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Ook de jeugd werkte mee aan
blijvende herinnering aan WOI

Koopzondag

17 mei 2015 - winkels open vanaf 13.30 uur
info: www.maaseik.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

De dynamiek in een stad wordt bepaald door de mensen
die er wonen, werken en ontspannen. De mogelijkheden
om activiteiten op te starten of te bouwen wordt bepaald
door de bestemmingsplannen. Om de ontwikkeling van
de stad op gang te brengen maakte het stadsbestuur in
het verleden bestemmingsplannen, die bekend stonden
onder de naam “bijzonder plan van aanleg”. In praktijk
werden gedetailleerde plannen opgemaakt waarin werd
vastgelegd hoe er op een bepaalde plek mocht gebouwd
worden via stedenbouwkundige voorschriften. Het
nadeel van deze gedetailleerde voorschriften is dat
het soms niet mogelijk was om goede projecten te
vergunnen omdat ze niet in overeenstemming waren
met de voorschriften.
Om aan dit probleem te verhelpen werden de bijzondere
plannen van aanleg vervangen door uitvoeringsplannen
die meer algemene voorschriften voorzien en meer
flexibeler invulling van het gebied toelaten. Maar dit
geeft nog niet altijd de mogelijkheid om tot ontwikkeling
te komen. Zo maakte het stadsbestuur een ruimtelijk
uitvoeringsplan op aan de stadswal waarbij een
stadspark voorzien wordt tussen de parking IJskelders en
het Kolonel Aertsplein. Maar de beperkte mogelijkheden
wat betreft woningbouw op de gronden van De Lijn
zorgden ervoor dat dit project geen geïnteresseerde
ontwikkelaars vond.
Het park is van belang voor Maaseik als groene plek
waar men kan spelen, verpozen, enz. Om er voor te
zorgen dat het gebied tot ontwikkeling komt, heeft
het stadsbestuur tijdens de gemeenteraad van januari
2015 een samenwerkingsovereenkomst met De
Lijn afgesloten. De Lijn zoekt een ontwikkelaar en
een stedenbouwkundig ontwerper voor deze zone
om samen met het stadsbestuur te werken aan een
realistisch project. Op die manier ondersteunt het
stadsbestuur de actieve ontwikkeling van strategische
stedenbouwkundige projecten in Maaseik.
Al deze projecten zoals het project aan de Maas,
ontwikkeling
ziekenhuissite
Mgr.
Koningsstraat,
heraanleg Bleumerstraat, verkaveling Leemhoek
aan de Kempenweg, aanleg stadspark, uitwerking
parkeerbeleid, opmaak van een beeldkwaliteitsplan
voor de historische binnenstad vormen een geheel.
Door deze projecten stap voor stap uit te werken zal
Maaseik als stad een positieve impuls krijgen en blijft het
een aantrekkelijke plek om te wonen vandaag maar ook
morgen.
Yvonne Van Dooren
schepen van ruimtelijke planning en stedenbouw
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Nieuwe website: www.maaseik.be
Vind wat je zoekt!
Ben je op zoek naar concrete informatie? Geef dan een
trefwoord in, in de zoekbalk rechts bovenaan. Maar je kan
evengoed grasduinen in de navigatiestructuur, die terug
gebracht is tot vijf hoofdrubrieken: leven - wonen - werken ontspannen - bestuur. Als je de muisaanwijzer beweegt over
deze hoofdthema’s krijg je meteen een overzicht van wat
eronder zit.
Mee met de tijd
De nieuwe website is ‘responsive’, wat wil zeggen dat het
formaat zich automatisch aanpast aan je scherm, of je nu
vanop een pc, een tablet of een smartphone surft! Het is
ook mogelijk om je aan te melden en gebruik te maken van
het e-loket, dat gaandeweg danig uitgebreid zal worden.
De integratie van sociale media zoals Facebook, Twitter en
YouTube, staat bovendien in de steigers.
Sinds enkele weken staat de gloednieuwe website van stad
en OCMW Maaseik online. De site biedt heel wat nieuwigheden en zorgt ervoor dat Maaseik mee is met de laatste digitale
ontwikkelingen.
Overzichtelijke homepagina
De homepagina is onze etalage. Je vindt er actuele
nieuwsberichten en activiteiten, snelle links naar vaak
bezochte pagina’s, thema’s in de kijker, de openingsuren van
de administratieve centra, en de ingang naar de volledige
informatie. Zet www.maaseik.be in je favorieten en blijf op de
hoogte van het reilen en zeilen in onze stad!

Toeristisch en cultureel aanbod op aparte deelsites
Toerisme & Musea Maaseik en Cultuurcentrum Achterolmen
hebben aparte deelsites met een eigen homepagina en een
eigen navigatiestructuur. De sites zijn bereikbaar via knoppen
op de algemene website, of rechtstreeks via http://toerisme.
maaseik.be en www.achterolmen.be. Voortaan kan je online
tickets bestellen op de website van Achterolmen!
Nooit af
Een website is nooit af. Er wordt dagelijks aan gewerkt. Vind
je niet wat je zoekt, staat er onjuiste of verouderde informatie
online? Laat het ons weten!
www.maaseik.be
dienst communicatie - secretariaat E. info@maaseik.be

Interlimburgse
Kunstfietsdagen 2015
Tijdens het Pinksterweekend 24 en 25 mei 2015 zullen weer de Interlimburgse Kunstfietsdagen plaatsvinden. Tijdens deze jaarlijks terugkerende, grensoverschrijdende happening worden kunst en cultuur op een verrassende wijze gecombineerd met actief
bezig zijn in de natuur.
Kunstminnende mensen fietsen van het ene Maasdorp naar het andere. Het publiek
wordt op vaak verrassende locaties uitgenodigd om op een laagdrempelige manier te
genieten van de exposities.
De bezoekers worden getrakteerd op een gevarieerd kunstmenu. Van karikaturale
dorpsfiguren tot glaskunst, van raku gestookte bölkes, paspoppen, schilderkunst en
groot formaat portretten tot een nog nooit eerder vertoonde maquette van een Egyptische tempel.
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En dit allemaal gratis!
Alle locaties zijn geopend van 11.00-18.00 uur en de Belgische adressen zijn:
▪▪ Hoeve Locht-Zelissen, Heppersteenweg 40, Heppeneert.
▪▪ Hoeve Schroyen, Duivelsbrugweg 2, Heppeneert.
▪▪ Molen De Hoop, Zandstraat 76, Elen.
▪▪ Hoeve Het Lemke, Bergerkampstraat 18a, Elen.

M@YS – Maaseik@your_service!
Project Optimalisatie van de dienstverlening –
Stad & OCMW
In de toekomst willen we jou, onze klant, beter van dienst
kunnen zijn. Hiervoor hebben we, de stad en het OCMW, een
project ‘optimalisatie van de dienstverlening’ opgestart in samenwerking met Möbius, een adviesbureau, gespecialiseerd
in deze materie.
Onze medewerkers gingen op zoek naar een naam voor het
project en kozen uiteindelijk voor M@YS, Maaseik@ your service!
Jij wordt als onze klant centraal gesteld in het project: we willen zorgen voor verbeteringen en vernieuwingen om je nog
beter van dienst te zijn, om een nog betere kwaliteit te leveren nog voordat het gevraagd wordt.
Eerst en vooral werden alle producten van de stad en het
OCMW in kaart gebracht: welke diensten leveren wij nu eigenlijk aan de klant en op welke manier? Daaruit blijkt dat er
op dit moment vooral een fysieke dienstverlening is: de klant
komt naar de balie van de administratieve centra, voor een
product. Jaarlijks worden er bijna 100.000 bezoeken geteld.
Daarnaast werd er een enquête afgenomen van onze klanten om na te gaan wat er nu precies van ons verwacht wordt.
Er werden onder meer vragen gesteld over de locatie van de
verschillende loketten, over openingsuren en over bereikbaarheid.
Uit de enquête blijkt dat de tijd rijp is voor een digitalisering

van de dienstverlening. Snél en vlot toegang krijgen tot de
juiste informatie, dat is wat er verwacht wordt. En als het
dan toch nog nodig is om langs te komen bij de stad of het
OCMW, zou het fijn zijn als er hiervoor geen verre verplaatsing hoeft te gebeuren en als het kan op een moment dat
voor jou geschikt is.
We zullen nu een aantal voorstellen uitwerken om de
dienstverlening in de toekomst te verbeteren. In deze
voorstellen zal alvast van de volgende stellingen worden
uitgegaan:
▪▪ De producten die met elkaar verband houden, zullen
verkrijgbaar zijn bij één loket.
▪▪ De digitale en telefonische dienstverlening wordt
maximaal uitgebreid zodat je niet hoeft langs te komen als
het niet absoluut noodzakelijk is. In Maaseik Informatief
van maart las je al dat we vanaf nu gebruik maken van
het systeem ‘Verifieer’ om brieven en attesten digitaal
te ondertekenen en te versturen. Hiermee kunnen we je
sneller en efficiënter de gevraagde informatie bezorgen.
Dit is dan ook een mooi voorbeeld van wat een digitale
dienstverlening kan inhouden.
▪▪ Je zal altijd op dezelfde manier verder geholpen worden,
ongeacht of je ons belt, e-mailt, een brief stuurt of bij ons
langskomt.
▪▪ Er wordt onderzocht of de openingsuren aangepast
moeten worden zodat we ter beschikking zijn op het
moment dat voor jou het beste past.
Er wordt verwacht dat het project afgerond kan worden tegen
eind 2016. In tussentijd wordt er nog heel wat werk verzet. Via
Maaseik Informatief, houden we je hiervan op de hoogte!

