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inhoud

Jullie veiligheid primeert

Met het paasweekend voor de deur 

voelen we ook de lente naderen. We 

horen de vogels opnieuw fluiten, 

dieren komen terug naar buiten en 

ook de mensen begeven zich eindelijk 

weer op straat of trekken tuin en 

natuur in. Het hoort er allemaal bij, want de stroom komt op gang. 

De tijd van stilstaan en -zitten is voorbij.

Als burgemeester wil ik ervoor zorgen dat jullie veilig op straat 

kunnen komen. Daarom zorgen wij ervoor dat onze politie over de 

nodige middelen en manschappen beschikt om een degelijk beleid 

te voeren inzake verkeersveiligheid. Ook de brandweer krijgt binnen 

de zone de nodige ruimte om jullie de meest adequate zorg aan 

te bieden. Via het BIN, tenslotte, kunnen we ook snel informatie 

uitwisselen: in realtime op de hoogte zijn van wat er rondom ons 

gebeurt draagt ertoe bij dat het veiligheidsgevoel verhoogt.

Veiligheid is in al haar aspecten even belangrijk. Bij onze sociale 

veiligheid en het veiligheidsgevoel kunnen sociale media een 

belangrijke positieve rol spelen. Deze hedendaagse 

communicatievorm is geen stilstaand gegeven, maar een 

voortbewegend geheel,dat in een steeds sneller wordend tempo 

info deelt en verdeelt. Daarom is het zo belangrijk dat wat daar 

gecommuniceerd wordt ook correct is. Het is een droeve waarheid 

dat al te vaak halve waarheden worden gepost, waar weinig 

verweer tegen is, onjuiste of ongenuanceerde informatie die 

niemand ten goede komt. Als burgemeester is het mijn taak om 

los van dat alles goed gefundeerde beslissingen te nemen die jullie 

veiligheid ten goede komen. Zulke zaken komen meestal niet in de 

stroomversnelling terecht, maar ik hoop van harte dat jullie ze wel 

gewoon, dagdagelijks, aan de lijve mogen ervaren. 

Geniet van het paasweekend en de daarbij horende vakantie! 

2 Blokpunten Maldegem

3 Voorwoord

4 Kort

6 Lokaal Opvang Initiatief

9 Eco-driving

10 Do it for oxfam / Meetjeslandse Sporteldag

11  Omleiding in Spanjaardshoek tot en met juli 2016

12 Begraafplaatsen worden parkbegraafplaatsen

13 UiTkalender

17 UiTtip

18 5de Week van de Valpreventie van 18 t.e.m. 24 april 2016

19 Sociaal Huis

20 Bevolkingsstatistiek op 31 december 2015

21 Buitenspeeldag op woensdag 13 april 

22 Erfgoeddag

24 Wak komt eraan / Hulpverleningszone Meetjesland verkoopt 

25 Kuma / Academie zoekt huiskamers voor concerten

26 CCDHP

27  Groendienst en Opset vzw slaan de handen in elkaar

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

Studeer in alle rust

Blokpunten Maldegem
Vanaf 26 maart tot 10 april kunnen studenten opnieuw terecht 

in de bibliotheek om te blokken. Een rustige omgeving, waar je 

omringd bent door boeken en je gebruik kan maken van gratis 

wifi. Met thee, koffie en water proberen we je een extra duwtje 

in de rug te geven op weg naar een succesvolle blokperiode. Er 

zijn een 20-tal studieplaatsen beschikbaar.

Waar? De hoofdbibliotheek, Schouwburgplaats 3-5, 9990 Maldegem 

Wanneer? 

We gaan van start bij het begin van de Paasvakantie. Als je voor 

deze datum al wil beginnen met studeren kan je in de bibliotheek 

terecht tijdens de openingsuren. 

Vanaf 26 maart tot en met 10 april. 

Hoofdbibliotheek Maldegem: 

Ma - vrij: 09.00 tot 19.00 uur 

Za: 09.00 tot 12.30 uur

Niet op maandag 28 maart (paasmaandag). 

 

Ook in mei en juni zullen er opnieuw blokpunten ingericht worden. 

Wil je weten waar en wanneer, volg dan de fb-pagina van de 

jeugddienst en de dienst vrije tijd.

Info
 jeugddienst@maldegem.be 

 thomas.de.groote@maldegem.be (bib)
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Start nieuw seizoen

Tennislessen
Zondag / 10.00-11.00 uur

Zondag / 11.00-12.00 uur

Sportpark Maurice De Waele

De lessen worden gegeven door Monique Devreese.

Start: week na de paasvakantie op zondag 17 april.

Aanbod van 10 lessen / Prijs: € 65

Kies je dag en tijdstip en schrijf in  

via sportdienst@maldegem.be. 

Info
 sportdienst@maldegem.be

   www.maldegem.be

Sint-Annazwembad

Kleurwedstrijd
Waar: cafetaria Sint-Annazwembad

Wanneer: van 1 april tot en met 30 april.

Verschillende prijzen te winnen  

Sluiting
Wegens renovatiewerken zal het zwembad gesloten zijn 

van 30 mei tot en met 17 juli 2016  

Info 
 050 72 89 71 | Sint-Annazwembad

 zwembad@maldegem.be

 www.maldegem.be

Met Belgerinkel 
naar de Winkel
Van zaterdag 30 april tot en met zaterdag 4 juni gaat 

de actie Met Belgerinkel naar de Winkel terug door 

in Maldegem.

Bij de deelnemende handelaars ontvangt wie per 

fiets of te voet shopt een belgerinkel-lot met unieke 

code. Met dit lot kan je je registreren op tombola.

belgerinkel.be. Dan maak je dagelijks kans op een 

prijs uit de nationale prijzenpot en een prijs uit  

de Maldegemse prijzenpot. Je deponeert je lot 

in één van de spaardozen die in alle openbare 

gebouwen staan. 

Na 4 juni komen alle ingediende loten in aanmerking 

voor de Maldegemse prijzenpot. Traditiegetrouw is 

de belgerinkelfiets de hoofdprijs.

Verzamel heel veel loten, dit bewijst dat het 

shoppen met de fiets of te voet in de lift zit.  

Onze mobiliteit kan er alleen maar goed bij varen.  

Info 
 050 72 89 54 | dienst Lokale Economie

 Lokale.economie@maldegem.be

nr.10
Nieuw huisnummer Politiehuis 
Wegens hernummering is het adres van Lokale Politie Maldegem Industrielaan 10, 9990 Maldegem. 

Info
 050 72 71 70 | Politie Maldegem

 www.politiemaldegem.be

Onderhoud wandel- en fietsknooppuntenroutes 

WORD ROUTEDOKTER 
Binnenkort wordt er opnieuw gewandeld en gefietst langs onze 

Maldegemse wegen. De wandel- en fietsknooppuntenroutes worden 

zo goed mogelijk onderhouden door onze eigen diensten en de 

provincie Oost-Vlaanderen. 

Merk je echter een onleesbaar of beschadigd bord op, een 

wegversperring of slecht wegdek op het Meetjeslandse wandel- en 

fietsnetwerk? Maak een foto, vermeld de juiste locatie en geef dit door 

aan de medewerkers van het UiTloket. Zij zullen de bevoegde diensten 

inlichten zodat op een zo kort mogelijke tijd alles kan hersteld worden.

Volgende fiets- en wandelnetwerken zijn verkrijgbaar aan het 

UiTloket:  
 Oost-Vlaanderen: 

• Fietsnooppuntennetwerk: Meetjesland (nieuwe uitgave),  

 Gent en omgeving

• Fietsroutes: Drongengoed, De kreken spreken,  

 De Lieve vertelt, Woestijneroute; Nevelland

• Wandelknooppuntennetwerk: Meetjeslandse bossen,

 Meetjeslandse kreken

• Wandelroutes: Bladelin, Oude Kalevallei, Poekekasteel, Hoge Wal,  

 Slodderspook

• Mountainbike: Box Meetjesland (4 routes), Maldegemse KAM

 West-Vlaanderen

• Fietsnooppuntennetwerk: Brugs Ommeland (nieuwe uitgave)

• Fietsroutes: Maerlantroute, Beverhoutsroute

• Wandelknooppuntennetwerk: Het Zwin

• Wandelroutes: Ryckevelde, Beverhoutsveld

 Zeeuws-Vlaanderen

• Fietsnooppuntennetwerk: Zeeland Zuid

• Fietsroutes: Zwinroute, Maagd van Gent  

Info
 050 72 86 22 | UiTloket

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem

 uit@maldegem.be
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Het oorlogsgeweld in zoveel landen 

in de wereld dwingt massa’s mensen 

hun land te ontvluchten. Sommigen 

riskeren zowaar hun leven, trotseren 

onmenselijke psychische en fysieke  

pijn om tot in ons land te raken. 

Onze reporter trok dit keer op pad om 

enkele vluchtelingen die in Maldegem 

onderdak kregen, beter te leren kennen. 

Benieuwd hoe zij aankijken tegen onze 

(westerse) wereld, onze gemeente en de 

mensen van bij ons. Het Lokaal Opvang 

Initiatief van het OCMW Maldegem heeft 

momenteel 69 opvangplaatsen op 8 

locaties. Reporter M. kwam in contact met 

2 jonge vluchtelingen uit Syrië.

