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inhoud

50 jaar Carnaval in Maldegem

Vorige maand hebben we 2015 dicht 

gedaan en teruggegeven aan de tijd. 

Nu kunnen we 2016 omarmen en 

hopen dat het ons allen 365 dagen 

aangenaam zal verrassen. Maar 

vooral hopen op een beetje extra 

energie om ook de 366ste dag op een creatieve manier in te vullen.

Creativiteit is een gegeven waar we als bestuurders ook in 2016 

mee aan de slag willen, net zoals we dit de voorbije drie jaar gedaan 

hebben. We zijn halfweg de legislatuur en ik hoop dat jullie samen 

met mij kunnen vaststellen dat het hier in Maldegem nog zo slecht 

niet is, dat we er als bestuurders zijn voor jullie en dat we proberen 

oplossingen te vinden voor de vele vragen die bij jullie leven. Niet 

altijd eenvoudig, want: “zoveel mensen, zoveel wensen,” zegt men 

wel eens. De grootste gemene deler vinden, waar de meesten zich 

goed bij voelen, is niet altijd evident, vraagt enige creativiteit.

Als ik terugblik op de voorbije drie jaar, dan ben ik er trots op dat we 

zowel in die voorbije jaren als in dit jaar geen enkele nieuwe 

lening zullen aangegaan hebben, dat we de schuldenlast met meer 

dan 30% laten zakken en toch op een rustige manier verder werken 

in het belang van jullie allen. Als ik dan weer vooruitzie naar wat 

2016 zal brengen, dan zal het bouwproject voor de KUMA, jeugd en 

fanfare dit jaar het meest in het oog springen. Belangrijker evenwel 

dan dat zijn de vele kleine, minder zichtbare zaken die  

het gemeentepersoneel voor jullie uitvoeren, jaar in jaar uit.  

Zaken die het dagdagelijkse leven in onze gemeente zoveel 

aangenamer maken.

Bij het begin van een nieuw jaar is het gebruikelijk dat men 

geschenken en wensen aan elkaar uitdeelt: mijn geschenk voor jullie 

is dat we op dezelfde eenvoudige, creatieve manier verder zullen 

werken, en mijn wens is dat jullie er allen wel bij varen. 

Laat ons nu maar 2016 omarmen. Ik kijk alvast uit naar jullie 

creativiteit op de viering van 50 jaar carnaval in Maldegem! 
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Colofon
Infomagazine Maldegem verschijnt elf keer per jaar 

en is een uitgave van de Dienst Communicatie – 

Gemeente Maldegem.

Verantwoordelijke uitgever:  

Marleen Van den Bussche

Kleine Lievevrouwdreef 8, 9990 Maldegem.

Wil je iets publiceren? Lever je info aan vóór 

de 5e van de maand. Of heb je vragen over het 

infomagazine? Contacteer de Dienst Communicatie: 

 050 72 89 54

 communicatie@maldegem.be

 Gemeentehuis / Marktstraat 7, 

 9990 Maldegem

  www.maldegem.be/magazine

 facebook.com/maldegem

 @Maldegem

Tickets en VIP-arrangementen
Tickets

VVK € 10 

ADK € 11 

Gratis tot en met 12 jaar 

Mensen met beperking € 5 (groepsbegeleider gratis)

Voorverkooppunten
Cafetaria Sporthal Meos – Maldegem

Café Damberd – Adegem

Café – restaurant De Tol – Middelburg (Eede, Nederland)

Café – restaurant ’t Pleintje – Donk

CC Den Hoogen Pad – Adegem

Fietsen Marc De Vogelaere – Maldegem

Onthaal Gemeentehuis – Maldegem

Spar – Kleit

Sportdienst - Sporthal Meos – Maldegem

Sint-Anna zwembad (kassa) – Maldegem

’t Schrijverke – Adegem

Parkcrosscafé
€ 75

vanaf 10.30 uur: aanmelden in KSK Maldegem 

shuttles heen en terug (laatste shuttle 19.30 uur)

vanaf 14.00 tot 19.00 uur: Parkcrosscafé (VIP-tent op terrein)

Winterbuffet
€ 150

vanaf 12.00 uur: winterbuffet in Huyze De Baere, 

Noordstraat 66 

vanaf 14.00 tot 19.00 uur: Parkcrosscafé (VIP-tent op terrein)

 

Renners
We verwelkomen dit jaar opnieuw tal van renners, 

waaronder in elk geval de kersverse top drie van het 

Belgisch kampioenschap zowel bij de mannen: Wout Van 

Aert, Laurens Sweeck en Sven Nys, als bij de vrouwen: 

Sanne Cant, Ellen Van Loy en Loes Sels!

Met reeds verzekerde deelname:
Heren

Sven Nys, Wout Van Aert (Belgisch Kampioen),  

Kevin Pauwels, Angelo De Clercq, Dieter Vanthourenhout,  

Eli Iserbyt, Jan Denuwelaere, Laurens Sweeck, Hendrik 

Sweeck, Quinten Hermans, Thomas Joseph, Michael 

Vanthourenhout Gianni Vermeersch, 

Yu Takenouchi (Japans kampioen), 

Mariusz Gil  (Pools kampioen), 

Jens Vandekinderen, Stefanno Musseeuw

Dames

Sanne Cant (Belgisch Kampioen ), Loes Sels, Christine 

Vardaros, Cindy Bauwens, Ellen Van Looy, Maud Kaptheyns, 

Jolien Verschueren, Joyce Vanderbeken

 

Tien jaar Parkcross
Naar aanleiding van de 10de editie van de Parkcross gelden 

dit jaar, vanaf 25 januari, 10 dagen vóór de Parkcross, tot 

en met dinsdag 2 februari, twee bijzondere jubileumacties. 

• Wie op huisnummer 10 in Maldegem woont, heeft recht 

op één gratis toegangskaart per adres. Om deze kaart in 

ontvangst te nemen dient de bewoner zich persoonlijk met 

identiteitskaart aan te melden aan het Onthaal in  

het Gemeentehuis tijdens de openingsuren  

(zie www.maldegem.be). 

• Elk jubileumkoppel dat in 2016 10 jaar gelukkig 

getrouwd is, heeft recht op twee gratis toegangskaarten. 

Ook hier persoonlijk komen aanmelden aan het Onthaal in 

het Gemeentehuis met je trouwboekje of een uittreksel uit 

het bevolkingsregister en je identiteitskaart.

Kids-Parkcross
Daags na de Parkcross, op 4 en 5 februari, palmen de 

leerlingen van de Maldegemse lagere scholen naar jaarlijkse 

gewoonte het terrein in voor de Kidsparkcross!

Info
 050 72 89 70 | Sportdienst

 sportdienst@maldegem.be 

  www.parkcrossmaldegem.be

Parkcross Maldegem
woensdag 3 februari 2016
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Vrijetijdsaanbod 
kinderen: krokus- en 
paasvakantie 2016 

De gemeentelijke vrijetijdsdiensten hebben opnieuw een 

heleboel leuke, gekke, sportieve en fantastische activiteiten 

voor jou in petto. Tijdens de krokus- en paasvakantie zal je  

je op geen enkel moment vervelen!

Bekijk de brochure op  

www.maldegem.be/vrijetijd.

Schrijf je snel in! 

Info
 jeugddienst@maldegem.be

 sportdienst@maldegem.be

  www.maldegem.be/vrijetijd.

Opgelet!
De Jeugdindoorgids werd onlangs bedeeld. De teksten 

voor deze telefoongids werden aangeleverd deze zomer. 

Ondertussen zijn de openingsuren van het onthaal van het 

gemeentehuis en het onthaal van de dienst infrastructuur 

veranderd. De juiste openingsuren vind je in het 

infomagazine van vorige maand of op www.maldegem.be 

Vacatures bij het 
gemeentebestuur
Maldegem is een levendige landelijke gemeente met 

een dynamische toekomstvisie. Ter versterking van 

ons gemotiveerd personeelsteam zijn wij op zoek naar 

volgende functies: 

Contractuele functies:
1 voltijdse coördinator financiën (B1-B3) 

je bezit een bachelordiploma of hiermee gelijkgesteld 

1 voltijdse coördinator boekhouding (B1-B3)

je bezit een bachelordiploma bedrijfsmanagement / 

accountancy / fiscaliteit / boekhouding of hiermee gelijkgesteld

1 voltijdse coördinator infrastructuur (B1-B3)

je bezit een bachelordiploma of hiermee gelijkgesteld 

1 voltijdse gespecialiseerde arbeider signalisatie (D1-D3)

er is geen specifiek diploma vereist

1 voltijdse gespecialiseerde arbeider infrastructuur (D1-D3)

er is geen specifiek diploma vereist

Statutaire functie:
1 voltijdse gespecialiseerde arbeider groendienst (D1-D3)

er is geen specifiek diploma vereist

Voor alle betrekkingen:
• komen zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten  

 in aanmerking

• moet je slagen in een aanwervingsexamen

• wordt een wervingsreserve van 1 jaar aangelegd 

Interesse?
Stuur dan ten laatste op vrijdag 5 februari 2016 je 

kandidatuur, samen met een kopie van het vereiste 

diploma, naar het College van Burgemeester en 

Schepenen, Marktstraat 7, 9990 Maldegem. Je kan je 

kandidatuur ook steeds afgeven tegen ontvangstbewijs  

op de Personeelsdienst, Marktstraat 7, 9990 Maldegem. 

Ook hier geldt vrijdag 5 februari 2016 als uiterste datum.