Diensten stad en OCMW gesloten.
De diensten zijn gesloten op:
▪▪ donderdag 14 mei: Hemelvaartsdag
▪▪ vrijdag 15 mei: brugdag. Deze dag zijn Toerisme en Musea Maaseik en de Stedelijke Academie voor Kunsten geopend. Ook
het containerpark is geopend.
▪▪ maandag 25 mei: Pinkstermaandag.
▪▪ donderdag 11 juni: Alle stadsdiensten zijn gesloten vanaf 12 uur ingevolge een teambuildingsactiviteit.
Wij vragen vriendelijk om bij je planning met deze sluitingsdagen rekening te houden. Als je meer info wenst, kan je daarvoor
terecht op het gratis infonummer van de stad Maaseik 0800 20 560.
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Fien Janssen uit Opoeteren
viert 104de verjaardag.
Op maandag 16 maart 2015 vierde de oudste inwoner van
Maaseik, Fien Janssen, haar 104de verjaardag. Fien is geboren en getogen in Opoeteren. Na een actief leven op de
boerderij in de Rietstraat, verblijft ze sinds enkele jaren in het
woon- en zorgcentrum Huize Lieve Moenssens te DilsenStokkem. Burgemeester Creemers feliciteerde haar namens
stad Maaseik en zette haar in de bloemetjes.

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.
We presenteren voor deze feestelijke dag graag 3 suggestieroutes: 2,7 km, 7km, 14,7km. 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 en 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.
PRAKTISCH
Wanneer?
13.00 tot 18.00 uur
Zondag 14 juni – van 13u00 tot 18u00 (vrij vertrek)
Waar?
Startplaats Neeroeteren, Ketelstraat, 3680 Maaseik:
wandelingen 7 km en 14,7 km
Startplaats Kapel van de Weerstand, Brugstraat, 3650
Dilsen-Stokkem: wandelingen 2,7 km, 7km en 14,7 km
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Tip!
Kom met de fiets! Je vindt beide startplekken tussen
knooppunten 37 en 43 van het Fietsroutenetwerk Kempen
en Maasland.
Voor meer info kan je terecht bij Regionaal Landschap
Kempen en Maasland vzw - T: 089 65 56 65 E: info@rlkm.be of op www.nationaalpark.be
Het belooft alvast een gezellige namiddag te worden!

Het goed doel van Bokkerieje 2015: Fietsen tegen armoede in de regio!
Al 25 jaar!
Al fietsend de schatten van het groene Maasland ontdekken...
Dat kan op 31 mei 2015. Rotary Maaseik heet je van harte welkom tijdens het gezelligste fietsevenement van Nederlandsen Belgisch Limburg.
Je fietst langs dorpen, wetenswaardigheden, monumenten
en prachtige natuur. Je ontdekt de mooiste plekjes en vergezichten in het spoor van de befaamde Bokkenrijders. De
bewegwijzerde routes zijn perfect aangegeven. Langs de
routes staan gezellige bokkenstallen opgesteld waar je je
kunt inschrijven of waar je even kunt uitblazen. Hier kan je
uitstekend terecht voor een verkoelend streekbiertje of een
plaatselijk gerecht. De muzikale omlijsting zorgt voor de rest.

Inschrijven
Inschrijven kan op de dag zelf in elke bokkenstal tussen 8.00
uur en 15.00 uur. Als deelnemer kan je het inschrijfformulier
vooraf printen via www.bokkerieje.org en meenemen naar
een bokkenstal waar je wil starten. Fietsers betalen € 3,- (inbegrepen BLOSO ongevallenverzekering). Kinderen t/m 12
jaar betalen geen inschrijfgeld. De opbrengst is opnieuw voor
het goede doel. Deelnemen of meer informatie? Kijk op www.
bokkerieje.org
Ook aan wandelaars wordt gedacht!
Ben je wandelliefhebber? Je kan alleen starten vanuit de Bokkenstal in Molenbeersel. Deelnemers betalen € 1,- p.p.

Iedereen (>18 jaar) die zich heeft ingeschreven voor een fietstocht ontvangt helemaal voor niets een heerlijk Bokkereyer
streekbier (zolang de voorraad strekt), gebrouwen door Brouwerij Sint-Jozef! Bovendien ontvangt iedere deelnemer ook
nog een gratis jubileumverrassing.
Klim op het zadel en fiets mee door het groene Maasland. Geniet en beleef Bokkerieje 2015!

20 jaar fietsroutenetwerk in Limburg
Dit jaar is het twintig jaar geleden dat
het beroemde fietsroutenetwerk in
Limburg van start ging. Het bleek een
schot in de roos, want de toeristische
sector in onze provincie kende een
nooit geziene boost. Ook Maaseik kon
daarvan profiteren.
De Provincie Limburg liet voor de 44
Limburgse gemeenten elk een origineel kunstwerk van de Studio Pieter
Stockmans maken. Elk werk is uniek en
draagt de signatuur van de kunstenaar.
Het kunstwerk is een porseleinen versie van de bekende knooppuntenborden. Je kan het exemplaar van Maaseik
bewonderen aan de toeristische infobalie, Markt 45, Maaseik.

Op de foto: schepen voor toerisme
Kevin Drees en Sylvie Schrijvers van
Toerisme Maaseik.
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Limburg 1914-1918 - Betonnen helm onthuld
aan Vredespoortje

Woensdag 22 april werd aan het Vredespoortje onder ruime
belangstelling de betonnen helm uit de expo Limburg 19141918 onthuld. De helm werd beschilderd door leerlingen van
de academie voor kunsten. Kinderen uit de zesde leerjaren
zorgden voor 260 tekeningen.

Bij het participatieproject vond schepen Myriam Giebens het
erg belangrijk om zoveel mogelijk kinderen te betrekken. Alle
leerlingen uit het zesde leerjaar hebben meegewerkt om het
thema van de dodendraad vorm te geven. De 260 tekeningen die de stad mocht ontvangen werden gedigitaliseerd en
tijdens het toonmoment aan een draad rond de helm gehangen.
Alle 44 helmen van het herdenkingsmonument zijn samen te
zien van 9 mei tot 7 juni op het Domein Bokrijk. Daarna verhuizen ze naar een nog nader te bepalen definitieve plaats.
Info www.limburg1914-1918.be

De beschilderde helm toont een glooiend Maaslandschap in
groentinten. Maaseik is te herkennen aan de iconische kerktorenspits, het perron en het standbeeld. De idyllische setting wordt verstoord door de dodelijke prikkeldraad.
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Het ontwerp van Eveline Braeckman en Chris Vosters van de
stedelijke academie voor kunsten, illustreert het oorlogsverhaal dat onze helm vertelt over de lotgevallen van Drika uit
Neeroeteren. Zij kwam om toen ze de beruchte “doodendraad” wilde passeren om bij haar echtgenoot in Nederland
te geraken.

Marketingplan voor heropleving handel in
Maaseik komt eraan
Op vrijdag 22 april werd de samenwerkingsovereenkomst
tussen vzw Centrummanagement Maaseik Eyckerstede en
stad Maaseik ondertekend. Het is de laatste stap naar het toepassen van centrummanagement in Maaseik en tegelijkertijd
ook de eerste stap in de uitvoering van het actieplan voor de
heropleving van de handel in de binnenstad van Maaseik.
Doel is om Maaseik terug op de kaart te plaatsen als gezellige
winkelstad.
Troef: detailhandel
Maaseik zet in op de versterking van haar detailhandel, in het
bijzonder in de binnenstad. In het stadsbudget werden de
nodige gelden voorzien voor financiering en co-financiering
van initiatieven voor die versterking. Het stadsbestuur heeft
het belang van een goed centrummanagement steeds erkend. Stad Maaseik steunt daarom de vzw Centrummanagement Maaseik Eyckerstede omdat in deze vzw alle handelaars
van het kernwinkelgebied Maaseik zijn verenigd.
Rol vzw Centrummanagement Maaseik Eyckerstede
De vereniging heeft tot doel het vergroten van de uitstraling
en de commerciële dynamiek van het kernwinkelgebied
in Maaseik. Dit omvat initiatieven en projecten voor de
versterking van een gericht promotiebeleid voor het
kernwinkelgebied (via evenementen en promotionele acties)
zoals:
▪▪ het steunen van een integrale kwaliteitsverbetering van
het product ‘centrum Maaseik’;
▪▪ het vergroten van haar aantrekkings- en
concurrentiekracht;
▪▪ het bevorderen van de handelsactiviteiten in Maaseik
centrum;
▪▪ het instaan voor een permanente informatie-uitwisseling;
▪▪ het vergroten van de organisatiegraad van ondernemers
en eigenaars in het centrum;
▪▪ het uitwerken van marketingcommunicatie om Maaseik
te promoten als winkelstad met het handelscentrum als
vaandeldrager;
▪▪ het organiseren van promotieversterkende en
handelsversterkende activiteiten en evenementen en
commerciële acties;
▪▪ het organiseren van vormingssessies en inzet van andere
tools om het ondernemerschap in Maaseik te versterken;
▪▪ werkgroepen oprichten rond binnenstedelijke thema’s,

zoals beeldkwaliteit, promotie, mobiliteit, functionele
versterking en het Stadsbestuur en andere actoren
adviseren;
▪▪ aantrekken van investeerders;
▪▪ het organiseren van commerciële acties;
▪▪ enz.
Rol Stad Maaseik
▪▪ jaarlijkse toelage als financiële tegemoetkoming aan
de vzw voor de realisatie van haar doelstellingen. Het
bedrag wordt jaarlijks bepaald. In 2015 is dit €130.000;
▪▪ inzetten op kernversterkende maatregelen met in de
eerste plaats het naleven van de visie en de uitwerking
van het 24-puntenplan uit het strategisch commercieel
beleidsplan binnenstad Maaseik 2014-2019;
▪▪ trachten subsidies te krijgen in het kader van deze
doelstelling en de vzw te steunen;
▪▪ enz.
Marketingplan
Voor de vzw tekenden voorzitter Yves Locht, ondervoorzitter Guy Vanwijck en penningmeester Luc Neyens. Voor Stad
Maaseik tekenden burgemeester Jan Creemers en stadssecretaris Raymond Corstjens.
Yves Locht: “De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is één ding, maar het gaat er natuurlijk om wat de
vzw hierna daadwerkelijk gaat doen op vlak van organisatie
van initiatieven ter bevordering van de detailhandel en de
lokale economie in het centrum van Maaseik. We hebben de
afgelopen maanden al heel hard aan de kar getrokken om de
trein op gang te krijgen. Zo hebben we alvast een centrum
manager aangetrokken zodat de uitvoering van de concrete
plannen gegarandeerd is. Niet alleen denkwerk is belangrijk,
maar iemand moet het ook uitvoeren. Daarnaast stellen we
op 21 mei in Hotel Wurfeld ons gloednieuw marketingplan
voor de binnenstad voor. We werken hiervoor samen met
bedrijven gevestigd in Maaseik. Dit gaat niet alleen om een
herkenbaar gezicht voor Maaseik in de lijn van wat ons onderscheidt van andere plekken. We presenteren dan een
gloednieuw logo en huisstijl voor binnenstad Maaseik. Maar
het gaat ook om visuele realisaties in het straatbeeld en reeds
uitdenken van onderscheidende economische acties en media campagnes. U hoort heel binnenkort nog van ons”.
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Vlnr.: Guy Vanwijck, burgemeester Jan Creemers, Yves Locht, Luc Neyens en stadssecretaris Raymond Corstjens