Interview met 2 Syrische mannen: Housam 

Alkhlef (24-jarige onderwijzer) en Ziad Aldiab 

(32-jarige groenteteler en marktverkoper)

Housam en Ziad , jullie zijn als neef (H) 

en oom (Z) samen uit Syrië naar België 

gekomen. Hoe zijn jullie in Maldegem 

terecht gekomen?

Wij komen uit een dorp, Idleb, op 20 km 

van Aleppo. De vreselijke oorlogstoestand 

in Syrië en de talrijke terroristische 

groeperingen die overal soldaten willen 

ronselen hebben ons doen vluchten uit ons 

land. Het was dit of gedwongen soldaat/

terrorist worden en ons leven riskeren. 

Tot voor de revolutie hadden wij een 

goed, rustig leven in Syrië. Nu zijn wij daar 

nergens meer veilig en met pijn in ons hart 

hebben wij onze familie verlaten. 

(Ziad) Ik ben getrouwd en heb mijn vrouw 

Anfal en dochter en 3 zoontjes moeten 

achterlaten. De reis naar hier was veel 

te gevaarlijk om hen mee te nemen, ze 

zouden het misschien niet overleefd 

hebben. Dat kan ik niet op mijn geweten 

hebben, maar ik mis hen heel erg.

(Housam) Ik ben de oudste zoon in een 

gezin met 4 kinderen. Ik studeerde 3 jaar 

aan de universiteit in Homs en 1 jaar in 

Aleppo voor leraar Engels. Intussen werkte 

ik er als leraar Engels in een Lagere School, 

voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De laatste 

tijd werd het te gevaarlijk om les te geven, 

veel scholen sloten hun deuren en ik heb 

nu geen uitzicht op een toekomst als leraar 

in Syrië. Met mijn oom Ziad vluchtte ik naar 

Europa . De reis ging per boot via Samos 

naar Athene, dan via Macedonië en Servië 

naar Hongarije en tenslotte met de auto 

van Oostenrijk naar België. We verbleven 

1 week in Brussel en werden van daaruit 

naar Maldegem gestuurd.

Zijn jullie tevreden met de huisvesting 

en hoe verlopen jullie contacten met de 

sociale werkers van het OCMW?

We zijn heel dankbaar voor wat we hier 

krijgen. België is een mooi en goed land 

voor ons. Onze kamers zijn perfect; wij 

vragen niet meer. Het OCMW en vooral 

Kay, Quirien en de andere sociale werkers 

helpen ons op een vriendelijke manier  

om hier onze weg te vinden en proberen  

te integreren.

Hoe ziet jullie dagindeling er ongeveer uit?

Vier voormiddagen per week gaan we met 

de bus naar Brugge om Nederlands te 

leren. Elke namiddag gaan we om beurt 

2 uur als vrijwilliger helpen in het nieuw 

rustoord. We helpen er de verplegers met 

allerlei taken voor de oudere senioren. 

Ondertussen kunnen we ook daar ons 

Nederlands oefenen. Wij doen dit heel 

graag, het is slechts een kleine wederdienst 

voor wat wij hier krijgen…

Wat zijn jullie dromen voor de nabije 

toekomst?

(Ziad) Ik hoop dat mijn vrouw en kinderen 

mij mogen nareizen. Ze zijn nu veilig bij 

mijn broer in Syrië, maar we missen elkaar 

heel erg. Ik wil hier graag een job zoeken 

om in het onderhoud van mijn eigen gezin 

te voorzien, maar zodra de oorlog in Syrië 

voorbij is en het er weer veilig is, wil ik liefst 

terug naar mijn land.

(Housam) Met mijn diploma van leraar wil 

ik van mijn verblijf hier gebruik maken 

om zoveel mogelijk bij te studeren. Ik 

studeer elke dag om het Nederlands zo 

goed mogelijk te praten en schrijven. 

Dat lukt goed. Graag zou ik nog mijn 

kennis van de Engelse taal verbeteren . 

Mijn droom is om aan een universiteit of 

Hogeschool hier verder talen te studeren. 

Het onderwijssysteem in België is zoveel 

beter dan bij ons. Hier gaan kindjes al naar 

school vanaf 3 jaar, bij ons pas vanaf 6 

jaar. De lessen Nederlands die wij volgen 

zijn zeer goed en gestructureerd. Met een 

hoger diploma van Bachelor of Master 

Engels en Nederlands zou ik later als 

een bekwamer leraar naar Syrië kunnen 

teruggaan. Mijn vader zou heel trots zijn 

op mij, hij is zelf leraar Arabisch…

Hoe kijken jullie naar onze 

leefgewoonten en cultuur en hoe  

zien jullie ons?

(Ziad) De mensen zijn echt heel vriendelijk, 

zeker als ik ze in jullie taal probeer aan 

te spreken. We zijn erg dankbaar voor 

wat jullie voor ons doen. Familie en 

vriendschap zijn belangrijke waarden voor 

ons in Syrië. Housam knikt instemmend: 

België is voor mij het perfecte land: rustig, 

veilig en mooi. Brugge is voor mij de 

mooiste stad. Ook veel bomen en groen 

hier. Maar jullie levensstandaard is wel veel 

hoger dan bij ons. Het zou heel moeilijk 

zijn om met ons inkomen hier een huis te 

huren of kopen. Ook jullie eetgewoonten 

verschillen nogal van de onze, wij hebben 

niet zo’n vaste uren om te ete n en eten 

meer met de vingers, dus kijken we goed 

hoe jullie eten met mes en vork om niet 

onbeleefd over te komen. Net als mijn 

Palestijnse vriend Talab vind ik het ook wel 

een beetje vreemd dat getrouwde koppels 

hier niet zoveel kinderen hebben als  

bij ons… 

Housam en Ziad, dank je wel voor dit 

hartelijk gesprek. Hopelijk komt er 

LOI: Lokaal Opvang Initiatief

ASIELZOEKERS EN 
VLUCHTELINGEN IN MALDEGEM

Wij zijn erg dankbaar  
voor wat jullie voor 

ons doen.

Housam en Ziad

>>
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vlug een eind aan de oorlog Syrië en 

kunnen jullie opnieuw verenigd worden 

met jullie familie . Ondertussen hoop 

ik dat jouw droom om in België nog 

een diploma te halen ook mag vervuld 

worden, Housam. 

Vervolg van dit interview met Taleb kan je 

lezen op www.ocmwmaldegem.be.

Info
 050 72 72 10 | OCMW

  www.ocmwmaldegem.be

Eco-driving

TIPS VOOR ECONOMISCH  
EN ECOLOGISCH AUTORIJDEN

Eco-driving is een nieuwe manier van autorijden. Het 

uitgangspunt daarbij is dat er brandstof wordt bespaard  

en zodoende ook de CO2-uitstoot en andere emissies worden 

beperkt. Goed voor het milieu dus! Bovendien zorgt eco-

driving er voor dat door defensief en anticiperend te  

rijden de verkeersveiligheid verhoogt.

Dus als je de principes van eco-driving volgt, gebruik je je 

motor efficiënt. Je bespaart gemiddeld 10 % brandstof, wat 

neerkomt op zo’n 150 euro per jaar. Sommige chauffeurs 

besparen zelfs tot 30 %!

Hieronder enkele tips:

1. Schakel tijdig naar een hogere versnelling. Schakelen doe 

je best bij een toerental dat lager is dan 2500 toeren bij 

benzinemotoren en 2000 toeren bij dieselmotoren.

2. Rij zo veel mogelijk met een constante snelheid. Indien mogelijk 

maak gebruik van de cruise control – boordcomputer

3. Volg de verkeersstroom en anticipeer op wat voor je gebeurt. 

Houd voldoende afstand ten opzichte van je voorligger. Zo 

vermijd je dat je sterk moet remmen wanneer je voorganger 

remt. Dat is bovendien goed voor de verkeersveiligheid.

4. Laat tijdig gas los, wanneer je een kruispunt, verkeerslicht, enz. 

nadert. De brandstoftoevoer naar de motor wordt onderbroken 

en het verbruik is 0,0 liter. Dit onderbreken is mogelijk omdat 

de motor dan via de wielen wordt aangedreven, en de motor 

zichzelf dus niet ‘draaiende’ hoeft te houden, zoals dat bij 

stationair draaien of ‘in neutraal rijden’ wel het geval is.

5. Rem op de motor. Laat hierbij de motor zo lang mogelijk in 

dezelfde versnelling zonder koppeling in te drukken. De meeste 

moderne motoren sluiten automatisch de brandstoftoevoer af 

zodra je het gaspedaal loslaat.

6. Rij rustig! Bij snelheden boven 100 km/u is de snelheid de 

cruciale factor voor het brandstofverbruik.

7. Hou de bandenspanning in de gaten. Controleer daarom 

maandelijks de spanning. Te weinig spanning zorgt ervoor dat je 

significant meer brandstof gaat verbruiken en de banden sneller 

gaan slijten.

8. Spring zuinig om met airco. Een open raam bij een hoge 

snelheid geeft tot 5% meer brandstofverbruik, airco zelfs 10% 

meer.

