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inhoud

Samen zorg dragen

Lentekriebels, schoonmaken, 

opruimen en alles proper 

achterlaten: het hoort erbij. Weg 

doen wat overbodig is, selecteren 

en recycleren: dat kunnen we 

perfect in onze eigen gemeente. De 

parkwachters van het recyclagepark helpen jullie daar graag bij. Wij 

hebben ook verschillende compostpaviljoenen, kledingcontainers, 

een filiaal van de kringwinkel en nog veel meer ter beschikking.

Maar opruimen, sorteren en hergebruiken alleen zal niet voldoende 

zijn om de doelstelling van het burgemeestersconvenant te halen: 

de ondertekenaars van dit ambitieuze convenant willen tegen 

2020 maar liefst 20% minder CO2-uitstoot genereren en 20% meer 

herbruikbare energie gebruiken. Dat kunnen we als bestuur niet 

alleen. We zullen al onze krachten moeten bundelen en samen 

werken aan dezelfde doelstelling: een toekomst met respect  

voor ons milieu. 

Verder in dit magazine vinden jullie tal van activiteiten die kaderen 

in ons milieuactieplan. Laat ons elkaar daar ontmoeten, elkaar 

stimuleren en van elkaar leren. Laat ons daar ideeën doorgeven 

die meehelpen om samen zorg te dragen voor een aangename 

leefwereld. Zo kunnen we alles netjes en proper achterlaten voor 

een mooie toekomst—mét de daarbij horende lentekriebels! 

Ook voor de generaties na ons.  
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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
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KAN JIJ DEZE REBUS 

Om het antwoord te 
lezen gebruik je een spiegeltje...

ANTWOORD:

Het regent niet.

Help jij Filips III 

van Maldegem 

terug naar 

zijn kasteel?
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Ken jij de dieren hieronder?Schrijf hun naam op de stippelijn.Daarna mag je de dieren kleuren

RAADSEL:

Tien olifanten proberen om onder één 

paraplu te kruipen. Toch wordt geen van 

allen natgeregend. Hoe kan dat?
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namiddag
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De zomervakantie is in aantocht!

Begin mei worden de kalenders met het volledige zomeraanbod 

voor kinderen & jongeren verdeeld in de Maldegemse scholen. 

De inschrijvingen zelf beginnen op zaterdag 14 mei. Vanaf dan 

starten we bovendien met een nieuw online inschrijfsysteem, 

waarbij je de keuze hebt om zelf online in te schrijven of bij 

de vrijetijdsdiensten. Opgelet, voor beide inschrijfwijzen is 

preregistratie vόόr 14 mei noodzakelijk! Alle info vind je  

op de zomerkalender.

Info
 050 72 86 28 |  Jeugddienst

 050 72 86 22 | Uitloket

 jeugddienst@maldegem.be

 Uit@maldegem.be

  Marktstraat 7, 9990 Maldegem

 www.maldegem.be/webshop

Zomervakantie
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Hulpverleningszone Meetjesland

Jeugdbrandweer 
Meetjesland op zoek 
naar nieuwe leden!
Wil jij later brandweerman of ambulancier worden? 

Heb je er altijd al van gedroomd om een held te zijn? 

Werk je graag samen met anderen in een team? Dan 

is de jeugdbrandweer misschien wel iets voor jou.

Waar

Je kan ons team vervoegen op 2 locaties:  

post Aalter en post Eeklo

Aanwervingswoorwaarden

• Je bent tussen de 12 jaar en 16 jaar.

