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inhoud

Februari jubileummaand

De maand februari was voor onze 

gemeente een maand waarin we 

duidelijk getoond hebben dat 

Maldegem leeft. Zo hadden we de 

ijspiste die duizenden jongeren en 

sportievelingen naar het centrum 

wist te lokken. Met de tiende editie van de Parkcross, vervolgens, 

haalden we niet alleen het kruim van de veldrijders naar ons  

St. Annapark, maar ook een zevenduizend kijklustigen die er allen 

op uit waren te genieten van een wielerhoogdag op maat van onze 

landelijke gemeente. Een jubileumeditie, kortom, om te herhalen.  

En amper enkele dagen later vierden we alweer een jubileum, 

ditmaal van vijftig jaar carnaval in Maldegem: twee prachtige 

stoeten en duizenden mensen—groot en klein, jong en oud—die de 

dagelijkse sleur achter zich lieten om eventjes, zoals dat hoort met 

carnaval, de zotskap op te zetten. Ook deze jubileumuitgave was 

prachtig, dat zullen alle aanwezigen beamen. 

We kunnen hier blij om zijn, maar we kunnen we ook iets verder 

kijken en dankbaar zijn. Immers, wanneer al deze, vele en groots 

opgezette, evenementen stuk voor stuk jaren op een rij kunnen 

doorgaan, dan is dat een teken dat achter de façade van deze 

evenementen vooral een goed draaiende organisatie zit. Ik wil dan 

ook van de gelegenheid gebruik maken om al diegenen die zich 

ieder jaar opnieuw op vrijwillige basis inzetten om alles vlekkeloos 

te laten verlopen van harte te bedanken. Daarnaast neem ik de 

gelegenheid te baat om dat woord van dank ook uit te breiden naar 

een tweede groep van mensen die in belangrijke mate bijdragen tot 

het welslagen van al die activiteiten: het personeel van de gemeente 

Maldegem. Ook aan hen van harte: dankjewel!

Maart komt nu stilaan in zicht. Het is tijd voor een nieuw seizoen, 

één dat de natuur terug tot leven brengt. Laat ons van die lente 

samen rustig genieten. 
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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

Woensdag 13 april

Buiten- 
speeldag
Yes, de Buitenspeeldag is terug op woensdag 13 april van 13.00 

tot 17.00 uur! Je kan je opnieuw naar hartenlust uitleven aan de 

jeugdlokalen van de Piramide in het Sint-Annapark. Een team van 

een 30-tal enthousiaste animatoren staat paraat om alle kinderen 

een onvergetelijke namiddag te bezorgen. Er zijn reuzespelen, 

volksspelen, een schminkstand, stoepkrijttekenen, springkastelen 

en zoveel meer. 

Ook de Milieudienst voorziet enkele boeiende workshops rond 

duurzaamheid. 

Inschrijven vooraf hoeft niet en deelname is volledig gratis. Voor 

de ouders is er de mogelijkheid om een drankje te nuttigen op 

ons terras. De Jeugdraad staat in voor de bemanning van de 

toog, waar drank en versnaperingen worden aangeboden aan 

democratische prijzen. 

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst

 jeugddienst@maldegem.be

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem

 www.buitenspeeldag.be

Vrijetijdsaanbod 
kinderen  
 schoolvakanties
De gemeentelijke vrijetijdsdiensten bieden tijdens de 

schoolvakantie steeds een heleboel leuke activiteiten aan. Er zijn 

nog een aantal plaatsen vrij in de paasvakantie. Het zomeraanbod 

van de sport- en jeugddienst zal in kalendervorm vanaf begin mei 

verdeeld worden in alle Maldegemse scholen en kan je dan ook 

raadplegen via de gemeentelijke website. 

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst

 jeugddienst@maldegem.be

 Sportdienst | 050 72 89 70

 sportdienst@maldegem.be 

 www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd
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6de fotowedstrijd Comité voor Initatief

Mensen in actie
Het Comité voor Initiatief organiseert voor de 6de 

maal een fotowedstrijd voor Maldegemse (amateur)

fotografen. Maximum 5 foto’s per deelnemer kunnen 

ingezonden worden tot en met zaterdag 20 augustus 

2016. De ingezonden foto’s mogen niet met Photoshop 

bewerkt zijn en er wordt geen onderscheid gemaakt in 

leeftijdscategorie. 

Met het thema “mensen in actie” wil het Comité de expressie, 

de beleving, de gelaatsuitdrukking van de persoon in het 

daglicht stellen. De geconcentreerde vakman in het atelier, 

de sportman/vrouw in de fitnessruimte of bij de inspanning 

op zijn terrein, de muziekliefhebber bij het bespelen van het 

instrument, de spanning of verrassing, de lach of de mimiek  

van de persoon enz. dienen geportretteerd zijn. Gewone 

plaatjes van familiefoto’s zijn dus niet ons doel. Uit de  

foto moet duidelijk een persoon of personen in actie 

weergegeven worden.

Ga aan de slag en waag je kans! 

Het prijzengeld bedraagt € 200 voor de winnaar, € 100  

voor de tweede en € 50 voor de derde plaats. Van iedere 

fotograaf selecteert het organiserende team één foto die 

wordt tentoongesteld tijdens Maldegem-kermis van vrijdag  

16 september tot 23 september 2016 in het gemeentehuis.  

Na de tentoonstelling krijg je deze foto cadeau. De winnaar 

krijgt een uitvergroting van de winnende foto cadeau bovenop 

het prijzengeld.  

Het volledige reglement en inschrijvingsformulier kan je via 

onderstaande contactgegevens opvragen.

Info
Comité Voor Initiatief Maldegem

 foto.cvimaldegem@gmail.com

   www.facebook.com/comite.maldegem

Vraag online  
je bouwvergunning aan

Vanaf 1 maart 2016 kan je online een stedenbouwkundige 

vergunning aanvragen bij de gemeente Maldegem via het 

omgevingsloket, een centraal uitwisselingsplatform van 

de Vlaamse overheid. Met behulp van een token of met je 

elektronische identiteitskaart en e-ID kaartlezer kan je je 

melding of aanvraag samenstellen, indienen en opvolgen. 

Extra software is niet vereist!

Dankzij het digitale omgevingsloket kan je zelf online jouw 

dossier samenstellen, zonder dat je langs hoeft te komen bij 

de gemeentelijke diensten. Een eenvoudig stappenplan op 

www.omgevingsloket.be helpt je bij je aanvraag. Vervolgens 

ontvangt de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente een 

melding van het ingediende dossier om je aanvraag verder te 

behandelen. Alles gebeurt snel, efficiënt en online. Je draagt 

met je online bouwdossier ook bij aan het milieu, want dankzij 

het digitale omgevingsloket hoef je geen papieren exemplaren 

meer in te dienen. Wie dit wenst, kan een bouwaanvraag 

uiteraard nog op papier indienen. Je kan steeds bij de dienst 

Ruimtelijke Ordening terecht voor meer informatie. 

Info 
 050 72 86 15 | Dienst Ruimtelijke Ordening

  www.maldegem.be/stedenbouwkundige-vergunning

  www.omgevingsloket.be

De voorbije 11.11.11
actie was een succes
 Zoals gewoonlijk hebben een aantal vrijwillligers 

een huis-aan-huisophaling gedaan bij de 

inwoners van Maldegem. Er werd ook fair trade 

chocolade aangeboden. Achteraf werden de 

vrijwilligers getrakteerd op frietjes.

Op de wekelijkse markt hebben we een 

11.11.11. standje ingericht, waar koffie werd 

aangeboden, onder begeleiding van de Kleitse 

troubadour Johan Crul, die de mensen aantrok 

met zijn liederen. Ondertussen werd de 

fairtrade chocolade aangeboden.  

De marktbezoekers waren enthousiast.

In totaal werd het totaal ingezamelde bedrag 

van € 6 346,31 overgemaakt aan  

11.11.11 nationaal. 

Infosessie pesticidenvrij tuinieren

Zet pesticiden 
buitenspel
Slakken in je moestuin, onkruid tussen de tegels, een miertje in de 

keuken, mos op de oprit, klaver in het gras,… We grijpen gemakshalve 

naar pesticiden. Maar is dat wel een goed idee? Maken we een klein 

probleem niet groter? Is zonder niet gezonder? 