Werken Sint-Lambertuskerkstraat vanaf einde mei
Vanaf einde mei wordt de Sint-Lambertuskerkstraat in
Neeroeteren opgebroken. De overkapping van de Witbeek,
die onder de straat loopt, toont tekenen van slijtage en doorzakkingen. De straat wordt daarom open gebroken, zodat er
een nieuwe koker over de Witbeek geplaatst kan worden.
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Ter plaatse wordt een omleiding voorzien via Ophovenstraat
en Maaseikerlaan. Meer info is op dit moment niet gekend. Je
kan de toestand opvolgen op www.maaseik.be.

Nieuwe aanwinst voor Musea Maaseik:
apothekersbenodigdheden
Zoals “Talc de Venise” en een mooie, polychroom versierde
blikken fles met talk van wilde geranium. De wilde geranium
of Pelargonium (ooievaarsbek) is oorspronkelijk afkomstig uit
Namibië, Zuid-Afrika, Voor-Azië, Australië en sommige eilanden in de Indische Oceaan waar ze gedijen in verschillende
gebieden zoals droge woestijnen, rotsachtige berggebieden
en duinen bij de kust. De wilde soort onderscheidt zich van de
geranium uit Europa door de bloemopbouw.

Mevrouw Anne Marie Wauters schonk aan de Musea Maaseik enkele apothekersrecipiënten, waaronder een versierd
kartonnen doosje met “Acide Borique”. Dit boorzuur werd in
vroegere tijden gebruikt in de vorm van boorzalf of -water en
diende als ontsmetting bij luieruitslag. Tevens werd boorzuur
gebruikt in voetpoeders als deugddoend middeltje tegen
zweetvoeten. Maar vanwege het vergiftigingsrisico en de geringe desinfecterende werking worden dergelijke farmaceutische middelen amper nog verspreid.
Daarnaast bevat de schenking verschillende talkpoeders.

Vooral de geurpelargoniums worden gebruikt om etherische
oliën te destilleren. Zo heeft de Pelargonium graveolens een
sterkere rozengeur dan echte rozen. Deze geur wordt veel gebruikt in parfums voor mannen en in cosmetica. Het doosje
vermeldt het volgende: “Wilde geranium talkpoeder is een
absorberend, kalmerend en verfrissend poeder, voor gebruik
in de kinderkamer en bij het toilet. Het vormt geen gevaar
voor de meest gevoelige huid, bezweert irritatie en voorkomt
schuren en pijn; houdt de huid gezond, glad en zacht. Speciaal aanbevolen voor gebruik na het scheren.”
Geschonken aan de Musea Maaseik door Mevrouw Anne Marie. Wauters.

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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Cultureel Platform Van Eyck
Het Cultureel Platform 2014 heet nu
Cultureel
Platform
Van Eyck
Het Van Eyckjaar 2014
is succesvol verlopen.
Het volksfeest op 7
september
bracht
5000 bezoekers op de
been en sindsdien bezoeken meer toeristen
onze Van Eyckstad.
Maaseiker verenigingen, organisaties en
scholen organiseren met de regelmaat van de klok allerlei Van
Eyckactiviteiten. Zelfs Het Heilig Wammes doopte de Carnavalsstoet van 2015 om tot Van Eyckstoet.
De werken van de gebroeders Van Eyck blijven inspireren. Het
Cultureel Platform 2014 dat samen met het stadsbestuur de
motor van het Van Eyckjaar is geweest, heeft opnieuw enkele
schitterende evenementen aan te kondigen. Het heeft alvast
zijn naam veranderd in Cultureel Platform Van Eyck. Deze vereniging blijft een ideeëngenerator van (erfgoed)verenigingen en vrijwilligers en wordt geleid door een kerngroep bestaande uit Nadette Beelen, Wim Corstjens (voorzitter), Mieke
Deckers, Jos De la haye, Jos Henckens (secretaris), Herman
Hendrix, José Raets en Daan Telen.
Het platform is bereikbaar via vaneyckjaar@gmail.com
Informatie via www.vaneyckmaaseik.be

AGENDA
Zondag 3 mei tot 27 september 2015 in de Kruisherenkerk,
Bosstraat 27 te Maaseik

met behulp van lay-out, kleuraanpassingen en verkleiningen.
Meermaals zijn verschillende tekeningen gebruikt om één prent
te maken.
Beide tentoonstellingen zijn gratis te bezoeken elke woensdagvoormiddag van 10.30 uur tot
12 uur en zondagmiddag van 15
uur tot 17.30 uur. Zondagmiddag
is er een gratis rondleiding door
een gids van de stad Maaseik.
Deze exposities lopen onder toezicht van Cultureel Platform
Van Eyck en de stad Maaseik.
16 - 17 mei 2015: Markt Maaseik VAN EYCKFEESTEN
Dit evenement is een organisatie van vzw Euregiofeesten die
een Euregionaal muziek-, dansen volksfeest organiseren in het
weekend van 16 en 17 mei 2015.
Het is toegankelijk voor jong en
oud en heeft plaats op de historische Markt van Maaseik. Het
verloopt in samenwerking met
de lokale horeca. De organisatie
streeft een sociaal cultureel doel
na en doet een gift aan de Mediclowns die langdurig zieke
kinderen animeren in de Limburgse ziekenhuizen.
Info op www.vaneyckfeesten.be
Zaterdag 30 mei 2015:
(www.matermosa.eu)

Mater

Mosa

in

Maaseik

Een dubbeltentoonstelling:
Marieta Bruekers met "Van Eyck
onder de loep", een driedimensionale detailweergave van de
mijters en tiara's gedragen door
pausen en bisschoppen op het
middenpaneel van Het Lam Gods
van de gebroeders Van Eyck. De
aandacht van de bezoeker wordt
gericht op de rijke details van de
aanbidding van het Lam. De mijters en tiara's zijn gemaakt van
papier-maché: de gekleurde stenen zijn vaak van kristal van hoge
kwaliteit.

12

Bie Flameng met "Van Eyck inspireert": in deze grafische prentenreeks laat Bie Flameng zich inspireren door de symboliek
van Het Lam Gods (het Lam - de rechtvaardige rechters Adam en Eva - de duif, de ridders van de Heer).
Aan de basis van al haar werken liggen de (kleur)potloodtekeningen. Deze worden verwerkt tot een digitale grafiek

Mater Mosa is een nieuwe culturele zomerbiënnale die de
mensen (Fransen, Walen, Vlamingen en Nederlanders) langs
de Maas met mekaar verbindt. Op 30 mei opent het festival
met een grootse ouverture: van de bron op de hoogvlakte
van Langres tot aan zijn monding in de Noordzee bij Hoek
van Holland zal over een traject van 925 km een "wave" ingezet worden van (kerk)klokken - carillons - beiaarden scheepshoorns - koren en fanfares. 's Morgens wordt gestart
in Frankrijk bij de bron met klokkengelui en ieder dorp/stad
zal dan overnemen om 's avonds aan zee te eindigen. Het is
de bedoeling dat elke klok tien minuten zal luiden. De wave
zal tegen 15 uur in Maaseik arriveren: het eerst in Heppeneert
en dan via de Minderbroederskerk, de Kruisherenkerk, de
stadsbeiaard op de Markt en de Catharinakerk naar de Sint
Annakerk van Aldeneik.
Rond 14 uur zullen de wandelaars uit de Euregio op de Markt
aankomen: zij herdenken de 100ste geboortedag van Pater
Willem Sangers door te wandelen van zijn geboorteplaats,

de Hompesche Molen in Stevensweert, naar het Kruisherenklooster in Maaseik, waar zijn
vader hem op 12-jarige leeftijd
als intern inschreef op het Heilig
Kruiscollege. De 7 km lange tocht
gaat via Ohé/Laak langs de rechter Maasoever naar de Maasbrug,
die sinds enkele jaren is omgedoopt tot Pater Sangersbrug.

De volledige afstand van de Van Eyckrun van Dorne naar
Maaseik bedraagt 20 km, maar je kan ook "instappen" in
Opoeteren, Neeroeteren of Wurfeld. Voor verfrissing wordt
gezorgd en de winnaar/winnares ontvangt een mooie prijs.
Iedere deelnemer krijgt een aandenken.

Mater Mosa wil elke oneven jaar
een biënnale organiseren en de
voorbereidingen voor 2017 lopen.
Zondag 6 september 2015 tweede Van Eyckrun
Vorig jaar, op 5 oktober 2014, werd i.s.m. de sportdienst van
de stad Maaseik en AVT (Atletiekvereniging Toekomst, http://
www.avtmaaseik.tk) de eerste Van Eyckrun georganiseerd.
Ondanks het slechte weer werd het een voltreffer. Dit jaar
gaat de loop door op zondag 6 september. Samen met het
jaarlijks Knapkoekbakken, zal dit op deze zondag traditioneel
veel volk naar de Eikerstede lokken.