• Je woont in één van de gemeenten van 

Brandweerzone Meetjesland: Aalter, Eeklo, 

Maldegem, Adegem, Sint-Laureins, Kaprijke, 

Lembeke, Waarschoot, Zomergem en Nevele 

Info
 peter.vermeire@zonemeetjesland.be

Zitdagen belastingsdienst aangifte 

personenbelasting in Sociaal Huis

maandag 23 mei: 09.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 19.30 uur

dinsdag 24 mei: 09.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur

Info
 0800 96 524 (gratis) | Sociaal Huis

 Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

 www.taxonweb.be

Zitdagen Sociaal Huis

Pensioendiensten
Vanaf heden gaan de zitdagen van de pensioendiensten in 

het Sociaal Huis steeds door op:

• RVP (werknemers): elke 2e maandag van de maand van  

 9.00  tot 11.00 uur

• RSVZ (zelfstandigen): elke 4e dinsdag van de  

 maand van 9.00 tot 11.00 uur

Voor de maand mei is dit dus maandag 9 mei (RVP) 

en dinsdag 24 mei (RSVZ).

Woonwijzer
De Woonwijzer houdt GEEN zitdag op:

• donderdag 5 mei

• maandagavond 16 mei

Sociaal Huis
Het Sociaal Huis is gesloten op donderdag 5 mei.

Er gaat uitzonderlijk GEEN zitdag door op  

maandagavond 16 mei.  

Info 
 0800 96 524 | Sociaal Huis (gratis telefoonnummer)

 sociaalhuis@ocmwmaldegem.be

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

Kinderen mee op reis

Kids-ID
Vraag de Kids-ID tijdig aan.

De Kids-ID is het elektronische identiteitsdocument voor 

Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. 

De Kids-ID is niet verplicht en dien je zelf voor je kinderen  

aan te vragen bij de bevolkingsdienst van je gemeente. 

Met een Kids-ID kunnen kinderen jonger dan 12 jaar ook 

reizen binnen de Europese Unie en enkele andere landen. 

In sommige landen moet het kind begeleid worden door 

een ouder of voogd of beschikken over een ouderlijke 

toestemming (Meer info: www.diplomatie.belgium.be). 

Om een Kids-ID aan te vragen bij je gemeente, moet je:

• het ouderlijk gezag hebben over het kind

• samen met het kind naar de gemeente gaan voor de aanvraag

• een recente pasfoto van het kind bijhebben.

De levertijd van een Kids-ID bedraagt 3 weken. 

Vraag de kaart dus op tijd aan bij je gemeente.  

Info
 050 72 89 46 | Dienst Burgerzaken

 burgerzaken@maldegem.be

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem (gelijkvloers)

 www.maldegem.be/kids-idOp zoek naar een passend geschenk?

M-bon: het ideale geschenk
Moederdag, Vaderdag, Eerste en Plechtige Communie, 

Lentefeest, verjaardagen, huwelijksfeesten,… allemaal leuke 

momenten maar soms vraagt het zoeken naar een passend 

geschenk veel tijd. De gemeente Maldegem biedt een oplossing 

aan, namelijk de M-bon. Deze M-bonnen kunnen besteed worden 

in niet minder dan 110 Maldegemse handelszaken, een zeer 

uitgebreid aanbod. Je herkent de deelnemende handelszaken 

aan de M-Bonsticker. Bij het Onthaal van het gemeentehuis, 

Marktstraat 7 of in de Bibliotheek, Schouwburgplaats 3-5 kan je 

M-bonnen kopen ter waarde van 10 of 25 euro.  

Succes verzekerd!   

Info
 050 72 89 54 | Lokale Economie

 Lokale.economie@maldegem.be

 www.maldegem.be/m-bon

M-bon
De Maldegemse geschenkbon

Een initiatief van gemeentebestuur Maldegem in samenwerking met de lokale handelaars. 

Visitekaart 55 mm x 85 mm.indd   1 8/06/15   14:34

€10
1 jaar geldig vanaf 1 jaar geldig vanaf 

 

www.maldegem.be/m-bon

/        / /        /

M-BON10M-BON10

Interesse?

De Lieve vervoert
Heb je foto’s, filmpjes, verhalen rond de Lieve,  

geef je info door voor eind juni.  