Gratis infosessies

Denk jij er ook zo over, maar weet je niet goed hoe je dit (best) doet? Wil je 

hier graag iets meer over weten? Kom dan naar een van de  

gratis infosessies over ‘Pesticidenvrij tuinieren’ die IVM samen met  

de gemeente inricht. 

Info
 09 377 82 11 | IVM

 ivm@ivmmilieubeheer.be

  www.ivmafhalbeheer.be

Wij gaan voor pesticidenvrij.
Jij toch ook?

Zonder is
gezonder

Vlaanderen
is milieu

VLAAMSE
MILIEUMAATSCHAPPIJ

Informatie en tips
www.vmm.be/zonderisgezonder

Stel je vraag
aan de overheid.
Bel 1700

Maldegem
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Zaterdag 9 januari 2016 startte de 

agrobeheergroep in samenwerking met 

vzw agrobeheercentrum Eco² en de 

gemeente Maldegem met het snoeien  

van houtkanten in Gouden Dries, 

Winkeldreef-Leendreef en Mollevijver, 

langsheen de percelen van de boeren, 

op het grondgebied van de gemeente.

Agrobeheergroepen (ABG’s) zijn 

samenwerkingsverbanden van land- en/of 

tuinbouwers rond agrarisch landschaps-, 

natuur- en/of waterbeheer. ABG’s worden 

opgericht op initiatief van en bestuurd  

door lokale land- en tuinbouwers. 

25 agrobeheergroepen zijn momenteel 

actief in Vlaanderen rond een ruime waaier 

van thema’s: akkervogels, weidevogels, 

botanisch graslandbeheer, beheer van 

houtkanten en holle wegen, aanleg van 

poelen, aanleg van bloemenranden, 

erosiebestrijding, waterconservering,... 

Door samen te werken met de lokale 

landbouwers en vrijwilligers kunnen  

grote projecten worden aangepakt.

In Maldegem werd een samenwerking 

voor een periode van 4 jaar op poten 

gezet met landbouwers, vrijwilligers 

(Landelijke Gilde) en de gemeente om 

landschappelijke houtkanten op een 

gestructureerde manier te gaan beheren. 

Hierbij wordt het werk verdeeld op 

basis van de moeilijkheidsgraad en de 

risico’s. Landbouwers zijn in de meeste 

gevallen goed uitgerust om te werken in 

houtkanten, hebben hier vaak ervaring 

mee, en beschikken over machines die in 

dit kader enorm handig zijn. Voor hen is 

de zoektocht naar extra hout niet altijd de 

grootste drijfveer. De vrijwilligers voeren de 

minder gevaarlijkere werken uit in ruil voor 

een equivalent aan brandhout.

Zoals vorig jaar werd voornamelijk gewerkt 

op zaterdag en woensdag, in overleg met 

de verantwoordelijken van de Groendienst. 

Op zaterdag 9 januari werden in de 

voormiddag afspraken gemaakt en werd 

een korte theoretische en praktische 

opleiding gegeven. In de namiddag  

werd gestart met de werken langs  

de Gouden Dries. 

Info
 050 72 86 07 | Groen en Waterwegen

 infrastructuur@maldegem.be

Duurzame houtkanten 

BOEREN EN BURGERS  
BEHEREN DUURZAAM HOUTKANTEN 

Landbouwers 
hebben ervaring met 

houtkanten

Geef  een signaal op 19 maart! 

EARTH HOUR 2016 
Jij onderneemt al van alles om je eigen bijdrage aan de 

klimaatsopwarming te verminderen? Je vindt dat er nog 

niet genoeg gedaan wordt om energieverspilling tegen te 

gaan en CO2-uitstoot te verminderen? Geef dan een signaal 

en doe op 19 maart mee aan Earth Hour 2016. Laat zien dat 

het je wel kan schelen wat met onze aardbol gebeurt.

Doof de lichten op zaterdag 19 maart 2016, van 20.30  

tot 21.30 uur. Doe het licht uit samen met honderdduizenden 

andere mensen in België en naar schatting 2 miljard mensen 

in meer dan 170 landen.

Je kunt uiteraard een uur lang enkel en alleen de lichten in je 

woning doven. Je kan echter ook veel meer doen. Moedig je 

familie, vrienden, buren en collega’s aan om deel te nemen. 

Wil je een buurtfeest bij kaarslicht organiseren? Ook goed, 

zolang het licht maar zestig minuten uitblijft.

Wil je nog meer doen? 
Zonder veel te moeten investeren en zonder dat je comfort in 

het gedrang komt, kan je:

 • alle onnodige verlichting doven

 • toestellen in destandby-stand uitschakelen

 • spaarlampen of LED-lampen plaatsen

 • de verwarming één graad lager zetten

 • overschakelen op groenestroom (vaak is groene stroom  

 goedkoper dan grijze stroom, doe de V-test!)

 • de auto wat meer laten staan en de fiets of het openbaar  

 vervoer gebruiken

 • maak gebruik van regenwater in plaats van drinkwater. 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be

   www.earthhour.org
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Gestroomlijnd Landschap, projectgebied Wagemakersbeek-Driesbeek 

GEZOCHT: LOCATIES VOOR NIEUWE  
BOOMGAARDEN, HAGEN, HOUTKANTEN, 

DREVEN, BOMENRIJEN OF POELEN 
De valleien van de Driesbeek en de Wagemakersbeek vormen 

de landschappelijke verbinding tussen het Drongengoed, Het 

Leen en het Keigatbos. Om dit valleilandschap te versterken, 

stimuleert de provincie Oost-Vlaanderen samen met het 

Regionaal Landschap Meetjesland de realisatie van nieuwe 

landschapselementen. Zij zijn dan ook op zoek naar geschikte 

locaties voor het aanplanten van hagen, houtkanten, 

bomenrijen of een hoogstamboomgaard - of voor de aanleg 

van een poel.

Een fijn netwerk van landschapselementen maakt het landschap 

aantrekkelijker en speelt bovendien een belangrijke rol als 

leefgebied voor specifieke planten- en diersoorten, zoals de 

ijsvogel, de meervleermuis, de steenuil en ook voor jachtwild. 

De landschapselementen kunnen tegelijk ook dienst doen als 

schaduwplaats voor vee of als drinkpoel.

Ben je eigenaar van percelen in dit valleigebied? Kunnen nieuwe 

landschapselementen er tot hun recht komen? Neem dan contact 

op met het Regionaal Landschap Meetjesland die met jou de 

mogelijkheden op maat bekijkt. 

Deze realisaties worden tot 80 % gefinancierd door de provincie 

Oost-Vlaanderen en passen in het project ‘Gestroomlijnd 

Landschap, projectgebied Wagemakersbeek-Driesbeek’. 

Info
 050 70 00 42 | Regionaal Landschap Meetjesland 

 eli.vandecasteele@rlm.be 

  www.oost-vlaanderen.be/gestroomlijndlandschap.

De kaart toont de afbakening van het projectgebied. Binnen 

het beschikbare budget geeft RLM voorrang aan locaties in de 

onmiddellijke omgeving van de waterlopen.

Snoeien doet groeien

LEER  
HOOGSTAM- 
FRUITBOMEN 
SNOEIEN!
Zondag 13 maart van 14.00 tot 17.00 uur

Waar? Bij de familie Vanderstichele, Bekestraat 7,  

9930 Zomergem

De kostprijs bedraagt € 5.

Inschrijven via www.rlm.be

Het is soms nodig om een tak of knop van de fruitboom af 

te knippen. Daardoor verminder je de kans op ziektes én 

verhoog je de opbrengst. 

Hoe begin je daar nu aan? Wat is het beste tijdstip? Winter 

en zomer? En waar moet je op letten? De demonstratie 

hoogstamfruitbomen snoeien biedt antwoord op zulke 

vragen. 

Info
 Regionaal Landschap Meetjesland,  

 Marktstraat 65, 9990 Maldegem

 0470 01 88 39 | 050 70 00 42

  www.RLM.be

 jan.declercq@RLM.be 
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Haal je zakken tot 30 september 2016

Gratis 
huisvuilzakken 
Elk Maldegems gezin heeft in 2016 recht op een aantal gratis 

huisvuilzakken. Alle gezinnen ontvangen begin maart een brief 

met daarop de afhaaldata en –locaties. Enkel met deze brief kan 

je tot 30 september 2016 de huisvuilzakken afhalen, dus bewaar 

deze brief goed!

Met deze gratis huisvuilzakken en de prijszetting voor extra 

zakken moedigt het gemeentebestuur je aan om je aankoop- en 

sorteergedrag in het oog te houden en zo afval te voorkomen. 