23 & 24 mei 2015
Leufeesten in Opoeteren
Tent Speelplein De Leu – Kabienstraat, Opoeteren
Programma:
zaterdag 23 mei
▪▪ 13.00u: Buurtvoetbal: 10 ploegen strijden om de 		
felbegeerde wisselbeker De Leu
Survival for kids: Kinderen beleven spannende,
creatieve en uitdagende activiteiten in een heus
survivalpark!
▪▪ 22.00u: Swinging Leu Party met coverbands The 		
Supernatural Heroes en Duo Sal
Zondag 24 mei
▪▪ 13.00u: Wandelzoektocht voor jong en oud. Na afloop
een gezellige namiddag met een hapje en
drankje en Limburgse vlaai!			
Ook niet-wandelaars zijn welkom!

Extra bijlage in de juni-editie van ‘Maaseik Informatief’
Aan de hand van foto’s wordt in deze editie uitvoerig bericht
over de Van Eyckprojecten die dit schooljaar door Maaseiker
scholen werden georganiseerd.

Pinksterrommelmarkt
Markt Maaseik
23 – 24 – 25 mei 2015
van 8 uur tot 18 uur
toegang gratis
Deze markt is reeds volzet. Je kan enkel nog inschrijven op de
reservelijst.

Kinderspeelgoedmarkt (2de hands)
Muntplein Maaseik
23 – 24 – 25 mei 2015
van 10 uur tot 17 uur
toegang gratis
Inschrijvingsformulier te verkrijgen bij Toerisme Maaseik,
Markt 45.
Uitsluitend speelgoed (2de hands) mag verkocht worden, alle
andere zijn bij politiereglement verboden.

The Supernatural Heroes
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Foto: Eddy Daniëls

Avontuurlijk mountainbiken in de Duinengordel

Heb je zin voor avontuur? Hou je van fietsen op ruige terreinen? Dan verwelkomen de Duinengordel-partners Maaseik,
Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, het Agentschap Natuur
en Bos en het Regionaal Landschap Kempen en Maasland jou
graag op 6 juni aan Camping Zavelbos in Opoeteren. Die dag
openen zij – samen met de provincie Limburg, Bloso en de
stad Bree – een splinternieuw mountainbikenetwerk. Ben je
nog een beginner of al een geoefende biker? De route is geschikt voor deelnemers van elk niveau.
Toeren in de Duinengordel
Vanaf 8 tot 12 uur kan je deelnemen aan de toertocht van 20
of 40 kilometer. Onderweg geniet je van het prachtige uitzicht over het gevarieerde landschap van de Duinengordel.
Stap je voor de eerste keer op een mountainbike? Of wil je
eerst je skills bijschaven? Neem dan om 10 uur deel aan een
mountainbike-initiatie. Tijdens deze initiatie leer je de basistechnieken kennen, zodat je meteen vertrokken bent!
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De mountainbikeroutes in de Duinengordel zijn de voorbode
van een veel groter netwerk Hoge Kempen door de combinatie met de routes in het Nationaal Park Hoge Kempen dat wellicht in 2016 opent. Mountainbiken in de Duinengordel kan
via twee lussen van telkens bijna 20 kilometer die je rond de

Oudsberg en Solterheide leiden. De routes lopen bijna overal
over onverharde wegen en zijn geschikt voor bikers van elk
niveau.
Solterheide en Oudsberg
De route Solterheide combineert bos- en veldwegen en passeert de steilrand van het Kempisch plateau. Door de bruuske
insnijdingen van verschillende beken rij je door een prachtig
heuvellandschap, in de volksmond gekend als Klein Zwitserland. De route rond het natuurreservaat Oudsberg loopt
door bossen, heide, velden en passeert de typische landduinen. Enkele kuitenbijters in de omgeving van de Oudsberg,
de hoogste landduin van Vlaanderen, zijn een uitdaging voor
elke mountainbiker. Voorts kruis je de Geuzenbaan, een historische doorgang in Gruitrode. De baan dankt haar naam aan
de doortocht van Willem van Oranje en zijn geuzen in 1568
aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog toen hij het centrum van Gruitrode meed waar de Duitse Ridderorde in de
Commanderij van Gruitrode gevestigd was.
Praktisch: zaterdag 6 juni
Locatie: Camping Zavelbos, Kattebeekstraat 1, Opoeteren
Toertocht
Keuze tussen 20 en 40 km
Aanmelden tussen 8.00 en 10.30 uur
Gratis deelname en verzekering, er is geen voorinschrijving
nodig
Met medewerking van WTC De Doortrappers en WTC De
Zilvermeeuw Meeuwen
Mountainbike-initiatie
Van 10.00 tot 12.00 uur
Gratis deelname en mountainbike-uitlening vanaf 16 jaar
Enkel na inschrijving via promotie-limburg@bloso.be vóór 1
juni
Meer info
www.duinengordel.be – info@duinengordel.be – tel. 011 49
15 94

Huisvuilzakken over? Ruil ze om voor punten e-portemonnee!
Heb je het afgelopen jaar goed gesorteerd en weinig restafval geproduceerd? Dan heb je misschien wel huisvuilzakken
over... Je kan 1 volledige grote rol of maximum 2 volledige
kleine rollen omruilen voor e-portemonnee-punten.
Gemiddeld verbruik als basis
Ook in 2015 ontvang je van Limburg.net een aanslagbiljet
voor de inzameling en verwerking van je afval. Het aanslagbiljet bestaat uit 2 delen die samen verschuldigd zijn: een
gezinskost en een aanrekening van een tegoed voor huisvuilzakken. Het tegoed waar je recht op hebt, is berekend op
basis van een gemiddeld gebruik en dit werd naar beneden
afgerond. Limburg.net streeft ernaar om niet te veel kilo’s aan
te rekenen, maar kan enkel berekeningen doen op basis van
gemiddelden. Jammer genoeg kunnen we mensen die het
minste afval aanbieden en huisvuilzakken over hebben dus
niet als norm beschouwen. Maar we willen je wel graag belonen voor je inspanningen!
Een rol huisvuilzakken omruilen tegen e-portemonneepunten
Heb je een rol huisvuilzakken over, dan kan je maximum één
grote rol of twee kleine rollen huisvuilzakken omruilen tegen
e-portemonnee-punten. De e-portemonnee is een digitaal
spaar- en beloningssysteem voor duurzaam en milieuvriendelijk gedrag. Hiermee sprokkel je elektronische punten op
www.e-portemonnee.be.
Hoe gebeurt de omruiling concreet?
1. Je ruilt je rol huisvuilzakken (volledig met omband) in aan

de balie in het administratief centrum (Lekkerstraat 10 of
Scholtisplein 1) tegen punten. De e-portemonneepunten
worden
automatisch
toegevoegd
op
www.e-portemonnee.be.
2. Na registratie op www.e-portemonnee.be kan je thuis je
puntensaldo raadplegen en deze punten omruilen op
www.e-portemonnee.be tegen een bon voor een kip,
een filmticket of een ander product op de verzilverlijst.
Vervolgens wordt de bon naar je toegestuurd per post.
Hoeveel punten ontvang je?
▪▪ 1 grote rol = 1.250 e-portemonneepunten
▪▪ 1 kleine rol = 625 e-portemonneepunten (max. 2 kleine
rollen inruilen)
Enkele aandachtspunten
▪▪ Je kunt max. 1 grote rol of 2 kleine rollen omruilen tegen
e-portemonneepunten
▪▪ Je kunt aan de balie van het gemeentehuis je punten
NIET omruilen tegen een item van de verzilverlijst van
de e-portemonnee. Het aanvragen van een bon voor
een kip, filmticket, lijnkaart de lijn, reischeque nmbs,
kortingsbon kringwinkel of kortingsbon Bokrijk gebeurt
op www.e-portemonnee.be.
▪▪ Om je puntensaldo te raadplegen en te verzilveren, moet
je je registreren op www.e-portemonnee.be. Houd je
elektronische identiteitskaart en kaartlezer bij de hand,
klik op ‘registreer’ en maak een persoonlijk profiel aan.
Bij een volgend bezoek kan je inloggen met je e-mail en
paswoord.

Kippenactie van 25 april tot 30 september: nieuwe aanpak
goede sorteerder kan je via e-portemonnee van Limburg.net
bonnen krijgen waarmee je bij de deelnemende handelaars
een kip kan gaan afhalen.
Hoe kom ik aan zo’n bon?
Via de e-portemonnee kan u punten inruilen. Voor 625 punten krijg je één bon. Dit is een unieke bon op naam. Je kan
zoveel bonnen aanvragen als je wilt als je voldoende punten
hebt. Met deze bon hoef je niets bij te betalen voor de aanschaf van een gewone legkip.
Wat is de e-portemonnee?
Het is een elektronisch spaar- en beloonsysteem. Als inwoner van het werkingsgebied kan je je online aanmelden via
www.e-portemonnee.be. Bij de eerste aanmelding heb je een
kaartlezer en je elektronische identiteitskaart nodig. Daarna
enkel je e-mailadres en paswoord. Je kan dan zien op welke
manier je punten kan verdienen en de kippenbon aanvragen
indien je genoeg punten hebt.
Door een kip aan te schaffen via de kippenbon maak je automatisch kans op een waardebon van 100 euro die je kan opkopen in het tuincentrum waar je de kip(pen) hebt gehaald.
Schaf een kip aan voor je afval. Kippen lusten graag keukenrestjes, onkruid en gras. Ook dit jaar kan je tegen voordelige
voorwaarden deze afvalwerkers in (huis) de tuin halen. Als

Kippen houden is niet zo moeilijk maar vraagt toch wat basiskennis en praktisch inzicht. Wil je meer weten over het
houden van kippen, vraag dan onze gratis kippengids aan via
communicatie@limburg.net.
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Eliten der Arbeid voor
ornamentsnijder
Patrick Damiaens

Patrick Damiaens, houtornamentist,
ornamentsnijder en houtbeeldhouwer,
heeft in Namen van het Commissariaat-generaal der Regering bij Koninklijk Besluit het Gouden Ereteken van
de Eliten der Arbeid gekregen. “Mijn
werkzaamheden als houtornamentist
schenken me reeds 25 jaar enorm veel
voldoening. Ik beschouw mijn werk
zelfs als een persoonlijke missie, een
opdracht die ‘kwaliteitsvol werken’ wil

uitdragen naar mijn omgeving. Zo ben
ik een soort ambassadeur in mijn vak
en zo wil ik de generaties na mij laten
kennismaken met de complexiteit van
mijn beroep.” Precies die passie is opgemerkt door de technische jury van
de Eliten der Arbeid: “De motivatie
noemt mijn uitzonderlijke inzet, mijn
professionalisme en standvastigheid”,
besluit Damiaens die heel blij is met
deze uitzonderlijke erkenning.