Info 
 09 387 670 | Toerisme Meetjesland

 regiocoördinatie@toerismemeetjesland.be

 Sluitingsdagen 

gemeentelijke diensten

Alle gemeentelijke diensten zijn op 

donderdag 5 mei (Hemelvaart) en  

maandag 16 mei (Pinkstermaandag) gesloten
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Red de stoep

MALDEGEM MAAKT WERK  
VAN TOEGANKELIJKHEID

Toegankelijkheid speelt een grote rol 

in de wereld van een persoon met een 

beperking. Jean-Claude, Bjorn, David, 

Kim, Magda, Dominique, Martine 

zijn vrijwilligers die samen met de 

inclusieambtenaar Linde waken over 

de toegankelijkheid in onze gemeente. 

Toegankelijkheid beperkt zich trouwens 

niet tot de moeilijkheden die mensen 

met een beperking ondervinden. Het 

is vaak aartsmoeilijk om met een 

kinderwagen te wandelen op een  

te smalle stoep of een stoep waar 

obstakels de doorgang 

belemmeren. Martine maakt een mooie 

samenvatting wat toegankelijkheid in 

haar leefwereld betekent:

“Toegankelijkheid is dat iedereen ongeacht 

zijn of haar beperking gewoon kan 

deelnemen aan het openbaar leven in al 

z’n facetten. Gewoon bij de bakker, dokter, 

apotheek, krantenwinkel binnen kunnen, 

de bus of trein kunnen nemen zonder daar 

dagen vooraf reeds aanvragen voor te 

moeten indienen, kunnen horen wat er aan 

een loket gezegd wordt of een voorstelling, 

debat kunnen volgen, als 

slechtziende je kunnen verplaatsen zonder 

voortdurend geconfronteerd te worden 

met allerlei onverwachte hindernissen.

Mensen met een beperking hebben vaak 

baat bij wat extra aandacht en simpele  

hulp zoals pictogrammen.“  

Inderdaad het verschil wordt vaak gemaakt 

door kleine hulpmiddelen zoals een 

speciale knop, een verlaagde toonbank, 

een hellend vlak.

Toegankelijkheid is belangrijk 

Mensen met een beperking worden elk 

moment van de dag geconfronteerd met 

hun beperking. De kunst is om te leren 

leven met de beperking en daar waar 

mogelijk ze te overbruggen door een aantal 

aanpassingen. Zo kan iedereen deelnemen 

aan de samenleving, aan het “normale” 

leven. Het is een basisrecht dat iedereen 

aan publieke evenementen kan deelnemen 

ondanks fysieke beperkingen.

Toegankelijkheid wordt gecheckt  

in Maldegem

De groep “knelpuntwandeling”  

Maldegem controleert de toegankelijkheid in 

de praktijk. De problemen worden besproken 

in de stuurgroep en de inclusieambtenaar 

doet daarna de opvolging.

De vrijwilligers gaan samen op stap, elk met 

hun eigen beperking. Zo ervaren ze waar de 

knelpunten liggen. Daar de vrijwilligers elk  

een andere beperking hebben, wordt op  

die manier een goed overzicht gemaakt  

van de knelpunten.

Deze groep bekijkt de knelpunten met een 

nuchtere kijk, want de oplossingen liggen niet 

altijd voor het grijpen.

Wat heeft het gemeentebestuur tot nu 

toe gedaan?

• De actie “Red de Stoep” legt vooral de 

nadruk op het correct stallen van fietsen. 

• Ontwikkeling en promotie van het 

toegankelijkheidslabel “Welkom” voor 

evenementen.

•  Het gemeentebestuur stelt een budget 

ter beschikking, hiermee zijn bijvoorbeeld 

noppentegels in openbare gebouwen 

aangebracht, schuine hellingen over 

obstakels gelegd, deuren geautomatiseerd, 

drempels aan oversteekplaatsen (Kleit) 

weggewerkt, kasseien vervangen door 

vlakke stenen, putten in voetpaden 

dichtgemaakt, verkeersborden verplaatst,… 

om maar enkele acties op te noemen.

• Het Maldegem Magazine wordt in 

gesproken taal ter beschikking gesteld.