Gelieve in je kandidatuur duidelijk te vermelden voor welke 

betrekking je solliciteert! 

Indien je voor verschillende betrekkingen solliciteert,  

moet je voor elke betrekking een afzonderlijke  

kandidatuur indienen. 

Info
 050 72 89 36 | Personeelsdienst 

 personeelsdienst@maldegem.be

   www.maldegem.be/vacatures

De nieuwe waterfactuur 
is er vanaf 1 januari 2016
Vanaf 1 januari 2016 ziet de waterfactuur er anders 

uit. De Vlaamse Regering heeft beslist dat alle Vlaamse 

drinkwaterbedrijven de waterfactuur voortaan op dezelfde 

manier berekenen. Die berekening geldt voor de drie delen van 

de waterfactuur (drinkwater, afvoer en zuivering) en bestaat uit:

• een vastrecht met een korting per gedomicilieerde

• een basistarief voor het basisverbruik

• een comforttarief voor het comfortverbruik.

Op je eerste jaarlijkse afrekening staan de twee berekeningen  

nog onder elkaar: de oude berekening voor je verbruik vóór  

1 januari 2016 en de nieuwe berekening voor je verbruik vanaf  

1 januari 2016. 

Info
 02 238 94 11 

  www.aquaflanders.be/drinkwatervoorziening/mijn- 

 waterfactuur-2016

Opmetingen  
in de gemeente
In 2016 wordt er binnen het grondgebied Maldegem 

opmetingen verricht in het kader van het Grootschalig 

Referentie Bestand (GRB) en dit in opdracht van het 

Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV). 

Het zijn dus geen opmetingen voor wegenwerken 

maar het up to date brengen van de gebiedsdekkende 

basiskaart van Vlaanderen welke ondermeer de 

wegopbouw en gebouwen bevat. De landmeters  

kunnen zich legitimeren op het terrein als de burger  

hierom zou vragen.  

Info 
 050 72 86 09 | Vancanneyt Sander

 Bloemestraat 45, 9990 Maldegem

OPENINGSUREN GEMEENTELIJK ARCHIEF 
Tijdens de maanden februari en maart 2016 zal de leeszaal open zijn op volgende dagen en uren.

Maand Woensdag Vrijdag Zaterdag

 14.00 tot 18.30 uur 16.00 tot 19.30 uur 8.30 tot 12.00 uur

februari 03-10-17-24 12-26 06-20

maart 02-09-16-23-30 11-25 05-19

Eventuele wijzigingen zullen worden aangekondigd in de leeszaal, in het plaatselijk weekblad Vrij Maldegem en op de gemeentelijke website. 

Info
 050 72 86 21 | Gemeentelijk Archief

 erik.blomme@maldegem.be

   www.maldegem.be/archief
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Op 6 januari 2016 werd de eerste steen 

gelegd van Project 82 in de Mevrouw 

Courtmanslaan. De huidige aanbouw van 

de Kuma (Kunstacademie Maldegem), 

daterend uit de jaren 60’-70’ van de vorige 

eeuw, is ondertussen volledig afgebroken.

Het geraamd budget is € 3 194 017 

exclusief de btw en het ereloon van  

de architect. Dit budget kan het 

gemeentebestuur betalen doordat er bij 

het begin van de legislatuur doordachte 

keuzes werden gemaakt. De gemeentelijke 

centen worden op de meest efficiënte 

manier besteed in het belang van zoveel 

mogelijk inwoners, en het dynamisch 

patrimonium beleid was één van die 

keuzes. Van de hand doen wat niet echt 

meer nodig is, en efficiënt de andere 

plaatsen gaan gebruiken door de diensten 

zoveel als mogelijk te bundelen, te 

centraliseren. 

Het werd een bijzondere eerste 

steenlegging. 6 januari is driekoningendag 

en er kwamen inderdaad 3 koningen met 

geschenken naar deze boorling, Project 

82. De muzikale koning Pieter bracht de 

centen mee die zeker zullen nodig zijn, de 

jonge koning Tibaut bracht een opbergmap 

mee om het dossier zorgvuldig samen te 

houden en de kunstminnende koning Dirk 

bracht de bouwmaterialen mee.

Michiel, Project 82, waarom deze naam?

Project 82 is voor ons een werknaam 

die wij gegeven hebben aan het project 

verwijzend naar het adres van de werf, 

Mevr Courtmanslaan 82. Op die manier 

proberen we om in 2 cijfers, kort en bondig 

en handig om te onthouden, 

alles te omvatten wat het 

toekomstige bouwwerk in 

zich heeft.

En wat omvat project 82?

In een eerste fase wordt een 

nieuwbouw voorzien voor 

bijkomende lokalen voor de 

KUMA, leslokalen voor het 

Muziekatelier, een lokaal 

voor Nut en Vermaak en een nieuw 

Jeugdcentrum. 

In een tweede fase zal de huidige 

Kuma gerenoveerd worden om de 

brandveiligheid, de functionaliteit, de 

toegankelijkheid en de warmte-isolatie  

te optimaliseren.

In anderhalf jaar willen we een nieuwbouw 

realiseren van 1580 m2 en een verbouwing 

van 1708 m2.

Vandaag waren er 3 koningen aanwezig: 

een vertegenwoordiger van de 

muziekmaatschappij Nut en Vermaak, 

een vertegenwoordiger van de Kuma 

en een vertegenwoordiger van de 

Maldegemse jeugd. Deze koningen zijn 

dus meer dan loutere symboliek?

Zeker en vast! Nut en Vermaak zal in het 

nieuw gedeelte haar vaste stek krijgen, 

de Kuma krijgt bijkomende lokalen en 

het oude gebouw zal geoptimaliseerd 

worden en de jeugd krijgt inderdaad de 

langverwachte eigen lokalen. En het mooie 

van deze centralisatie is dat de gebruikers 

veel van elkaar zullen leren en misschien 

goesting zullen krijgen om bij voorbeeld als 

jongere les te volgen bij de Kunstacademie.

Hoe zie je concreet de uitwerking van de 

eerste fase, de nieuwbouw?

De nieuwbouw vormt een “losstaand” 

volume dat zijn eigen architecturale 

autonomie heeft en ook op een 

hedendaagse wijze wordt vorm gegeven. 

Dit kadert ook in een algemene visie op 

deze site om de bestaande gebouwen hun 

eigenheid terug te geven en los te koppelen 

van elkaar.

De programmatie van de nieuwbouw is op 

te splitsen in drie functionele delen:  

• Een gedeelte is voorzien voor 

bijkomende lokalen voor de werking 

van het KUMA, deze lokalen sluiten via 

een glazen verbindingsgang aan bij het 

te verbouwen gebouw zodat deze naar 

werking en organisatie één geheel vormt.

• In een tweede gedeelte, op de eerste 

verdieping, worden leslokalen voor het 

Muziekatelier voorzien die momenteel 

zijn gehuisvest in de -te slopen- prefab-

tuinpaviljoenen op diezelfde site.

• Het derde en grootste gedeelte is de 

programmatie van de jeugdvoorzieningen 

in het gebouw. Dit wordt ingevuld door 

een grote gebruikszaal met alle daarbij 

behorende dienstlokalen zoals sanitair, 

bergingen, bar, keuken. Daarnaast is er  

ook een Jeugdhuis met enkele 

repetitielokalen op de verdieping, die  

ook kunnen gebruikt worden 

door derden. Ook deze 

functies zijn voorzien van de 

noodzakelijke dienstlokalen, 

zoals sanitair, bergingen 

en bar. 

Eindelijk, de vraag voor een 

fuifzaal wordt ingevuld. Hoe 

zullen deze jeugdlokalen er 

uit zien?

Er wordt geopteerd om een “industriële” 

bouwmethode toe te passen met 

duurzame en onderhoudsvriendelijke 

materialen. De vereiste EPB eisen worden 

toegepast. De voorziene afwerking is 

“basic” en wordt door de gebruikers waar 

nodig verder ingevuld. Het regenwater 

wordt opgevangen in het bestaande WADI-

bekken en in capaciteit uitgebreid volgens 

de geldende normering.

De polyvalente zaal en het jeugdhuis 

moeten voldoen aan de geldende Vlarem 

reglementering inzake akoestiek en 

geluidshinder.

Project 82 van start

EEN NIEUWE THUIS 
VOOR TALENT

>>

Bij deze gelegenheid hadden wij een gesprek 

met de architect, Michiel Verstraete.
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Alle lokalen zijn toegankelijk voor minder 

mobiele mensen, hiervoor is ook het 

nodige sanitair voorzien. De technische 

lokalen zijn voorzien op de tussenniveaus.

De toekomst ziet er veelbelovend uit. 

Hoe ziet de planning van de werken  

er uit?

Het einde van de werken van de eerste 

fase is voorzien tegen de zomervakantie 

van 2016. 

Na de realisatie van deze nieuwbouw, zal in 

een tweede fase het oude hoofdgedeelte 

van de KUMA , het voormalig “Hospitaal”, 

grondig gerenoveerd worden om de 

brandveiligheid, de functionaliteit, de 

toegankelijkheid en de warmte-isolatie te 

optimaliseren. 

Als alles verloopt volgens planning moet 

de tweede fase afgerond worden tegen de 

zomervakantie van 2017. 