Oproep Werkgroep Documentatie Maaseik
Op deze foto herkennen we een frater en de vlag van de
St. Jozefschool. Ook de gezichten komen bekend voor,
maar de namen ontbreken. Dit moeten ondertussen
60-plussers zijn. Bij welke gelegenheid werd deze foto
gemaakt? Wanneer (datum)? En wie staat er allemaal op?
Er moeten zeker nog bengels zijn die zichzelf herkennen.
We verwachten dus ook veel reactie en danken u nu reeds.
Werkgroep Documentatie Maaseik, Kleine Kerkstraat 30.
e-mail: werkgroep@maaseik.be
http://sites.google.com/site/dcmaaseik
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DGMD is een leeswoordenboek
2 (v.; -e; -ke) [Mnl., veder(e), vere, Oud-Hd. federa, Eng. feather,
Hd. Feder ], pluim (gew.), veer, veder: (uitdr.) d’n dirrëktäör
stoeëk Lei ’n vaer in z’n kónt, maakte Leo een compliment
om iets van hem gedaan te krijgen; Zjëraar zit z’n kènjër dèk
achtër hun vaere, jaagt hen vaak op, berispt hen vaak; van ’ne
kwakkërt kónste gein vaere plökke, wie niets heeft, kan niet
betalen; dat is iets onmogelijks;

DGMD, een leeswoordenboek met ca. 13.000 volledig uitgewerkte lemma’s, bestaat uit twee componenten, namelijk
het Maaseiker idioom én meerdere honderden aan Maaseik
gerelateerde onderwerpen. De laatste categorie, die even
veelsoortig als boeiend is, belicht zowat alle facetten van het
Maaseiker leven van nu en destijds. De namen van honderden Maaseikenaren, in leven of overleden, zijn daarbij het
zout in de pap.
De manier waarop de artikeltjes over onze stad en haar inwoners in de ca. 800 pagina’s tellende DGMD geïntegreerd zijn,
treft u aan in ons voorbeeldlemma ‘VAER’.
Mocht u van mening zijn dat u over gegevens beschikt waarvan u vindt dat ze in het boekwerk een plaats verdienen, dan
kan u ze mailen naar de maker van DGMD theokees2@gmail.
com.
vaer, 1 (o.; -e; -ke) [Mnl. vere, van Mnl. varen (per schip vervoeren) en Oud-Hd. far(a)n, Eng. ferry(boat), Hd. Fähre], a
overzetboot, pont, veer, veerpont, veerboot: in Stokkëm,
eigëlik Mieëzik (Meeswijk), is t’r e vaer nao Berg aan de Maas,
’n deilgëmeinte van Stein; b ponten en pontjes in Maaseik:
In 1874 waerdën in Mëzeik ’t groeët vaer, wi-j m’n det tón
neumde, vërpach vuur 1862 frang, ’t klein vaer van Awwëneik
vuur 359,75 frang en ’t klein vaer van Héppenaert – eigëlik
van Vèssërswaert – vuur 12,5 frang. Op ’t groeët vaer kostën
130 minsën en 2 tot 3 karre mèt paerd wuuërën uuëvërgëzat. Op dit vaer, det loeëg woe saer 1880 de Maasbrök ligk,
waas d’n hieër Dirick Branchées 17 jaor vaerman. Tot aan de
Fransën ti-jd (1795-1813) waas ’t vaer eigëndóm van ‘une société de bourgeois de Maseick’. Óngër angëre mèt d’n handël
op de mêrte van Mëstreech, Rëmunj en Wieërt – dao woeërën ouch twieë jaormêrte – waerde van ’t groeët vaer aan
de Bleumërport drök gëbrujk gëmaak. Nao 1830 waerdën ’t
vaer vërpach doeër de staot (Bron: DRIESSEN, Raymond, Het
Maaseiker veer, De Maaseikenaar, 1995, 2, p. 77-79; ’t Groeët
vaer aan de Bleumërport is in deens gëwaes van 1757 tot
1880. Vuuër 1757 loeëg dit vaer aan de sjippërskaffee Labaer.
’n Angër vaerpónt loeëg in Héppenaert bi-j ‘D’n Dammie(j)
aan’, woe in de 19de ieëw ’n bel hóng. De wei di-j dao ligk,
aan de Maas dus, neume we daovuur ‘Aan de bel’. ’t Klein vaer
in Awwëneik, det tot ’t bëgin van de 20ste ieëw in gëbrujk is
gëwaes, waas gëlieëgën aan ‘De Lieëwërik’ (Bron: BOONEN,
Martin, Veer, Aan het, Land en Water, p. 239); c (samenst.) In
1813 woeëre d’r ach Maasvaere tösse Stokkëm en Rëmunj; de
vaerman, dae vreugër op e klein vaerpónt vuur de vaerdeens
zörgde, kos mèt ’t vaergéld(sj) dèk neet róndkómme (In 1874
betaalde je 0,03 frank per persoon en 0,20 frank voor een ruiter met paard); vootgéngers en fitsërs kónnën in Stokkëm in ’t
Muuëlëvéld(sj) aan fitsknouppunt 50 vuur niks uuëvër mèt ’t
ottoovaer ‘Hoal Euver II’ (Bergse spelling);

3 (m.; -e; -ke), a varkenslies: vaerëvèt (reuzel, varkensvet,
bladvet, smout) – ouch vérkesvaer gëneump –, det de minse
maakde van ’t vèt in de vaer van e vérke, smieërde ze oppe
boeëtër(h)amme (smawtër(h)amme); b (samenst. + uitdr.)
de minse hawwe vreugër dèk nog gei vaerëvèt (smawt) op
hun broeëd (ze waren doodarm);
4 (v.; -e; -ke), rësaor; spiraalveer: de vaerën in ’ne rësaorbak
(springbak), ’ne mëtras in ’nën houtëre bak, neume we ouch
rësaors; de twieë vaerën in ’ne fitsëzaal mótte deene vuur de
sjókkën en de sjukskës te brieëke.
Ter vergelijking: het lemma ‘vaer’ in ‘De nuie Mestreechsen
Dictionair’ vierde druk (2007), die qua verstrekte gegevens
een gemiddelde is van de talrijke Maaslandse dialectwoordenboeken.
veer zn o vere, -ke veerpont
veer zn v vere, -ke; 1 veer (van vogel) 2 veer (trek-, spring-)
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Gilbert Minten stelt voor:
De geschiedenis van het Frankenland ca. 350.
De in 1923 geboren in Landen geboren Gilbert Minten woont
sedert vele tientalle jaren in Maaseik. Hij studeerde moderne geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven en is
ereleraar aardrijkskunde en geschiedenis aan de Koninklijke
Athenea van Maaseik en Maasmechelen. Tijdens de voorbije
jaren publiceerde hij onder meer ‘Aldeneik, nationaal heiligdom van het Maasland’, ‘Cassalum werd Nieuw-eycke’ en ‘Beschouwingen omtrent het verdrag van Meerssen’. In ‘Maaseik. Ontstaan en groei van een grensstad’, een publicatie ter
gelegenheid van 750-jarig jubileum van Maaseik als stad en
parochie, verzorgde hij het hoofdstuk ‘Het geografisch kader
van de stad Maaseik’. Gilbert Minten is dus zeker geen onbekende op vlak van onderzoek naar onder meer de geschiedenis van Maaseik.
Zijn recente werk, ‘De geschiedenis van het Frankenland ca.
350’ werd uitgegeven onder de auspiciën van de Werkgroep
Documentatie Maaseik (lay out: Jackie Vancleef). Het boek is
een studie over de invloed van de pauselijke investituur aan
het begin van de Middeleeuwen op de bevolking in de Nederlanden. Termen uit onze schooltijd komen opnieuw tot leven: Clovis, Pepiniden, splitsing van het Frankenrijk, ontstaan
van het graafschap Vlaanderen, de Karolingers enz.
Prioritair wekt de titel van deze publicatie wellicht de herinnering aan de geschiedenis rond het ontstaan van Aldeneik,
de bakermat van Maaseik. Het was immers een Frankische
edelman, Adelhard, de heer van Eik, die grond en geld gaf

opdat zijn dochters in de vruchtbare Maasvallei een abdij
konden stichten. Als economisch centrum en – later – als
bedevaartsoord zorgde die abdij voor prille welvaart in onze
contreien. De link naar de lokale geschiedenis is in dit boek
aanwezig, maar Franken waren uiteraard meer dan enkel de
stichters van de abdij in Aldeneik. Het collectief geheugen
over de Franken is echter overwegend bescheiden, ondanks
de enorm rijke historie van deze invloedrijke volksstam voor
onze gewesten. We onthouden uit onze schooltijd de Hofmeiers, de Pepeniden of Clovis, de eerste Frankische koning.
Veel verder reikt de kennis vaak niet.
“Gilbert Minten brengt ons opnieuw in contact met die periode uit onze geschiedenis. Hij boeit de lezer met zijn studie
over het Frankenland aan het begin van de Middeleeuwen. In
dit boek geeft hij informatie over onze streken, ingebed in de
ruimere context waarin de Franken hun samenleving ontwikkelden”, alsdus schepen voor cultuur Myriam Giebens.
Burgemeester Creemers, die het eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen, feliciteerde Gilbert Minten met dit
boek, dat het resultaat is van veel opzoekingswerk en van
veel eruditie.
Het boek is te verkrijgen bij de Werkgroep Documentatie
Maaseik, Kleine Kerkstraat 36 in Maaseik. Het kost €15 en het
kan eveneens besteld worden via werkgroep@maaseik.be

Vlnr.: Johnny Coolen (voorzitter Werkgroep Documentatie Maaseik) , Myriam Giebens
(schepen van cultuur), Jan Creemers (burgemeester), Gilbert Minten en Gerard Ignoul
(OCMW-voorzitter).
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Zaterdag 30 mei 2015 van 10.00 tot 12.00 uur
Bib Maaseik
Babymassage is een echt geschenk voor ieder
kind! Massage brengt tal van goeds: van rust
tot ontspanning tot vele lichamelijke voordelen
bij bv. krampjes, verdriet, slaapproblemen enz.
Maar het is vooral leuk om te doen voor elke
ouder!
Wil je graag leren hoe je een baby het beste
masseert? Schrijf je dan tijdig in via hanne@opvoedingswinkelmaasland.be of 0490/118089

bibliotheek

Babymassage voor ouders met baby’s van 8
weken tot 12 maanden

Dit is een activiteit van de bibliotheek in samenwerking met Opvoedingswinkel Maasland.