9. Vermijd overtollig gewicht. Plaats fietsen bij voorkeur op 

een rek achteraan het voertuig en verwijder bagagerekken 

en skiboxen als je ze niet gebruikt. Ze zorgen voor een extra 

brandstofverbruik tot 30%.

10. Zet de motor af, ook af bij korte stops. Zoals bij een 

openstaande brug, bij een spoorwegovergang, in de file, 

wanneer u iemand afhaalt, enz. Start u weer, doe dit dan zonder 

gas te geven. Vanaf dat je ongeveer 30 seconden moet wachten 

loont het de moeite om de motor af te zetten.

11.Hou je brandstofverbruik bij.  

Info
  www.mobimix.be/rijgedrag - ecodriving.ecolife.be

Housam, Ziad & Talab

Het Lokaal Opvang Initiatief

MALDEGEM IS EEN  
WARME GEMEENTE
De opvang van kandidaat-asielzoekers in Maldegem 

kadert niet alleen in de uitvoering van de verplichtingen 

opgelegd door de federale overheid. Het is in onze 

gemeente ook een bewuste keuze omdat we een warme 

gemeente willen zijn. Een gemeente die haar solidariteit 

betuigt, niet alleen in woorden, maar ook in daden.

Momenteel worden er kandidaat-asielzoekers opgevangen 

in een lokaal opvanginitiatief op acht locaties. In de loop van 

de maand maart werden twee bijkomende woningen  in 

gebruik genomen. Daar zullen nog eens een tiental mensen 

ondergebracht worden in uitvoering van het federaal 

opgelegde spreidingsplan.

Om een kwaliteitsvolle opvang te kunnen blijven verzekeren 

werd het team maatschappelijk werk(st)ers uitgebreid met één 

voltijds medewerker zodat momenteel vier mensen instaan 

voor de begeleiding. 

Binnen het team werd bovendien iemand vrijgesteld om 

specifiek 

• te kunnen inzetten op de organisatie van taallessen en 

vorming;

• werk te maken van verdere en doorgedreven samenwerking 

met de Maldegemse scholen

• vorm te geven aan het vrijwilligerswerk en de zinvolle 

tijdsbesteding van de kandidaat-asielzoekers 

Bij vragen kan je altijd contact opnemen met:

Leen De Clercq (Hoofdmaatschappelijk werkster): 050 72 72 41

Koen Cromheecke (Hoofd van de sociale dienst): 050 72 72 35

Of op het algemeen nummer van het OCMW: 050 72 72 10

Al de nodige informatie omtrent de werking van ons LOI kan je 

vinden op onze vernieuwde website.  

Info
 050 72 72 10 | OCMW

  www.ocmwmaldegem.be
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Oxfam sportief  steunen.

DO IT FOR OXFAM!
Zondagssporter of topatleet, verleg je grenzen 
en steun de projecten van Oxfam wererldwijd. 
Doe mee met vrienden, familie of collega’s. De 
uitdagingen die Oxfam-Solidariteit voorstelt, 
slepen je mee in een buitengewoon solidair  
en sportief avontuur.

Zaterdag 14 mei 2016

Oxfam Peacewalker
Maak kennis met Oxfam Peacewalker, de nieuwe sportieve en 

solidaire uitdaging van Oxfam. Deze pittige tocht van 42 kilometer 

op een historisch parcours loopt door de Westhoek. Overtuig drie 

dappere vrienden, collega’s of familieleden en zamel minstens 750 

euro in voor mensen in conflictgebieden wereldwijd. Een mooi 

eerbetoon voor de vele burgers en soldaten die in deze streek het 

leven lieten na de Eerste Wereldoorlog.

Zondag 29 mei 2016

20 kilometer door Brussel
Loop je op 29 mei 2016 graag de 20 km door Brussel? Maak er dan 

zowel een sportieve als solidaire uitdaging van. Sluit je aan bij het 

team “Oxfam Unlimited” en schenk je sponsorgeld (minimum € 75) 

aan Oxfam.   

Info
 050 72 89 51 | Dienst Noord-Zuid

 noordzuiddienst@maldegem.be

  www.oxfamsol.be/nl/20km

  www.oxfampeacewalker.be 
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Sportelen =  
samen genieten van sport

MEETJESLANDSE 
SPORTELDAG  
VOOR 50+
Op dinsdag 3 mei is Waarschoot sportelhoofdstad 

van het Meetjesland. Die dag organiseren de 

gemeentelijke Sportdienst en de Burensportdienst 

Meetjesland een sportieve dag voor actieve en 

minder actieve 50-plussers. Sportelen, da’s  

samen genieten van sport en van het leven! 

Gevarieerd programma
Het programma zal er net zoals vorig jaar mooi en 

gevarieerd uitzien. Je kunt proeven van krolf, kubb, 

badminton, yoga, curvebowl, netbal, tai chi, pilates, 

lijndans, wandelen, fietsen en nog veel meer. Je 

kunt ook je fysieke paraatheid testen tijdens de 

BLOSO-fittest. Een sportelteam van Sport Vlaanderen 

onderwerpt je op een fijne en aangename manier  

aan zeven lichaamsmetingen, vier motorische tests  

en één uithoudingstest. 

Praktisch 
Alle activiteiten gaan door tussen 9.40 en 15.40 uur. 

Tijdens de middag kan je kiezen voor een eigen 

lunchpakket, een heerlijke koude schotel of een 

broodje. We sluiten deze sportieve dag af met gratis 

taart en koffie.

Een volledige dag sportelen kost € 6, een halve dag  

€ 4. Er is gratis busvervoer vanuit Maldegem voorzien. 

Deelnemende sportdiensten zijn Maldegem, 

Waarschoot, Lovendegem, Zomergem, Evergem, 

Zelzate, Knesselare, Sint-Laureins, Eeklo,  

Kaprijke en Assenede.  

info en inschrijven 
 050 72 89 70 | Sportdienst 

  sporthal MEOS 

 sportdienst@maldegem.be

Omleiding in Spanjaardshoek tot en met juli 2016 

GEFASEERDE WERKEN AAN  
NUTSLEIDINGEN DOOR  
DE WATERGROEP
Vanaf maandag 7 maart 2016 startte de Watergroep met de vernieuwing van de nutsleidingen ter hoogte van de 

Spanjaardshoek en zal het doorgaand verkeer per fase een omleiding moeten volgen. Deze werken zijn een gevolg  

van de geplande wegenis- en rioleringswerken in opdracht van de gemeente Maldegem en Aquafin die van start  

gaan omstreeks eind 2016.

In de eerste fase van de werken tussen Middelleen 

en het kruispunt met Verbranden Bos, wordt tijdelijk 

éénrichtingsverkeer ingevoerd komende uit de richting van 

Adegem-Dorp naar Kruipuit. Het verkeer in de andere richting 

volgt de omleiding via Verbranden Bos, Kallestraat, tot aan  

de Spanjaardshoek.

In de tweede fase (vanaf april) van aan Verbranden Bos 7 tot en 

met het kruispunt Kruisken/Spanjaardshoek en het Kruisken 

tot aan Windvang, wordt de werkzone afgesloten door 

middel van kleine omleidingen. Bij de werkzaamheden op het 

kruispunt wordt er gewerkt met rode lichten.

In de derde fase (mei-juni) tussen kruispunt Verbranden Bos 

en kruispunt Heulendonk/Heulendonk en de vierde fase (juni-

juli), tussen kruispunt Heulendonk/Heulendonk en kruispunt 

Kleemputte, zal éénrichtingsverkeer gelden voor het verkeer 

komende uit de richting van Adegem-Dorp naar Kruipuit. 

Verkeer uit de andere richting zal de omleiding via Onderdijke, 

Gentweg tot aan Verbranden Bos moeten volgen.

Wie niet noodzakelijk via de Spanjaardshoek moet rijden,  

wordt geadviseerd te rijden via N9 – R43 (ring Eeklo) – kop van de 

vaart – Veldekens.

Opgelet: bij ongunstige weersomstandigheden en andere 

onvoorziene omstandigheden kan de bovenstaande planning  

nog wijzigen.   