Info
 050 72 86 10 | Stefaan Delbecke

 dienstinfrastructuur@maldegem.be

DIKKETRUIENDAG
15 februari 2016

Een graadje lager Sluipverbruik Zuinige 

verlichting

Meten is weten Isolatie

Zoek 

medestanders

Gebruik groene  

energie

Energiezuinige 

kookgewoonten

Duurzame 

mobiliteit

Zuinige 

toestellen

CO2 opslaan

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be

Maandag 29 februari 2016

INFORMATIE-AVOND 
AGRARISCH LANDSCHAPSBEHEER 

Als land- of tuinbouwer in het Meetjesland ben je vertrouwd met het typische 

landschap dat wordt gekenmerkt door het landgebruik en teelten waar je een 

heel belangrijke rol in speelt, maar ook door vele kleine elementen zoals dreven, 

bomenrijen, veedrinkpoelen, perceelsranden langs wegen, waterlopen en grachten. 

Deze kleine landschapselementen zijn vaak van historisch belang en bepalen mee 

de streekidentiteit. Tegelijk vraagt het onderhoud een inspanning, maar bewijzen ze 

ook hun nut. Denk maar aan de aanwezigheid van bestuivers, schaduw voor dieren, 

energie uit hout en ook waterbeheersing.

Voor landschapsbeheer zijn er heel wat ondersteunings- en subsidiemogelijk-

heden waar landbouwers gebruik van kunnen maken. Daarom vindt op maandag 

29 februari 2016 om 20.00 uur in CC Den Hoogen Pad (Adegem-Dorp 16B, 9991 

Maldegem) een informatieavond plaats voor land- en tuinbouwers van Maldegem, 

Knesselare, Zomergem, Waarschoot, Eeklo en Aalter.

Er zal een specifiek overzicht gegeven worden van het ondersteunende aanbod op 

vlak van landschapsbeheer door korte toelichtingen van de verschillende instanties 

die met dit thema begaan zijn (provincie, VLM, VLIF-steun, RLM en Agrobeheer-

scentrum). We voorzien ruimte voor vragen. Na afloop kan je steeds een afspraak 

maken om de mogelijkheden op maat van je bedrijf verder te bekijken. 

Deelname is gratis. Gelieve om praktische redenen wel je komst te bevestigen via 

09 267 78 04 of milieubeleidsplanning@oost-vlaanderen.be met vermelding van je 

naam en woonplaats. 

Info
 09 267 78 04 | Hilde Erauw

 milieubeleidsplanning@oost-vlaanderen.be

De Dikketruiendag roept iedereen op 

om aandacht te besteden aan de grote 

uitdaging van de klimaatverandering. 

De campagne mikt vooral op eenvoudige 

maatregelen, die weinig inspanning 

kosten en op een structurele wijze 

aangehouden kunnen worden.

Oorspronkelijk werd de actie gericht  

op het onderwijs. Maar dat belet 

natuurlijk niet, dat je ook thuis of  

op het werk kan meedoen!

Reken af met energieverspilling

Energieverspilling voorkomen is een 

belangrijke stap in de strijd tegen het 

onnodige energieverbruik. Voorbeelden 

van energieverspilling zijn niet-gebruikte 

elektrische apparaten die blijven aanstaan, 

niet-geïsoleerde warmwaterleidingen 

in de kelder of op zolder, gloeilampen, 

slechtsluitende koelkasten of diepvriezers, 

verwarmingstoestellen die best een graadje 

lager kunnen gezet worden ... 

En actie!

Afrekenen met onnodig energieverbruik 

is helemaal niet moeilijk! Onderstaande 

iconen tonen je enkele tips. Je helpt er niet 

alleen het milieu mee vooruit, 

ook je portemonnee vaart er wel bij! 

Meer informatie over deze campagne 

en tips om energie te besparen: 

www.dikketruiendag.be.  
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De paddentrek

KIJK EENS DIEP  
IN MIJN OGEN

De jaarlijkse trek van kikkers, padden en salamanders  

staat voor de deur. Vanaf half februari kan de trek  

aanvangen. Afhankelijk van de temperaturen en 

luchtvochtigheid maken de plaatselijke amfibieën  

hun grote overtocht naar de voortplantingspoelen. 

Hun overtocht is nochtans niet zonder gevaar, vele  

kikkers laten het leven bij hun doortrek. Vooral de auto  

is de boosdoener. Daarom wordt ’s nachts traditioneel 

het stuk van de Drongengoedweg van de kruising met de 

Westvoordestraat tot aan de parking van het ANB/parking 

‘Krakeel’ tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.  

Dit maal gebeurt dat met barelen. 

Paddentrek tussen 15 februari en 15 april: komt dat zien!

Hoewel de amfibieën doorgaans ‘s nachts naar de overkant 

trekken, kan het ook gebeuren dat ze overdag hun sprong(en) 

wagen, zeker als het regent of als de temperatuur de hoogte in 

gaat. De Drongengoedweg wordt enkel afgesloten bij volle trek, 

vooral ’s nachts dus, uitzonderlijk overdag. In die verkeersvrije 

periode kan je er wel ongedwongen en veilig wandelen 

en fietsen. Stippel zelf je route uit op basis van de fiets- of 

wandelknooppunten en kijk die kikker eens diep in z’n ogen… een 

unieke kans! In droge en koude periodes valt de trek terug. Soms 

trekken ze met honderden tegelijk over. 

Bovendien kan je op 12 maart ook deelnemen aan een gratis 

begeleide wandeling ‘gluren bij onze amfibieën op tocht’, waar 

je heel wat meer te weten komt over de padden en waar je de 

diertjes zelf kan helpen bij hun oversteek. Contacteer Natuurpunt-

gids Etienne Vanaelst op 0474 64 23 23, als je mee wil stappen,  

of als je andere vragen hebt over de actie. 

Na die verrassende taferelen kan je je verwarmen met een 

heerlijke warme chocomelk bij een van de plaatselijke horeca-

zaken. Hou de facebookpagina van Landschapspark Drongengoed 

in de gaten voor alle acties en informatie. Informatieborden zullen 

de maximaal toegelaten snelheid, 30 km/uur, en paddentrek-

periode aangeven. Als de barelen open zijn, mag je doorrijden. Hou 

je wel aan de toegelaten snelheid. Restaurant  

‘Het Jagershof’ is bereikbaar via Kleit.

Tegen half april zal de paddentrek volledig achter de rug zijn.

De paddenoverzet is een gemeenschappelijke actie van 

Natuurpunt Maldegem-Knesselare, ANB, RLM, en de gemeentes 

Knesselare en Maldegem. Wij willen de medewerking vragen van 

alle inwoners om zich te houden aan de maatregelen. Beroert deze 

actie je ook? Natuurpunt is steeds op zoek naar helpende handen 

om de diertjes over te zetten. 

Info
 0474 64 23 23 | Etienne Vanaelst

   www.natuurpuntmaldegemknesselare.be

©Ferdinand van Oostrom / CC BY-NC-SA

Plantenverkoop voor groenere tuinen

EETBAAR, DECORATIEF 
OF FUNCTIONEEL? 
De oppervlakte privétuinen in Vlaanderen is groter dan alle  

natuurgebieden samen. Met een Meetjeslandse plantenverkoop  

hoopt Natuurpunt groenere tuinen te stimuleren in onze streek.  

In het assortiment zitten hagen, struiken en (loof)bomen, fruitbomen  

en bessenstruiken. Er zijn ook voordelige kant-en-klaar-pakketten. Er is een 

assortiment bessen en ook aan druivenliefhebbers werd gedacht, naast een 

aanbod halfstam en hoogstam fruitbomen.

Bestellen kan tot 7 februari op www.NPMeetjesland.be/plantenverkoop. 

Afhalen kan op zaterdag 27 februari 2016 op 8 plaatsen in het Meetjesland. 

Met de opbrengst van deze actie worden natuurgebieden  

in het Meetjesland aangekocht en opengesteld. 

Info
 09 377 93 00 | Natuurpunt en Partners Meetjesland

 info@NPMeetjesland

OPROEP!
Maldegem draagt sinds 2006 de titel “Fair Trade Gemeente” en is er trots op om in naam  

van de bevolking betrokkenheid te tonen met Fair Trade. Om deze titel te blijven behouden,  

moet Maldegem voldoen aan 6 criteria:

• De betrokkenheid van het lokaal bestuur

• Het aanbieden van fair trade producten in winkels en horeca

• Het gebruik van fair trade producten in scholen en bedrijven

• De media-aandacht voor de campagne aanzwengelen

• Aanmoedigen van consumptie en productie van lokale duurzame voeding 

• En…een lokale trekkersgroep samenbrengen die de nodige initiatieven neemt om de titel te behouden!

Voel je jou geroepen om deel uit te maken van deze trekkersgroep en nieuw leven in te blazen in 

onze fairtradegemeente, neem dan contact op met Noordzuiddienst Maldegem. 

