Woensdagvoormiddag van 10.30 uur tot 12 uur
Zondagmiddag van 15 uur tot 17.30 uur met rondleiding
door gids van de stad Maaseik
Groepen na afspraak via Toerisme Maaseik tel. 089 81 92 00
e-mail toerisme.maaseik@maaseik.be
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Oproep
Werkgroep
Documentatie
Maaseik
Wie kan iets vertellen over de personen, de gebeurtenis,
de datum of andere wetenswaardigheden van deze
foto? Mogelijk is het de bevrijdingsstoet of een
processie anno 1945. Het knapenkoor van de fraters
doet mee op een praalwagen. Twee bekenden op
de foto zijn de broers Jean (nr. 2) en Henri (nr. 9)
Vandenheuvel en frater Florent (nr. 20). De foto is
genomen op de hoek van de Bleumerstraat met de
Houtstraat, richting de Maas.
Het Documentatiecentrum is elke maandag- en
donderdagvoormiddag bereikbaar van 9.30 tot 11.30
uur.
Werkgroep Documentatie Maaseik, Kleine Kerkstraat
30.
e-mail: werkgroep@maaseik.be
http://sites.google.com/site/dcmaaseik
Tel.: 089 61 34 00
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Maaseiker leeswoordenboek in wording
Dat je bij het raadplegen van een woordenboek niet
zo vaak in een stuip ligt van het lachen, is genoegzaam
geweten. Ook aan de lectuur van een leeswoordenboek
zal je wellicht geen lachrimpels overhouden. Toch bleken
de 25.000 voorbeeldzinnen in onze leesdictionaire talloze
kansen te bieden om de lachspieren van de lezer allicht
toch enigszins in beweging te brengen. Zo laten wij met
ons voorbeeldlemma ‘Mëzeikënaer’ de inwoner van dit
stadje even in de lachspiegel kijken. Voor uw eventuele
kritische aanmerkingen kunt u terecht op het mailadres
van de auteur: theokees2@gmail.com

drénkske. Want dén zaet-ër al gaw det ’t nog te slech is vuur
’nën ieëzël doeër z’n oeëre te sjödde. En det ‘lékker’ moogt
gieë gërös e butsje rujm bëki-jke. Want Mëzeikër slókmówle
lègke zich neet allein ’ne lékkere bufstök op hunne maag. Es
’t e butsjën e lékker waerkën is, vare di-j ouch op ’ne fits dae
lékker löp. En es ze aan hun leefste, det lékker dènk, ’n roeës
kónne gieëve di-j lékker rujk, dén veule ze zich lékker.
En zelfs es ’ne Mëzeikënaer zoe giftig (guftig) is es e kni-jnke,
dén dörf dae diech gemékkelik ’ne lékkere (domkop) neume.
‘Diech bès ’ne lékkere’, zaet dae dén.
En dén höbste nog hoevaard en kaligheid. Nog zoe e paar
däögde. Neet det hi-j väöl kaal fluitën of kaal geite róndloupe,
det neet. Allëmaol leef luj, mer waaste bëvuurbeeld waal höbs,
zeen van di-j mëdamme di-j ’t hoeëg in höbbe. Sómmigge van
di-j vrouwluj höbbën h’m zoe bi-j zich – daen hoevaard dus –
det ze hieël spissjaal goeën loupe. Éste di-j ’ne béssemestieël
in hun échelste zouds stieëke, waas de hieël straot gëkieërd.
Nae, ’ne Mëzeikënaer wèt van ’t lieëve te gëneete. Balkëneere
(fuiven), op jats goeën, zich laote bëdeene, zich zieëkër
noeëts laote kómmëndeerën of koejëneere (kójjëneere), de’s
’ne Mëzeikënaer.
En ’t resép? Maak van veer óndäögde veer däögde. De’s
gënóg, want det maak déste hieër en meistër bès van allës en
eedërein dae ’t neet wujjër reik (die niet meer verstand heeft)
(Bron: KEES, Theo, Dikke klets).