Info
 050 72 86 10 | Dienst Infrastructuur

 infrastructuur@maldegem.be
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woe 30/03/16 

Toneelvoorstelling  
“Boer zocht Vrouw”
van 20.00 tot 22.30 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 
16/B, 9991 Adegem
Meer info: Bedrijfsgilde Maldegem, 
0478 65 83 54

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, 050 72 86 28
 

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

van 01/04/16 tot 31/05/16

Fototentoonstelling Studio ‘74
Openingsuren CC Den Hoogen Pad
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 
16/B, 9991 Adegem
Meer info: Johan De Smet,  
fa849692@skynet.be, 050 71 45 81

za 02/04/16 

Clubwerking Maldegem
van 10.00 tot 12.00 uur
Meer info: Vrije Tijd vzw Oranje,  
vrijetijd@oranje.be, 050 47 25 90

zo 03/04/16 

Natuur-en 
landschapswandeling in  
en rond het Maldegemveld
van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Krakeelparking - Drongengoed - 
Maldegem, Krakeelweg 11, 9990 Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-Knesselare, 
webmaster@natuurpuntmaldegemknesselare.be, 
0474 64 23 23

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,  
050 72 86 26
 

Schaaknamiddag
om 13.30 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
 

Filmnamiddag  
‘I’m not scared’
om 14.00 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

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
 

di 05/04/16 

Brunchtijd
van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Sporthal Van Cauteren,  
Bloemestraat 13, 9990 Maldegem
Meer info: Jeugddienst Maldegem,  
050 72 86 26
 

Word speeltuinarchitect
van 14.00 tot 16.30 uur
Waar: Sporthal Van Cauteren,  
Bloemestraat 13, 9990 Maldegem
Meer info: Jeugddienst Maldegem,  
050 72 86 26

van 05/04/16 tot 08/04/16 

Ponykamp i.s.m  
Manège Equifun
van 10.00 tot 17.00 uur, vrij van 10.00 tot 18.30 uur
Waar: Manège Equifun,  
Zwepe 9A, 9991 Adegem
Meer info: Sportdienst Maldegem

woe 06/04/16 

Jeugdfilm - Home
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

van 06/04/16 tot 08/04/16 

Omnigrabbelsport 
3-daagse
Waar: Sporthal MEOS,  
Bloemestraat 36/D, 9990 Maldegem
Meer info: Sportdienst Maldegem

do 07/04/16 

Onderwaterleven
van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: Sporthal Van Cauteren,  
Bloemestraat 13, 9990 Maldegem
Meer info: Jeugddienst Maldegem,  
050 72 86 26 
 

Voordracht ‘Wettelijke  
en financiële maatregelen  
in de thuiszorg’
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 Maldegem
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Begraafplaatsen worden parkbegraafplaatsen

WERKEN OP DE GEMEENTELIJKE  
BEGRAAFPLAATSEN

Door het decreet duurzaam gebruik van 

pesticiden geldt vanaf 1 januari 2015 

een totaal verbod op het gebruik van 

pesticiden op openbaar domein. Hierbij 

kiest de gemeente voor de inrichting 

van het openbaar domein zoveel als 

mogelijk voor duurzaam, gemakkelijk te 

onderhouden en streekeigen plantgoed. 

Het ingroenen van de begraafplaatsen 

past dan ook in deze visie.

Door het ingroenen ontstaat er een 

verzorgd groenlandschap dat op een 

ecologische en milieuvriendelijk 

manier kan onderhouden worden. 

Bovendien stimuleert dit de biodiversiteit 

en het natuurgevoel. Zo bieden we een 

aangenaam alternatief voor de schrale 

zandvlaktes op de begraafplaatsen. Ook 

naar toegankelijkheid toe zijn de effen 

graspaden een grote stap vooruit en het is 

ook properder voor de bezoeker.

Het plaatsen van eigen beplanting wordt 

enkel nog in pot op de zerk getolereerd. 

Vanaf januari 2016 zullen alle beplantingen 

en bloembakken buiten de concessie 

worden verwijderd. De betrokken 

nabestaanden worden tijdig op de hoogte 

gebracht van de timing. 

Met deze maatregelen wensen we 

tegen 2017 een groenere, verzorgde 

afscheidsruimte te creëren waar iedereen 

in alle rust en sereniteit kan vertoeven, 

waar we onze dierbaren op al onze 

begraafplaatsen een laatste rustplaats 

kunnen aanbieden.   

Info
 050 72 86 07 | Groendienst

 050 72 89 43 | Burgerzaken

 Nico.willemarck@maldegem.be

 Veronique.blondeel@maldegem.be

Begraafplaats Kleit
Ontknekelen volle grondsgraven 

De Groendienst start na Pasen 

met het ontknekelen van 19 

volle grondsgraven op de nieuwe 

begraafplaats en 5 volle grondsgraven 

op de oude begraafplaats van Kleit. 

Op hetzelfde moment wordt 

de bestaande padenstructuur 

toegankelijker gemaakt door 

het verbreden van het bestaand 

wandelpad en de heraanleg van het 

looppad naar het centraal monument.

Tijdens deze werken is de 

begraafplaats niet toegankelijk.   

Begraafplaatsen 
Middelburg en Donk
De nabestaanden zullen uitgenodigd 

worden naar een infovergadering over 

het ingroenen  in november 2016.   

Begraafplaats Adegem
De bloembakken die geplaatst 

werden voor de grafzerk moeten voor 

30 november 2016 verwijderd worden. 

Daarna worden deze bloembakken 

eigendom van de gemeente.   
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Wandelen Eeklo
van 13.30 tot 17.00 uur
Waar: Parking zwembad Maldegem, 
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info: Neos Maldegem, 050 71 35 20

Vr 08/04/16

Lentefeest
Waar: Zaal de Poermolen,  
Paardenkerkhof, Maldegem
Meer info: KVLV Donk, 050 71 59 59

za 09/04/16 

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

Oliebollenwandeling  
naar Doel
om 13.30 uur
Waar: vertrek aan Oud Sint-Jozef
Meer info: de Smokkelaars,  
freddyderycke@gmail.com

zo 10/04/16 

Gents Madrigaalkoor -  
Ein Deutches Requiem  
van Brahms
om 15.00 uur
Waar: Sint-Adrianuskerk, Adegem-Dorp zn, 
9991 Adegem
Meer info: CC Den Hoogen Pad, 
cultureelcentrum@maldegem.be, 050 71 00 21
 

KSK Maldegem - Melsele
om 15.00 uur
Waar: Maurice De Waele Stadion,  
Kleine Warmestraat 15, 9990 Maldegem
Meer info: KSK Maldegem,  
kskmaldegem@telenet.be

ma 11/04/16  
tot do 14/04/16 

PC-lessen
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

ma 11/04/16 

Digidokter 
Gratis en degelijke software
van 19.30 tot 21.30 uur
Waar: Bibliotheek Maldegem, 
Schouwburgplaats 3-5, 9990 Maldegem
Meer info: Vormingplus Gent-Eeklo
 

Naailes voor beginners
Waar: Zaal de Poermolen,  
Paardenkerkhof, Maldegem
Meer info: KVLV Donk, 050 71 59 59

 di 12/04/16 

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

woe 13/04/16 

Buitenspeeldag
van 13.00 tot 17.00 uur
Waar: Jeugdlokalen Piramide,  
Gidsenlaan zn, 9990 Maldegem
Meer info: jeugddienst@maldegem.be,  
050 72 86 28
 

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

do 14/04/16 

Voordracht “Je veiligheid  
en privacy online”
van 19.30 tot 22.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef 
Maldegem, Mevr. Courtmanslaan 92,  
9990 Maldegem
Meer info: Vormingplus Gent-Eeklo

vrij 15/04/16 

Ygor uit Poperinge 
30 februari
om 20.30 uur
Waar: Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16/B, 
9991 Adegem
Meer info: CC Den Hoogen Pad, 
cultureelcentrum@maldegem.be, 050 71 00 21

Algemene quiz FC Kleit
van 19.00 tot 22.00 uur
Waar: Voetbalclub FC Kleit,  
Hoge Branddreef z/nr, 9990 Maldegem

za 16/04/2016

Culinaire uitstap naar Beesel
om 9.15 uur
Waar: vertrek aan Oud Sint-Jozef
Meer info: de Smokkelaars,  
johan.maenhout1@telenet.be
 

Nut & Vermaak in concert: 
Ciné Royal
om 19.30 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem Dorp 16/B, 9991 Adegem
Meer info: Nut en Vermaak,  
info@nutenvermaakmaldegem.be, 050 71 62 72

ma 18/04/16 

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, centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
050 40 39 22
 

Bingo
om 14.00 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
 

Je foto’s beheren  
en delen op het web
van 19.30 tot 22.00 uur
Waar: Bibliotheek Maldegem, 
Schouwburgplaats 3-5, 9990 Maldegem
Meer info: Vormingplus Gent-Eeklo
 

Naailes voor beginners
Waar: Zaal de Poermolen, Paardenkerkhof, 
Maldegem
Meer info: KVLV Donk, 050 71 59 59

di 19/04/16 

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, 050 40 93 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be
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woe 20/04/16 

Grenstocht
van 13.00 tot 18.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: wtc maldegem vzw, guido.
willemarck@skynet.be, 0497 12 25 54
 

Hoe een burn-out voorkomen?
van 19.30 tot 21.30 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16/B, 
9991 Adegem

do 21/04/16 

Daguitstap Brussel
van 08:00 tot 18.00 uur
Waar: Parking zwembad Maldegem, 
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info: Neos Maldegem
 

Digidokter - Online 
communicatie-apps  
(Skype, Snapchat, WhatsApp)
van 19.30 tot 22.00 uur
Waar: Bibliotheek Maldegem, 
Schouwburgplaats 3-5, 9990 Maldegem
Meer info: Vormingplus Gent-Eeklo
 