Tentoonstelling ‘Lezen en schrijven met Anne Frank’
Een reizende, educatieve tentoonstelling voor kinderen vanaf
9 jaar
22 mei – 14 juni 2015
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!
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

De verfilmingen van ‘Lolita’: lezing door Karel Deburchgrave
Woensdag 27 mei 2015 om 20.00 uur
Bib Maaseik
Lolita , de controversiële klassieker uit de wereldliteratuur van Vladimir Nabokov,
wordt binnenkort besproken door onze leesclub. Op woensdag 27 mei 2015 om 20.00
uur verzorgt filmkenner Karel Deburchgrave een geanimeerde uiteenzetting over de
verfilmingen van deze literaire topper in de bibliotheek van Maaseik. Natuurlijk brengt
hij ook filmfragmenten mee!
Deelname is gratis, meld je aan via maaseik@bibliotheek.be of 089 564 074.
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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.

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

Digihulp in de bib
Zit je met concrete vragen over je computer, tablet, 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 28 mei 2015 van 10.00 en 12.00 uur

Volgende data voorlezen:
woensdag 27 mei 2015
woensdag 24 juni 2015

Sluitingsdagen mei 2015
De bibliotheek van Maaseik is gesloten op vrijdag 1 mei, donderdag 14 mei, vrijdag 15 mei en maandag 25 mei 2015.
Het bibliotheekfiliaal van Neeroeteren is gesloten op donderdag 14 mei en zondag 24 mei.
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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

Gebruik sporthallen
sportseizoen 2015 -2016

Voor het sportseizoen augustus 2015 t/m
mei 2016 kunnen sportverenigingen, recreatievelingen en andere sporters hun
verzoeken opgeven voor het gebruik van
gemeentelijke sportaccommodaties.
De aanvragen voor permanente activiteiten moeten toekomen bij de Stedelijke
Sportdienst vóór mei 2015, en dienen als
volgt geformuleerd:

MAASEIK

▪▪ sporthal: ................................................................................................
▪▪ grote zaal, deelveld, kleine zaal: ..................................................
▪▪ dag – uur – periode: . .......................................................................
▪▪ soort activiteit: . ..................................................................................
Ook voor sporadische sportactiviteiten bieden de sporthallen
nog steeds mogelijkheden. De gebruiksaanvragen kunnen altijd worden gericht aan de sportdienst Maaseik, Sportlaan 8,
3680 Maaseik, Tel. : 089 56 58 78, E-mail: benny.vastmans@
maaseik.be

Start to Sail
▪▪ een kielboot om je vaardigheden in te oefenen tot 31-102015 (na online reservatie);

▪▪ de clubzeilen “app” zodat je op de hoogte gehouden
wordt wanneer andere zeilers willen zeilen en een
zeilmaatje zoeken.

Wanneer?
▪▪ Start lesdagen vanaf week 20 (11-05-2015 – 17-05-2015)
▪▪ woensdagochtend van 10.00-12.30 uur, zaterdagochtend
van 9.30-12.00 uur, zondagochtend van 9.30-12.30 uur of
een avond in de week van 18.30-21.00 uur.
▪▪ Groepen van 4 personen mogen zij ook zelf de lesdagen
bepalen (tijden in overleg).
Uniek zeilaanbod voor inwoners van Bocholt, Bree, Kinrooi,
Maaseik, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek en Peer.
Ben je 50 + en droom je ervan om op de unieke waterplassen van Kinrooi te zeilen? Dan hebben BLOSO, Sailcenter Limburg, de buurtsportdiensten en de gemeente Kinrooi voor
jou een uitzonderlijk aanbod.
Start to “sportel”sail (50+) geeft jou de buitengewone mogelijkheid om kennis te maken met deze watersport, en dat
dicht bij huis: zeilen op de Maasplassen vanuit Ophoven.
Voor slechts € 105 krijg je:
▪▪ 7 lesdagen 2 ½ uur zeilles in een kielboot type Valk, BM of
Stokpaard
▪▪ een CWO-diploma Kielboot I (mits voldoende
vaardigheden), waarmee je zelfstandig kan zeilen onder
gunstige omstandigheden;

Inschrijven via:
http://sailcenterlimvzw.e-captain.nl/activities.php
Sailcenter Limburg BVBA
Maasdijk 1, Bus 2
3640 Ophoven / Kinrooi – België
Tel vast: 089 56 52 84
Tel mobiel vanuit Nederland: 0031617 15 80 43
E-mail: info@sailcenterlimburg.com
Wil je eerst weten of zeilen echt iets voor jou is? Meld je dan
aan voor de Open Dagen van Sailcenter Limburg op zaterdag
2 en zondag 3 mei, woensdag 6 mei of zaterdag 9 en zondag
10 mei 2015 via www.sailcenterlimburg.com. Een boeiende
belevenis om je vertrouwde plattelandsomgeving eens te leren kennen vanaf het open water.
sportdienst Maaseik - tel. 08956.58.78
peter.germeau@maaseik.be
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De G-voetballers van Real FC Berg zijn net
kampioen geworden in hun afdeling
Foto: Boven vlnr: David Vandael, Nicky nijs, Andy Lieben, Jan Vliegen, Danny Jeuris, Donny Bokken, Michael Nijs, Johan Gijsbers en
Brahim Saadi
Onder vlnr: Johan Spierings, Kristof Tilmans, Harun Akdeniz, Frank Hermans, Maarten Stieners, Anup Verheijen, Gilles Beinsberger,
Dries Vandeninden, Patrick Erkens, Kurt Creemers, Steven Nijs en Sandro Goeman
Ontbreken op de foto: Oguzhan Kalan, Joris Stassen, Ilias Toufella en Jelle Kreemers
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‘Walking Football’
in Maaseik
Een groepje Genk-fans van 60 en meer is als eerste in België
gestart met 'Walking Football'.
Wandelvoetbal is een term die af en toe in eerste klasse ook
wel eens van de tribunes rolt, maar hier gelden toch een
aantal speciale regels.
▪▪ Spelers zijn mannen of vrouwen van boven de 60;
▪▪ Ze mogen in geen enkel geval lopen, zelfs niet zonder de
bal;
▪▪ Ballen boven de heup zijn volledig uit den boze;
▪▪ Er is een vliegende keeper;
▪▪ ’Vliegende tackles’ worden niet getolereerd.
De bedoeling is om ouderen weer in beweging te krijgen en
dan liefst in een sociale context. De drempel ligt écht niet hoog.
We willen het wandelvoetbal in Maaseik introduceren en hebben de “Alt stars” van Genk uitgenodigd voor een demonstratie
op 25 mei om 15.00 uur, in de sporthal van Maaseik. Ook senioren van Maaseik zullen aanwezig zijn of uitgenodigd worden
om na de demo deel te nemen aan een partij wandelvoetbal.
Geef even een seintje als je aanwezig wil zijn: mail naar peter.
germeau@maaseik.be of bel naar 089 56 58 78.
De bedoeling is dat we het volgend jaar een intergemeentelijke wandelvoetbal-ontmoeting opzetten met de 7 gemeenten
van de buurtsportdiensten.

Yoga by Bonnie
Power yoga, ademhalingsoefeningen en
meditatie
Wij doen een combinatie van yoga-oefeningen
voor kracht, flexibiliteit, balans, ademhaling
(Pranayama) en meditatie.
Basis van de yoga asana is Hatha Yoga. Wij doen
meer power yoga.
Prijs: 7 euro per les. Eerste les is gratis.
10-beurtenkaart kost 60 euro. Deze kaart is 3
maanden geldig.
Waar: VOM Vita Humana, Prinsenhoflaan 29, 3680
Maaseik
Wanneer: Maandag, 20:00u-21:15u
Contact: Bonnie Chettri. 0495 677 488.
www.facebook.com/yogabybonnie
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Maaseiker Seniorensportelclub voorjaarsactiviteiten 2015
Intergemeentelijke pétanquetornooien senioren

3. Opoeteren

DATA

LOCATIES

DATUM

woensdag 27 mei 2015

3 juni

Kinrooi

VERTREKPLAATS & UUR

De Riet Opoeteren om 13.30 u.

12 juni

Gruitrode (Meeuwen-Gruitrode)

INSCHRIJVINGEN

22 juni

Neeroeteren

ter plaatse, bijdrage 2 euro, koffie en taart

3 juli

Opglabbeek

WANDELTOCHTEN

1u30min

20 augustus

Bree

27 augustus

Bocholt

Voorjaarswandelingen 2015

4. Dorne
DATUM

woensdag 3 juni 2015

VERTREKPLAATS & UUR

Ontmoetingshuis
13.30 u.