Mëzeikënaer, de (m.; -e; -ke) [Fr. le Maaseikois, la Maaseikoise],
de Maaseikenaar: Mëzeikënaere, di-j zich kaal, lui, lékker
en hoevaerdig neume – waat neemës zal aafstri-jje – zeen
ouch plëzeerigge, vrintëlikke (vruntëlikke), li-jbër (vrij) en
hartëlikke Maaslénjers. Këmik is det ze hun óndäögde mieë es
däögde zeen, waat maak det ze gruuëts zeen op eigënsjappe
woe angër minse zich uuvër sjame. Zoe kump ’t det ’ne
Mëzeikënaer neet hoof ligke te vreutëlën of te wouve totër pówpop (bekaf) is en kan dër zich pérmeteere zoe lui te
zeen es tër groeët is. En gieëf di-j minsën ins óngëli-jk, es lui(j)
igheid dén toch ’n däög is. Zoudt gieë dén onneet ’t leefste d’n
hieëlën daag mèt eur lui kónt achtër de staof ligke? Zelf kèn
iech e paar Mëzeikër mansluj di-j zoe lui zeen det ze gëtrouwd
zeen mèt ’n weef mèt ach jung, woeste toch ech zoe meug
vuur mós zeen es ’n maaj. Jao, det zeen allëmaol trukke van
de lui(j)e Sjarël. Leevër lui es meug, wèt gieë waal. En wandël
smiddigs mer ins doeër de stad, dén ligke di-j gëlökzékskes –
nae, det zeen gein luiwammësën of lui fi-j(j)oeëlën – oore te
unjërën of te nunne, want van niks doon, dao wuuërste zoe
meug van.

Det ’ne Mëzeikënaer z’n sléchte eigënsjappën es kwallëteite
zujt, vërklaort ouch det-ër allein it waat h’m bek en dus neet
waat de pot sjaf. Kraemkës, pëteekës en përlinne, det waal,
want ’t mót nëteurlik alti-jd van ‘lek vingër, lek dówm’ zeen.
Mer gëwuuëne boorëkos, dao stik zoe’n slóknaas z’ne mónd
neet aan. En kóm nëteurlik ouch neet aaf mèt ’n ordënaer
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Turnkamp voor turn(st)ers met of
zonder ervaring (6-12 jaar)
Maandag 13 t/m vrijdag 17 april 2015
09.00 - 12.00 uur
Sporthal ‘De Borg’ Neeroeteren
Heb jij de turnkriebels te pakken of wil je ze graag ontdekken? Kom dan
naar ons turnkamp! Want hier leer je de leukste turnkunsten met en
zonder toestellen, zoals radslag, handenstand, borstomtrek, zweefrol,
tijgersprong, ...
Maak kennis of oefen je kunsten op: airtrack, reuze trampoline, bok,
kast, paard, rekstok, brug, balk, mini-trampoline, ...
Zin om dit allemaal eens te proberen? Schrijf je dan zeker in want de
plaatsen zijn beperkt (max. 30)!
De kinderen moeten voor de pauze eigen drank (en fruit/koekje)
voorzien. Kinderen die al aangesloten zijn bij de gymschool, mogen
uiteraard ook deelnemen!

Judo Club Maaseik schittert op provinciaal kampioenschap
Judo Club Senshi Ryu Maaseik haalde op de provinciale kampioenschappen in Genk enkele podiumplaatsen.
▪▪Niels Mussen won goud in de U15, -38 kg
▪▪Daphne Winters won zilver in de U18, -57 kg
▪▪Jolien Mussen won brons in de U18, -57 kg
De club bestaat sinds 2006. De jongeren zijn tussen 6 en 18 jaar oud. Info: http://judoclub-maaseik.be.
Judo tornooi
De Judo Club organiseert op zondag 22 maart 2015 het ‘U11/U13 Judo Tornooi’.
De wedstrijden vinden vanaf 10 uur plaats in de sporthal van Neeroeteren. Inkom bedraagt 5 euro.
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Oxfam Trailwalker, verdraaid straf!