Bloemschikken “Lente”
Waar: Zaal de Poermolen, Paardenkerkhof, 
Maldegem
Meer info: KVLV Donk, 050 71 59 59

vrij 22/04/16 

Zangnamiddag
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, centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
050 40 39 22

za 23/04/16 

The Sound of Film-Music
om 20.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 
16/B, 9991 Adegem
Meer info: els.vanhulle1@telenet.be

za 23/04/16  
en zo 24/04/16 

Jeugdtornooi  
KSK Maldegem
om 09.00 uur
Waar: Maurice De Waele Stadion,  
Kleine Warmestraat 15, 9990 Maldegem
Meer info: KSK Maldegem,  
kskmaldegem@telenet.be

ma 25/04/16 

Filmnamiddag  
‘The pursuit  
of happiness’
om 14.00 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
 

Je foto’s beheren  
en delen op het web
van 19.30 tot 22.00 uur
Waar: Bibliotheek Maldegem, 
Schouwburgplaats 3-5, 9990 Maldegem
Meer info: Vormingplus Gent-Eeklo

di 26/04/16 

Voordracht: “De ziekte  
van Parkinson”
van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 50 Actief Maldegem & Lokaal 
Dienstencentrum Oud Sint Jozef
 

Lentewandeling
om 13.30 uur
Waar: GROT van Maldegem-Kleit,  
Lieve-vrouwedreef 16, 9990 Maldegem

woe 27/04/16 

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

do 28/04/16 

Namiddagfietstocht
van 13.30 tot 17.00 uur
Waar: Parking zwembad Maldegem, 
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info: Neos Maldegem, 050 71 35 20

vrij 29/04/16 

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

WAK - Tentoonstellingsmatch  
@ Vierklaver
van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: vzw De Vierklaver, Lenen 7,  
9991 Adegem
Meer info: Inge.Dewaegenaere@de-vierklaver.be
 

WAK - OPENINGSMATCH
om 19.00 uur
Waar: Gemeentehuis, Marktstraat 7,  
9990 Maldegem 
Meer info: Cultuurdienst,  
cultuurdienst@maldegem.be, 050 72 89 79
 

WAK - Christian Mendoza 
Group in concert
om 20.30 uur
Waar: Huis Wallyn, Marktstraat 10, 
9990 Maldegem
Meer info: The Friday Night Blasters,  
willem.lippens@telenet.be
29 april 2016
 

Film – 12 years a slave
om 20.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: noordzuiddienst@maldegem.be

van 29/04/16 tot 07/05/16 

WAK - Expo Afgestudeerden 
Cum Laude @ KUMA-kapel
Openingsuren op www.academiekuma.be
Waar: KUMA (kapel) - Kunstacademie 
Maldegem, Mevr. Courtmanslaan 82,  
9990 Maldegem
Meer info: KUMA (kapel) - Kunstacademie 
Maldegem, kunstacademie@maldegem.be, 
050 72 89 50
 

WAK - Open Ateliers @ KUMA 
Openingsuren op www.academiekuma.be
Waar: KUMA (kapel) - Kunstacademie 
Maldegem, Mevr. Courtmanslaan 82,  
9990 Maldegem
Meer info: KUMA (kapel) - Kunstacademie 
Maldegem, kunstacademie@maldegem.be, 
050 72 89 50
 

WAK - M’Aquarellen @bib
Openingsuren Bibliotheek 
Waar: Bibliotheek, Schouwburgplaatst 3 – 5, 
9990 Maldegem 
Meer info: Bibliotheek, 050 72 89 71



16  |  MALDEGEM MAGAZINE

Kon. Kat. Fanfare & Drumband Nut  
en Vermaak Maldegem in concert

CINE ROYAL
Cine Royal: dé bioscoop van Maldegem, waar velen zeer mooie 
herinneringen aan hebben en wellicht nog met hun lief naar de 
film zijn geweest. Nut & Vermaak had geen betere naam voor hun 
voorjaarsconcert kunnen bedenken, want zij brengen een avond vol 
filmmuziek van vroeger en nu. Dit alles onder leiding van dirigent 
Pieter De Laere en spreekstalmeester Benjamin Sercu. Ook het 
jeugdorkest onder leiding van dirigent Kylian Van Canneyt en de 
drumband onder leiding van instructeur Kris Van Canneyt tekenen 
present. Een niet te missen concert dus!  

De UiTtip van fijnproever MARTINE!
Profiel-ID:
naam: Martine | familienaam: Vermeulen geboortejaar: 1964 | woonplaats: Veldekens | 
burgerlijke stand: gehuwd met Patriek en moeder van Steven (29) en Pieter (27) | beroep: bediende 
Houdt van: lekker eten, weekendje weg, KVLV, creatief bezig zijn, knutselen | Verzamelt: ditjes en 
datjes | Vrijetijds-DNA: snoept graag van het culturele aanbod en houdt van populaire concerten en 
voorstellingen, stadsfestivals en rommelmarkten. Ze maakt regelmatig reisjes en uitstapjes, maakt 
graag ritjes met paard en koets en is fervent beoefenaar van niet-artistieke, creatieve hobby’s. Ze is 
actief in KVLV en houdt ervan zich te ontspannen in de natuur.  
Ben je net als Martine een fijnproever?  
Ontdek meer UiTtips op www.uitinmaldegem.be
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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, centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
050 40 39 22
 

Petanque
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,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be, 050 40 39 22
 

Pilates
van 19.30 tot 20.30 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: Sportdienst Maldegem
 

Bounce Aerobic
van 20.30 tot 21.30 uur
Waar: Sporthal MEOS,  
Bloemestraat 36/D, 9990 Maldegem
Meer info: Sportdienst Maldegem

vrijdag 
Fatburner
van 19.30 tot 20.30 uur
Waar: Sporthal MEOS, Spiegelzaal, 
Bloemestraat 36/D, 9990 Maldegem
Meer info: Sportdienst Maldegem, 
050 72 89 70
 

Tai Chi
van 09.30 tot 11.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: Sportdienst
 

Spelnamiddag
om 14.00 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
 

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, centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
050 40 39 22

 De Maldegemse zwemclub
van 20.00 tot 21:00 uur
Waar: Sint-Annazwembad, Gidsenlaan z/n, 
9990 Maldegem
Meer info: Sint-Annazwembad, 050 71 19 30
 

zaterdag 
kleuterturnen peuters-  
1e kleuterklas
van 10.30 tot 11.30 uur  
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: Sportdienst
 

Trainingscircuit
van 09.30 tot 10.30 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: Sportdienst Maldegem
 

Trainingscircuit
van 10.30 tot 11.30 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: Sportdienst Maldegem 

Praktisch
Wanneer: Zaterdag 16 april om 19.30 uur

Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 

16/B, 9991 Adegem

Tickets:  

€ 10 (VVK) (studenten € 7)  

€ 12 (ADK) (studenten € 9)

Info & reservatie:

 050 71 62 72 

 info@nutenvermaakmaldegem.be

  www.nutenvermaakmaldegem.be

van 29/04/16 tot 08/05/16 

WAK - Kunstmatch  
in het gemeentehuis
Openingsuren gemeentehuis
Waar: Gemeentehuis, Marktstraat 7,  
9990 Maldegem
Meer info: Cultuurdienst,  
cultuurdienst@maldegem.be, 050 72 89 79
 

WAK - Kunst in de etalage
doorlopend
Waar: Diverse locaties in Maldegem-Centrum 
en Adegem-Dorp
Meer info: Cultuurdienst,  
cultuurdienst@maldegem.be, 050 72 89 79

za 30/04/16 

De Riddershow - Pas Geridderd
om 15.00 uur
Waar: Kanunnik Andrieszaal,  
Kloosterstraat, 9992 Middelburg
Meer info: CC Den Hoogen Pad, 
cultureelcentrum@maldegem.be, 050 71 00 21

za 30/04/16  
en zo 01/05/16

Stoomtreinfestival Maldegem 
“The steaming sixties”
van 10.00 tot 18.00 uur
Waar: Stoomcentrum Maldegem,  
Stationsplein 8, 9990 Maldegem
Meer info: Stoomcentrum Maldegem,  
info@stoomcentrum.be, 050 71 68 52
 

WAK - De vrouw die haar man 
doet herbakken
van 19.00 tot 20.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 16/B, 
9991 Adegem
Meer info: www.adegemsvolkstheater.be
 

WAK - Keramiekatelier  
in werking 
van 14.00 tot 18.00 uur
Waar: Keramiekatelier De kletepot, 
Butswervestraat 14, 9990 Maldegem
Meer info: truidecuyper@scarlet.be

 zo 01/05/16 

Finalewedstrijden  
Oost-Vlaanderen Jeugdcup  
Het Nieuwsblad
om 09.00 uur
Waar: Maurice De Waele Stadion,  
Kleine Warmestraat 15, 9990 Maldegem
Meer info: KSK Maldegem,  
kskmaldegem@telenet.be

Wekelijkse activiteiten

maandag 
Voetbalspeeltuin
van 17.30 tot 18.45 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: Sportdienst Maldegem
 

Conditiegym
van 19.30 tot 20.30 uur
Waar: De Papaverschool, Adegem-Dorp z/n,  
9991 Adegem
Meer info: GSF-Adegem,  
karel.de.roo@pandora.be, 050 71 46 70
 

Capoeira
van 19.00 tot 20.30 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: Sportdienst Maldegem
 