Info
 050 72 89 51 | Jona De Flou, Noordzuiddienst Maldegem

 noodzuiddienst@maldegem.be
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ma 01/02/16 

Schaaknamiddag
van 13.30 tot 16.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

Leeskring Oud Sint-Jozef
om 14.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be

di 02/02/16

Boekhouden in een kleine 
vzw. De enkelvoudige 
boekhouding
van 19.30 tot 22.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef 
Maldegem, Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 
Maldegem
Meer info: Vormingplus Gent-Eeklo, info.gent.
eeklo@vormingplus.be of 09 224 22 65
 

Kookles
om 19.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Femma Maldegem en lokaal 
dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be

do 04/02/16 

Lichtmis
om 14.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Ziekenzorg CM Maldegem en lokaal 
dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be

vrij 05/02/16 

Ruilbeurs van 
champagnecapsules
van 13.00 tot 18.00 uur
Waar: Cafetaria sporthal De Berken, 
Kleitkalseide 109, 9990 Maldegem
Meer info: Maldocaps

za 06/02/16 

Humo’s Rock Rally
preselectie
van 20.00 tot 23.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem
Meer info: N9 / vzw Driewerf Hoera
 

Carnavalfeestje
van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: Clubhuis
Meer info: Clubwerking Maldegem

ma 08/02/16 

PC-dokters
van 14.30 tot 17.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

Fiësta Mexicana
van 14.00 tot 16.30 uur
Waar: Sporthal Van Cauteren,  
Bloemestraat 13, 9990 Maldegem
Meer info: jeugddienst Maldegem, , 

di 09/02/16 

Omnigrabbelsportdag
van 09.00 tot 16.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D, 
9990 Maldegem
Meer info: jeugddienst Maldegem

woe 10/02/16 

Workshop ‘Werken met 
gemengde technieken’
van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be

Jeugdfilm - Big Hero 6
om 14.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 
16/B, 9991 Adegem
Meer info: CC Den Hoogen Pad, 050 71 00 21, 
cultureelcentrum@maldegem.be

do 11/02/16 

Maldegemse meesterchef
van 09.00 tot 13.00 uur
Waar: Sporthal Van Cauteren,  
Bloemestraat 13, 9990 Maldegem
Meer info: Jeugddienst Maldegem

vrij 12/02/16 

Monsterochtend
van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Sporthal Van Cauteren,  
Bloemestraat 13, 9990 Maldegem
Meer info: Jeugddienst Maldegem
 

Dansnamiddag
van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

Toneelopvoering  
‘Keunink Koarel  
en den ele roare gast’
van 14.30 tot 15.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

Valentijnsvoorstelling 
Wendy Van Wanten
om 20.30 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16/B, 
9991 Adegem
Meer info: CC Den Hoogen Pad, 050 71 00 21, 
cultureelcentrum@maldegem.be

za 13/02/16 

Hutsepotwandeling
van 13.30 tot 21.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem
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Week van de Amateurkunsten

KUNSTENAAR(S)  
GEZOCHT

Van vrijdag 29 april tot en met zondag 8 mei is het weer zover, 

dan is er de week van de amateurkunsten, kortweg de WAK. 

Gedurende deze 10 dagen zetten we in Maldegem terug de 

amateurkunsten in de spotlights. Iedereen die in zijn vrije tijd 

kunst beoefent – hetzij solo, hetzij in groep – kan meedoen. 

Er zijn heel wat activiteiten op til, waaronder Kunst in de 

vitrine in verschillende etalages in Maldegem-centrum en een 

groepstentoonstelling in het gemeentehuis. Wil jij tijdens een van 

deze activiteiten met je beeldend werk naar buiten treden? Mail of 

bel naar de cultuurdienst voor meer info. 

Daarnaast zijn we ook op zoek naar kunstenaars die werken rond 

lichaamskunst*. Op zondagnamiddag 8 mei brengen de dansers 

van de Sy-Dansstudio o.l.v Sylvie Van Hulle in CC Den Hoogen 

Pad een aantal fragmenten uit de dansvoorstelling Op het lijf 

geschreven, een voorstelling met als uitgangspunt tatoeage als 

kunst - lichaamskunst. We willen van de gelegenheid gebruik 

maken om die namiddag ook andere vormen van lichaamskunst 

te tonen. Dus ben je bezig met bodypainting, tatoeages, piercings, 

performance, … en wil je dit graag tonen aan het grote publiek? 

Neem dan contact op met de cultuurdienst.

Ben je zelf geen kunstena(a)r(es), maar ken je er één? Bezorg hem/

haar deze info!  

Info
 050 72 89 79 | Cultuurdienst

 cultuurdienst@maldegem.be

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem

   www.wak.be

* Lichaamskunst, lichaamsversiering ofwel bodyart is een vorm van kunst waarbij het menselijk 
lichaam een centrale rol speelt. De meest algemene vormen van bodyart zijn bodypainting, 
tatoeages en piercings. Binnen de beeldende kunst ontstond de term “body art” in de jaren ‘70 als 
omschrijving van een stroming die voortkwam uit de conceptuele kunst en de performance. Het is 
een kunstvorm waarbij het eigen lichaam van de kunstenaar het primaire medium is waarmee het 
menselijke bestaan aan een kritisch onderzoek onderworpen wordt of van commentaar voorzien.
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zo 14/02/16 

Vogelbeurs
Waar: De Poermolen, Paardenkerkhof 1,  
9990 Maldegem
Meer info: De Donkse Roodborst,  
ria.marteyn@telenet.be

ma 15/02/16 

Bingo
om 14.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be

di 16/02/16 

Cursus aquareltechnieken
van 13.30 tot 16.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

Voordracht  
‘Leven in de microgolf’
om 14.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 50 Actief Maldegem en lokaal 
dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be, 
 

Fiscaliteit voor de kleine vzw
van 19.30 tot 22.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef 
Maldegem, Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 
Maldegem
Meer info: Vormingplus Gent-Eeklo, info.gent.
eeklo@vormingplus.be of 09 224 22 65

woe 17/02/16 

Gezondheidsconsulatie
van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be

vrij 19/02/16 

Wandeling ‘Onder de 
Maldegemse torens’
om 13.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be

Te voet naar Jeruzalem
om 20.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef
Meer info: Noordzuiddienst, 050 72 89 51, 
noordzuiddienst@maldegem.be

za 20/02/16 

Algemene KWB Quiz
om 19.30 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 
16/B, 9991 Adegem
 

Chocoladewandeling in Brugge
van 14.00 tot 17.40 uur
Meer info: Clubwerking Maldegem

zo 21/02/16 

Benefiet 15 uur tegen kanker 
tvv Kom Op tegen Kanker
van 7.30 tot 23.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 
16/B, 9991 Adegem
Meer info: De Doorzetters, 
dedoorzetterskotk@gmail.com

ma 22/02/16 

Filmnamiddag  
‘The white Masai’
om 14.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be

Do 25/02/16

Diabetes, één van de meest 
frequent voorkomende 
chronische ziektes
om 19.30 uur
Waar: Cc Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 
16/B, 9991 Adegem
Meer info: Dorine De Vlieger, 050 71 61 33, 
dorine_devlieger2@yahoo.com

vrij 26/02/16 

Workshop ‘Werken met 
gemengde technieken’
van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be

 za 27/02/16 

beheermoment in het 
Maldegemveld
van 09.00 tot 13.00 uur
Waar: Loods Natuurpunt, Urselweg 81/B,  
9990 Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem- 
Knesselare, 0474 48 30 22 -  
0494 06 60 78, maldegemveld@
natuurpuntmaldegemknesselare.be
 

Bowling
van 19.00 tot 22.00 uur
Waar: Yeti, Eeklo
Meer info: Bowlingclub ’t Verzet, vzw Oranje
 

Jean-Paul Van Bentegem en 
Kurt Defranq – Verf
om 20.30 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 
16/B, 9991 Adegem
Meer info: CC Den Hoogen Pad, 050 71 00 21, 
cultureelcentrum@maldegem.be

vrij 04/03/16 

ruilbeurs van 
champagnecapsules
van 13.:00 tot 18.00 uur
Waar: Cafetaria sporthal De Berken, 
Kleitkalseide 109, 9990 Maldegem
Meer info: Maldocaps
 

Goes en de Gasten – 
OnsKentOns
om 20.30 uur
Waar: De Poermolen, Paardenkerkhof 1,  
9990 Maldegem
Meer info: CC Den Hoogen Pad, 050 71 00 21, 
cultureelcentrum@maldegem.be
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LAAT U NIET OPLICHTEN  
OP HET INTERNET!!

Dé groeimarkt in de misdaadwereld tegenwoordig is mensen 

oplichten via het internet. Vergeet de bankovervallers,  

heden ten dage kan je rijk worden vanuit je luie zetel.

Bovendien is het vrij risicoloos én winstgevend want nog steeds 

wordt een groot deel van de internetoplichtingen geseponeerd 

zonder gevolg veelal omdat de daders zich in het buitenland 

bevinden en niet geïdentificeerd kunnen worden. Daarom graag 

je aandacht voor volgende vormen van oplichting die momenteel 

het meest voorkomen:

1. De valse politieboete

Via e-mail wordt in naam van de politie een valse politieboete 

verstuurd of wordt men aangemaand een achterstallige boete 

te betalen. Meestal gaat het over een snelheidsovertreding die 

ergens werd begaan. In de mail wordt gevraagd om de boete 

onmiddellijk te betalen. Weet dat de lokale en federale politie 

NOOIT bekeuringen versturen via e-mail. Ga niet in op dergelijke 

vragen en verwijder de mail!

2. De oproep van Microsoft met betrekking tot een besmette PC

Oplichters geven zich aan de telefoon uit voor Microsoft-medewerkers 

en bellen voor een zogezegd computerprobleem. De gesprekken 

verlopen vaak in het Engels en men tracht je naar een bedrieglijke 

site te laten surfen van waarop dan malware op je computer 

wordt geïnstalleerd. Via die malware kunnen gevoelige gegevens 

(gebruikersnamen, wachtwoorden) bekomen worden of kan zelfs je 

computer vanop afstand worden overgenomen waarna betaling wordt 

geëist. Weet dat  Microsoft NOOIT proactief naar mensen belt!