Deelnemen aan Oxfam Trailwalker is een sportieve uitdaging
van formaat. De Oxfam-projecten in Zuid en Noord delen in
de prijzen.
Afspraak op 29 en 30 augustus 2015 voor een uitdaging die
zowel je spieren als je verbeelding, je teamspirit als je solidaire
inborst op de proef stelt. Want dat is Oxfam Trailwalker. Voor
de achtste editie verwachten we niet minder dan 300 teams
van vier stappers aan de start van de 100 kilometer lange
tocht door de Hoge Venen.
Een sportieve uitdaging
100 kilometer wandelen in 30 uur: een uitdaging die mits de
nodige inspanning voor iedereen haalbaar is. Dankzij onze
georganiseerde wandeltrainingen (zie agenda) en onze
online trainingsmodule kun je inschatten of je klaar bent
voor de grote dag. Het grootste deel van de stappers haalt
de finish, jij ook?

Een solidaire uitdaging
Per team zamel je minimum 1.500 euro in, die onder andere
naar Oxfam-projecten rond de klimaatkwestie gaan. Dit lijkt
misschien veel, maar de meeste teams halen of overstijgen
dit bedrag gemakkelijk.
Teamspirit
Het is met vier dat je dit mooie menselijke avontuur aangaat,
met vier dat je de centen inzamelt, met vier dat je elkaar
aanmoedigt... tot de laatste kilometer. Dit alles natuurlijk
met de onvoorwaardelijke steun van een enthousiast team
supporters. Ook dat is solidariteit.
Teambuilding
Bestaat er een betere vorm van teambuilding dan je collega’s
bijeenbrengen voor een zaak waar jullie volledig achter staan?
Ga deze uitdaging aan en versterk jullie onderlinge band. Je
werkgever krijgt bovendien de kans om zich als sponsor van
zijn beste kant te laten zien.

Oxfam Wereldwinkel Maaseik
Naast Fairtrade artikelen vind je in de
Maaseikse wereldwinkel nu ook een
‘Little Free Library’, vrij vertaald een
‘kleine gratis bibliotheek’. Iedereen heeft
wel boeken die te mooi of te goed zijn
om weg te doen maar die je niet meer
echt leest. Waarom ze dan niet ruilen
voor een ander boek? In de Wereldwinkel
kan dat nu.
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Hoe werkt het?
1. Laat een boek achter (een roman,
kookboek, kinderboek, reisgids, ...) in
de boekenkast in de wereldwinkel
2. Neem een ander boek mee.
3. Dit boek kan je weer opnieuw komen
ruilen of gewoon bijhouden. Je hebt
geen verdere verplichtingen maar je
kan altijd opnieuw langs komen.
Daarnaast kan je natuurlijk steeds de
heerlijke fairtrade producten kopen
en eens snuisteren tussen de leuke
hebbedingetjes.
De little free library is toegankelijk
tijdens de openingsuren van de winkel:
woensdag, vrijdag en zaterdag van 10 to
18u.
Wereldwinkel Maaseik: Pelserstraat 41 in
Maaseik.

Exploratiefilm
Portugal
di 17/03/2015, 14.15 uur - Cultuurcentrum
Achterolmen - door Jan en Rita Thienpont
Een organisatie van VTB-Kultuur
€ 5.00 voor leden / € 6.00 niet-leden
Portugal, land van zon, zee, wijn, kurk en fado is bij
toeristen vooral bekend om de schitterende stranden
en grillige rotskust van de Algarve en om zijn boeiende
hoofdstad Lissabon. Maar er is heel wat meer. Achter
de zandstranden en de rotskusten ligt een land dat de
reiziger oprecht zal bekoren. Portugals geschiedenis
heeft een heel eigen kunst voortgebracht, zoals de
Manuelijnse bouwwerken en de ‘azulejos’ of versierde
tegels. Je vindt er een vredig landschap met duizenden
kurkeiken, karakteristieke dorpjes en ongerepte
gebieden met hoge bergen. Tussen al deze pracht
van kunst en natuur wonen de Portugezen, gastvrije,
openhartige en vriendelijke mensen. In het verleden
ontwikkelden zij zich tot zeevaarders die de wereld
verkenden, wat nog merkbaar is in de kosmopolitische
sfeer van Lissabon en Porto. En ook de indringende en
ontroerende klanken van de fado, hét Portugese lied,
tonen aan dat het unieke van dit land blijft bestaan.