Aerobic BBB
van 20.30 tot 21.30 uur 
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: Sportdienst Maldegem
 

Hydrobic
van 19.15 tot 20.00 uur  
Waar: Sint-Annazwembad, Gidsenlaan z/n, 
9990 Maldegem
Meer info: Sportdienst Maldegem
 

dinsdag
Fitgym Ball
van 09.00 tot 10.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: Sportdienst Maldegem
 

Pilates
van 19.00 tot 20.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: Sportdienst Maldegem
 

Yoga
van 20.00 tot 21:00 uur
Waar: Sporthal MEOS,  
Bloemestraat 36 D, 9990 Maldegem
Meer info: Sportdienst Maldegem
 

Fietsen
om 13.30 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

woensdag 
Seniorengym
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, centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
050 40 39 22
 

Sportmix
van 14.00 tot 15.30 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: Sportdienst Maldegem
 

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, centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
050 40 39 22
 

Step/BBB
van 19.00 tot 20.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: Sportdienst Maldegem
 

Zumba
van 20.00 tot 21.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: Sportdienst Maldegem
 

Hydrobic
van 20.45 tot 21.30 uur
Waar: Sint-Annazwembad, Gidsenlaan z/n, 
9990 Maldegem
Meer info: Sportdienst Maldegem
 

Haal meer uit je tablet 
(Android) (niet op 06/04)
van 09.00 tot 11.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef 
Maldegem, Mevr. Courtmanslaan 92,  
9990 Maldegem
Meer info: Vormingplus Gent-Eeklo
 

Pilates lessen
van 19.30 tot 20.45 uur
Waar: Dé Sy-dansstudio,  
Jonge Jansdreef 5b, 9990 Maldegem
Meer info: Jouw Pilates Gent
 

donderdag 
Sportelcircuit
van 09.00 tot 10.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: Sportdienst Maldegem
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5de Week van de Valpreventie van 18 t.e.m. 24 april 2016

Jubileumeditie!
Julia is vooraan tachtig en woont al ruim zestig jaar in haar 

huis. Oost west, thuis best, je ziet de spreuk meteen als je 

haar woonkamer binnenkomt. Ze zit in de zetel met haar been 

op een bankje. “Gevallen, vorige week. Ik viel moeilijk in slaap 

en kreeg slaappillen voorgeschreven. Fijn, ik lag niet meer 

te piekeren tot de zandman passeerde. Jammer dat ik er zo 

draaierig van werd. Ik had dat niet zo in de gaten, tot ik vorige 

week lelijk struikelde. Nog niet goed wakker zeker? Of is het 

toch door die slaappil?”

Helaas is dit verhaal niet uit de lucht gegrepen. Eén op drie 

65-plussers valt. In woonzorgcentra hebben zelfs zo goed als alle 

bewoners een verhoogd valrisico. En niet alleen door slaap- of 

kalmeringspillen. Ook evenwichtsproblemen, een lage bloeddruk, 

slecht zicht, verkeerd schoeisel, onveilig gedrag en een onveilige 

omgeving kunnen een val uitlokken. Hoe meer risicofactoren, hoe 

groter het valrisico.

Op oudere leeftijd kan zo’n val ernstige gevolgen hebben: breuken, 

lichamelijke letsels, valangst, verlies van zelfvertrouwen, depressie, 

sociaal isolement en toegenomen zorgafhankelijkheid. Daarom 

is het belangrijk om valpreventie jaarlijks onder de aandacht 

te brengen. Tijdens de jubileumeditie van de Week van de 

Valpreventie zal in 2016, net zoals in 2015, alle aandacht gevestigd 

worden op slaapmedicatie: ‘Van slaappillen kan je vallen. Praat 

erover met je arts’.

Waarom aandacht voor slaappillen?

In Vlaanderen slaapt ongeveer één derde van de 65-plussers met 

een slaapmiddel. In de woonzorgcentra is dit zelfs de helft van 

de bewoners. De meeste mensen nemen hun slaapmiddel jaren 

en jaren. Langer dan een maand slaappillen gebruiken, heeft 

echter nadelige gevolgen. Je voelt je vaker moe en suf overdag, je 

concentratievermogen daalt, je spieren verslappen, je zicht wordt 

wazig,… Deze nadelen verdubbelen de kans op een valpartij!

Met de campagne ‘Van slaappillen kan je vallen’ willen we dit 

probleem onder de aandacht brengen en de boodschap meegeven 

dat ook zonder slaappillen een goede nachtrust mogelijk is. 

Neem je al geruime tijd slaappillen? Bespreek dan met je arts of 

apotheker of je dit langzaam kan afbouwen en stoppen.

Een belangrijke tip om goed te slapen, is overdag zoveel mogelijk 

actief zijn en bewegen. Lichaamsbeweging is daarenboven de 

beste remedie om valpartijen te voorkomen. “Rust roest” zegt het 

spreekwoord. Probeer daarom regelmatig te wandelen, doe lichte 

huishoudelijke taken of speel met de kleinkinderen. Dagelijks 30 

minuten extra beweging zoals wandelen, joggen, zwemmen of 

fietsen, zal je lichamelijke fitheid én je gezondheid verbeteren. Zo 

daalt je valrisico en slaap je beter! En vergeet niet, hoe jonger je 

start met preventie, hoe lager je valrisico op latere leeftijd.

Doe mee aan de Week van de Valpreventie  

en maak van deze jubileumeditie een echt feest!

Tijdens de Week van de Valpreventie worden gemeentebesturen, 

verenigingen, woonzorgcentra en allerhande organisaties over heel 

Vlaanderen opgeroepen om acties te organiseren die valpreventie 

promoten. Ook in jouw buurt zal er heel wat te beleven zijn.   

Blijf actief met de beweegactiviteiten van 
het Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef:
• Petanque: vanaf april, elke donderdag om 14.00 uur, aan  

 de petanquebanen van het Lokaal Dienstencentrum Oud  

 St. Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92; deelname gratis 

• Fietsnamiddag: vanaf april, elke dinsdag om 13.30 uur,  

 start aan het Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef,  

 Mevrouw Courtmanslaan 92; deelname gratis 

• Yoga: elke vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur, in het lokaal  

 dienstencentrum Oud St. Jozef, Mevrouw Courtmanslaan  

 92; € 2,20 per les (vooraf eerst een 5-beurtenkaart  

 van € 11 aankopen)

• Seniorengym: van 13 april t.e.m. 29 juni, elke woensdag  

 van 14.00 tot 15.00 uur, aan de openlucht fitnesstoestellen  

 aan het WZC Warmhof, Begijnewater 1; € 1,50 per les  

 (vooraf eerst een 5-beurtenkaart van € 7,50 aankopen)

• Stappentellers: in het dienstencentrum kunnen   

 stappentellers ontleend worden.

 Neem ook een kijkje op www.valpreventie.be  

 voor meer informatie en tips.

 

Sociaal huis

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

pensioendiensten in het Sociaal Huis door  

op volgende data:

• RVP (werknemers):  

maandag 11 april van 9.00 uur tot 11.00 uur

• RSVZ (zelfstandigen):  

dinsdag 26 april 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

Slaapmiddelen verdubbelen valpartijen bij ouderen…
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Burgerzaken 

Bevolkingsstatistiek op 31 december 2015
Het bevolkingscijfer in Maldegem stijgt licht
De bevolkingsstatistiek op datum van 31/12/2015 toont ons dat 

het bevolkingsaantal in vergelijking met vorig jaar geen grote 

verschuiving vertoont. Het aantal is met 48 personen toegenomen 

en dit zijn overwegend mannen. Het aantal vrouwen is in 2015 

zelfs verminderd. 

In het bevolkingscijfer zijn de vreemdelingen opgenomen 

die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister en in het 

vreemdelingenregister. Het totaal hiervan bedraagt 753. 

De meeste vreemdelingen in Maldegem komen uit Nederland 

(251), gevolgd door Polen (148), Roemenië (52), Bulgarije (22), 

Frankrijk (21), Litouwen (18), Het aantal asielzoekers is 80 waarvan 

58 mannen en 22 vrouwen. Dit aantal telt niet mee voor de 

berekening van het bevolkingsaantal. Ook bij de vreemdelingen 

en de asielzoekers is de populatie overwegend mannelijk. Het 

aantal gezinnen is dan weer gestegen in vergelijking met vorig jaar. 

Maldegem telt 262 gezinnen meer. Adegem trekt hierin  

het voortouw.  

Totaal aantal inwoners in Groot Maldegem 31/12/2015

Mannen   11749

Vrouwen   11699

Totaal    23448

   

Aantal gezinnen in Groot Maldegem

Maldegem   7108

Adegem   2588

Middelburg   253

Totaal   9949

   

Evolutie van het bevolkingscijfer

Aantal geboorten  206

Aantal overlijdens  223

Natuurlijk saldo  -17

       

Aantal immigraties  1033

Aantal emigraties  968

Migratiesaldo   65

Eindtotaal   +48

   

Statistiek van de vreemdelingen  

opgenomen in het bevolkingsaantal  

 EU  niet EU  

Mannen 320 80 400

Vrouwen 249 104 353

Totaal   753

Aantal inwoners per wijk  

Centrum

Mannen   6352

Vrouwen   6541

Totaal   12893

   

Adegem

Mannen   2719

Vrouwen   2628

Totaal   5347

   

Middelbug

Mannen   284

Vrouwen   298

Totaal   582

   

Kleit

Mannen   1383

Vrouwen   1272

Totaal   2655

Donk

Mannen   515

Vrouwen   480

Totaal   995

Kruipuit

Mannen   496

Vrouwen   480

Totaal   976

Buitenspeeldag op woensdag 13 april wordt gekruid met klimaat

Vrijwilligers gezocht
Inschrijven hoeft niet, kom gewoon af!