INSCHRIJVINGEN

ter plaatse, bijdrage 2 euro, koffie en taart

WANDELTOCHTEN

1u30min

Oase

om

SENIOREN’sportel’FIETSTOCHT

1. Maaseik

Woensdag 10 juni 2015

VERTREKPLAATS & UUR

Sporthal Maaseik 13.30 u./ C.C
Neeroeteren 13.30 u./ Kerk
Opoeteren 13.30 u. / Kerk Dorne
13.30 u.

STOPPLAATS EN UUR

Ontmoetingshuis
15.00 u.

KOSTEN

Bijdrage 2 euro voor koffie en
taart

Voorshoven

Wekelijks Nordic Wandelen in groepsverband

DATUM

woensdag 13 mei 2015

VERTREKPLAATS & UUR

Jeugdhuis Fuego om 13.30 u.

INSCHRIJVINGEN

ter plaatse, bijdrage 2 euro, koffie en taart

WANDELTOCHTEN

1u30min

2. Neeroeteren
DATUM

woensdag 20 mei 2015

VERTREKPLAATS & UUR

CC Neeroeteren om 13.30 u.

INSCHRIJVINGEN

ter plaatse, bijdrage 2 euro, koffie en taart

WANDELTOCHTEN

1u30min

Uitslag wisselbeker stad Maaseik
editie 2015
26

DATUM

Op maandag 13 april troffen 33 senioren zich in de sporthal van
Maaseik voor de wisselbeker curvebowling stad Maaseik.
Na 4 ronden werd de stand opgemaakt
Plaats 1: Jos Billen/Ernest Verheyen/Leo Vandael
Plaats 2: Louis Drykoningen/Lom Janssen/Theo Vastmans/Leo
Verlaak
Plaats 3: Willem Bertjens/Rene Wirix/Danny Driessen

VERTREKPLAATS & UUR

Iedere donderdag van 09.0011.00 u.

INSCHRIJVINGEN

Op
voorhand
even
bellen naar Herman Palmans
0477 47 63 27, gratis deelname.

Info: Sportdienst Maaseik, tel.: 089 56 58 78,
e-mail: peter.germeau@maaseik.be
Facebook, sportdienst Maaseik.

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

Werelddag zonder tabak. Stop je ook met roken op 31 mei?
Stoppen met roken is een
van de beste beslissingen
die je kan nemen! Voor
je gezondheid en voor je
portemonnee, want roken is een dure grap. Eindelijk vrij ook: niet langer
slaaf van de sigaret!
Voor de meeste rokers
betekent stoppen een
stoppoging ondernemen.
Gemiddeld zijn er 5 tot 7
pogingen nodig voor een
roker definitief stopt. Geef daarom niet te snel op als het je
niet onmiddellijk lukt. Elke serieuze poging brengt je dichter
bij de definitieve stop! Maar het is best mogelijk dat het je al
lukt vanaf de eerste poging.

Vraag zeker ook raad aan je arts of apotheker. Rokende jongeren kunnen een kijkje nemen op www.kortemettenmetsigaretten.be.
Ouders kunnen voor advies over roken en kinderen terecht
op www.gezondopvoeden.be.
Als gemeentebestuur willen we samen met het lokaal gezondheidsoverleg (Logo) mee ijveren voor minder rokers en
duimen we voor elke inwoner die wil stoppen.

Als je een stoppoging plant, moet je je goed voorbereiden.
Stoppen kan alleen maar lukken als je het zelf echt wilt. Tips,
adviezen en info die je motivatie opkrikken en je meer leren
over je rookgedrag vind je hier:
▪▪ Bij Tabakstop krijg je gratis advies over de eerste stappen
die je zelf kan zetten. Bel het gratis nummer 0800 111 00
of neem een kijkje op www.tabakstop.be.
Stoppen op eigen wilskracht is mogelijk, maar hulp door een
zorgverlener of begeleider is makkelijk verkrijgbaar. Deze
hulp, gericht op het veranderen van je rookgedrag, verhoogt
je slaagkansen!
▪▪ Gebruik telefonische hulp: bel Tabakstop op 0800 111 00
of bezoek www.tabakstop.be voor meer informatie.
▪▪ Maak gebruik van de gedeeltelijk terugbetaalde hulp
van een tabakoloog of huisarts. Er bestaat individuele
begeleiding en begeleiding in groep. Het aanbod vind je
op www.vlaanderenstoptmetroken.be.

Mei: Actiemaand baarmoederhalskanker
De Vlaamse overheid organiseert het bevolkingsonderzoek
naar baarmoederhalskanker. Elk jaar krijgen ongeveer 350
vrouwen in Vlaanderen baarmoederhalskanker. Toch kan je
deze kanker en de voorlopers ervan vroeg opsporen door
elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen door je huisarts of
gynaecoloog. Wanneer er dan afwijkingen opgespoord worden, is de behandeling vaak eenvoudig. Zo verhoogt de kans
op genezing.
Een uitstrijkje is een eenvoudig, meestal niet pijnlijk onderzoek. Vrouwen van 25 tot 64 jaar die de laatste drie jaar geen
uitstrijkje hebben laten nemen, krijgen een brief van het Centrum voor Kankeropsporing om voor zo’n uitstrijkje naar hun
huisarts of gynaecoloog te gaan.
De Vlaamse overheid en het Centrum voor Kankeropsporing
streven ernaar dat tegen 2020, 65% van de vrouwen elke drie
jaar een uitstrijkje laat nemen. In 2013 liet 49,6 % van de vrouwen tussen 25 en 64 jaar in Maaseik een uitstrijkje nemen in
de drie voorgaande jaren.
Daarom willen we als gezonde gemeente tijdens de maand

mei het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker
extra in de verf zetten. Als we willen streven naar 65% deelname is er ook binnen onze gemeente immers nog heel wat
werk voor de boeg. We willen zeker onze dames ouder dan
50 oproepen om deel te nemen. Het uitstrijkje blijft een belangrijk preventief onderzoek, ook als de menopauze achter
de rug ligt!
Laat om de drie jaar een uitstrijkje nemen
Doorbreek mee het taboe en spreek erover met je moeder,
dochter, partner en met je huisarts of gynaecoloog. Laat om
de drie jaar een uitstrijkje nemen. Pak het aan voor het jou
aanpakt.
Heb je persoonlijke vragen, neem contact op met je huisarts
of gynaecoloog .
Vragen over het bevolkingsonderzoek?
Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be, stuur een e-mail
naar kanker@bevolkingsonderzoek.be of bel gratis naar het
Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60 160 tussen 9 en
12 uur en 13 en 16 uur.
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135 genodigden op lentehappening in de
Maaslandse Wintertuin !
Woensdag 15 april mochten 135 genodigden aanschuiven voor een etentje en
schaatspret in de ijshal. Het initiatief ging
uit van uitbater Guido Martens.
“Ik wil jaarlijks ‘iets’ doen voor de mensen
uit onze regio die het moeilijker hebben.
De deelnemers krijgen een lekker etentje
en mogen gratis met schaatsuitrusting op
onze ijsbaan.” De niet-schaatsers konden
deelnemen aan allerlei attracties. De demonstratie van het kunstschaatsteam Xtreme was voor iedereen ongetwijfeld een
onvergetelijk moment.
Deze happening kwam tot stand dankzij een prima samenwerking tussen de
OCMW’s van Maaseik en Kinrooi, de plaatselijke St-Vincentiusvereniging en de Maaslandse Wintertuin.

Maaidienst voor senioren en mensen met een beperking
De maaidienst is een samenwerkingsproject van OCMW en
Stad Maaseik, en bestaat zeven jaar. We startten in 2008 met
16 klanten. Vandaag zijn het er 50. Al het maai-, wied- en
snoeiwerk wordt gedaan door onze onvermoeibare vrijwilligers! We krijgen steeds meer klanten en zoeken nieuwe vrijwilligers voor deze dienst, zeker voor Maaseik en Opoeteren.
Wat bieden wij jou?
▪▪ Vrijheid om het aantal klanten te bepalen. Je kiest ervoor
één tot vijf klanten te helpen.
▪▪ Een vrijwilligersvergoeding van € 5,00/uur voor maaien
▪▪ Een vrijwilligersvergoeding van € 7,50/uur voor wieden
▪▪ Een vrijwilligersvergoeding van € 10,00/uur voor snoeien
▪▪ Een kilometervergoeding van € 0,34/km
▪▪ Ondersteuning: er zijn drie bijeenkomsten per

maaiseizoen waar eventuele problemen besproken
worden
▪▪ Een gezellig etentje in de week van de vrijwilliger
Wat vragen wij van jou?
▪▪ Je kan een uittreksel uit het strafregister voorleggen.
▪▪ Je bent gepensioneerd of hebt voldoende vrije tijd.
▪▪ Je bent flexibel (je bent afhankelijk van het weer).
▪▪ Je engageert je mintens voor één seizoen (van maart tot
oktober).
Je kan je voor een kennismakingsgesprek aanmelden bij de
dienst welzijn, Sandra Vancleef, 089 560 552 of bij de dienst
thuiszorg, Lea Gijsen, 089 560 99 24.

Screening door Adviesraad voor Personen met een Beperking (APB)
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De Adviesraad voor Personen met een Beperking (APB) werkte voor het tweede jaar op rij aan de sensibilisering van bepaalde groepen handelaars e.a. Samen met het Steunpunt
Toegankelijkheid werd een screening in elkaar gezet waarmee kleine teams van de APB op pad gestuurd worden. De
screening gebeurt in samenspraak met de eigenaar van het
gebouw. De screening houdt geen waardering in (bv. punten of een prijs). Wel krijgt de eigenaar van het gebouw een
vrijblijvend toegankelijkheids-advies. In het verleden hebben
we zo de bakkers gescreend, die erg positief reageerden. We
zagen ook resultaten: er werd een leuning geplaatst bij een
hellend vlak, er werd een klein hellend vlak geplaatst, een hinderlijke uitsparing van een grote deurmat werd opgevuld...
Dat doet deugd om te zien!