Als we minder afval naar de verbrandingsoven voeren, dragen 

we bovendien bij tot een zuivere lucht en daalt de gemeentelijke 

bijdrage aan de intercommunale afvalmaatschappij IVM.

Ook voor het gebruik van het recyclagepark betaal je sinds 

2014 geen milieubelasting (€ 75) meer. Je betaalt enkel voor het 

afval dat je aanlevert en dat niet in de gratis zone terecht kan. 

Beperk je bezoek aan het recyclagepark door groenafval in de 

tuin te verwerken of door de publieke compostplaatsen naast 

basisschool De Papaver in Adegem of in het Sint-Annapark, 

naast de parking van het Sint-Annazwembad in Maldegem te 

gebruiken. De Maldegemse kringloopkrachten geven je graag 

meer uitleg over composteren, elke laatste zaterdagvoormiddag 

van maart tot oktober in het recyclagepark.  

Info 
 050 72 86 13 | Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be 
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Streek- en lokale producten

LEKKER OOST-VLAAMS
Consumenten worden steeds bewuster.  
Ze willen lokale, authentieke en duurzame 
producten. Lekker Oost-Vlaams helpt de 
consument in zijn zoektocht naar deze 
producten en hun verhaal. 

Neem ook deel als producent
Als streek- en hoeveproducent kan je bij Lekker Oost-Vlaams 

terecht voor een vermelding op de website en word je uitgenodigd 

naar de netwerkevenementen. Je krijgt ook de kans om deel te 

nemen aan de activiteiten die Lekker Oost-Vlaams organiseert. 

Daarnaast is Lekker Oost-Vlaams ook steeds op zoek naar 

streekwinkels en traiteurs die ambassadeur willen worden.

Er staan dit jaar heel wat activiteiten op de planning, onder andere 

een opendeurdag bij de producenten en de organisatie van 

streekmarkten.

Voor meer info: www.lekkeroostvlaams.be

Lekker Oost-Vlaams is een initiatief van de Economische Raad 

voor Oost-Vlaanderen vzw en de Provincie Oost-Vlaanderen, 

i.s.m. Toerisme Oost-Vlaanderen. Samen promoten ze de 

lokale producten uit Oost-Vlaanderen van 195 streek- en 

hoeveproducenten.

Op zoek?
Wil je de afstand tussen producent en consument verkleinen en 

ben je op zoek naar een hoeveproducent in de buurt surf dan eens 

naar www.rechtvanbijdeboer.be. Voor recepten met streek- en 

hoeveproducten kan je altijd terecht op www.lekkervanbijons.be.

Beide websites zijn een initiatief van VLAM (Vlaams Centrum  

voor Agro- en Visserijmarketing). 

Info
   www.lekkeroostvlaams.be

 contact@lekkeroostvlaams.be

 © www.rechtvanbijdeboer.be 

OPENBAAR ONDERZOEK  
OVER HET OPWAARDEREN  

VAN GRACHTEN TOT WATERLOPEN
1. Waarom doen we dit?
Wanneer waterlopen een belangrijke afwateringsfunctie  

hebben, worden zij opgenomen in de atlas van de  

onbevaarbare waterlopen. 

De provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Maldegem en de 

Polders en de Watering hebben samen nagegaan welke grachten 

het statuut van onbevaarbare waterloop nodig hebben. Het 

overleg resulteerde in een voorstel waarbij een aantal grachten 

worden opgewaardeerd naar waterlopen van 2de of 3de categorie, 

te onderhouden door het polderbestuur of naar waterlopen  

van 2de categorie, beheerd door de provincie.

Dit voorstel ligt nu in openbaar onderzoek.

2. Wat verandert er door het opwaarderen van 
grachten naar geklasseerde waterlopen?
• De waterloopbeheerder staat in voor het beheer  

(dus provincie of polderbestuur)

• Er wordt een erfdienstbaarheidszone van kracht,  

of deze blijft behouden

 Om onderhoudswerken te kunnen uitvoeren, komt er een 

erfdienstbaarheidszone van 5 m langs beide oevers van de 

waterloop. De waterloopbeheerder heeft er recht van doorgang 

en mag er ruimingsproducten deponeren. Het onderhoud 

gebeurt meestal machinaal. Bouwen van nieuwe of herbouwen 

van bestaande constructies binnen de 5 m strook langsheen een 

geklasseerde waterloop, is in de regel niet toegelaten.

• Toestemming vragen om een werk aan of in de waterloop 

uit te voeren

 Wens je de waterloop deels te overwelven? Voorzie je een 

aansluiting van hemelwater op de beek of wens je een ander 

werk uit te voeren in of aan de bedding van de waterloop? 

Dan moet je een toelating vragen aan de provincie. Indien je 

daarvoor ook een bouwvergunning nodig hebt, worden beide 

procedures samen doorlopen.

• Toezicht op naleving van de mestwetgeving

 Binnen de 5 m erfdienstbaarheidsstrook langsheen een 

geklasseerde waterloop mag er niet bemest worden.

3. Heb je opmerkingen bij het voorstel?
Het openbaar onderzoek in de gemeente Maldegem loopt van 

maandag 22 februari 2016 tot maandag 14 maart 2016. Elke 

burger kan gebruik maken van zijn recht tot inspraak en een 

bezwaar indienen.

Indien je een opmerking hebt, gelieve aan te geven over welke 

waterloop het gaat. Je gebruikt daarvoor het beste het nummer 

dat op de kaart is weergegeven. Formuleer bondig je bezwaar. 

Bezwaren zijn enkel geldig indien zij de naam en het adres  

van de bezwaarindiener bevatten. 

Info gemeente
 050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur

 infrastructuur@maldegem.be

Info provincie
 09 267 76 27 | Tine Buysse

 tine.buysse@oost-vlaanderen.be
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di 01/03/16 

Bloedgeven Adegem
van 17.00 tot 19.30 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem Dorp 16/B, 9991 Adegem
Meer info: Rode Kruis Maldegem, 
secretaris@maldegem.rodekruis.be

do 03/03/16 

Fotograferen zonder kijken: 
workshop
van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Sporthal Van Cauteren,  
Bloemestraat 13, 9990 Maldegem
Meer info: jeugddienst Maldegem 
 

Wandelen Kleit
om 13.30 uur
Waar: Parking zwembad Maldegem, 
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info: Neos Maldegem, 050 71 35 20

vrij 04/03/16 

Koffiestop Broederlijk Delen 
Colruyt
van 14.00 tot 20.00 uur
Waar: Colruyt Maldegem (, 9990 Maldegem), 
Koning Leopoldlaan 2, 9990 Maldegem
Meer info: Broederlijk Delen Maldegem, 
koenvangansbeke@skynet.be
 

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

Spelnamiddag
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

Goes en de Gasten – 
OnsKentOns
om 20.30 uur
Waar: De Poermolen, Paardenkerkhof,  
9990 Maldegem
Meer info: CC Den Hoogen Pad, 050 71 00 21, 
cultureelcentrum@maldegem.be

za 05/03/16

Clubwerking Maldegem
van 14.00 tot 17.00 uur
Meer info: Vrije Tijd vzw Oranje, 050 47 25 90, 
vrijetijd@oranje.be
 

KSK Maldegem - Rapide Club 
Lebbeke
van 19.30 tot 21.15 uur
Waar: Maurice De Waele Stadion,  
Kleine Warmestraat 15, 9990 Maldegem
Meer info: KSK Maldegem, 
kskmaldegem@telenet.be
 

Bingo-avond
om 19.30 uur
Waar: Excelsior Donk, Paardekerkhof 30, 
9990 Maldegem
Meer info: Excelsior Donk 

zo 06/03/16 

Solidariteitsontbijt
van 08.00 tot 11.00 uur
Waar: Broederhuis Maldegem, 39° Linielaan 4, 
9990 Maldegem
Meer info: Broederlijk Delen Maldegem,  
0498 31 33 29, koenvangansbeke@skynet.be
 

Voordracht ‘Zorg voor 
adempauze’
om 14.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: KVLV Maldegem en lokaal 
dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
050 40 39 22 

ma 07/03/16 

Koffiestop Broederlijk Delen 
Markt
van 08.00 tot 12.00 uur
Waar: Markt Maldegem, 9990 Maldegem
Meer info: Broederlijk Delen Maldegem, 
koenvangansbeke@skynet.be