Ga niet in op dergelijke telefoontjes en haak onmiddellijk in!

3. Een aankoop via het internet verrichten en dan de koopwaar 

niet ontvangen

Een vaak voorkomende klacht is het bestellen van bepaalde goederen 

op een tweedehandssite (Kapaza, tweedehands.be, enz….) waarna 

de goederen niet geleverd worden. Een gezonde portie argwaan 

ten opzichte van hetgeen wordt aangeboden is zeker aan te raden: 

bijvoorbeeld een nieuwe Iphone voor € 200 is géén buitenkansje maar 

is wellicht een verdacht en te mijden zoekertje. Als je toch iets aankoopt 

via het internet en de betaling dient via de site zelf te verlopen, wees 

er dan van verzekerd dat je wordt omgeleid naar een beveiligde 

betalingssite.

Je herkent die sites aan het https-protocol vermeld vóór de naam van 

de site (met andere woorden: bovenaan in de adresbalk komt https te 

staan in plaats van http, waarbij de “s” staat voor “secure”)

Wees voorzichtig als de verkoper je vraagt om via Western Union, 

Moneygram of aanverwante te betalen.

Deze financiële dienstverleners worden heel vaak door oplichters 

gebruikt en wees dubbel voorzichtig als de koper of verkoper zich 

in het buitenland bevindt.

4. Sexting en sextortion

Sexting is het verspreiden van sexueel getinte foto’s via sociale media. 

Op zich is daar niks mis mee zolang je het doet uit vrije wil en er geen 

druk op jou wordt uitgeoefend. Vooral bij jongeren is dit populair. Er 

zijn uiteindelijk wel heel wat risico’s aan verbonden want de beelden 

kunnen later gebruikt worden om te pesten of wraak te nemen.

Sextortion is dan weer sexueel afgeperst worden op het internet.

Slachtoffers worden verleid tot webcamseks met een mooie, voor 

hen onbekende dame waarbij de beelden opgenomen worden en je 

achteraf bedreigd wordt met het doorzenden van de beelden naar 

bijvoorbeeld je facebookvrienden tenzij je hiervoor geld betaalt.  

Hierbij hoort slechts één goede raad: bezint eer je begint!

5. Fraude met PaySafe kaarten

Paysafe kaarten zijn prepaid betaalkaarten die je onder andere in 

krantenwinkels kunt kopen. Op die kaarten staat een 16-cijferige code 

die je kan gebruiken om betalingen om het internet te doen zodat 

je bij aankopen je kredietkaart niet hoeft te gebruiken. Wij hebben 

vastgesteld dat oplichters zich aanbieden in krantenwinkels, een kaart 

wensen aan te kopen, in het geniep de code filmen of fotograferen en 

dan plots afzien van de aankoop. Met die code verrichten ze dan een 

aankoop op het internet.

Bij een andere vorm van oplichting ontvangt het slachtoffer een 

zogenaamde mail van een bedrijf of dienstverlener (Microsoft, 

e-mailprovider, enz…) waarin betaling geëist wordt voor een 

zogenaamde uitgevoerde update. Die betaling moet dan ook 

geschieden door het aanschaffen va PaySafe kaarten en het doorgeven 

van de codes. Microsoft zal uiteraard nooit op een dergelijke 

manier om betaling verzoeken.

Wens je bijkomende inlichtingen of ben je zelf slachtoffer 

geworden van oplichting via het internet dan kan je je steeds  

tot je lokale politie wenden. 

Info
 050 72 71 70 | Lokale Politie

 politie@maldegem.be

   www.politiemaldegem.be

De UiTtip  
van Griet!
Carnaval zie p. 22
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OCMW 
BRANDSTOFTOELAGE
Als je maar over een beperkt inkomen beschikt, kan je bij het OCMW 

een brandstoftoelage aanvragen. De aanvragen kunnen nog ingediend 

worden tot en met 31 maart 2016. Het bedrag van de brandstoftoelage 

varieert van € 50 naar € 350, naargelang je situatie.

Wat breng je mee? 

• een bewijs van alle inkomsten van je gezin voor de maand september 2015 

aan de hand van rekeninguittreksels. Ingeval het bedrag of de aard van je 

inkomen sinds september 2015 gewijzigd is, moet je ook de gegevens van 

je actuele inkomsten mee te brengen.

• een bewijs van de huidige huurprijs of hypothecaire aflossing die je betaalt.

• een bewijs van je verwarmingskosten: recentste afrekening als je met 

elektriciteit of gas verwarmt of enig ander aankoopbewijs van brandstof. 

• bewijsstukken van onderhoudsgeld dat je ontvangt voor jezelf en je 

kinderen of zelf betaalt.

• een rekeninguittreksel van je spaargelden.

Waar aanvragen?

Bij de Cel Welzijn van het OCMW, in het Administratief Centrum, Lazarusbron 1 

te 9990 Maldegem, elke werkdag tussen 8.30 uur en 11.30 uur.  

Info
 0050 72 72 10 | OCMW Maldegem

  info@ocmwmaldegem.be

Gewijzigde  
openingsuren  
oplaadpunt Eandis  
in het OCMW
Als je thuis over een Eandis budgetmeter voor  

gas of elektriciteit beschikt, kan je vanaf nu je 

oplaadkaart 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7  

opladen aan het oplaadpunt in het OCMW.

Hiervoor kan je terecht aan de oplaadterminal in  

het inkomsas van het Administratief Centrum van  

het OCMW, Lazarusbron 1 te 9990 Maldegem en  

dit 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7. Deze 

oplaadterminal is onbemand.

Toch hulp nodig?

De medewerkers van het Sociaal Huis (LDC Oud 

St. Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92) helpen je 

graag verder tijdens de kantooruren en tijdens de 

avondpermanenties van het Sociaal Huis.  

Info
 050 72 72 10 | OCMW Maldegem

  info@ocmwmaldegem.be

 Lazarusbron 1, Maldegem

BASISSCHOOL DE 
DRIESPRONG STEUNT 
MENSEN IN ARMOEDE
In het kader van een les over ‘Armoede in België’ wilden de 

kinderen van basisschool De Driesprong ook hun steentje 

bijdragen. Daarom stelden ze kerstpakketten samen voor 

mensen die het niet zo breed hebben in Maldegem.

Ze verzamelden voedsel, verzorgingsproducten en speelgoed en 

brachten hiervan een deel naar het OCMW van Maldegem.

Deze kerstpakketten werden aan de cliënten van het OCMW 

uitgedeeld tijdens de bedeling van de Sociale Superette in de 

aanloop naar de eindejaarsperiode.

Het OCMW bedankt De Driesprong voor dit mooi initiatief!  

Info
 050 72 88 85| De Driesprong

   www.bs-dedriesprong.be

Voordracht

Te Voet naar Jeruzalem
door Sebastien De Fooz

Vrijdag 19 februari 2016 - 20.00 uur

Dienstencentrum Oud St. Jozef, Maldegem

gratis, wel vooraf inschrijven via NZ-dienst

Info
 050 72 89 51 | Noordzuiddienst Maldegem

 09 218 28 38 | Noordzuiddienst Eeklo

 noodzuiddienst@maldegem.be
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Sociaal huis

ZITDAG 
PENSIOENDIENSTEN 
SOCIAAL HUIS
In de maand februari gaan de zitdagen van de 

pensioendiensten in het Sociaal Huis door op volgende data:

• RVP (werknemers): maandag 8 februari  

van 9.00 uur tot 11.00 uur

• RSVZ (zelfstandigen): dinsdag 23 februari  

van 9.00 uur tot 11.00 uur  

Info
 0800 96 524 | Sociaal Huis (gratis telefoonnummer)

 sociaalhuis@ocmwmaldegem.be

 LDC Oud St. Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

Dank je wel
Bij de vorige editie van het infomagazine kreeg je een 

M-chocolaatje. Dit snoepje werd door de Lokaal Opvang 

Initiatief-bewoners aan 10.500 exemplaren van het 

infomagazine geniet. Dank je wel!  
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Uit de gemeenteraad

GEMEENTERAAD 17 DECEMBER 2015
TIJDELIJKE VERHINDERING GEMEENTERAADSLID LIES 

DHONDT EN EEDAFLEGGING DINO LATESTE ALS VERVANGEND 

GEMEENTERAADSLID *

De gemeenteraad neemt akte van de tijdelijke verhindering  

van raadslid Lies Dhondt en keurt de geloofsbrieven van Dino 

Lateste goed.

TIJDELIJKE VERHINDERING GEMEENTERAADSLID MAARTEN DE 

SMET EN EEDAFLEGGING JACQUES DE TAEYE ALS VERVANGEND 

GEMEENTERAADSLID *

De gemeenteraad neemt akte van de tijdelijke verhindering van 

raadslid Maarten De Smet en keurt de geloofsbrieven van  

Jacques de Taeye goed. 

STRAATNAAMGEVING EDEVALLEI: DEFINTIEVE BESLISSING*

De gemeenteraad kent definitief de naam “Edevallei” toe aan de 

nieuw aangelegde straat in de verkaveling Hof ter Ede die uitkomt 

op de Weggevoerdenlaan.

STRAATNAAMGEVING AAN HET STRATENNETWERK IN DE 

VERKAVELING HOF TER EDE: PRINCIPIËLE BESLISSING *

De gemeenteraad kent principieel volgende straatnamen toe aan 

het stratennetwerk binnen de verkaveling ‘Hof ter Ede’:

• aan de hoofdweg en de weg langs de appartementsgebouwen: 

‘Edevallei’ 

• aan de weg langsheen de woningen: ‘Haringrokerij’ 

• aan de weg langs de serviceflats: ‘Hof ter Ede’.