Vorig jaar bezochten we alle openbare en toeristische gebouwen (incl. kerken). Alle uitbaters/eigenaars kregen onlangs
vrijblijvend een schriftelijk advies. Uiteraard hoopt onze raad
dat er ook nu positief gevolg wordt gegeven aan de adviezen.
Zo wordt onze gemeente stap voor stap handicapvriendelijker!
De resultaten van de screenings werden online gezet, zodat
inwoners en bezoekers van Maaseik de toegankelijkheid van
bepaalde gebouwen kunnen raadplegen.
Je vindt alle screenings op www.maaseik.be.

GELUKSJAAR 2014: resultaat van de geluksenquête
Dit is de top 10:
1. Familie/kinderen/kleinkinderen op bezoek, met de
familie samenzijn, samen gelukkig zijn
2. Een (bos/strand-)wandeling
3. In de tuin werken/van de tuin genieten
4. Vriendschap 				
5. Gezond/mobiel/zelfstandig zijn
6. Hulp bieden/gewaardeerd worden/geluk delen
7. Een zonnige dag/de zon		
8. Op reis gaan/uitstap maken/shoppen		
9. Een lekker Duvelke/wijntje/terrasje/koffie drinken
met vrienden
10. Cultuur (voorstelling/lezing/film/boek)

Wat maakt de senioren in Maaseik gelukkig?

Het is heel duidelijk dat het geluk in de kleine dingen zit die
weinig geld kosten... de beste manier om het geluk eerlijk te
verdelen!

In 2014 organiseerden we verschillende activiteiten rond het
thema 'Geluk'. Daar werden telkens invulformuliertjes verspreid met de vraag wat het klein geluk van de mensen is. Er
werden 100 kaartjes ingevuld met telkens drie antwoorden.

Aan deze bevraging was een kleine wedstrijd gekoppeld. Uit
de 100 deelnemers werd door een onschuldige hand een
winnaar getrokken: mevrouw Lisette Oosterbos uit Neeroeteren. Zij wint een jaarabonnement op het geluksmagazine
'Happinez'. Proficiat en veel leesplezier!

Familiegroep
dementie Maaseik

AFS zoekt gastgezinnen
in onze gemeente/stad

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.

Beleef het leven als AFSgastgezin! Is de wereld altijd
al je achtertuin geweest,
maar houden een huis, je
carrière of je kinderen je
even in België? Haal dan de
wereld in huis, en word AFSgastgezin!
Door een andere cultuur in
huis te halen, herontdek je
je eigen cultuur. AFS ondersteunt je bij deze leerrijke
ervaring. De gastgezinnen
worden via een parcours
van reflectie en gesprek begeleid bij hun wereldreis in
eigen land. Je ontmoet andere jongeren en gezinnen, neemt deel aan grensoverschrijdende activiteiten, krijgt toegang tot boeiende en leerrijke
evenementen en je wordt lid van een internationale familie
die ook lang na je ervaring kleur aan je leven geeft.

Deelname is gratis, inschrijving is niet nodig.

Iedereen kan AFS-gastgezin worden, ongeacht de samenstelling van het gezin. Ook alleenstaanden, holebi-koppels of
mensen wiens kinderen misschien al het huis uit zijn, kunnen
perfect gastouder worden. AFS gaat op zoek naar een gastzoon of -dochter die het best bij het gezin past.

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.

Heb je zin om volgend schooljaar een buitenlandse student
te ontvangen? Neem contact op met AFS!
www.afsvlaanderen.be/beleef
beleef@afs.org
015 79 50 10
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'Kom erbij!': Projectjaar 2015 van de dienst
welzijn en de seniorenraad
Interview met ziekenzorg Maaseik

huis. Thuisgebonden zieke of hoogbejaarde mensen brengen
we graag een bezoekje, waarbij we rekening houden met
ieders verwachtingen. Zo wordt de hoeveelheid bezoekjes
samen overlegd. Ziekenzorg CM behartigt de belangen van
chronisch zieke mensen en organiseert ook reizen en vakanties voor chronische zieken en mensen met een lichamelijke
beperking. Centraal staat daarbij een goede zorgondersteuning door deskundige vrijwilligers en verpleegkundigen.
Sandra: Hoeveel leden hebben jullie op dit moment?
Ria: Vlaanderen telt 1230 plaatselijke afdelingen. Onze afdeling telt op dit moment 220 leden. Het aantal varieert nogal.
Sandra: Wat denk je dat de rol van seniorenverenigingen is?
Ria: Onze vereniging heeft een dubbele taak. Enerzijds willen
we aan de chronische zieken, mensen met een lichamelijke
beperking en ouderen de gelegenheid geven om toch deel
te nemen aan het sociale leven in hun buurt. Anderzijds willen we aandacht hebben voor de thuisgebonden zieken door
ons huisbezoek.
Sandra: Zie jij eenzaamheid bij mensen? Kan jouw vereniging
daar in helpen?
Ria: Wij zien dat chronische ziekte vaak tot ontmoediging
en vereenzaming leidt. Ook oudere senioren die hun partner
verloren hebben, voelen zich dikwijls eenzaam. Door deel te
nemen aan onze activiteiten ontmoeten ze andere mensen
of leeftijdsgenoten die ze van vroeger al kenden. Ze genieten
van het gezellig samenzijn.

'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 Maaseik. Voorzitter Ria Gorissen geeft de antwoorden.
Sandra: Hallo Ria, kan jij jouw vereniging eens voorstellen?
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Ria: Ziekenzorg CM is een vereniging waarin langdurig zieke
mensen en zorgbehoevende personen en gezonde mensen
het voor elkaar opnemen. Duizenden vrijwilligers bieden activiteiten aan om het sociale isolement te doorbreken. In onze
afdeling organiseren we ontmoetingsactiviteiten zoals het
Paasfeest, de Dag voor Chronisch Zieke Mensen en het Kerstfeest. We plannen elk jaar enkele uitstappen. Wij maken dan
gebruik van een liftbus zodat rolstoelgebruikers ook kunnen
meegaan! Er staan vier crea namiddagen op het programma.
Telkens wordt er rond een bepaald thema gewerkt.
Kenmerkend voor onze vereniging is het huisbezoek. We bezorgen de uitnodigingen van onze activiteiten persoonlijk aan

We stellen vast dat onze huisbezoeken erg op prijs gesteld
worden. Een bezoekje brengt afwisseling in het dagelijks leven. Er ontstaat dikwijls een mooie vriendschapsband tussen
de zieke en zorgebehoevende senioren en de vrijwilliger.
Sandra: Welke boodschap heb jij voor mensen die zich eenzaam voelen en die nog niet bij een vereniging zijn aangesloten?
Ria: Iedereen is welkom bij ons: zieken, zorgbehoevenden
maar ook 'gewone' ouderen die een steuntje kunnen gebruiken. Lidmaatschap is gratis. Je hoeft niet aangesloten te zijn
bij de CM. Durf de eerste stap te zetten! Je mag een familielid
of je mantelzorger meebrengen naar een activiteit, dus als je
het moeilijk vindt om ergens alleen naartoe te gaan, kan je
dat makkelijk oplossen. Als je thuisgebonden bent en graag
een bezoekje krijgt, laat het ons dan weten. Oudere personen
die nood hebben aan een verzetje of een bezoekje zijn ook
welkom.
Sandra: Hoe kunnen geïnteresseerde mensen zich aansluiten
bij Ziekenzorg Maaseik?
Ria: Ze kunnen contact met mij opnemen: Ria Gorissen: 089
56 32 34.
Sandra: Bedankt Ria! Veel succes nog met de werking in
Maaseik!

Wereldwinkel
De handelsketen van sinaasappel tot fruitsap verloopt vaak
niet eerlijk. Drie gigantische bedrijven die sinaasappelen verwerken hebben alle macht in handen. Zij bepalen de voorwaarden en de prijzen waartegen de kleine boeren sinaasappelen moeten leveren. De omstandigheden waarin de boeren
en de fabrieksarbeiders werken en leven, zijn daarbij niet hun
grootste zorg.

Ook vrijwilligers om onze Maaseikse wereldwinkel gedurende vier maanden te ondersteunen, zijn altijd welkom. Spring eens binnen in de winkel of mail naar
owwmaaseik@outlook.com
Je vindt ons nu ook (leuk) op www.facebook.com/pages/Oxfam-Wereldwinkel-Maaseik/1430740233884749

Oxfam pakt het helemaal anders aan. Het fruitsap in de wereldwinkel komt van fairtradecoöperaties met kleinschalige
boeren. Door samen te werken staan de boeren sterker tegenover de grote spelers in de sector. En uiteraard krijgen ze
een goede prijs voor hun sinaasappels. Bovendien stimuleert
Oxfam-Wereldwinkels de boeren om naast sinaasappels ook
andere vruchten te telen. Zo telen de boeren in Brazilië nu
ook guave, voor het Guavashakesap dat je in de wereldwinkel
vindt.
Wil je meer informatie over de sinaasappelen in Brazilië? Kom
eens langs in de winkel of surf naar apps.oxfamwereldwinkels.be/fruitsap/
Je vindt het eerlijke fruitsap bij: Oxfam Wereldwinkel, Pelserstraat 41 in Maaseik. Openingsuren: woensdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 18u.
P.S. Je kunt steeds boeken komen ruilen in onze little free library.

Wereldkamp 2015
Je bent een wereldreiziger, maar zit nogal krap
bij kas? Je bent geïnteresseerd in wat buiten de
grenzen van België gebeurt? Je vraagt je af hoe
internationale samenwerking tot stand komt?
Af en toe denk je: bewust leven, allemaal goed
en wel, maar wat maakt het op wereldschaal uit
wat IK doe?
Kom vijf dagen ontmoeten, verkennen, verdiepen en ontspannen op Wereldkamp! Je ontmoet er een hoop nieuwe vrienden, leert meer
over de wereld en gaat op een ontspannen manier de zomer in. Voor alle duidelijkheid: enige
voorkennis is niet nodig. Wel nodig: veel goesting en een tent!
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