Maaidienst
Het OCMW en de stad Maaseik hebben
sinds enkele jaren een maaidienst. Het
doel van de maaidienst is senioren
en mindervaliden te helpen met het
onderhoud van hun tuin.
Voor wie?
De
maaidienst
is
er
voor
65-plussers en mensen met een
arbeidsongeschiktheid van minstens
66%, die over een beperkt inkomen
beschikken.
Hoe werkt het?
▪▪Maaien is altijd de basis van de
dienstverlening. De maaidienst
staat dus niet in voor enkel wieden
of snoeien.
▪▪De maaidienst werkt met vrijwilligers die regelmatig
langskomen. Wanneer de vrijwilliger precies komt spreek
je zelf met hem/haar af.
▪▪Je stelt zelf het nodige materiaal ter beschikking. Het
materiaal moet degelijk en in orde zijn.
▪▪Je hebt een voldoende grote groencontainer of een
composthoop voor het groenafval.

Hoeveel kost het?

▪▪Maaien: €5/uur
▪▪Wieden: €7,50/uur
▪▪Jaarlijkse snoeiwerken (bijv. haag): €10/uur
Wil je gebruik maken van de maaidienst, neem dan contact
op met Sandra Vancleef (Stad Maaseik), 089 560 552 of Lea
Gijsen (OCMW Maaseik), 089 56 99 34.
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Doepas
Inschrijven voor Doepas-activiteiten kan vanaf maandag 16/03/2015, om 9 uur, bij de Jeugddienst:
Doepas 6-12: 089 410 651 of christel.martinet@maaseik.be
Doepas 12-16: 089 410 654 of liesbeth.bleux@maaseik.be
Doepas paasvakantie 6 tot 12 jarigen
Datum

Activiteit

Uren

Leeftijd

Prijs

7/04/2015

Knutseldefrutsel

NRT: 8.45 tot 12.30 uur
MSK: 8.30 tot 12.45 uur

6-12

€ 5,00

8/04/2015

Toverland

NRT: 8.30 tot 18.30 uur
MSK: 8.45 tot 18.15 uur

6-14

€ 25,00

10/04/2015

Fuego Mysteries

OPT: 13.30 tot 16.30 uur 6-12
NRT: 13.45 tot 16.15 uur
MSK: 14 tot 16 uur

€ 5,00

13/04/2014

Chocoladetempel Côte d’Or

NRT: 12 tot 18 uur
7-12
MSK: 11.45 tot 18.15 uur

€ 10,00

15/04/2015

Technopolis

NRT: 8 tot 18 uur
MSK: 8.15 tot 17.45 uur

€ 15,00

17/04/2015

Kampioen zijn blijft plezant

OPT: 13.30 tot 16.30 uur 6-12
NRT: 13.45 tot 16.15 uur
MSK: 14 tot 16 uur

€ 5,00

6-12

Doepas paasvakantie 12 tot 16 jarigen
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Datum