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
 

Introductie-les tablet 
(android)
van 09.30 tot 12.00 uur en  
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
 

Justitie in België – 
seniorennamiddag
van 13.00 tot 17.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 
16/B, 9991 Adegem
Meer info: Seniorenstuurgroep 
Seniorenstuurgroep Gewest Eeklo, 09 243 88 20

di 08/03/16 

Posterbeurs
van 09.00 tot 16.30 uur
Waar: Broederhuis Maldegem,  
39° Linielaan 4, 9990 Maldegem
Meer info: Broederlijk Delen, 0498 31 33 29, 
koenvangansbeke@skynet.be
 

Infosessie ‘Gebruik gsm  
door senioren’
van 09.30 tot 11.30 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
 

Verzekeringen en 
aansprakelijkheid voor 
verenigingen
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

woe 09/03/16 

Posterbeurs
van 09.00 tot 16.30 uur
Waar: Broederhuis Maldegem, 39° Linielaan 4, 
9990 Maldegem
Meer info: Broederlijk Delen, 0498 31 33 29, 
koenvangansbeke@skynet.be

Werken aan tunnel Balgerhoeke

CELIEPLAS AFGESLOTEN 
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) startte in september 

2015 met de bouw van een nieuwe rotonde aan de Sint-

Laureinsesteenweg (N455) in Balgerhoeke. Nu de rotonde 

klaar is, start de aannemer met de volgende fase: op dinsdag 

22 februari begon de aanleg van de nieuwe tunnel onder de 

Expresweg (E34/N49). De tunnel kadert in de ombouw van de 

E34/N49 naar een autosnelweg, om de expresweg vlotter en 

veiliger te maken.  

Start tunnelwerken:  22 februari- half juli 2016

Vanaf 22 februari bouwt AWV aan de zuidelijke helft van de tunnel, 

tot halverwege de Expresweg (E34/N49). Dit betekent dat de 

Sint-Laureinsesteenweg (N455) definitief afgesloten wordt en het 

kruispunt met de verkeerslichten voorgoed verdwijnt. Ondertussen 

pakt AWV ook de brug van de E34/N49 over het Schipdonkkanaal aan. 

Hoe rijdt het verkeer?

Het verkeer op de Expresweg (E34/N49) rijdt in elke rijrichting 

op één rijstrook in plaats van twee. De maximumsnelheid op de 

Expresweg wordt 70 km/u tijdens de volledige duur van de werken. 

De N455 wordt aan beide zijden afgesloten ter hoogte van de N49. 

Dit is definitief. In Eeklo kan men de N49 enkel nog op- en afrijden 

via het knooppunt met de R43 en het verkeer op de N49 van en 

naar Sint-Laureins wordt omgeleid.

Celieplas afgesloten en tractorsluis Bredeweg

Door de werken aan de tunnel zal het verkeer richting Antwerpen 

van eind februari tot juli 2016 net over het kruispunt Celieplas 

afgeleid worden naar een rijstrook in de tegenovergestelde 

rijrichting om na het kruispunt in Balgerhoeke weer het normale 

traject te volgen. 

Om het sluipverkeer richting Adegem te beperken, heeft 

het Agentschap Wegen en Verkeer beslist om het kruispunt 

Celieplas-N49 aan de zuidkant af te sluiten voor gemotoriseerd 

verkeer. Aanvullend voorziet de gemeente een tractorsluis aan  

de Bredeweg zodat enkel landbouwvoertuigen en tweewielers 

langs daar kunnen rijden en zo ook via die weg sluipverkeer  

te vermijden.

De eerder getroffen tijdelijke maatregelen om het sluipverkeer te 

beperken, zoals de fysieke barrière aan het kruispunt Celieplas-

Warmestraat en het éénrichtingsverkeer in Broekelken, worden 

stopgezet.

Info 

 050 72 86 02 | Dienst Mobiliteit 

 mobiliteit@maldegem.be

 www.wegenenverkeer.be/balgerhoeke
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Introductie-les tablet  
(apple)
van 09.30 tot 12.00 uur  
en 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
 

Jeugdfilm - Annie
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 
 

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

vrij 11/03/16 

Dansnamiddag
van 14.00 tot 16.00
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

ma 14/03/16 

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

di 15/03/16 

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

Bloedgeven Maldegem 
centrum
van 17.00 tot 19.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Rode Kruis Maldegem,  
secretaris@maldegem.rodekruis.be

woe 16/03/16 

Gezondheidsconsultatie
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

do 17/03/16 

Bowlingnamiddag
om 12.00 uur
Waar: Parking zwembad Maldegem, 
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info: Neos Maldegem, 050 71 35 20 

vrij 18/03/16 

Spelnamiddag
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
 

Nele Bauwens - Ik moet beter 
luisteren
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 19/03/16 

Clubwerking Maldegem
van 19.00 tot 22.00 uur
Meer info: Vrije Tijd vzw Oranje, 050 47 25 90, 
vrijetijd@oranje.be
 

KSK Maldegem - FC Merelbeke
om 19.30 uur
Waar: Maurice De Waele Stadion,  
Kleine Warmestraat 15, 9990 Maldegem
Meer info: KSK Maldegem,  
kskmaldegem@telenet.be

Zo 20/03/16

Tweedehandsbeurs
van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Cc Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 
16/B, 9991 Adegem
Meer info: Iris Boels, 050 71 55 77, 
wilfriedsierens@hotmail.com

ma 21/03/16 

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
 

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 22/03/16 

Voordracht ‘Gezonde  
voeding voor senioren’
om 14.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Neos Maldegem en lokaal 
dienstencentrum Oud Sint-Jozef Maldegem, 
050 71 35 20
 

Bloedgeven Kleit
van 17.00 tot 19.30 uur
Waar: sporthal De Berken, Kleitkalseide 109/A, 
9990 Maldegem
Meer info: Rode Kruis Maldegem,  
secretaris@maldegem.rodekruis.be
 

Boter bij de vis.  
Koken in bezet gebied
om 20.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Davidsfonds Adegem en 
Davidsfonds Maldegem, damasec@telenet.be
piet.blomme@gmail.com

woe 23/03/16 

Bloemschikken
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 24/03/16 

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

vrij 25/03/16 

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
  

Spelnamiddag
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
 

Bloedgeven Donk
van 17.00 tot 19.30 uur
Waar: Zaal de Poermolen, Paardenkerkhof zn, 
9990 Maldegem
Meer info: Rode Kruis Maldegem, , 
secretaris@maldegem.rodekruis.be

za 26/03/16 

Toprit 150 en voorjaarstocht
van 07.00 tot 14.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D, 
9990 Maldegem
Meer info: wtc maldegem vzw, 0497 12 25 54, 
guido.willemarck@skynet.be

ma 28/03/2016

Paaseierenraap
Waar: Maeyensbos, Oude Weg, Adegem
Meer info: wilfriedsierens@hotmail.com,  
050 71 55 77

di 29/03/16 

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

van 29/03/16 tot 01/04/16 

Leren overleven
van 10.00 tot 11.00 uur
Waar: Sint-Annazwembad, Gidsenlaan z/n, 
9990 Maldegem
Meer info: sportdienst Maldegem

van 29/03/16 tot 01/04/16 

Leren veilig zwemmen
van 10.00 tot 11.00 uur
Waar: Sint-Annazwembad, Gidsenlaan z/n, 
9990 Maldegem
Meer info: sportdienst Maldegem

van 29/03/16 tot 01/04/16 

Paasvoetbalstage  
i.s.m KSK Maldegem
van 09.00 tot 16.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: sportdienst Maldegem

do 31/03/16 

KrisKrasKronkel:  
workshop
van 13.30 tot 15.30 uur
Waar: Sporthal Van Cauteren,  
Bloemestraat 13, 9990 Maldegem
Meer info: jeugddienst Maldegem 

vrij 01/04/16 

Paardenmelkerij bezoeken  
& boerderijspelen
van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: Paardenmelkerij Filippus, 
Vakebuurtstraat 243, 9990 Maldegem
Meer info: jeugddienst Maldegem
 

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

za 02/04/16

vanavond Kwis schat!
om 20.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 
16/B, 9991 Adegem
Meer info: augias@gmail.com

ma 04/04/16 

Poppentheater maken
van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Sporthal Van Cauteren,  
Bloemestraat 13, 9990 Maldegem
Meer info: jeugddienst Maldegem 

van 04/04/16 tot 05/04/16 

Kleutersportkamp
van 13.00 tot 16.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: sportdienst Maldegem

van 04/04/16 tot 08/04/16 

Waterspeeltuin
van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Sint-Annazwembad, Gidsenlaan z/n, 
9990 Maldegem
Meer info: sportdienst Maldegem

Wekelijkse activiteiten
LCD Oud Sint-Jozef

IEDERE WOENSDAG 
Kaartnamiddag
van 14.00 tot 16.30 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
 

IEDERE DONDERDAG
BreiKaffee
van 13.30 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
 

IEDERE VRIJDAG 
Yoga
van 14.00 tot 15.00 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
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Bevolkingsonderzoek in Maldegem

Maart: internationale  
maand van dikkedarmkanker
In het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker worden 

alle 56 t.e.m. 74-jarigen in Vlaanderen uitgenodigd om een 

staal van de stoelgang op te sturen om dikkedarmkanker en 

voorlopers ervan (poliepen) tijdig op te sporen, dit nog voor er 

klachten zijn. Vroegtijdige opsporing verhoogt immers sterk 

de kans op genezing. 