De groep is gelukkig met dit initiatief, dat vrij 

uniek is en dat een serieuze impact heeft op 

de toegankelijkheid. Via de stuurgroep en de 

inclusieambtenaar worden alle problemen 

doorgegeven en daar waar mogelijk past 

de gemeente dit aan. Het gemeentebestuur 

houdt rekening met de opmerkingen en zorgt 

er voor dat het voorziene budget verantwoord  

besteed wordt.  

Toegankelijkheid: een aandachtspunt 

voor alle Maldegemnaars.

Info
 050 40 39 23 (rechtstreeks) 

 0800 96 524 (gratis)

 linde.vandewoestyne@  

 ocmwmaldegem.be

 Mevrouw Courtmanslaan 92,  

 9990 Maldegem

  www.maldegem.be/maldegemmagazine

Bjorn

Jean-Claude David Kim

CONCRETE ACTIES IN MEI
• On Wheels

Via de app On Wheels (www.onwheelsapp.

com) kan je binnenkort zoeken welke 

handelszaken in Maldegem toegankelijk 

zijn. Deze zaken komen op de app On 

Wheels, zodat een persoon met een 

beperking perfect weet in welke zaak in 

Maldegem hij of zij zonder problemen 

kan shoppen. 

De gemeente en OCMW Maldegem 

hebben de handelaren de mogelijkheid 

geboden om zich gratis te laten screenen. 

Verschillende handelszaken dragen 

toegankelijkheid een warm hart toe en zijn 

gescreend. Ook gemeentelijke en OCWM-

gebouwen worden gescreend en kan je 

terugvinden op de app.

• Red de Stoep hindernissenparcours

Maandag 16 mei, tweede Pinksteren, 

organiseert de werkgroep Red de Stoep 

terug een hindernissenparcours op de 

markt vanaf 10.00 uur. Je kan aan de 

lijve ondervinden welke problemen je 

ondervindt op een stoep die belemmerd 

wordt door allerlei obstakels. Er is een 

smakelijke attentie voor alle deelnemers. 
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Klimaatgezond Oost-Vlaanderen

GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN
Nog tot en met 23 mei 2016 loopt de eerste groepsaankoop 

zonnepanelen van de provincie Oost-Vlaanderen! Elke Oost-

Vlaming kan zich gratis en vrijblijvend inschrijven. De veiling 

voor de leverancier vindt plaats op 24 mei 2016. Vanaf 6 juni 

2016 ontvangt elke inschrijver zijn persoonlijk voorstel. Vindt 

die het voorstel interessant, dan kan hij tot en met 8 juli 2016 

het voorstel accepteren.

Wie kan deelnemen

Elke eigenaar van een woning in Oost-Vlaanderen.  

Huurders kunnen ook deelnemen als zij de expliciete  

toestemming hebben van de eigenaar van de woning.

Ook kleine of middelgrote ondernemingen (KMO’s),  

land- en tuinbouwers of een vereniging van mede-eigenaars (VME) 

kunnen zich inschrijven.

Burgemeestersconvenant

Door te kiezen voor zonnepanelen draag je bij aan de vermindering 

van CO2-uitstoot. Daarnaast sluit deze groepsaankoop volledig 

aan bij de ambitie van de gemeente Maldegem om tegen 2020 

een aandeel van 20% hernieuwbare energie op het grondgebied 

van Maldegem te wekken. Hiervoor werd vorig jaar het 

Burgemeestersconvenant ondertekend.

Ook het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen maakt werk van 

een klimaatgezond Oost-Vlaanderen, waarbij de doelstelling 

voorziet om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn!  

Info
 0800 26 80 3 (gratis nummer)

 zonnepanelen@oost-vlaanderen.be

  www.bouwwijs.be/energie-en-besparen/groepsaankoop-  

  zonnepanelen

  www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen

Maandag 23 mei

KLIMAATFILM  
DEMAIN
Films over klimaatverandering, 

voeding, ecologische landbouw 

en biodiversiteit hebben vaak 

de negatieve boodschap: het 

is te laat, het zal toch niet veel 

uitmaken, zelfs als we nu ons leven 

veranderen… De film “Demain”, 

een film van Mélanie Laurent en  

Cyril Dion, toont dat het anders kan.