SPAM 12 - GRONDVERWERVINGEN HEULENDONK *

• De gemeenteraad ging in zitting van 30 juni 2010 principieel 

akkoord met de opstart van het Spam 12 project voor de 

uitvoering van rioleringswerken in de Spanjaardshoek, het 

Kruisken en Heulendonk.

• Het studiebureau Soresma (nu Anteagroup) werd aangesteld 

als ontwerper en het ontwerp werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 23 april 2015.

De gemeenteraad keurt het grondinnemingsplan en de 

verkoopsovereenkomsten voor de verwerving van het stukje van 

de waterloop 4.40 “Grote Leegtewaterloop” goed.

AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING

Voor het aanslagjaar 2016 moet, voor deze belasting,  

opnieuw een beslissing genomen worden.

De gemeenteraad vestigt voor het aanslagjaar 2016 een 

aanvullende belasting ten laste van de rijksinwoners die belastbaar 

zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

De belasting wordt vastgesteld op 7,5 %.

GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE 

VOORHEFFING

Voor het aanslagjaar 2016 worden ten behoeve van de gemeente 

1.650 opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.

RETRIBUTIEREGLEMENT HUWELIJKSCEREMONIEEL: VERLENGING

De beslissing van de gemeenteraad met betrekking tot het 

retributiereglement voor het gebruik van het huwelijksceremonieel 

met ingang van 1 januari 2015 en eindigend op 31 december 2015 

wordt verlengd voor een termijn van 1 januari 2016 

tot 31 december 2016: 

• Een retributie van € 200 wanneer de plechtigheid op een 

zaterdag plaats heeft. 

• Een retributie van € 125 wanneer de plechtigheid op maandag, 

dinsdag, donderdag of vrijdag plaats heeft. 

BELASTING OP DE PRIVATIEVE INGEBRUIKNEMING VAN  

HET OPENBAAR DOMEIN DOOR FOORINSTELLINGEN EN 

CIRCUSSEN: WIJZIGINGEN *

Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 heft de gemeenteraad 

een contant te betalen belasting ten laste van personen die kermis- 

of circusbedrijven opstellen op openbaar domein. De belasting 

bedraagt € 1/m²/dag en waarbij de te betalen oppervlakte beperkt 

wordt tot maximum 200 m².

Verder neemt de gemeenteraad volgende beslissingen:

• LOKALE POLITIE - OPDRACHTBRIEF KORPSCHEF – 

VASTSTELLING *

De gemeenteraad stelt de opdrachtbrief van de korpschef vast. 

In de opdrachtbrief zijn de te bereiken doelstellingen van het 

mandaat vervat en de ter beschikking gestelde middelen met 

dewelke die doelstellingen moeten worden nagestreefd. 

De opdrachtbrief is in overeenstemming met het nationaal en 

het zonaal veiligheidsplan en handelt over de wijze waarop de 

korpschef binnen haar mandaat uitvoering wil geven aan de 

uitvoering van de mission statement, taken en bevoegdheden van 

de lokale politie Maldegem. 

• POLITIEREGLEMENT HOUDENDE DE VERLENGING VAN DE 

PROEFPERIODE TOT EINDE FEBRUARI 2016 BETREFFENDE DE 

INVOER VAN PLAATSELIJK VERKEER IN DE KAPELAANSTRAAT

De gemeenteraad keurt de verlenging van de proefperiode tot 

einde februari 2016 betreffende de invoer van plaatselijk verkeer 

in de Kapelaanstraat goed. Ondertussen zullen er snelheids- en 

frequentiemetingen worden uitgevoerd door de lokale politie.

• VERLENGING PROTOCOLAKKOORDEN GEMEENTELIJKE 

ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS) *

De gemeenteraad keurt de protocolakkoorden voor inbreuken op 

het strafwetboek (niet verkeer en verkeer) zoals afgesloten tussen 

het College van Burgemeester en Schepenen en de Procureur des 

Konings van het Parket Oost-Vlaanderen goed.

• GEMEENTEPERSONEEL - WIJZIGING FORMATIE

In de contractuele personeelsformatie van de gemeente  

Maldegem worden volgende voltijdse nieuwe functies voorzien:  

1 stafmedewerker veiligheid (niveau B), 1 coördinator boekhouding 

(niveau B), 1 coördinator financiën (niveau B), 1 coördinator 

infrastructuur (niveau B), 1 gespecialiseerd arbeider signalisatie 

(niveau D)

Daarnaast worden een aantal functies uitdovend geplaatst:  

1 coördinator boekhouding (statutair, niveau B), 1 teamleider 

wegen/ riolering (statutair, niveau C4-C5), 1 administratief 

medewerker (statutair, niveau C) >>
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Erfgoeddag

HOU JIJ RITUELEN  
IN STAND? DOE DAN MEE  
AAN ERFGOEDDAG!
Op zondag 24 april is hij er opnieuw: de jaarlijkse Erfgoeddag, 

dé hoogdag voor het culturele erfgoed in Vlaanderen en 

Brussel. Tijdens deze zestiende editie draait alles rond het 

thema ‘Rituelen’. ‘Rituelen’: ze zijn van alle tijden en overal ter 

wereld vinden we ze terug. Iedereen koestert er wel een paar 

– hoogstpersoonlijke of publieke.

• (volks)religieuze rituelen

 bv. offeren ondergoed in Sint-Annakapel van Grazen tegen 

bedplassen, autowijding, bedevaart, …

• rituelen van verenigingen 

 bv. optochten, initiatierituelen, cantus, …

• markeren van overgangen 

 bv. communie- of lentefeest, Abraham en Sarah plaatsen  

voor 50ste verjaardag, …

• jaarkalender en rituelen 

 bv. St-Ceciliafeesten, oogstfeesten, Drie Koningen, …

• cultureel diverse rituelen

 bv. dans van de draken tijdens Chinees Nieuwjaar  

in Antwerpen, offerfeest, …

• nieuwe rituelen 

 bv. groet aan Luc De Vos tijdens iedere 52ste minuut van een 

wedstrijd in Gentse Ghelamco-arena, winnaar Steeple Chase 

van Waregem Koerse springt in de sloot, …

• verborgen rituelen 

 bv. geheime genootschappen, …

• tanende rituelen

 bv. plaatsen van de mei in de nok van zodra de ruwbouw van 

een nieuwe woning klaar is, …

Heb jij iets met rituelen? Hou je - met jouw vereniging/ 

instelling/ particuliere collectie - bepaalde rituelen in stand? 

Grijp dan zeker de kans om ze op 24 april te tonen aan het 

grote publiek en neem contact op met de cultuurdienst voor 

meer info.

Info
 050 72 89 79 | Cultuurdienst

 cultuurdienst@maldegem.be

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem
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• GEMEENTEPERSONEEL - RECHTSPOSITIEREGELING (RPR) - 

WIJZIGING*

Door middel van de VIA-subsidies en zolang het bedrag van de 

subsidie volstaat, kan de waarde van de maaltijdcheques voor het 

personeel opgetrokken worden tot € 7,5.

Voor de nieuwe functies in de personeelsformatie 

van de gemeente worden de specifieke diploma- & 

aanwervingsvoorwaarden ingeschreven in de bijlage van de 

rechtspositieregeling.

• BUDGETWIJZIGING NR. 3 2015 - 

MEERJARENPLANAANPASSING NR. 2 2014-2019 GEMEENTE 

MALDEGEM - BUDGET 2016 GEMEENTE MALDEGEM 

worden goedgekeurd.

• AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF (AGB) MALDEGEM 

BUDGETWIJZIGING NR. 2 2015*

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging nr. 2 2015 goed.

De werkingssubsidie aan het AGB Maldegem bedraagt in 2015  

€ 745 958,45 en de investeringssubsidie bedraagt € 24 839,65.

• AGB MEERJARENPLANAANPASSING NR. 2 2014-2019

De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing nr. 2  

2014-2019 goed.

• GOEDKEURING AGB BUDGET 2016

De gemeenteraad keurt het budget 2016 goed. De 

werkingssubsidie bedraagt 763.543,76 euro en de 

investeringssubsidie bedraagt 356.591 euro.

• OCMW BUDGETWIJZIGING 2015/1 *

De wijziging aan het exploitatie-, investeringen- en 

liquiditeitenbudget 2015/1 werd goedgekeurd door de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn op 27 oktober 2015.

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2015/1  

van het OCMW Maldegem, zoals goedgekeurd door de Raad  

voor Maatschappelijk Welzijn dd. 27 oktober 2015.

• INVESTERINGSTOELAGE OCMW

De gemeenteraad verleent goedkeuring om aan het OCMW 

Maldegem een bedrag van € 60 131,92 uit te betalen als 

gemeentelijke investeringstoelage.

• OVEREENKOMST GEMEENTELIJKE KINDEROPVANG  

UKKIE-PUKKIE *

Het huishoudelijk reglement, het retributiereglement en de 

schriftelijke overeenkomst van gemeentelijke kinderopvang  

Ukkie-Pukkie worden op basis van gewijzigde wetgeving en 

richtlijnen aangepast met ingang van 1 maart 2016.  

Info
 050 72 89 51 | Algemeen Secretariaat

 college@maldegem.be

De

De volgende gemeenteraadszitting  
zal doorgaan op donderdag 4 februari 2016. 
De agenda zal 7 dagen voorafgaand aan de 
zitting bekend gemaakt worden  
op de gemeentelijke website:  
www.maldegem.be/gemeenteraad.