Activiteit

Uren

Leeftijd

Prijs

7/04/2015

BMX’en

MSK: 15 tot 19 uur

12-16

€ 15,00

8/04/2015

Toverland

NRT: 8.30 tot 18.30 uur
MSK: 8.45 tot 18.15 uur

6-14

€ 25,00

9/04/2015

Duiken en EHBO

Worden later bekend gemaakt

14/04/2015

Phantasialand

MSK: 8 tot 20 uur

12-16

€ 35,00

16/04/2015

Lasershooten in de grotten

MSK: 13.30 tot 17 uur

12-16

€ 17,50
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Praatgroep / familiegroep dementie Maaseik
Wil je meer weten over dementie? Wil je eens praten met
lotgenoten over hoe zij de dementie van hun geliefde ervaren?
Wil je weten hoe lotgenoten met dementie omgaan? Wordt
de zorg voor je geliefde steeds zwaarder? Of wil je gewoon
even luisteren naar het verhaal van anderen?
Dan is onze praatgroep misschien wel iets voor jou!
In samenwerking met het OCMW Maaseik, de Vlaamse
Alzheimerliga en het DAGG Maaseik vindt er maandelijks een
praatgroep voor familieleden en naasten van personen met
dementie plaats.
Deze praatgroep is een ontmoetingsplek waar familieleden,
vrienden en naasten in kleine groep met hun vragen en hun
noden bij mensen met gelijke ervaringen terecht kunnen. Er
is begeleiding voorzien tijdens de gesprekken.
Thema’s zijn onder andere:
▪▪Wat is dementie?
▪▪Welke fasen zijn er?
▪▪Hoe en wanneer gebeurt de overgang van thuis naar
woonzorgcentrum?
▪▪Omgaan met personen met dementie
▪▪Zorg dragen voor jezelf
▪▪...

Wanneer:
Elke derde maandag van de maand, behalve in juli en
augustus en tenzij anders o.w.v. een feestdag.
Inloop om 19.15u. We starten om 19.30 uur en eindigen
omstreeks 21 uur.
Waar:
Vergaderzaal Woonzorgcentrum De Maaspoorte
Gelijkvloers, administratieve gang, 4de deur rechts
Sionstraat 21, Maaseik
Praktisch:
Deelname is gratis en geheel vrijblijvend. Inschrijven is niet
noodzakelijk.
Contactpersoon:
Miek Vandebergh – DAGG Maaseik
Koningin Astridlaan 105
3680 Maaseik
089/ 56 38 94
miek.vandebergh@dagg-cgg.be

Studienamiddag over gehoorschade
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MOSA|IC, het Centrum voor Competentie en Innovatie
binnen de scholengemeenschap Harlindis en Relindis, heeft
een studienamiddag uitgewerkt rond gehoorschade: “Dat
doen we samen met het Ziekenhuis Maas en Kempen”, legt
directeur Ingrid Cruysberghs uit, “en met die namiddag
mikken we vooral op bedrijven en zorginstellingen, maar ook
op ouders, patiënten en hun familie. Eigenlijk op iedereen
die een beetje interesse heeft voor dit thema.” Dit thema
is natuurlijk niet alleen gehoorschade maar ook preventie
ervan: “Tussen 12.30 en 13.30 uur kan iedereen die dat wil
een gratis gehoortest laten uitvoeren of de standen van
Laperre en AudioNova bezoeken.” Op het programma staan
ook enkele sprekers: “In het eerste deel, Geluid en Gehoor,
brengen we sprekers rond geluidsisolatie en akoestiek. Dr.
Lemkens brengt het verband tussen evenwicht en horen.” In

het tweede gedeelte gaat de aandacht naar gehoorverlies,
lawaaischade en hoortoestellen. Bezoekers kunnen ook
vragen stellen en deze studienamiddag, die overigens
helemaal gratis is, eindigt rond 15.30 uur.
Campus Harlindis en Relindis, Weertersteenweg 135A –
Maaseik – vrijdag 13 maart van 13.30 tot 15.30 uur. Meer
info bij www.zmk.be of www.mosa-ic.be