Stadslandbouw werkt: het is duurzaam, omdat het voedsel dicht 

bij de verbruikers geproduceerd wordt en het brengt groen in 

de stad. Dus ook zuurstof, letterlijk en figuurlijk. Democratie 

werkt als de beslissingsmacht niet enkel bij de politici ligt 

maar bij alle participanten van de maatschappij. Ecologie en 

economie zijn niet aan elkaar tegengesteld, samenwerking leidt 

tot een maatschappij waar het leven goed is. Ook onderwijs 

mag niet ontbreken in dit rijtje, kinderen zijn immers de burgers 

van morgen.

Indien al de initiatieven die in deze film getoond worden op 

wereldvlak toegepast worden, dan kunnen we negatieve 

tendensen ombuigen. Zo wordt onze planeet niet alleen 

leefbaar gehouden, maar verdwijnt ook de tegenstelling tussen 

mens en natuur omdat die dan samenwerken. Een niet te 

missen positieve klimaatfilm!

De film is gratis! Om organisatorisch redenen wordt gevraagd 

om in te schrijven via milieudienst@maldegem.be  

of 050 72 86 13

Maandag 23 mei 2016 om 19.15 uur

Cultureel Centrum Den Hoogen Pad, Adegem 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be

Inspraakmoment inwoners op 9 mei

Klimaatplan Maldegem
In 2008 keurde de Europese Commissie het klimaat- 

en energiepakket goed en lanceerde vervolgens het 

Burgemeestersconvenant. Het doel is de erkenning en 

ondersteuning van de inspanningen die lokale overheden 

leveren voor een duurzaam klimaat- en energiebeleid.

De doelstellingen van het Burgemeestersconvenant zijn om 

tegen 2020 de CO2-uitstoot met minstens 20% te verminderen, 

op het grondgebied van de gemeente 20% hernieuwbare 

energie op te wekken en het energieverbruik met 20% te 

doen dalen.

Maldegem ondertekende op 28 maart 2015 het 

Burgemeestersconvenant en heeft nu het ‘Actieplan voor 

Duurzame Energie’ klaar, waarin de belangrijkste voorgenomen 

acties worden aangegeven. Vooraleer dat ter goedkeuring 

aan de Gemeenteraad voor te leggen, komt er eerst een 

inspraakronde. Naast de bevraging van de verschillende 

adviesraden is ook de mening van de Maldegemse 

inwoners belangrijk. Daarom wordt een inspraakmoment 

georganiseerd waarin het klimaatplan en de voornaamste 

acties worden voorgesteld. Via de gemeentelijke website 

kan je het klimaatplan raadplegen. Afspraak op maandag 9 

mei 2016, start om 20.00 uur Gemeentehuis Maldegem  

Info 
 050 72 86 13 | Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be

  www.maldegem.be/klimaatplan-   

 maldegem
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Neem een duik in het verleden 

BEZOEKERSCENTRUM  
MIDDELBURG TERUG OPEN

Op zaterdag 30 april is het bezoekerscentrum Middelburg terug open voor het publiek en dit tot de laatste zondag van september.  

Aan de hand van opgegraven voorwerpen, illustraties, kaarten en teksten neem je in het bezoekerscentrum een duik in het 

verleden van Middelburg. Ga er gerust een kijkje nemen en laat het erfgoed spreken.

Openingsuren:

• Donderdag 13.30 – 17.00 uur (enkel juli en augustus)

• Vrijdag  13.30 – 17.00 uur (enkel juli en augustus)

• Zaterdag 13.30 – 17.00 uur

• Zon- en Feestdag 13.30 – 17.00 uur

Wij zoeken nog vrijwilligers voor het openhouden van het 

bezoekerscentrum Middelburg tijdens de zomermaanden  

op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag telkens van 13.30   

tot 17.00 uur. Ben je geïnteresseerd of wil je meer inlichtingen 

neem contact op met het UiTloket.  