De zitting gaat steeds door om 19.30 uur  
in ‘zaal Maldegem’ op de derde verdieping 
in het Gemeentehuis, Marktstraat 7. 
U bent van harte welkom bij de  
openbare zitting. 

Het volledige verslag van de vorige  
gemeenteraad kunt u eveneens raadplegen 
op de gemeentelijke website.

De Maldegemse gemeenteraad bestaat uit vier 

politieke fracties: CD&V, Groen, N-VA en Open Vld.  

De meerderheidsfracties CD&V en Groen sloten  

een bestuursakkoord.  

De gemeenteraad streeft steeds naar unanimiteit in 

de besluitvorming maar dat wordt niet altijd bereikt.  

De punten die alle fracties unaniem goedkeurden,  

zijn gemarkeerd met een sterretje. Bij de andere 

punten was de stemming verdeeld.
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VKAJ Maldegem in processie, eind jaren 1930.  
Privécollectie Marianne Posman

DIGITALE FUNDELS 
IN DE BIB

Vanaf nu Fundels kunnen alle leden van de Maldegemse 

bibliotheek gratis digitale fundels ontlenen. Fundels staat 

voor ‘bundels vol fun!’.  Prentenboeken zijn gedigitaliseerd tot 

een verrijkt e-boek voor kinderen, met een animatiefilmpje, 

spelletjes en oefeningen.

Welke soorten fundels zijn er?

Avi fundels: Dankzij Fundels AVI kunnen lezers 

tussen zes en tien jaar oefenen op hun algemene 

leesvaardigheden, technisch en begrijpend lezen. Dit 

wordt mogelijk gemaakt door een uitgebreide catalogus van bestaande 

AVI-boekjes die in een digitaal platform zijn ondergebracht. Er is een 

volgsysteem voorzien voor leerkrachten, logopedisten en ouders thuis. 

Je kan 7 gratis Fundels lenen.

Fundels Prentenboeken zijn bestaande prentenboeken  

die tot leven komen op een interactieve manier 

voor kinderen tussen drie en zeven jaar. De digitale 

prentenboeken omvatten animaties en zijn aangevuld met leuke 

teken-, speel- en doe-activiteiten. Je kan 7 gratis fundels lenen.

Info
 050 71 55 22 | Bibliotheek

 thomas.de.groote@maldegem.be

   www.maldegem.be
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In 1966 werd in Maldegem voor het eerst een Maskerade  

en carnavalsfeest georganiseerd. 50 jaar later is  

het carnavalsfeest een feest voor jong en oud.  

Het jubileumprogramma ziet er als volgt uit:

zaterdag 30 en zondag 31 januari
Prins en prinses derde leeftijd

za 30 januari | van 13.30 tot 15.30 uur | Residentie Tilia 

zo 31 januari | van 14.00 tot 16.00 uur | Woon-zorgcentrum 

Warmhof

De Raad van Elf en gevolg brengen traditiegetrouw een bezoek 

aan residentie Tilia en woon-zorgcentrum Warmhof. Tijdens hun 

bezoek schenken zij een dreupel uit, zorgen zij voor de nodige 

ambiance en wordt de prins en prinses derde leeftijd 2016 

voorgesteld. De prins en prinses ontvangen van prins Jan II hun 

ereteken en worden door de Raad van Elf gekroond.

vrijdag 5 februari 
Carnavalsoptochten verschillende scholen in Maldegem

‘s namiddag | Maldegem-centrum

Carnaval on ice

16.30 uur | ijspiste markt Maldegem

De Raad van Elf en gevolg schaatsen op de ijspiste op de markt. 

Al wie zin heeft om hen daarbij een uurtje te vergezellen en een 

beetje aan de fysiek te werken is van harte welkom. Er zijn leuke 

prijzen voor de best verklede deelnemers.

50 JAAR CARNAVAL  
IN MALDEGEM

Jubileumprogramma

>>

zaterdag 6 februari 
Kids carnavalfuif en verkiezing jeugdprins en -prinses

van 13.30 uur tot 16.00 uur | feesttent Sint-Annapark

Tijdens deze fuif worden de winnaars van de grote 

carnavalkleurwedstrijd in de kleuter en lagere scholen van 

Groot-Maldegem bekend gemaakt. Er zijn meer dan 100 prijzen te 

winnen. Daarnaast worden ook een nieuwe jeugdprins en -prinses 

verkozen. Zij winnen een weekendje weg met een motorhome. 

Het verkiezingscomité zorgt alvast voor een leuke verkiezingsstrijd. 

De toegang is gratis. Elke jongen/meisje krijgt een drankje en een 

leuke attentie. 2B-events zorgt voor de nodige ambiance.

Proclamatie en receptie prins Jan II

19.30 uur | gemeentehuis

Prins Jan II krijgt de sleutel van het gemeentehuis overhandigd en 

regeert gedurende het carnavalsweekend over Maldegem. Wat 

zijn carnavaleske beleidslijnen zijn voor onze gemeente horen we 

dan. Ludieke maar adequate speechen van de voorzitter Raad van 

Elf, prins en afgevaardigde van de gemeente worden afgewisseld 

met muziek van de Toape Geroapte. 

Rondgang Raad van Elf, prins Jan II & de Toape Geroapte 

21.30 uur | Maldegem-centrum

zondag 7 februari 
Kinderstoet

15.30 uur | Omloop: Stationsplein - Stationsstraat - 39e Linielaan -  

Kanunnik Andrieslaan - Mevrouw Courtmanslaan - Marktstraat -  

Nieuwstraat - Brielstraat - 39e Linielaan en terug naar de 

Marktstraat.

Reclamestoet

16.00 uur | Omloop: Noordstraat - Marktstraat - Nieuwstraat -  

Stationsplein - Stationsstraat - 39e Linielaan - Kanunnik 

Andrieslaan - Mevrouw Courtmanslaan - Marktstraat en terug 

Nieuwstraat - Stationsplein.

Gouden worstenworp

17.30 uur | Markt Maldegem

De prins, prinses en hun adjudant gooien 100-den worsten uit 

op de markt. Op sommige verpakkingen staat een nummer 

geschreven. Op vertoon van dit nummer ontvang je een geldprijs. 

Het winnende nummer is nummer 0 en is goed voor 25 euro.

50ste avondstoet

19.30 uur | Omloop: Noordstraat - Marktstraat - Nieuwstraat 

- Stationsplein - Stationsstraat - 39e Linielaan - Kanunnik 

Andrieslaan - Mevrouw Courtmanslaan - Gentse Steenweg en 

ontbinding avondstoet.

Straatcarnaval en best verklede

21.30 uur | Maldegem-centrum

Toeschouwers die verkleed naar carnaval komen maken kans op 

tal van leuke prijzen. Kom je de carnavalsfotograaf tegen, laat je 

dan zeker op de gevoelige plaat zetten. Een jury, onafhankelijk van 

de Raad van Elf, beslist wie de wedstrijd van de best verklede wint. 

De gelukkigen worden geafficheerd in het Vrij Maldegem en op 

www.carnavalmaldegem.be. Eerste prijs: een weekendje uit met 

een motorhome. 

Carnavalsfuif park 

21.00 uur | feesttent Sint-Annapark

Maskers af

24.00 uur
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maandag 8 februari
Rozen Montag 

voormiddag | markt Maldegem

Rozen Montag wordt in Duitsland 

uitgebreid gevierd en – op initiatief van 

prins Jan II – dit jaar ook voor het eerst 

in Maldegem. Tijdens de maandagmarkt 

zal de prins samen met de Raad van Elf 

roze ballonnen uitdelen. Wie wil kan zo 

deelnemen aan de ballonnenwedstrijd en 

prachtige prijzen winnen. Diegene, waarvan 

de roze ballon het verste landt, wint. 

Verkeersmaatregelen: in de straten waar 

de stoeten passeren wordt een verkeers- en 

parkeervrije zone ingesteld tussen 14.00 en 

21.30 uur. Woon je binnen deze zone en 

wens je je voertuig te gebruiken, dan is het 

aangewezen om het buiten deze zone te 

plaatsen. Na afloop wordt de verkeersvrije 

zone zo vlug mogelijk opgeheven.

Info
 0477 34 09 23  | Kris Wille 

  www.carnavalmaldegem.be

Jeugdfilm 
Big Hero 6
woensdag 10 februari, 14.00 uur 

CC Den Hoogen Pad

Hiro Hamada blinkt uit in robottechnologie 

maar geraakt samen met zijn broer 

en vrienden in de problemen. Om het 

mysterie op te lossen, verandert robot 

Baymax de vrienden in een groep  

hightech-helden.

Duur: 122 min. Halverwege is een korte 

pauze voorzien. 

Inkom: € 2. 

Tickets zijn enkel de dag zelf te koop  

aan de kassa vanaf 13.30 uur.

Kinderen jonger dan 8 jaar mogen  

niet zonder begeleiding in de zaal.