In 2014 heeft maar liefst 50,3 % van de Vlamingen die in 2014 een 

brief met afnameset ontvingen, een staal opgestuurd naar het 

labo. In totaal werden er 331 117 stalen onderzocht. Het CvKO  

en de Vlaamse Overheid streven naar een deelname van 60 % in 

2020. In Maldegem nam 57, 1 % deel aan dit bevolkingsonderzoek 

en zo scoren we hoger dan de responsgraad voor onze provincie. 

We zijn als gemeente trots op dit cijfer maar streven ernaar om  

het participatiecijfer nog te verhogen tot 60 %.

Doe mee aan het gratis bevolkingsonderzoek

Wat kan je zelf doen om dikkedarmkanker vroegtijdig op te 

sporen? Doe mee aan dit bevolkingsonderzoek indien je een 

uitnodiging ontvangt. In 2016 krijgen alle pare leeftijden van 56 

t.e.m. 74 jaar (56-58-60-62-64-66-68-70-72-74 jarigen) met de 

post een gratis afnameset om thuis een staal van de stoelgang te 

nemen en op te sturen naar het labo. Daar wordt de hoeveelheid 

bloed in de stoelgang gemeten. Binnen de twee weken ontvangt 

de deelnemer en zijn/haar (huis)arts het resultaat. Is er teveel 

bloed aanwezig, is het aangeraden een kijkonderzoek (coloscopie) 

te laten uitvoeren. Als alles in orde is, ontvangt de deelnemer na 2 

jaar een opnieuw een uitnodiging en een afnameset. 

De Nacht van de Geschiedenis - Davidsfonds Adegem en Maldegem

BOTER BIJ DE VIS. KOKEN IN BEZET GEBIED
Geïnspireerd door het thema ‘Smaak’ brengt De Nacht van de Geschiedenis je in Maldegem terug naar de Eerste Wereldoorlog. 

In de lezing ‘Boter bij de vis’ toont historicus Brecht Demasure, verbonden aan het Centrum voor Agrarische Geschiedenis, 

aan hoe de Eerste Wereldoorlog het land op z’n kop zette. De import van export van levensmiddelen viel stil, de beschikbare 

voedselvoorraden slonken zienderogen en wat nog restte werd vaak opgevorderd door de Duitse bezetter. Zowel in de 

landbouwsector als in de visserij ging het slecht. De hele oorlog lang heerste er voedselcrisis, maar de bevolking was creatief...

De Eerste Wereldoorlog inspireerde het Culinair Genootschap Meetjesland tot de samenstelling van het boekje ‘Koken in bezet 

gebied’. De recepten geven een mooi beeld van waarmee de Meetjeslanders hun honger moesten stillen. Na de lezing worden 

proevertjes aangeboden zoals Jan-in-de-Zak (deeggerecht), Brew (boekweitmeel) en ‘Koffie’ uit bezet gebied (gemalen eikels).  

De UiTtip  
van fijnproever DANIËL!
Profiel-ID:

naam: Daniël | familienaam: Deyne

geboortejaar: 1954 | woonplaats: Gentse Steenweg

burgerlijke stand: gehuwd met Hilde, vader van Jasper en Robbe , grootvader van Juna,  

Ricko en Kemal | beroep: pedagogisch coördinator in MS en Atheneum Courtmans

Houdt van: humor en warme mensen • vrienden ontvangen • samen tafelen •  

de kleinkinderen entertainen • zijn werk op school en leerlingen motiveren

Verzamelt: vrolijke mensen op zich heen

Vrijetijds-DNA: lekker koken • goede literatuur • een spelletje petanque • een stevig 

jazzconcert • op vakantie kamperen met de tent • samen met zijn echtgenote  

hedendaagse kunst benaderen.  

Ben je net als Daniel een fijnproever?  

Ontdek meer UiTtips op www.uitinmaldegem.be 

Praktisch
Wanneer: Dinsdag 22 maart om 20.00 uur

Locatie: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, Mevr. 

Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

Inkom: € 10 (basisprijs), € 7 (houders Davidsfonds 

Cultuurkaart)

Info en reservatie: 050 71 31 32, damasec@telenet.be

www.maldegem.davidsfonds.be

Info
Neem contact op met je huisarts

 0800 60 160 (gratis, 9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur) | Centrum voor Kankeropsporing 

 kanker@bevolkingsonderzoek.be

 www.bevolkingsonderzoek.be

  www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker/bevolkingsonderzoek (filmpje)
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Sociaal huis

Zitdag pensioendiensten Sociaal Huis
In maart gaan de zitdagen van de pensioendiensten in het Sociaal Huis door op:

• RVP (werknemers): maandag 14 maart van 9.00 uur tot 11.00 uur

• RSVZ (zelfstandigen): dinsdag 22 maart 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

Feel for diabetes

Maldegem doet mee aan actie tegen suikerziekte
Eén op 12 inwoners van Europa wordt getroffen door 

diabetes type 2 (suikerziekte) en er is nog steeds een sterke 

toename. Daarom werd het grootschalig Europees project 

“Feel4Diabetes” opgestart. Naast de Europese landen Finland, 

Griekenland, Spanje, Bulgarije en Hongarije werd ook België 

uitgekozen voor dit project. Binnen België wordt dit project 

uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Gent 

(Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen.)

Het Feel4Diabetes-project heeft als doel om diabetes type 2 te 

voorkomen in jonge gezinnen met kinderen uit het eerste tot 

derde leerjaar van het lager onderwijs. De belangrijkste factoren 

zijn het werken aan een gezonde manier van leven, namelijk 

gezond eten, voldoende bewegen en minder zitten. 

Naast Sint-Laureins, Eeklo, Assenede, Zelzate, Wachtebeke en 

Beernem werd ook de gemeente Maldegem geselecteerd voor dit 

project. Het Feel4Diabetes-project zal plaatsvinden in scholen en 

gezondheidscentra (vb. CLB) in jouw buurt. 

Via vragenlijsten zal het eetgedrag en beweeggedrag van ouders 

en kinderen in kaart gebracht worden en de kinderen zullen 

in de school gemeten en gewogen worden. Ouders, die een 

verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van diabetes type 2, 

zullen de mogelijkheid krijgen om gratis verdere bloedanalyses 

en lichaamsmetingen te laten uitvoeren in een locatie in de buurt 

en krijgen nadien een welverdiend ontbijt en informatie rond 

beweging en gezonde voeding. 

De eerste metingen zullen uitgevoerd worden van maart 2016 tot 

juni 2016. In totaal zal het project lopen over drie jaren, waarbij 

er in totaal drie meetmomenten zullen plaatsvinden (elk jaar van 

maart tot juni). Heel wat ouders van kinderen van het eerste, 

tweede of derde leerjaar zullen via de school van de kinderen een 

uitnodiging krijgen om deel te nemen. We hopen dat er zoveel 

mogelijk inwoners van Maldegem meedoen. 

Info
Het Feel4Diabetes- team

 09 264 63 21 | Nele Huys

 Nele.huys@ugent.be

  feel4diabetes-study.eu.

Eerste Vlaams intergemeentelijk zorgbedrijf  

Groen licht voor oprichting  
van een Zorgbedrijf Meetjesland 

De OCMW-raden en gemeenteraden van Evergem, 
Maldegem en Nevele hebben groen licht gegeven 
voor de oprichting van het Zorgbedrijf Meetjesland. 
Deze vorm van intergemeentelijke samenwerking 
is een primeur in Vlaanderen. 