Ouders zijn zeker ook welkom, er  

wordt een terras voorzien met drank  

en versnaperingen. 

Wat mag je verwachten: cool 

Buitenspeeldaggadget, reuze 

spelen, volksspelen, schminkstand, 

stoepkrijttekenen, springkastelen  

en zoveel meer!

 

Vrijwilligers gezocht!
Ben jij een enthousiaste ouder, oma, 

opa, neef, nicht, fotograaf, animator… En 

kriebelt het om een handje te helpen op 

onze jeugddag? Je hulp is zeker welkom!

We kunnen veel vrijwilligers gebruiken om 

te helpen grimeren, toezicht houden bij de 

spelen, fotograferen, …

 

Klimaat!
Het gemeentebestuur maakt een 

klimaatactieplan op. Daarom wordt er dit jaar 

extra aandacht besteed aan milieu en klimaat 

tijdens de buitenspeeldag. Er worden 5 extra 

activiteiten toegevoegd die allemaal doorgaan 

in het park:  muziek maken met afval, 

natuurgids vertelt over de kriebelbeestjes 

in het park, bijenhotelletjes maken, de 

eetbare tuin en composteren in de centrale 

composteerplaats in het park.  

Waar?  

Jeugdlokalen Gidsenlaan Sint-Annapark

Wanneer?  

13.00 - 17.00 uur

Prijs: Gratis

Info
 050 72 86 26 | Jeugddienst

 jeugddienst@maldegem.be
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ERFGOEDDAG
Op zondag 24 april is hij er opnieuw: de jaarlijkse Erfgoeddag, 

dé hoogdag voor het culturele erfgoed in Vlaanderen en Brus-

sel. Tijdens deze zestiende editie draait alles rond het thema 

‘Rituelen’. In Maldegem gaan alle activiteiten door op de site 

van Gemeentelijke Dienst Infrastructuur, Bloemestraat 45. Ze 

zijn gratis toegankelijk tussen 10.00 en 18.00 uur. 

Rituelen in het archief
Opendeurdag: Gemeentearchief Maldegem
Erfgoedcomité Maldegem i.s.m. Gemeentearchief Maldegem,

de vrijwilligers van het Gemeentearchief en Welzijnsband

Het Gemeentearchief opent haar deuren. Je kan er het 

heringerichte rolarchief bezoeken. In de leeszaal verneem je  

alles over het wat, hoe en waarom van archiveren:

Demonstratie: De kunst van archiveren 
Aan de hand van steeds terugkerende “rituelen” zoals schonen, 

schiften, inventariseren, scannen, digitaliseren, beschrijven, 

verpakken,... ontdek je  de kunst van het archiveren en alles  

wat daarbij komt kijken.

Expo: Archiefstukken over rituelen
Het gemeentearchief exposeert de meest markante stukken over 

rituelen die het in bewaring heeft.

Toelichting: Verenigingsarchieven in 
permanente bruikleen van het gemeentearchief
Wist je dat je bij het Gemeentearchief terecht kan voor de 

bewaring van het archief van je vereniging? Op Erfgoeddag 

verneem je er alles over.

waar: Bloemestraat 45 – Gemeentearchief

wanneer: van 10.00 – 18.00 uur

GEZOCHT IN  
HET KADER VAN  
ERFGOEDDAG:
Vlaggen en archieven van verenigingen
Het Gemeentearchief is nog op zoek naar divers materiaal 

over het rijke Maldegemse verenigingsleven zoals oude 

foto’s, affiches, prentkaarten, boeken, voorwerpen, vlaggen, 

integrale verenigingsarchieven, … Kan je ons helpen? Heb je 

nuttige adressen? Neem dan contact op met archivaris Erik 

Blomme.

Info
 050 72 86 21 | Gemeentearchief

 erik.blomme@maldegem.be

Aandenkens eerste communie
Ben je bereid een of meerdere aandenkens van jouw of 

van een van je familieleden hun eerste communie ter 

beschikking te stellen van de activiteit van Gezinsbond 

Adegem – zoals herinneringsprentjes, “zantjes”, 

communiefoto’s, feestmenu’s, … .  Neem dan voor 15 april 

contact op met Wilfried Sierens of Dorine De Vlieger.

Info

 wilfriedsierens@hotmail.com

 dorine_devlieger2@yahoo.com

Maldegemse verenigingen 
en hun rituelen
Erfgoedcomité Maldegem i.s.m. verschillende verenigingen  

en Erfgoedcel Meetjesland

Rituelenmarkt
Maldegemse verenigingen pakken uit met foto’s, memorabilia, … 

die refereren aan de rituelen binnen/ van hun vereniging:

• De Raad van Elf – d’ Euzdre Veuze – brengt het verhaal achter 

carnaval: wat is de betekenis van carnaval, ‘een blik achter de 

schermen’ i.s.m. De Soepkiekens, de legende van Rietje Koane 

en zijn kostuums, de prinsenverkiezing en een impressie van 50 

jaar carnaval in Maldegem

• Studentenclub Maldo toont linten, vuile kiels, foto’s van 

‘uitspattingen’, … en zorgt in de namiddag met het zingen van 

een aantal gekende liederen ongetwijfeld voor de nodige animo

• Landelijke Gilde Adegem brengt de Kruisdagen, een aloude 

traditie die nog steeds voortleeft, onder de aandacht

• Heemkundige kring Het Ambacht Maldegem focust op de 

Duikalmanakken van Gezelle als voorloper van het huidige 

scheurkalenders

• Muziekmaatschappijen Nut en Vermaak Maldegem en 

Verenigde Vrienden Adegem blikken terug op hun lange 

bestaansgeschiedenis met foto’s uit de oude doos, oude 

instrumenten, vlaggen… 

• Camera Obscura toont filmpjes van optochten, processies, 

Maldo-cantussen, carnaval, ...

Tentoonstelling: Met vlag en wimpel
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. Op Erfgoeddag plaatsen we dan 

ook een heleboel oude verenigingsvlaggen in de kijker. Vlaggen 

behoren immers tot de verenigings’rituelen’: ze werden/worden 

uitgehangen tijdens feesten en tal van activiteiten of worden 

meegedragen in optochten.

Scanmoment (voor verenigingen)
Voor de gelegenheid haalt Erfgoedcel Meetjesland haar scanner 

boven. Tussen 13.00 en 17.00 uur kunnen kunnen verenigingen  

oude foto’s en documenten met betrekking tot rituelen laten 

scannen. Zo blijven ze bewaard voor komende generaties. 

waar:  Bloemestraat 45 – loods, refter en parking Dienst 

Infrastructuur

wanneer:  van 10.00 – 18.00 uur

Markeren van  
overgangen – 
overgangsrituelen 
Erfgoedcomité Maldegem i.s.m.  Gezinsbond Adegem  

en de KVLV’s van Groot-Maldegem

Tentoonstelling:
De eerste communie toen en nu
De eerste heilige communie, of kortweg eerste communie, is in 

de Rooms-katholieke Kerk de feestelijke gelegenheid dat iemand 

voor het eerst nadert tot de eucharistie. De eerste communie 

maakt deel uit van de initiatiesacramenten (doopsel, eucharistie 

en vormsel). In een kleine tentoonstelling schetst Gezinsbond 

Adegem aan de hand van herinneringsprentjes, communiefoto’s, 

feestmenu’s, … de evolutie van het eerste communiegebeuren.

Filmvertoning:
Kledij tijdens hoogtepunten 
van het kerkelijk jaar
Bij elk sacrament-hoogtepunt binnen het kerkelijk jaar hoort  

een gepaste outfit, vroeger meer dan nu. De verschillende KVLV-

afdelingen van Maldegem wijdden er een paar jaar terug een 

modeshow aan, waarvan op Erfgoeddag de film wordt vertoond.  

Er zullen ook een aantal van deze kledingstukken worden  

tentoon gesteld.

waar: Bloemestraat 45 – loods Dienst Infrastructuur

wanneer: van 10.00 – 18.00 uur

Met dank aan het erfgoedcomité van de gemeentelijke Cultuurraad  

van Maldegem en de tijdelijke werkgroep in het kader van  

Erfgoeddag 2016.