Bescherm je tegen tetanus en difterie

Ook jij kunt tetanus (klem) of difterie (kroep) oplopen. Je
bent immers niet meer beschermd door het vaccin dat je op
kinderleeftijd toegediend hebt gekregen. Het gecombineerde
vaccin werkt langdurig, maar niet levenslang. Vanaf de leeftijd
van 25 jaar is een herhalingsinenting tetanus-difterie om de
10 jaar nodig.
Het vaccin wordt gratis ter beschikking gesteld door de
Vlaamse Gemeenschap. Je betaalt wel een raadpleging bij de
huisarts. De inspuiting in de schouderspier kan ter plaatse wat
reactie geven en een enkeling krijgt een dag koorts.
Contacteer je huisarts voor meer informatie en vraag een
vaccinatiekaart als handig geheugensteuntje.
Tetanus
In een nagel trappen, een schaafwonde na een valpartij op
vuile stenen, prikken aan de prikkeldraad in de tuin, een
brandwonde, een doorligwonde of een krabletsel van de
kat: het zijn verwondingen die dagelijks voorkomen, maar
die gevaarlijk kunnen zijn. Bij elke onzuivere wonde loop je
het risico dat de tetanusbacil een infectie veroorzaakt. Deze

bacil produceert een gifstof die het zenuwstelsel aantast en
spierkrampen veroorzaakt. Zonder behandeling kan deze
ziekte levensbedreigend zijn.
Door vaccinatie is het ziektebeeld in Vlaanderen gelukkig
zeldzaam. De tetanusbacil is dat niet.
Tetanus weren? Elke 10 jaar vaccineren!
Difterie
Difterie of kroep is een gevaarlijke keelontsteking, niet te
verwarren met de relatief ongevaarlijke "valse kroep" bij
jonge kinderen. Besmetting gebeurt door hoesten en niezen.
De difteriebacterie produceert een gifstof die de weefsels
beschadigt, vooral van de luchtwegen, maar ook van het hart
en het zenuwstelsel. Zonder behandeling kan deze ziekte
dodelijk aflopen. Dankzij vaccinatie komt het ziektebeeld
in Vlaanderen heel zelden voor. In andere landen, waar niet
grondig wordt gevaccineerd, zijn deze kiemen nog verspreid.
Ook elke reiziger heeft daarom een besmettingsrisico.
Difterie weren? Elke 10 jaar vaccineren!

V.Z.W. KURA zoekt nieuwe gastgezinnen
Vzw Kura nodigt sinds 1993 kinderen uit Wit-Rusland uit
om een gezonde vakantie door te brengen in onze regio.
De organisatie is op zoek naar nieuwe gastgezinnen voor
de zomervakantie 2015. Geïnteresseerden kunnen contact

opnemen met Gerard Knoops: 089 86 70 39 of mail naar
fd840513@skynet.be.
Bezoek de website: www.kuramaaseik.be.

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

Robbedoes
is
een
buitenschoolse
kinderopvang voor kinderen van 2,5 tot
12 jaar met opvanglocaties in Maaseik,
Neeroeteren en Opoeteren. Op onze
website vind je meer informatie over onze
werking, opvangkosten, … Robbedoes
werkt met inschrijfmomenten voor nieuwe
dossiers.
Info en inschrijvingen:
www.kinderopvangmaaseik.be.
T. 089 560 567
E. robbedoes@maaseik.be
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Opladen van budgetmeterkaart
kan ook in Neeroeteren
Klanten van Infrax kunnen met hun bankkaart de budgetmeterkaart gas
en elektriciteit ook opladen in Neeroeteren. De terminal bevindt zich in het
administratief centrum, Scholtisplein 1, Neeroeteren. Hieronder staan de
openingsuren van de kantoren waar je de budgetmeterkaart kunt opladen.
Met bankkaart:
Neeroeteren
Administratief Centrum Neeroeteren
Scholtisplein 1

Maaseik
Sociaal Huis
Mgr Koningsstraat 8

Maandag: 9.00-12.00 uur
Dinsdag: 9.00-12.00 uur en 14.00-17.45 uur
Woensdag: 9.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur
Donderdag: 9.00-12.00 uur
Vrijdag: 9.00-12.00 uur