Bij de start van deze legislatuur in 2013 bleek dat steeds meer 

OCMW-rusthuizen en OCMW-thuiszorgdiensten geprivatiseerd 

werden. In Maldegem is de zorg voor onze kwetsbaarste inwoners, 

zoals de zorgbehoevende senioren, een prioriteit die we openbaar 

willen houden. Daarnaast wil het bestuur bewust omgaan met de 

betaalbaarheid van die zorg, want de vraag naar goede zorg zal met 

de vergrijzing van onze maatschappij steeds meer stijgen. Daarom 

werden er onderhandelingen opgestart met de OCMW’s van Evergem 

en Nevele om in de toekomst samen te werken. Door samen te gaan 

in één groep bekomen de OCMW’s meer schaalgrootte en -voordelen. 

Zo komen er efficiëntiewinsten en wordt de toekomst van een 

kwaliteitsvolle, openbare zorg verankerd. 

Het Zorgbedrijf Meetjesland blijft onder de vleugels van het gemeente- 

en OCMW-bestuur. Het Zorgbedrijf zal instaan voor de werking van 

5 woonzorgcentra met 438 bedden en 168 assistentiewoningen en 

voor de thuiszorgdiensten van de drie besturen. Er werken een 720-tal 

personeelsleden. 

Om van start te kunnen gaan, moet de gesloten overeenkomst verder 

geconcretiseerd worden. Dat zal het komende jaar gebeuren. Meer 

informatie volgt in één van de volgende edities van dit magazine. 

Info
 050 72 72 10  | OCMW Maldegem

 info@ocmwmaldegem.be 

“Families across Europe following a hEalthy
Lifestyle FOR Diabetes prevention”: 

Feel4Diabetes

Yannis Manios
Harokopio University

Yannis Manios
Associate Professor

Department of Nutrition and Dietetics
School of Health Science & Education
Harokopio University, Athens, Greece
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Uit de gemeenteraad

GEMEENTERAAD 4 FEBRUARI 2016
VERKOOP LOODS EN PARKING INDUSTRIELAAN 8 - 

GOEDKEURING VERKOOPAKTE

In de gemeenteraadszitting van 23 oktober 2014 werd principieel 

beslist om de loods en de conciërgewoning bij het politiekantoor, 

Industrielaan 8, te verkopen.

De verkoopsprocedure werd door het college van burgemeester en 

schepenen opgesplitst in afzonderlijke loten met enerzijds de loods 

met de voorliggende parking en anderzijds de conciërgewoning.

Op 22 oktober 2015 keurde de gemeenteraad de verkoopbelofte 

betreffende de verkoop van de loods met voorliggende parking goed.

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte betreffende de verkoop 

van de gemeentelijke eigendom te Maldegem, Industrielaan 8, 

loods met voorliggende parking goed.

PATRIMONIUM - VERKOOP CONCIËRGEWONING 

INDUSTRIELAAN 8 - INTREKKING VERKOOPSPROCEDURE

Op 23 oktober 2014 besliste de gemeenteraad principieel om de 

loods en de conciërgewoning bij het politiekantoor, Industrielaan 

8, te verkopen. Het college van burgemeester en schepenen 

besliste om de verkoop in afzonderlijke loten op te splitsen: 

enerzijds de loods met de voorliggende parking en anderzijds de 

conciërgewoning. De instelprijs voor de conciërgewoning bedroeg 

€ 100 000. Het enige uitgebrachte bod tot op heden bedroeg 

slechts € 50 000.

De gemeenteraad beslist om de procedure tot verkoop van de 

conciërgewoning, gelegen bij het Politiekantoor te Maldegem, 

Industrielaan 8, stop te zetten, zonder kosten bij FED-net.

STRAATNAAMGEVING AAN HET STRATENNETWERK IN DE 

VERKAVELING HOF TER EDE: DEFINITIEVE BESLISSING*

De gemeenteraad beslist om aan het stratennetwerk binnen de 

verkaveling ‘Hof ter Ede’ definitief volgende straatnamen toe te 

kennen:

• 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’.

STRAATNAAMGEVING AAN NIEUWE STRAAT IN VERKAVELING TE 

ADEGEM, UITKOMENDE OP STAATSBAAN TUSSEN HUISNUMMER 

27 EN 29: DEFINITIEVE BESLISSING*

De gemeenteraad beslist om in de verkaveling die uitkomt op de 

Staatsbaan tussen huisnr. 27 en 29 definitief de naam “Molinehof” 

toe te kennnen.

STRAATNAAMGEVING AAN NIEUWE STRAAT IN DE 

VERKAVELING TE ADEGEM OP DE STAATSBAAN TUSSEN  

HUISNR. 65 EN 67: DEFINITIEVE BESLISSING *

De gemeenteraad beslist om de naam “Papaverhof” definitief toe 

te kennen aan de nieuw aangelegde straten in de verkaveling die 

uitkomt op de Staatsbaan tussen huisnummer 65 en 67.

STRAATNAAMWIJZIGING VAN EEN DEEL VAN DE 

THIJSKENSSTRAAT: PRINCIPIËLE BESLISSING*

De gemeenteraad beslist om aan het deel van de Thijskensstraat, 

gelegen tussen de Aalterbaan (N44) en de Kleitkalseide, principieel 

de naam “Houtzagerijstraat” toe te kennen.

Deze beslissing wordt meegedeeld aan alle personen die, hetzij 

langs het bedoelde deel van de weg wonen en kiesgerechtigd zijn 

in de gemeente, hetzij eigenaar zijn van erven gelegen langs het 

bedoelde deel van de weg en een in België bekende woonplaats 

hebben. Deze personen kunnen binnen 30 dagen hun eventuele 

opmerkingen en bezwaren schriftelijk bij het gemeentebestuur 

indienen.

BEKRACHTIGING BURGEMEESTERSBESLUIT D.D. 18 DECEMBER 

2015 EN DE TOEVOEGING D.D. 29 DECEMBER 2015 HOUDENDE DE 

INVOER VAN EEN PROEFPERIODE BETREFFENDE HET AFSLUITEN 

VAN CELIEPLAS TER HOOGTE VAN HET KRUISPUNT CELIEPLAS - 

WARMESTRAAT VOOR ALLE VERKEER UITGEZONDERD FIETSERS*

De gemeenteraad bekrachtigt het Burgemeestersbesluit van  

18 december 2015 houdende de invoer van proefperiode 

betreffende het afsluiten van Celieplas ter hoogte van het 

kruispunt Celieplas - Warmestraat voor alle verkeer uitgezonderd 

fietsers, alsook de toevoeging van 29 december 2015.

POLITIEREGLEMENT HOUDENDE DE VERLENGING VAN DE 

PROEFPERIODE TOT AFSLUITING CELIEPLAS EN DE INVOER VAN 

EENRICHTINGSVERKEER IN BROEKELKEN*

De gemeenteraad keurt het politiereglement houdende de 

verlenging van de proefperiode tot afsluiting Celieplas en de 

invoer van eenrichtingsverkeer in Broekelken goed, en dit vanaf 

5 februari 2016 tot het moment van de goedkeuring van de 

signalisatievergunning voor de wegeniswerken fase 2.

BEHANDELDE KLACHTEN: JAARRAPPORT 2015*

In 2015 heeft het gemeentebestuur 101 klachten ontvangen. De 

gemeenteraad neemt kennis van de behandelde klachten in het 

jaar 2015.

ONDERGRONDS BRENGEN LS-NET EN VERNIEUWEN OV IN HET 

KADER VAN SPAM 12 COLLECTORWERKEN SPANJAARDSHOEK - 

KRUISKEN - HEULENDONK

De gemeenteraad gaat akkoord met het ondergronds brengen van 

het laagspanningsnet en het plaatsen van nieuwe verlichtingspalen 

en armaturen, tussen Spanjaardshoek 43 A (kruispunt 

Spanjaardshoek - Middelleen) en Kruisken 7 A (kruispunt 

Kruisken - Kruisken). De totale kostprijs voor de renovatie van de 

nutsvoorzieningen langsheen Spanjaardshoek - Kruisken wordt 

geraamd op € 77 015,15 (excl. BTW).

SPAM 16 SANERING AFVALWATER VOSSENHOL - AANPASSING*

In de zitting van 25 juni 2015 keurde de gemeenteraad principieel 

het Spam 16 project Sanering afvalwater Vossenhol goed en de 

modaliteiten voor het aanstellen van een studiebureau.

