JE HEBT MOMENTEEL HET NIEUWE KRANTJE VAN DE GEMEENTE OUDSBERGEN IN HANDEN. IN DIT KRANTJE BRENGEN WE HEEL WAT
UiTactiviteiten en enkele korte nieuwsberichten. Wil je jouw activiteit hier ook zien verschijnen? Surf dan eens naar www.uitdatabank.be en
registreer je activiteit. Wij publiceren automatisch alle activiteiten uit de databank in deze krant. In maart mag je het eerste infomagazine van
Oudsbergen verwachten. Dan gaan we dieper in op wat er leeft in onze nieuwe gemeente. Maar voor nu, veel leesplezier!

Oudsbergen

N I E U W J A A R S WA N D E L I N G 5 0 +
T Z A AT K E R K E
W I N T E R W O N D E R WA N D E L I N G
P I N A TA ’ S M A K E N
SPIKEBALL

ZO 11 FEBRUARI

Familie
namiddag
Kom samen naar de com
manderij voor de griezelig
grappige familievoorstelling
‘Het Nachtduiveltje’ door
Salibonani: ‘s Nachts, als
iedereen slaapt, blijft Loki
wakker. Om alles in de
gaten te houden. Hij vangt
de dromen van de mensen
in zijn dromenvanger en
dan verandert hij die een
beetje. Magie, muziek
en figurentheater in een
betotverend decor nemen
je mee in dit fantastisch
verhaal.

DOE MEE MET DE WORKSHOP ‘DROMENVANGER’,
LAAT JE NOG MOOIER
MAKEN IN HET GRIME-
SALON OF GENIET VAN EEN
HAPJE EN EEN DRANKJE
VAN FOODTRUCK ‘L’OULIE’
IN HET POP-UP CAFÉ.

14 tot 18u
Weg naar Opoeteren 2, Gruitrode
089 85 59 46

VR 2 FEBRUARI

Roots
Rielemans
Family
Ochestra

The Infamous Roots
Rielemans Family Orchestra
bestaat uit Eduard, Gerardo,
Josephine, Hermine en
Joseph. Zij zijn de nakomelin
gen van Roots Rielemans. De
vijf hebben jarenlang erva
ring in solo- en gezamenlijke
projecten zoals The Broken
Circle Breakdown. Met hun
eerste album ‘Time Of Day’
plaatst The Infamous Roots
Rielemans Family Orchestra
zich meteen naast de aller
grootsten. Ze kregen immers
hulp van niemand minder
dan Grammy Award winnaar
Malcolm Burn.
20u30
Theaterkaffee, Kapelstraat 16, Opglabbeek
€ 8 (abo), € 10 (vvk), € 12 (kassa)
089 81 09 10, www.denichter.be

VR 26 JANUARI

SABIEN TIELS

Sabien Tiels in een akoestische
set met topmuzikant Marco
Cirone én een koperensemble
van studenten van de muziek
academie Ga voor Kunst onder
leiding van dirigent Sven Creyns.
20u15
den Ichter, Kapelstraat 16, Opglabbeek
€ 10 (abo), € 12 (vvk), € 14 (kassa)
089 81 09 10, www.denichter.be
VR 26 JANUARI

LEKKER ACTIEF

Tijdens deze infonamiddag ligt
de focus op gezonde voeding,
voldoende lichaamsbeweging
en het doorbreken van langdurig
zitten. Meer bewegen, beter
leven!
14 tot 16u30
den Ichter, Kapelstraat 16, Opglabbeek
€3
georgesfranco@telenet.be of
gerard.goossens@hotmail.com
ZA 27 JANUARI

VOLLEMAANWANDELING

WO 7 & 21 FEBRUARI

ZA 3 FEBRUARI

ROCK & ROLL PARTY

Met live optreden van The
Rocking Navigators.
19u
’t Heem, Kloosterstraat 5, Meeuwen
€ 5 (vvk), € 7,5 (kassa)
0477 52 77 53,
boogiefriendsbelgium@gmail.com
ZO 4 FEBRUARI

FRUHSHOPPEN

Spek en Ei-dag met m
 uziek,
georganiseerd door de
Carnavalsvrienden van
Opglabbeek.
den Ichter, Kapelstraat 16, Opglabbeek
€7
0478 21 85 41,
cvvriendenopglabbeek@telenet.be

SPORTNAMIDDAG

WAT VIND JE
VAN ONZE
EERSTE
OUDSBERGSE
INFOKRANT?
Laat het ons weten
via info@
oudsbergen.be.