Maandag: 8.30-12.00 uur en 13.00-16.00 uur
Dinsdag: 8.30-12.00 uur en 13.00-17.30 uur
Woensdag: 8.30-12.00 uur en 13.00-16.00 uur
Donderdag: 8.30-12.00 uur en 13.00-16.00 uur
Vrijdag: 8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur

Cash-betalingen kunnen enkel en alleen op woensdagvoormiddag tussen 9.00 en 11.00 uur in het Sociaal Huis, Mgr. Koningsstraat
8 te Maaseik.
Voor andere informatie over de budgetmeters kan je terecht bij Infrax: http://www.infrax.be/nl/Elektriciteit/budgetmeterelektriciteit en http://www.infrax.be/nl/Aardgas/budgetmeter-aardgas

Verwarmingstoelage voor levering van mazout in 2015
De verwarmingstoelage die de OCMW’s toekennen op basis
van de regelgeving rond het Sociaal Verwarmingsfonds blijven
geldig voor leveringen van mazout in 2015 (leveringsdatum
tussen 1/1/2015 t/m 31/12/2015). Per verwarmingsperiode
en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage
gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof huisbrandolie,
verwarmingspetroleum of bulkpropaangas.
Wij vragen iedereen om altijd het meest recente aanslagbiljet
personenbelastingen van alle inwonende personen mee te
brengen bij het indienen van een aanvraag.
Wie heeft recht op deze financiële tussenkomst?
Categorie 1: personen met recht op een verhoogde
verzekeringstegemoetkoming (VT) van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering. Alle gezinsleden moeten recht
hebben op deze VT. Bijkomende vereiste dat het jaarlijks
bruto belastbaar inkomen lager of gelijk is aan €16.965,47,
verhoogd met €3.140,77 per persoon ten laste (1).
Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. het
jaarlijks bruto belastbaar inkomen van alle personen die
ingeschreven zijn op hetzelfde adres, bedraagt maximum
€16.965,47, verhoogd met €3.140,77 per persoon ten laste
(1). Er wordt hierbij rekening gehouden met het nietgeïndexeerde kadastraal inkomen (x 3) van de onroerende
goeden buiten de gezinswoning.
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Categorie 3: personen met schuldoverlast die genieten van
een schuldbemiddeling en die de verwarmingsfactuur niet
kunnen betalen.
(1) Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het
huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen
dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor
kinderen, lager is dan €3.110,00.

De inkomensgegevens van de aanvrager en die van de leden
van het huishouden zullen ter controle via elektronische weg
bij de FOD Financiën opgevraagd worden.
Wanneer aanvragen?
De aanvraag moet gebeuren binnen 60 kalenderdagen na de
levering.
Welke documenten zeker meebrengen voor de aanvraag ?
▪▪factuur of leveringsbon;
▪▪identiteitskaart;
▪▪kleefvignet ziekenfonds van alle personen die
ingeschreven zijn op uw adres ;
▪▪bankrekeningnummer;
▪▪het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente
aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest
recente attest van een ontvangen sociale uitkering, ...) van
alle gezinsleden ;
▪▪op vraag van het OCMW :
-- attest van de verhuurder inzake aantal woningen als je
huurt met gemeenschappelijke mazouttank
-- kopie van kadastraal inkomen als je meerdere
woningen bezit.
-- attest schuldbemiddeling en behoeftigheid
Waar aanvragen?
Sociaal Huis, Mgr Koningsstraat 8 te Maaseik (089 56 99 10)
Maandag:
13.30 – 16.00 uur : Cindy Maenen
Dinsdag:
09.00 – 11.30 uur : Nelly Oosterbos
		
15.00 – 17.30 uur : Lut Willems
Woensdag:
13.30 – 16.00 uur : Inge Verhulst
Donderdag:
09.00 – 11.30 uur : Lut Willems
Vrijdag: 		
09.00 – 11.30 uur : Lut Willems
Voor meer inlichtingen kan je ook terecht op het gratis
telefoonnummer van het Sociaal Verwarmingsfonds: 0800 90
929 of op de website: www.verwarmingsfonds.be.
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