Info
 050 72 86 22 | UiTloket

 uit@maldegem.be

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem

Duurzaam energiebeleid 

ENERGIELENING
Het Vlaams Energieagentschap (VEA) geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. Haar belangrijkste taken zijn het 

stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie. 

Via het VEA kan VENECO je een voordelige lening aanbieden die 

een stimulans vormt om als eigenaar of huurder van een woning 

over te gaan tot energiebesparende investeringen. Het gaat 

onder andere om de plaatsing van:

• dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie

• hoogrendementsbeglazing

• vervanging centrale verwarmingsketels

• zonneboiler

• PV panelen

• warmtepompen

De terugverdientijd is beperkt zodat de investeerder snel kan 

genieten van uw besparing op energievlak.

Heel interessant is het feit dat er bij de energielening een 

maximum rentevoet van 2% van toepassing is. Voor bepaalde 

doelgroepen is de lening zelfs renteloos!  

Info
  09 251 22 22 | Veneco

 info@veneco.be

 Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen

   www.veneco.be
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Zuiverder water in lokale sloten

AFVALWATER VAN 342 
ADEGEMNAARS NIET 
LANGER IN DE BEEKE 
In opdracht van Aquafin n.v. en de gemeente Maldegem werd 

van september 2015 tot maart 2016 een project uitgevoerd 

waarbij het afvalwater van 342 inwoners van Malecote,  

P. Boudewijnlaan, Lijsterlaan, Vaartkant en Loskaai naar het 

waterzuiveringsstation van Eeklo gebracht wordt.  

Maldegem investeerde € 310 000, Aquafin € 385 000 en ook het 

provinciebestuur deed nog een duit in het zakje. 

Door deze ingreep verkleint de waterproblematiek in die omgeving en 

komt er zuiverder water in de lokale sloten, beken en kanalen wat ten 

goede komt aan de volksgezondheid en aan de biodiversiteit in en om 

de waterlopen. Het regenwater dat vanaf private terreinen nog in de 

riolen stroomde, moet vanaf nu naar de regenwaterbuis in de straat 

of naar de vernieuwde sloot voor de deur. Zo komt dit in De Beeke en 

in het Schipdonkkanaal terecht.  Burgers uit die omgeving die door 

dit project op eigen terrein die scheiding tussen afval- en regenwater 

nog zouden moeten uitvoeren, worden verzocht dat dringend te 

doen en hun installatie te laten keuren. Het is pas door een goede 

samenwerking tussen bestuur en burgers dat we tot goede resultaten 

komen. Intussen bedanken we de burgers die die scheiding wel al 

hebben uitgevoerd en alle inwoners en passanten voor hun inzet en 

hun geduld. Zulke grootschalige werken zijn niet altijd het aangenaamst 

om te ondergaan, maar het maatschappelijk resultaat achteraf maakt 

veel goed. 

Info
 050 72 86 09 | Dienst Infrastructuur

 infrastructuur@maldegem.be
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za 30/04/16  
en zo 01/05/16

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

za 30/04/16

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

zo 01/05/16

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, 
0474 64 23 23,  
webmaster@natuurpuntmaldegemknesselare.be
 

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

ma 02/05/16

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

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

di 03/05/16

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

woe 04/05/16

Jeugdfilm 
The SpongeBob Movie:  
Sponge out of water
om 14.00
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 16/B, 
9991 Adegem
Meer info: CC Den Hoogen Pad, 
cultureelcentrum@maldegem.be

vrij 06/05/16

Ruilbeurs van 
champagnecapsules
van 13.00 tot 18.00 ur
Waar: Cafetaria sporthal De Berken, 
Kleitkalseide 109/A, 9990 Maldegem
Meer info: Maldocap
 