We doen verschillende proefjes
en we maken enkele verzorgings
producten zoals haargel, badolie
en douchegel. Voor kinderen van
af 11 jaar. Inschrijven en betalen
voor 5 februari.
13u30 tot 16u
’t Heem, Kloosterstraat 5, Meeuwen
€ 10
011 79 01 70,
samenleven@meeuwen-gruitrode.be

VR 9 FEBRUARI

MA 12 FEBRUARI

21u
Jeugdhuis Sumo, Dorpsstraat 43, Opglabbeek
info@jeugdhuissumo.be

Gastspreker Raf Terwingen, fede
raal Volksvertegenwoordiger, legt
op een eenvoudige en duidelijke
manier de nieuwigheden en
wijzigingen uit over het nieuwe
erfenisrecht.
20 tot 22u
CC Cultuurpunt, Phil Bosmansplein 1, Gruitrode
089 46 29 71

SUMO ALAAF!

10u30 uur
Sint-Gertrudiskerk, Pastoriestraat, Gruitrode
089 81 12 29,
myriam.paredis@telenet.be

ZO 28 JANUARI

17u30 tot 20u30
’t Heem, Kloosterstraat 5, Meeuwen
0474 89 76 12

Vrijwilligers van VZW De Tandem
stellen hun kennis en ervaring
ter beschikking om kapotte
materialen te herstellen. Daarna
kan je genieten van de hemelse
volkskeuken.
13u30 tot 17u: repair café
17u: volkskeuken
’t Heem, Kloosterstraat 5, Meeuwen
Maaltijd: € 6, € 5 vegetarisch, € 2,50 tot 14 jaar
www.vzwdetandem.be

DI 6 FEBRUARI

ZO 11 FEBRUARI

OP STAP IN HET ITTERDAL

Het Itterdal is een vrij smalle vallei
die werd geboetseerd door de
Itterbeek. We wandelen langs
kronkelende beken met natte
moerassen, over holle wegen met
geleidelijk hellende en dalende
paden.
12u30 tot 15u
Café “Bij Staaf”, Roesstraat 12, Gruitrode
€ 1,50
011 66 10 94
WO 31 JANUARI

JAAROPENER KVLV

De grootste uitdaging van KVLV
Meeuwen is en blijft: vrouwen
samenbrengen voor vorming en
ontspanning. Breng een vriendin,
buurvrouw, zus of schoonzus
mee, die nog geen lid is van KVLV.
19 tot 23u
’t Heem, Kloosterstraat 5, Meeuwen
€5
011 79 23 60,
odetteverslegers@hotmail.com
VR 2 FEBRUARI

BADMINTONCRITERIUM

Doe mee met deze recreatieve
badmintonontmoeting.
13 tot 13u30 inschrijven
Sportcentrum, Kerkplein 1, Meeuwen
€ 3,50
011 79 39 33, sport@meeuwen-gruitrode.be

DI 6 FEBRUARI

BLOEDGEVEN MEEUWEN

START TO TAIJI

Tijdens deze infoavond kom je
alles te weten over Taiji en ont
dek je waarom dit een positieve
invloed heeft op je gezondheid
en welzijn.
20 tot 22u
Sportcentrum, Kerkplein 1, Meeuwen
0478 61 28 79
DI 6 FEBRUARI

ZIEN IS MEER DAN KIJKEN

Ontdek alles over functionele
optometrie: deze wetenschap
tracht zoveel mogelijk visuele
problemen te voorkomen, te
verhelpen of te ondersteunen.
20 tot 22u30
den Ichter, Kapelstraat 16, Opglabbeek
€ 2 leden, € 6 niet-leden
089 49 17 16,
www.sprankel.be