Bij de uitwerking van het project bleek dat de buurtweg nr 4 

Bogaardestraat - Schautenstraat - Francis de Meeuslaan een 

belangrijke gemeente- en provinciegrens overschrijdende fietsas 

is, die met het herzien van het gemeentelijke mobiliteitsplan, in 

aanmerking zou kunnen komen voor provinciale subsidie, tot 

mogelijk 80%.

Om het subsidietraject te kunnen doorlopen moet onder meer een 

start- en projectnota worden opgemaakt.

De gemeenteraad gaat akkoord met de offerte Spam 16 van het 

studiebureau Grontmij Belgium NV, voor de opmaak van een start- 

en projectnota voor de aanleg van nieuwe fietspaden langsheen 

de buurtweg nr 4 Bogaardestraat, Schautenstraat en Francis de 

Meeuslaan tot en met de grens met Oedelem, in het kader van de 

uitbouw van het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk

Verder neemt de gemeenteraad volgende beslissingen:

• VERKOOP GROND VOOR ELEKTRICITEITSCABINE URSELWEG *

De gemeenteraad gaat ermee akkoord om een perceeltje van 10 m²  

openbaar domein thv Urselweg nr 81 te onttrekken aan het 

openbare domein en keurt de overeenkomst voor de aankoop  

van dit perceeltje, zoals opgemaakt door Imewo goed.

• OCMW MEERJARENPLANAANPASSING NR.2 2014-2019  

EN BUDGET 2016 *

De gemeenteraad neemt kennis van de wijziging nr. 2 van het 

strategisch meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Maldegem en 

van het ontwerp van het budget 2016 van het OCMW Maldegem.

• WELZIJNSBAND MEETJESLAND - BUDGET 2016  

EN MEERJARENPLAN 2014-2021 *

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2016 en het 

meerjarenplan 2014-2021 van Welzijnband Meetjesland.

• OPRICHTING ZORGBEDRIJF MEETJESLAND (ZBM)

De gemeenteraad gaat er principieel mee akkoord dat het OCMW 

van Maldegem samen met de OCMW’s van Evergem en Nevele 

‘Zorgbedrijf Meetjesland’ oprichten onder de vorm van een 

openbare OCMW vereniging.

De gemeenteraad neemt kennis van de ‘‘Basisnota om te komen 

tot een principiële beslissing over de oprichting van een Zorgbedrijf 

Meetjesland (ZBM) en keurt deze goed. 

Info
 050 72 89 51 | Algemeen Secretariaat

 college@maldegem.be

De

De volgende gemeenteraadszitting  
zal doorgaan op donderdag 24 maart 2016. 

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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BABY– EN 
PEUTERZWEMMEN 
VOORJAAR 2016
Babyzwemmen (4 tot 18 maanden):  
16.30 tot 17.00 uur
Peuterzwemmen (18 maanden tot 4 jaar):
17.00 tot 17.30 uur

Data 2016 
Je hoeft niet op voorhand in te schrijven.

Prijs
€ 27,5 voor 5 beurten (€ 5 waarborg van de kaart) of € 5/beurt 

Je kan zwempampers aankopen in het zwembad aan € 1/stuk

Kinderen tot 3 jaar zijn nog niet verplicht om een badmuts te dragen, 

de ouders zijn wel verplicht een badmuts te dragen.

Het is verboden voor groot en klein om een zwemshort te dragen.

Info
 050 72 89 71 | Sint-Annazwembad

 zwembad@maldegem.be

   www.maldegem.be/baby-peuterzwemmen 

Voetbalspeeltuin
Op een speelse en doelgerichte wijze leren de spelertjes 

de basistechnieken en -tactieken van het voetbalspel. 

Zowel algemene als specifieke bewegingsvaardigheden 

komen aan bod.

Leren bewegen in functie van de bal – beheersen van de 

bal – voetig / handig met de bal.

Doelgroep
2de kleuterklas - 2de leerjaar

Prijs: € 24,50

Wanneer:
Maandag 2, 9, 23, 30 mei 2016

Maandag 6, 13, 20 juni 2016

Waar: Sporthal Meos

Uur: 17.30 tot 18.45 uur 

Sportmix
Je leert verschillende sporten onder de knie te krijgen 

waaronder volleybal, basketbal, badminton, hockey… Op een 

leuke en speelse manier leer je de technieken en spelregels 

van de verschillende sporten.

Doelgroep: 1ste-6de leerjaar

Prijs: € 52,50

Wanneer
Woensdag 13, 20, 27 april  

 Woensdag  4, 11, 18, 25 mei 

Woensdag 1, 8, 15 juni

Waar: Sporthal Meos

Uur: 14.00 tot 15.30 uur

Inschrijven voor beide activiteiten

Vanaf zaterdag 19 maart online of bij de sportdienst.

Info
 050 72 89 70 | Sportdienst

 sportdienst@maldegem.be

  www.maldegem.be/voetbalspeeltuin

  www.maldegem.be/sportmix 

GEZOCHT: 
VLAGGEN VAN  
VERENIGINGEN!
Verenigingen dragen sinds mensenheugenis hun vlag hoog 

in het vaandel. Vlaggen zijn belangrijke stukjes erfgoed. 

Ze vertellen een kleurrijk verhaal over de geschiedenis, de 

waarden en de inspiratie van een vereniging. 

Tijdens Erfgoeddag op zondag 24 april rond het thema 

‘Rituelen’ willen we zoveel mogelijk verenigingsvlaggen 

in de kijker plaatsen. Vlaggen behoren immers tot de 

verenigings’rituelen’: ze werden/worden uitgehangen 

tijdens feesten en tal van activiteiten of worden 

meegedragen in optochten.

Help bij de zoektocht naar de meest opmerkelijke 

verenigingsvlaggen binnen onze gemeente. Heb je zelf 

een of meerdere vlaggen in bewaring, die we eventueel 

mogen tonen op Erfgoeddag? Of weet je bij wie we kunnen 

aankloppen voor dergelijke vlaggen? 

Geef een seintje aan archivaris Erik Blomme.  

Het gemeentearchief heeft alvast enkele prachtige exemplaren 

in bewaring:

Info
 050 72 86 21 | Gemeentearchief

 erik.blomme@maldegem.be

€ 5 000 voor aanstormend talent! 

Cultuurprijzen 2016
Naar goede gewoonte reikt de Provincie Oost-Vlaanderen 

ook dit jaar Cultuurprijzen uit. Zij is hiervoor op zoek naar 

negen beloftevolle talenten in de disciplines vormgeving, 

popmuziek, essay en monografie, proza, populariserend werk, 

geschiedenis, volkskunde, genealogie en erfgoed. Ze kunnen 

elk € 5  000 in de wacht slepen. 

Heb je dus recent iets verwezenlijkt in één van deze negen 

disciplines? Stel je dan vóór 15 april kandidaat en maak kans 

op € 5 000!

Of misschien ken je wel iemand die onlangs een essay of 

monografie schreef, zich verdiepte in de geschiedenis of zich 

inzette voor het erfgoed, publiceerde over een maatschappelijk 

thema, een CD uitbracht of een veelbelovend vormgever 

is. Aarzel dan niet om deze prijzen onder hun aandacht te 

brengen. Wie weet winnen ze dankzij jou € 5 000!

Info
 09 267 72 68 | Cultuur Provincie Oost-Vlaanderen

 www.oost-vlaanderen.be/cultuurprijzen 
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5 maart

12 maart

19 maart

26 maart

16 april

23 april

30 april

7 mei

14 mei

21 mei

28 mei
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Goes en De Gasten
OnsKentOns
vrijdag 4 maart 2016 , 20.30 uur

De Poermolen,

Paardekerkhof, Maldegem

Het dagelijkse leven observeren en de 

essentie ervan gebruiken als inspiratie 

voor beklijvende songs, dat is waar het om 

draait bij Michel Goessens.

Goes & de Gasten laten je kennismaken met 

hun nieuw werk OnsKentOns. Goes voegt 

hiermee terug heel wat werken toe aan 

zijn oeuvre. Zijn vaste begeleidingsband De 

Gasten zorgt voor de muzikale inkleding. Ze 

nemen je mee op hun tocht door la Flandre 

profonde met teksten die geworteld zijn in 

de Vlaamse klei. En dat in het Sleins, een taal 

die even muzikaal is als pakweg het Engels 

en het Frans.