Info
 050 71 00 21 | CC Den Hoogen Pad

 cultureelcentrum@maldegem.be

 Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem

  www.denhoogenpad.be

Valentijnsvoorstelling met 
Wendy Van Wanten
Intiem
vrijdag 12 februari, 20.30 uur 

CC Den Hoogen Pad

Iris Vandenkerckhove alias Wendy Van 

Wanten gaat de uitdaging aan om culturele 

centra te veroveren met een intiem 

theaterconcert. Niet alleen wil ze haar 

trouwe fans bekoren maar het is ook een 

unieke kans om de veelzijdigheid van deze 

Vlaamse artieste te ontdekken. Een puur 

concert met Wendy’s favoriete songs en 

tussendoor enkele verrassende anekdotes, 

begeleid door pianist Bart Buyle. Met 

Intiem zal ze zonder twijfel de gevoelige 

snaar weten te raken.

Valentijnsbuffet

Vanaf 19.00 uur kan je genieten van 

een Valentijnsbuffet (€ 20 p.p.). De prijs 

voor het buffet is niet inbegrepen in de 

ticketprijs maar betaal je afzonderlijk op 

de avond zelf. Geef bij je reservatie aan of 

je al dan niet deelneemt aan het buffet. 

Inschrijven kan tot en met 9 februari. 

Inkom: € 14 (VVK), € 17 (ADK), € 13 

(KABO), € 11 (-26 & GABO)

Jean Paul Van Bendegem,  
Kurt Defrancq en Ann Verhelst 
VERF! 

zaterdag 27 februari , 20.30 uur  
CC Den Hoogen Pad

Net als in het lachontlokkende theaterstuk 

Au Coeur Volant vliegen Kurt Defrancq en 

Jean Paul Van Bendegem elkaar opnieuw in 

de haren. Samen met theatermaker Herwig 

Deweerdt duiken ze in VERF! onder in de 

wereld van de schone kunsten, op zoek naar 

vervalsingen en plagiaat. Ze slaan elkaar 

om de oren met verschillende argumenten 

en bekvechten met elkaar. De moderator, 

actrice Ann Verhelst, houdt hen nog net 

in de hand. Maar ook van het publiek 

verwachten ze een deelname in de clash of 

art, een uitgebalanceerde mix van ernst en 

humor waar het spelplezier van afdruipt. 

Inkom: € 14 (VVK) , € 17 (ADK), € 13 

(KABO), € 11 (-26 & GABO) 

Een voorstelling met de actieve steun  

van het Vermeylenfonds.

Prins Carnaval van Maldegem 2016

JAN II
De nieuwe prins is gekend, Jan Taeldeman gaat vanaf nu door het leven als Jan II. 

 Jan is een rasechte Maldegemnaar, afkomstig uit Kleit en woont langs de 

Aalterbaan. Als klein manneke ging hij elk jaar met zijn ma mee naar het 

carnavalsbal van de KAV in de Kring in Kleit. Daar kreeg hij de carnavalsmicrobe 

te pakken. Vroeger was hij zeer actief in het Bezemkot en met vrienden 

geregeld in een café aan te treffen. Hij was lid van de orde der Soepkiekens, hij 

zat meerdere jaren in de jury van de prinsverkiezing van de Akkerleuzen, was 

carnavalsfotograaf en bezoekt elk jaar tal van stoeten. Carnaval is hem dus niet 

onbekend. Doch heden is zijn grootste passie fotografie, als amateurfotograaf 

neemt hij deel aan verschillende wedstrijden. 

Komend carnaval is hij de frontman van de Raad van Elf; d’ Euzdre Veuze. Samen 

met prinses Evi en adjudant Geert kan je hem tijdens de verschillende stoeten 

op 7 februari op de praalwagen van de Raad van Elf zien, maar ook op tal van 

andere activiteiten. Wij wensen prins Jan II, prinses Evi en adjudant Geert een 

“leutig” carnaval 2016 toe. Alaaf, alaaf, alaaf! 
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Dit is de UiTtip  
van Griet!
Griet is creatieve duizendpoot en wil liefst van zoveel mogelijk verschillende dingen 

proeven. Deze energieke ontdekker is zot van schilderen, tekenen, juweeltjes frutselen, 

foto’s maken van gekke dingen en eten koken...hoewel dat laatste soms wel eens mis 

afloopt. Naast muziek beluisteren, speelt ze ook zelf muziek bij duSt en De Doltans. 

Repeteren en optreden zijn dan ook haar lust en haar leven. Ze houdt van reizen en 

feestjes en is stapelgek op dochter Lou, zoon Otto én manlief Kristoff...als hij braaf 

is tenminste. Griet woont in de Burkelse bossen op een ‘helemaal-zelf-verbouwde’ 

boerderij samen met hond Jule, een stuk of zeven poezen, vier kippen en drie geitjes. 

Haar motto? Overal leute maken! Samen met haar gezin prijst Griet gezins- en 

familieactiviteiten aan: 

24 | MALDEGEM MAGAZINE



2016  FEBRUARI  |  27 26  |  MALDEGEM MAGAZINE

• uitgebreide zoekfunctie:

 o  weergave zoeksuggesties bij intikken zoekterm

 o  ook veelgebruikte synoniemen (vb. bewijs van goed gedrag en  

  zeden in plaats van de officiële term uittreksel uit strafregister) 

  leiden je naar de gezochte pagina 

• contactgegevens vlot terug te vinden: via het headermenu op 

de homepagina, op elke productpagina én op elke pagina in de 

voetbalk

• online aanvragen: afhankelijk van het product, kan je het 

document of de dienstverlening aanvragen

 o  zonder eID (elektronische identiteitskaart): via een online   

  invulformulier

 o  met eID: 24u/24u zonder tussenkomst van de bevoegde   

  dienst, enkel rechtsgeldig in digitale vorm 

 o  via rechtstreekse links naar formulieren op externe websites

 o  alle verkeer tussen je pc en de server van de website wordt   

  versleuteld, dus je kan veilig online aanvragen!

• persoonlijk aanmelden: na eenmalig registreren  

en invullen van je profiel kan je je aanmelden  

met e-mail of eID

 o  gegevens worden automatisch  

  ingevuld in het formulier

 o  je kan je inschrijven voor nieuwsbrieven  

  en beveiligde zones (momenteel bij OCMW)

 o  je persoonsgegevens via je profiel worden  

  enkel voor deze doeleinden gebruikt 

De nieuwe websites zijn een belangrijke fase in het digitaliserings-

traject van het gemeente- en OCMWbestuur. In de loop van 2016 zal 

op de gemeentelijke website ook een koppeling gelegd worden met 

het digitaal reservatiesysteem voor gemeentelijke zalen, jeugd- en 

sportkampen, volgt een bedrijvengids en krijgen de Kunstacademie 

en de gemeentelijke basisschool Kruipuit een nieuwe website!  

Info
 050 72 89 72 | Dienst Communicatie Gemeente

 050 72 72 54 | Dienst Communicatie OCMW

 communicatie@maldegem.be

 communicatie@ocmwmaldegem.be

Op donderdag 28 januari worden de  
nieuwe websites van het gemeente- en 
OCMWbestuur officieel gelanceerd. Als  
overheid willen we met de nieuwe websites 
inspelen op de groeiende digitalisering en 
automatisering om efficiënter te werken én  
de dienstverlening naar de burger te vergroten. 
Je kan rechtstreeks surfen naar  
www.maldegem.be en www.ocmwmaldegem.be 
maar ook eenvoudig overschakelen van  
de ene site naar de andere via het icoontje 
rechtsboven op elke pagina.

We zetten de belangrijkste kenmerken voor je op een rijtje:

• frisse en gebruiksvriendelijke look

• structuur én inhoud beide sites op elkaar afgestemd

• vlot raadpleegbaar dankzij responsive webdesign: websites 

passen zich aan elk formaat van computer, tablet of smartphone 

• structuur van startpagina en productpagina’s in functie van  

de gebruiker

o  zoekbalk op elke pagina

o  themastructuur en de meest gelezen pagina’s centraal  

  op homepagina 

o  belangrijke berichten visueel in de kijker op homepagina

o  overige nieuwsberichten komen onderaan de homepagina 

• alle informatie kan je op verschillende manieren raadplegen: via 

thema’s, dienstenpagina’s, zoekfunctie, online aanvragen 

www.maldegem.be en  
www.ocmwmaldegem.be in het nieuw!

Gemeentebestuur en OCMW lanceren nieuwe sites

G-sport

ROLSTOELYOGA – STOELYOGA
Wat is G-sport?
Dit omvat alle sporten waar personen met een handicap 

of beperking aan kunnen deelnemen. De focus ligt op de 

mogelijkheden van de sporter.

G-sport geeft de personen die vanwege een handicap of 

beperking niet kunnen deelnemen aan het reguliere sportaanbod 

toch een mogelijkheid om te genieten van sport.

Rolstoelyoga – stoelyoga?
Nieuw project van de sportdienst die is voortgekomen vanuit de 

werkgroep ‘toegankelijkheid’.

De traditionele yogaoefeningen worden gegeven met behulp van 

een stoel of rolstoel. De houdingen worden zittend, staand en 

ondersteund door de stoel aangeboden.

Voor wie?
Mensen met een beperking of handicap vanaf 14 jaar.

Wanneer en waar?
Concertzolder Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,  

9990 Maldegem (Bereikbaar via de lift!)

Data:
woensdag 17 februari 14.00 uur

vrijdag 19 februari 15.30 uur

woensdag 24 februari 14.00 uur

donderdag 3 maart 09.00 uur

vrijdag 11 maart 15.30 uur

woensdag 16 maart 14.00 uur

vrijdag 18 maart 15.30 uur

Donderdag 24 maart 09.00 uur

Gratis aanbod!  

Info
 050 72 89 70 | Sportdienst

 sportdienst@maldegem.be

   www.maldegem.be
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