MOOI & COOL MET CHEMIE

Plezante sport- en spelnamiddag
voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Voorzie sportieve kledij, schoeisel,
drankje en tussendoortje. Vooraf
telefonisch of per mail inschrij
ven, betaling kan ter plaatse vóór
aanvang van de activiteit.
13 tot 16u
Sportcentrum, Kerkplein 1, Meeuwen
€5
011 79 39 33, sport@meeuwen-gruitrode.be

ZA 10 FEBRUARI

KINDERZEGENING

CARNAVALSTOET

Carnavalstoet door de straten
van Opglabbeek met aansluitend
bal.
14u11 tot 3u
Vertrek parking sporthal, Kruisstraat z/n,
Opglabbeek
MA 12 FEBRUARI

Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode
leidt je in deze aparte sfeer door
de Abeekvallei. Zaklamp en
wandelschoenen aangeraden.
Hopelijk zit de maan niet achter
een dik wolkenpak verscholen!
20 tot 22u30
Buurthuis Ellikom, Weg naar Ellikom 243,
Ellikom
0486 22 48 17, paul.capals@telenet.be

ZO 4 FEBRUARI

ZO 11 FEBRUARI

REPAIR CAFE & VOLKSKEUKEN

SUMO’S CARNAVALTERRAS

Kom een heerlijk pintje drinken
aan de drankstand van jeugdhuis
Sumo en geniet van de adembe
nemende carnavalswagens.
Dorpsplein, Opglabbeek
info@jeugdhuissumo.be

ERFENISRECHTEN

DI 13 FEBRUARI

GROOTOUDERS EN
KLEINKINDEREN

Poppentheater Paddestoel
brengt de voorstelling ‘Een olifant
met een kleurtje’ en bezorgt jou
en je (klein)kinderen een onver
getelijke namiddag. Tijdens de
pauze is er een koffietafel met
taart en cake.
14 tot 17u
den Ichter, Kapelstraat 16, Opglabbeek
0497 53 80 32,
gezinsbond.opglabbeek@gmail.com

VR 26 JANUARI

NIEUWJAARSWANDELING 50+

Om het nieuwe jaar goed te starten, maken we een mooie
wandeling door de natuur van Ellikom. De kaarters zijn ook
welkom. Om 16u30 vindt de afsluiting en de uitreiking van de
criteriumaandenkens van 2017 plaats.
13u30 tot 17u • Buurthuis Ellikom, Weg naar Ellikom 243, Ellikom
€ 3 (koffie en taart of broodje inbegrepen) • 011 79 39 33

DI 13 FEBRUARI

KARTEN, LASERGAME &
BOTSVOETBAL

TIP

We gaan karten, lasergamen
en voetballen met b
 otsauto’s.
Voor tieners van het 4e leer
jaar tot het 2e middelbaar.
Inschrijven vanaf 29 januari,
18 uur aan de UiTbalie (Kapel
straat 10 in Opglabbeek).
12u45 tot 17u15, Vertrek parking sporthal,
Kruisstraat z/n, Opglabbeek
€ 35, inclusief frietjes
089 81 09 10, uit@opglabbeek.be

ZO 28 JANUARI

WINTERWONDERWANDELING

“Walking in a winter wonderland”, krijg jij het lekker warm vanbinnen bij het horen van dit
nummer? Tijdens koude en donkere dagen zijn we meer geneigd om binnen te blijven en
ook het landschap lijkt in winterslaap. Maar net dat maakt het uniek: de rust, de open
heid, verlaten wegen en sprookjesachtige taferelen. Haal een frisse neus en geniet tijdens
deze Duinengordelwandeling van winterpracht! Op voorhand inschrijven is niet nodig.
Inschrijven om 13u45, start wandeling om 14u • Zavelbos, Kattebeekstraat 1, Opoeteren • € 2, gratis tot 12 jaar
www.duinengordel.be