Info
 050 72 89 79 | Cultuurdienst

 cultuurdienst@maldegem.be

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem

   www.maldegem.be/erfgoeddag-2

www.ERFGOEDDAG.BE
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HULPVERLENINGSZONE  
MEETJESLAND 
VERKOOPT
Mercedes 313 CDI 
(Hulpverleningszone Meetjesland - post Aalter) 
– referentie 2015/06/03-Mercedes 313 CDI

Kenmerken: 

• 1e inschrijving: 20/11/2002

• Aard: ingericht als ambulance – geen toestellen inbegrepen, 

• enkel brancard

• Kilometerteller: 220.272 km

• MTM: 3500 kg

• Brandstof: diesel

• Geen geldige keuring

Dit brandweermateriaal wordt verkocht in de staat waarin het 

zich bevindt, inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. 

Als je geïnteresseerd bent, kan je je bod onder gesloten omslag 

sturen naar de voorzitter van HVZ Meetjesland, Sint-Gerolflaan 

12a, 9880 Aalter. In deze omslag vermeld je de referentie en je 

bod, alsook je naam, adres en telefoon- of gsm-nummer. 

De aanbiedingen dienen ten laatste op 21 april 2016 binnen te 

zijn, waarbij de poststempel geldt als bewijs. Aanbiedingen die 

later binnenkomen, komen niet in aanmerking. 

Ford Transit 2500 Turbo Diesel 
(Hulpverleningszone Meetjesland - post Eeklo) 
– referentie 2015/06/03 – Ford Transit 2500

Kenmerken:

• 1e inschrijving: 27/06/1997

• Aard: lichte vrachtwagen – met trekhaak 

• Kilometerteller: 106.855 km

• MTM: 3500 kg

• Brandstof: diesel

• Geen geldige keuring (corrosie koetswerk en draagarmen)  

Info
 0499 53 46 60 | Sgt. Danny Van Landschoot (Ford)

 0476 48 43 12 | Kpl. Benny Van de Vivere (Mercedes)

   HVZ Meetjesland, Sint-Gerolflaan 12/A, 9880 Aalter

Kuma stelt voor 

CHRISTIANE 
VERSTRAETE 
“Ik ben Christiane Verstraete uit Eede en volg tekenles 

Hogere Graad op de KUMA in Maldegem. Nu het vijfde jaar 

reeds en dit met volle goesting. Ik leer er kijken en werken 

met zeer diverse materialen. Recent heb ik mij toegelegd op 

het tekenen met pastelkrijt. Vooral de vormen die ik aantref 

in de natuur en de kleurenrijkdom spreken me aan en geef 

ik weer op papier. De KUMA: ik raad het iedereen aan!”  

Info
 050 72 89 50 | KUMA

  www.maldegem.be/kuma

 Mevr. Courtmanslaan 82, 9990 Maldegem

Academie zoekt huis-
kamers voor concerten 
Voor de ‘Week van de Academies’ is de Academie voor Muziek, Woord 

en Dans op zoek naar muziek- en woordliefhebbers die hun huiskamer 

willen openstellen voor enkele leuke leerlingenconcerten. 

De leerlingen van de Academie trekken op woensdag 27 april 2016 

tussen 19.00 en 21.00 uur de Maldegemse woonkamers rond. Wil 

je dan jouw leefruimte gedurende een halfuur tot drie kwartier ter 

beschikking stellen voor een uniek concert? Registreer je via  

www.aalter.be/weekvandeacademies. Let op, je zou toch een 30-tal 

mensen moeten kunnen ontvangen en liefst een piano in huis hebben. 

Kandidaten voor de huiskamerconcerten krijgen vooraf nog de nodige 

info van de Academie.   

Info
 09 374 36 54 | Academie voor Muziek, Woord en Dans.

  www.aalter.be/weekvandeacademies. 

WAK komt er aan…
Maar liefst 2 miljoen mensen in Vlaanderen en Brussel 

gaan in hun vrije tijd de artistieke toer op: ze schrijven, 

schilderen, acteren, musiceren, zingen en creëren, 

alleen of in groep. Omdat zoveel talent niet achter ge-

sloten deuren mag blijven, staan amateurkunstenaars 

10 dagen in de schijnwerpers tijden de week van de 

amateurkunsten, kortweg de WAK.

Dit jaar loopt de WAK van vrijdag 29 april tot en met 

zondag 8 mei. De 10-daagse staat helemaal in het teken 

van MATCH. Over kunstenaarscollectieven, samenwerking, 

uitdagingen, blind dates, … Over hokjes en grenzen en hoe 

die te doorbreken. Over meedoen, gewoon voor de sport… 

of net niet? Over selectie, battles, wedstrijden, competitie 

en confrontatie. 

In Maldegem staan er heel wat activiteiten op het 

programma. In de uitkalender van dit infomagazine vind 

je er al een paar terug. In de volgende editie verneem 

je er alles over. De opening van de WAK is voorzien op 

vrijdagavond 29 april om 19.00 uur in het gemeentehuis. 

Noteer dit alvast in je agenda.  

Info
 050 72 89 79 | Cultuurdienst

 cultuurdienst@maldegem.be

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem

  www.maldegem.be/week-van-de-amateurkunsten

vu: Bieke Vanlerberghe
Forum voor Amateurkunsten vzw
Abrahamstraat 13, 9000 Gent
ontwerp: www.janenrandoald.be
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Groen onderhoud

Groendienst en Opset vzw  
slaan de handen in elkaar
De gemeentelijke Groendienst, die de machines en de expertise 

heeft voor de uitvoering van grotere, machinale werken laat zich 

bijstaan door de werknemers van Opset vzw, de sociale werkplaats 

van Groep Intro.

Opset vzw stelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  

te werk en begeleidt hen in het versterken van hun vaardigheden 

en competenties met als ultieme doel doorstroom naar de 

reguliere arbeidsmarkt.

Het groenonderhoud dat Opset vzw voor Maldegem uitvoert 

omvat heel wat taken: grasmaaien, hagen scheren, onkruid wieden 

en branden, perken opnetten,… je loopt hen zeker en vast tegen 

het lijf in Maldegem-Centrum, Kleit, Vossenhol, Donk, Middelburg 

en Adegem.

Bij hun onderhoudswerken wordt soms een parkeerverbod 

voorzien. Dit parkeerverbod zorgt er voor dat de ploeg vlot kan 

doorwerken zonder gehinderd te worden door geparkeerde auto’s. 

Zo verlopen de werken sneller en wordt de kans tot beschadiging 

door wegspringende steentjes tot een minimum herleid.  

Info
 050 72 86 07 | groendienst

 infrastructuur@maldegem.be

Jeugdfilm
Home
woensdag 6 april, 14.00 uur

CC Den Hoogen Pad

Een jonge beer uit Peru reist op z’n eentje 

naar Londen, op zoek naar een nieuw leven 

in de stad. Maar het is er helemaal niet zo 

gemakkelijk als hij dacht. Tot hij de familie 

Brown ontmoet.  

Duur: 95 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.

Gents Madrigaalkoor  
o.l.v. Johan Duijck
Ein deutsches  
Requiem - Brahms
zondag 10 april, 15.00 uur 

Sint-Adrianuskerk Adegem

Het Gents Madrigaalkoor onder leiding van 

Johan Duijck brengt in kerk van adegem 

het fantastische Ein deutsches Requiem 

van Johannes Brahms (1833-1897). Je hoeft 

geen kenner van klassieke muziek te zijn 

om stil te worden van deze muzikale parel. 

De door Brahms gecomponeerde versie 

met vierhandige piano (quatre-mains) 

is geen treurmuziek maar biedt troost 

aan wie achterblijft. Het wisselt af tussen 

de monumentale emotie en het meest 

intieme verdriet. Ein deutsches Requiem laat 

niemand onberoerd.  

Met een korte prelude door Stijn De Kesel.

In samenwerking met Orgelpunt Adegem.

Inkom: € 17 (VVK) , € 20 (ADK), € 16 

(KABO), € 14 (-26 & GABO) 

 
 
 

Ygor uit Poperinge 
30 Februari 
vrijdag 15 april, 20.30 uur 

CC Den Hoogen Pad

Ygor is het alter ego van Filip Haeyaert, een 

kleine man uit Poperinge met een blonde 

krullenkop en aardig wat pluimen op z’n 

muts. Hij wisselt hilarische vertellingen af 

met absurde liedjes. Ondertussen is hij 

uitgegroeid tot  een vaste waarde op de 

Vlaamse comedyscène.  

Inkom: € 12 (VVK), € 15 (ADK),  

€ 11 (KABO), € 9 (-26 & GABO)

De Riddershow
Pas geridderd!
zaterdag 30 april, 15.00 uur 

zaal Kanunnik Andries,  

Kloosterstraat zn, 9992 Middelburg

Jan en Marc zijn net tot ridder geslagen. 

Ze popelen om te kunnen strijden, maar 

voor ze het weten staan ze oog in oog met 

geslepen zwaard.

Jan en Marc Breban treden al min of meer 

hun hele leven samen op en brengen 

familievoorstellingen waar iedereen plezier 

aan beleeft: toffe verhalen, visueel en 

fysiek spel voor kinderen en kwinkslagen 

voor ouders en grootouders. Steeds met 

interactieve momenten en stevige porties 

clownerie.  

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

€ 6 (-26 & GABO)

© Ellen Vileyn

Info
 050 71 00 21 | CC Den Hoogen Pad 

 cultureelcentrum@maldegem.be

 Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem

 www.denhoogenpad.be

© Filip Dujardin
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