Inkom: € 9 (VVK), € 12 (ADK), € 8 (KABO), 

€ 6 (-26 & GABO)

Jeugdfilm   
Annie 

woensdag 9 maart 2016, 14.00 uur

Den Hoogen Pad

Annie kwam als baby terecht bij een 

gemene pleegmoeder die haar het leven 

zuur maakt. Maar alles verandert wanneer 

een New Yorkse kandidaat-burgemeester 

Annie bij hem laat logeren.

Duur: 117 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

Nele Bauwens
Ik moet beter 
luisteren
vrijdag 18 maart 2016, 20.30 uur  

Den Hoogen Pad

In Ik moet beter luisteren staat Nele 

Bauwens alleen op het podium met 

nostalgische verhalen uit haar kindertijd in 

het wonderlijke Pajottenland. Die verweeft 

ze met hartstochtelijke uitlatingen, 

grappige observaties en de nodige zelfspot 

over haar complexe liefdesleven in de 

grootstad.

In deze heerlijke autobiografische 

solovoorstelling neemt Nele je mee en 

speelt ze zich een weg recht naar het hart 

en de lachspieren. Snelle bochten met 

opzwepende theatrale scènes worden 

afgewisseld met sluit-gerust-je-ogen-

chansons die Nele zelf begeleidt op haar 

Wurlitzer-piano.

Inkom: € 12 (VVK) , € 15 (ADK), € 11 

(KABO), € 9 (-26 & GABO) 

Kinderen krijgen voorrang 

SPEELSTRATEN TIJDENS 
ZOMERVAKANTIE
Wie z’n straat tijdens de zomervakantie wat 
meer kleur en animo wil geven, kan bij de 
Jeugddienst een speelstraat aanvragen. Een 
speelstraat is een straat die tussen 14.00 
en 19.00 uur kan worden afgesloten voor 
doorgaand verkeer, zodat kinderen op straat 
kunnen spelen. Kinderen hebben gedurende 
deze periode voorrang op het verkeer. 
Buurtbewoners mogen hun auto in de straat 
parkeren maar moeten stapvoets rijden. 

Hoe gaat alles concreet in z’n werk? 
In elke speelstraat worden minimum drie peters of meters 

aangeduid die verantwoordelijk zijn voor de speelstraat. Ze staan 

in voor de aanvraag van de speelstraat, het contact met de buren, 

de verantwoordelijkheden tijdens de dag(en) zelf en de evaluatie 

achteraf. De peters dienen 6 weken vóór de inrichting van de 

speelstraat een aanvraagdossier met buurtenquête binnen bij de 

Jeugddienst, die het dossier onderzoekt op haalbaarheid en zorgt 

voor de nodige feedback en ondersteuning. 

Wat biedt het Gemeentebestuur aan?
• Logistieke en materiële ondersteuning.

• Ondersteuning betreffende de communicatie van het project.

• Een voorafgaande coördinatievergadering bijeenroepen met 

de betrokken partners (politie, dienst mobiliteit, meters en/of 

peters en jeugddienst)

• De verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 

ongevallen’ voor de peters en meters. De andere bewoners 

blijven aansprakelijk voor eventuele toegebrachte schade door 

henzelf of hun kinderen.

Wat is de taak van de peters en meters?
• Instaan voor de voorbereiding van de speelstraat 

(aanvraagdossier, bewonersenquête, plattegrondplan, 

aanwezigheid op een coördinatievergadering, omwonenden 

informeren via een infobrochure,…).

• Plaatsen van de verkeershekkens ten vroegste om 14.00 uur  

en het weghalen ervan ten laatste om 19.00 uur.

• Ter plaatse toezicht houden op de speelstraat,  

op het respecteren van de ‘speeltijd’ en de goede werking 

 van de speelstraat.

• Melden van eventuele problemen of onregelmatigheden  

aan de Jeugddienst.

• Evalueren van de speelstraat.

Het volledige reglement, aanvraagformulier en afsprakennota is 

vrijblijvend te verkrijgen bij de Jeugddienst of via www.maldegem.be 

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst

 jeugddienst@maldegem.be

  www.maldegem.be/speelstraat

© Koen Broos
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Op 1 januari 2016 ging de nieuwe samenaankoop 
voor de collecties van de 14 Meetjeslandse 
openbare bibliotheken van start. Deze 
samenaankoop is een volgende stap in de 
evolutie naar een regiobib Meetjesland, 
ondersteund door COMEET (Cultuuroverleg 
Meetjesland) en de Provincie Oost-Vlaanderen. 
De gezamenlijke aankoop levert een hogere 
leverancierskorting, efficiëntie- en tijdswinsten 
op personeelsvlak en een grotere gezamenlijke 
impact voor de deelnemende bibliotheken op.

Regiobib Meetjesland
Sinds begin 2015 werkt het samenwerkingsverband Bibliotheken 

Meetjesland, onder de koepel van COMEET, aan de uitbouw van 

een regiobib. Met dit innovatieve traject neemt regio Meetjesland 

het voortouw binnen de Vlaamse bibliotheeksector. 

Met dit traject pakken de Meetjeslandse bibliotheken proactief 

de vele uitdagingen aan die de nabije toekomst voor hen in petto 

heeft, zoals schaalvergroting, digitalisering, rolverschuiving, enz. De 

voorbereiding van de samenaankoop voor de collecties was één 

van de belangrijkste actiepunten in 2015.

Samenaankoop collecties
Het totaal budget voorzien voor de komende drie jaar is

€ 1 337 800, incl. BTW.

Info
 050 71 55 22 | Bibliotheek Maldegem

 bibliotheek@maldegem.be 

 09 373 75 96 | COMEET

 info@comeet.be

  www.comeet.be 

Samenaankoop Bibliotheken  
Meetjesland van start

Intergemeentelijke samenwerking bibliotheken

Gastgezinnen 
gevraagd
VZW VLA ROM 2016
Roemeense gezinnen worden uitgenodigd bij 

Vlaamse gastgezinnen. Deze betalen een bijdrage 

van 200 euro en helpen daarmee de busreis, de 

verzekering,paspoort en werkingskosten financieren. 

Het zijn kinderen uit arme, achtergestelde gezinnen 

die daat proberen te overleven, hier ontdekken 

ze een nieuwe familie en komen tot rust, leren 

waarderen en respecteren.  

Zo kunnen we hun een betere toekomst geven.

Periode: 13 juli - 15 augustus 2016 

Info
 jacques.braet@skynet.be
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Leerlinge atelier schilderkunst  
KUMA getuigt:

Lobke Danneels
Terugblikkend op de afgelopen 5 jaar als student Schilderkunst 

aan de KUMA zie ik een tocht naar het eigen maken van 

technieken, omgaan met kleur,  kennismaken met diverse 

materialen.  Daarnaast heb ik ontzettend veel geleerd over wat 

schilderkunst inhoudt;  waarbij mijn blik stukken ruimer werd 

gemaakt door de lessen kunstgeschiedenis.  

Zoeken naar een eigen weg, het belang van je eigen pad 

bewandelen, je eigen  leerproces onder ogen komen en 

hierdoor groeien, geconfronteerd worden met jezelf, twijfelen, 

vallen en weer opstaan, … symboliseren een eigen parcours. 

Een persoonlijke begeleiding binnen het groepsatelier heb ik 

als ontzettend waardevol en leerrijk ervaren. Je wordt door 

je begeleider op een subtiele manier aangezet om meer 

gevoelsmatig te gaan werken, belang te hechten aan spontaniteit 

en meer in te spelen op toevalligheden om zodoende een eigen 

toets te geven aan het idee of beeld waarvan je vertrekt. Ook 

ontdek je er dat technische vaardigheden één zaak zijn, maar 

dat het even  belangrijk is om iets van jezelf toe te voegen aan je 

werk; het je eigen te maken.  Het is voor mij een zeer boeiend en 

verrijkende ervaring geweest waarop ik, eens  afgestudeerd, ten 

volle op zal verder bouwen. Lobke Danneels, 06/02/2015 

Info 
 050 72 89 50 | Dirk Dupré

 kunstacademie@maldegem.be

  www.academiekuma.be



2016  MAART  |  28 28  |  MALDEGEM MAGAZINE

Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg. gr
afi

sc
h 

on
tw

er
p:

 w
w

w
.jo

sn
ot

te
bo

om
.b

e 
/ 

dr
uk

: w
w

w
.v

an
ho

es
te

nb
er

gh
e.

be