MA 5 FEBRUARI

PIÑATA’S MAKEN

VANAF ZA 3 FEBRUARI

T ZAAT KERKE

Camping ‘Oudsbergen’ is een doorsnee
camping bevolkt met een aantal vaste
klanten. Tineke, de campinguitbaatster,
staat er na de dood van haar pleegou
ders alleen voor. Haar trouwe tuinman
Yusuf helpt haar door dik en dun. Ook
de campingbewoners helpen waar ze
kunnen. Maar dan slaat het noodlot toe!
Iedereen slaat de handen in elkaar om te
helpen.
03/02 & 04/02 om 14u30: seniorenvoorstellingen
09/02, 10/02, 16/02, 17/02 om 20u15, 11/02 om 19u15:
publieksvoorstellingen • CC cultuurpunt, Phil Bosmansplein 1,
Gruitrode • € 8, € 7 voor senioren • 089 85 59 46,
tickets@meeuwen-gruitrode.be

Een piñata is een felgekleurde figuur
gemaakt van papier-maché en gevuld
met snoep, confetti en kleine cadeau
tjes. De piñata is een symbool van
vreugde in Mexico en wordt gebruikt
met kerst en verjaardagen. Hij wordt
opgehangen en kinderen slaan er ge
blinddoekt tegen. Wanneer hij breekt,
krijg je een stortvloed van snoepjes
en confetti. Na deze workshop ga je
naar huis met je eigen, zelfgemaakte
piñata.
Meebrengen: krantenpapier, behanglijm, knutsellijm of
houtlijm, materiaal om de piñata te vullen (confetti,
snoepjes,...). • 19u30 tot 22u30
den Ichter, Kapelstraat 16, Opglabbeek
€ 5 (leden), € 9 (niet-leden)
089 81 09 10, www.denichter.be
ism Vormingplus Limburg

Bij Spikeball speel je twee tegen twee rond een minitrampoline. Breng de bal met een
service in het spel en richt ze op de trampoline. Het doel is om de bal zo in het verend
net te richten dat de tegenstanders ‘m niet kunnen vangen. Dit teamspel bevordert het
werpen, aanraken, de reactiesnelheid en 360° bewegingen. Voor iedere sportieveling
vanaf het vijfde leerjaar.
19 tot 20u • Sportschuur Louwel, Weg naar Opoeteren 143, Opglabbeek • € 5 voor 5 lessen • 089 81 09 10, uit@opglabbeek.be

BART HERMAN
IN MIJN ELEMENT

HANDLETTERING

Via een aantal oefeningen
met verschillende t echnieken
en materialen krijg je het
handletteren in de vingers. Je
gaat naar huis met een leuk
notitieboekje. Voor kinderen
van 7 tot 10 jaar. Inschrijven
en betalen voor 5 februari.
13u30 tot 16u
’t Heem, Kloosterstraat 5, Meeuwen
€ 10
011 79 01 70,
samenleven@meeuwen-gruitrode.be

Bart Herman heeft een splin
ternieuw album en bijhorende
theatershow. De singer-song
writer is in grote vorm en dat
gevoel wil hij delen met zijn
publiek.
20u15
den Ichter, Kapelstraat 16, Opglabbeek
€ 16 (abo), € 18 (vvk), € 20 (kassa)
089 81 09 10, www.denichter.be

DI 13 & WO 14 FEBRUARI

DO 15 FEBRUARI

KLEUTERCARNAVAL

Plezante sport-tweedaagse
voor kleuters van 3 tot 6 jaar.
Breng sportieve(verkleed)
kledij, sportschoenen die geen
strepen afgeven, drankje en
tussendoortje mee. Vooraf in
schrijven in het sportcentrum.
9 tot 12u
Sportcentrum, Kerkplein 1, Meeuwen
€ 7 voor 2 dagen of € 4 voor 1 dag
011 79 39 33,
sport@meeuwen-gruitrode.be

KINDERSTAD HEERLEN

SPIKEBALL

WO 14 FEBRUARI

DI 13 FEBRUARI

WO 14 FEBRUARI

MA 12 FEBRUARI

Schrijf je voor woensdag 14
februari 12 uur via 
info@duinengordel.be.
Verzamelen om 14u45, start om 15u stipt
Sentower Park, Leemkuilstraat 21,
Opglabbeek, € 5
www.duinengordel.be

Botsauto’s, trampolines, acht
baan, klauterkasteel, ... Ontdek
het allemaal in Kinderstad
Heerlen. Voor kinderen van
het 1e tot het 6e leerjaar.
Inschrijven vanaf 29 januari,
18 uur aan de UiTbalie (Kapel
straat 10 in Opglabbeek).
10 tot 16u30, Vertrek parking sporthal,
Kruisstraat z/n, Opglabbeek
€ 12, inclusief drie drankjes
089 81 09 10, uit@opglabbeek.be
WO 14 FEBRUARI

VALENTIJNSWANDELING

De wandeling is ongeveer 5
kilometer lang en eindigt met
een drankje en een hapje. Het
aantal plaatsen is beperkt.

VERLEKKERD
OP SPROOKJES

Misschien brouwen we wel
stiekem kabouterbier of ma
ken we echte drakenhapjes!
Voor kinderen van 4 tot 6 jaar.
Inschrijven en betalen voor 5
februari.
10 tot 12u, ’t Heem, Kloosterstraat 5,
Meeuwen, € 10
011 79 01 70,
samenleven@meeuwen-gruitrode.be
DO 15 & VR 16 FEBRUARI

CARNAVAL KLEUTERSPORTKAMP

Sporten met je leukste ver
kleedkleren aan, klinkt goed
toch? Voor kinderen van de 1e
tot de 3e kleuterklas. Inschrij
ven vanaf 29 januari, 18 uur
aan de UiTbalie (Kapelstraat
10 in Opglabbeek).
9 tot 12u, Sporthal, Weg naar Bree 2,
Opglabbeek, € 13
089 81 09 10, uit@opglabbeek.be
i.s.m. vzw Homerun
DO 15 & VR 16 FEBRUARI

CARNAVAL
OMNISPORTKAMP

Professionele lesgevers bie
den je een mix van sporten
aan, aangepast aan jouw
niveau. Uiteraard verwachten
we iedereen met z’n gekste
verkleedkleren aan. Inschrijven
vanaf 29 januari, 18 uur aan
de UiTbalie (Kapelstraat 10 in
Opglabbeek).
13u30 tot 16u, Sporthal, Weg naar Bree 2,
Opglabbeek, € 13
089 81 09 10, uit@opglabbeek.be
i.s.m. vzw Homerun

ACTUA

DO 15 & VR 16 FEBRUARI

CARNAVALSPORTKAMP

Tournée Minérale

Een maand zonder alcohol
Na het overdonderende
succes van vorig jaar, slaan
De DrugLijn en de Stichting
tegen Kanker de handen
weer in elkaar voor een
nieuwe ‘Tournée Minérale’. De
campagne roept alle Belgen
op om in februari, voor het
eerst of opnieuw, 28 dagen
‘nee’ te zeggen tegen alcohol.
Alcohol:
geen onschuldig product
en glas wijn bij het eten,
een pint na het sporten,
voor velen maakt het deel
uit van de routine. Toch
zijn er heel wat risico’s aan
verbonden. Alcohol, ook als
je weinig drinkt, heeft invloed
op bijna alle organen in het
lichaam en hangt samen met
ongeveer 200 verschillende
aandoeningen.

Op je gezondheid
Schrijf je dus in en drink een
maand lang geen alcohol. Je
lichaam krijgt zo de tijd om te
recupereren van je gebruike
lijke alcoholconsumptie. Daar
zijn voordelen aan verbonden:
sommige mensen slapen
beter, anderen hebben meer
energie, je werkt ermee aan
een gezonder gewicht… Veel
deelnemers voelen zich ge
woon beter in hun vel.
Februari zonder alcohol
Februari wordt opnieuw de
alcoholvrije maand. En wat
voor één!
Ga de uitdaging aan, surf naar
www.tourneeminerale.be
en registreer je bij het team
Oudsbergen.

VA C A T U R E

UITBALIE
GESLOTEN
Op donderdag
8 februari is de UiTbalie in Opglabbeek
uitzonderlijk gesloten.
Op www.denichter.be
zijn we altijd open.

Beweeg je graag, sport je graag,
leer je graag nieuwe sportspelen
kennen? Dan is dit sportkamp
echt iets voor jou! Voorzie spor
tieve kledij, zuivere sportschoe
nen en boterhammen. Voor
kinderen van 6 tot 12 jaar. Vooraf
inschrijven in het sportcentrum.
9 tot 16u
Sportcentrum, Kerkplein 1, Meeuwen
€ 15 voor 2 dagen of € 8 voor 1 dag
011 79 39 33,
sport@meeuwen-gruitrode.be

21 tot 23u
Jeugdhuis de Mans, Liersstraat 22, Meeuwen
€ 7 (abo), € 8 (vvk), € 9 (kassa)
webshopmeeuwen.recreatex.be
ZO 18 FEBRUARI

WINTERTOCHT

Afstanden:
2 – 4 – 8 – 12 – 20 km.
7 tot 15u
Schutterslokaal Ellikom, Schoolstraat 26, Ellikom
€ 1,10 leden, € 1,50 niet-leden
0478 29 46 75,
secretariaat@donderslagtrippers.be
ZO 18 FEBRUARI

MOSSELFEEST

ZA 17 FEBRUARI

APRES-BEACHPARTY

Het meest zwoele feestje van de
winter met hete beats en zuider
se decoratie.
21u
Zaal Loweta, Weg naar Opoeteren 170,
Opglabbeek
€ 4 (vvk), € 6 (kassa)
www.facebook.com/jkaj.louwel
ZA 17 FEBRUARI

COMEDY @ DE MANS

Nele Goossens schreef met ‘Dag
Janine en dag José’ haar derde
onewomanshow. Vitalski keert
terug naar zijn roots met zijn
vijftiende avondvullende comedy
show ‘De Ideale Schoonzoon’.

SOM - Service Op Maat (dienstencheques) én Dienstenonder
neming Meeuwen-Gruitrode vzw zijn beiden op zoek naar een:

Keuze uit verschillende menu’s.
11u30 tot 14u & 17 tot 21u
’t Heem, Kloosterstraat 5, Meeuwen
011 79 25 52

N AW O O R D

Administratief Consulent Dienstencheques (M/V)
Functieomschrijving:
an in de dagelijkse leiding van
de organisatie:
• Plannen van werkroosters
en van werkroosters van
werknemers
• Contacten met klanten
• Loonadministratie
• Verwerking van diensten
cheques
Wij bieden jou:
• Een contract van 18 uren
met een variabel uurrooster
• Een boeiende job vol uitda
ging en afwisseling
• Bijkomende opleidingen die
jouw marktwaarde verhogen
• Startdatum 01/02/2018
• Aantrekkelijk salaris met
extra legale voordelen:
maaltijdcheques

Wij vragen van jou:
• Zelfstandig werken
• Communicatief sterk
• Administratief sterk en goed
in organiseren en plannen
• Nauwkeurigheid in afhande
len van de administratie
• Basiskennis financieel
beheer
• Kennis van Word / Excel
• Enthousiast, vlot en werkt
resultaatgericht
• Bereid om altijd bij te leren
• Mobiel en flexibel
• Gedrevenheid en een
gezonde ondernemerszin
• Bachelor-diploma of gelijk
waardig door ervaring

Bij interesse graag tegen uiterlijk 1 februari 2018 CV en moti
vatiebrief per e-mail sturen naar som@meeuwen-gruitrode.be
- t.a.v. de voorzitter Kurt Plessers. Info: 011 79 01 89.

Vijf tips
1
2
3
4
5

Vanaf nu is deze infokrant jouw tweewekelijkse afspraak
op vrijdag.
Wat mag je verwachten? De krant geeft een opsomming
van alle activiteiten die in Oudsbergen plaatsvinden. De
focus ligt daarbij vooral op onze lokale activiteiten en ver
enigingen.
Daarnaast brengen we ook wat actuele nieuwsberichten,
zodat jullie helemaal op de hoogte zijn van wat er in onze
gemeente gebeurt.
Wil je ook via je mailbox up-to-date blijven? Schrijf je dan
zeker in op de digitale nieuwsbrief via www.oudsbergen.be.
Binnenkort brengen we de eerste editie van ons nieuw
infomagazine uit. Daarin wordt dieper ingegaan op wat er
leeft in onze nieuwe gemeente. Het magazine verschijnt in
maart, juni, september en december.