Maaike Cafmeyer, Bram Nolf 
en Piet Van Bockstal - De 
Toverfluit in een note(n)dop
om 20.30 uur
Waar: Cafetaria De Berken,  
Kleitkalseide 109/A, 9990 Maldegem
Meer info: CC Den Hoogen Pad, 050 71 00 21, 
cultureelcentrum@maldegem.be

za 07/05/16

Voorleeshalfuurtje in de bib. 
Thema: Roald Dahl.
van 10.00 tot 10.30 uur
Waar: Bibliotheek Maldegem, 
Schouwburgplaats 3-5, 9990 Maldegem
 

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

Avondwandelingen
om 18.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: verbruggen.devry@telenet.be

zo 08/05/16

Voordracht door Ignace Van 
Driessche: Meetjeslandse 
landboeken en ommelopers
van 10.30 tot 12.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,  
9990 Maldegem
Meer info: FV regio Meetjesland,  
Filip Bastiaen, 0498 85 55 70,  
filip.bastiaen@appeltjes-meetjesland.org

ma 09/05/16

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 10/05/16

Herdenking einde 
WereldOorlog II
van 15.00 tot 15.20 uur
Waar: Kerkhof (achter Sint-Adrianuskerk), 
Adegem-Dorp -, 9991 Adegem
Meer info: Koninklijke Vaderlandse Vereniging 
‘Eendracht Maakt Macht’, 050 71 78 38, 
 

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
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Maak kennis met  
Maldegemse kleuter- en basisscholen
Instapdata voor peuters 2016-2017
Maandag 9 mei 2016 (peuters ten laatste 

geboren op 9 november 2013)

maandag 1 september 2016 (ten laatste 

geboren op 1 maart 2014)

maandag 7 november 2016 (ten laatste 

geboren op 7 mei 2014)

maandag 9 januari 2017 (ten laatste geboren 

op 9 juli 2014)

woensdag 1 februari 2017 (ten laatste 

geboren op 1 augustus 2014)

maandag 6 maart 2017 (ten laatste geboren 

op 6 september 2014)

dinsdag 18 april 2017 (ten laatste geboren op 

18 oktober 2014)

maandag 29 mei 2017 (ten laatste geboren 

op 29 november 2014)

BS GO! De Driesprong  
en De Rakkertjes
Welkomstdag op 29 augustus 2016  

van 17.00 tot 18.30 uur

Curieuzeneuzedagen BS GO! De Driesprong 

21 oktober 2016, 16 december 2016, 27 

januari 2017, 17 februari 2017, 24 maart 2017, 

19 mei 2017, 16 juni 2017  

telkens van 9.00 tot 10.15 uur

Curieuzeneuzedagen BS GO! De Rakkertjes 

20 oktober 2016, 15 december 2016, 26 

januari 2017, 16 februari 2017, 23 maart 2017, 

18 mei 2017, 15 juni 2017  

telkens van 9.00 tot 10.15 uur

Info
 050 72 88 85 | De Driesprong

 bs.maldegem@g-o.be

  Katsweg 1, 9990 Maldegem

 050 72 88 85 | De Rakkertjes

 bs.maldegem@g-o.be

  Mottedreef 6, 9990 Maldegem

Vrije Kleuterschool Zusters 
Maricolen
Welkomstavond 30 augustus  

van 17.00 tot 19.00 uur

Peuterkijkdagen telkens om 10.00 uur

28 april 2016, 27 oktober 2016, 22 december 

2016, 23 februari 2017, 30 maart 2017  

en 18 mei 2017

Info
 050 72 98 87 | De Ark

 kleuterschoolzustersmaricolen@gmail.com 

  Marktstraat 15, Maldegem 

 www.kleuterschoolzustersmaricolen.be 

Vrije basisschool de Ark  
(kleuter en lagere)
Verwelkomingsavond in de Ark 

Marktstraat 15 en de Ark Zwarte 

Zusterslaan 1 op dinsdag 30 augustus  

van 17.00 tot 19.00 uur.

Info
 050 72 98 88 | De Ark I

  Markt 15, Maldegem

 050 71 68 26  | De Ark Vossenhol

  Schautenstraat 258, Maldegem

Peuterkijkdagen op do. 20 okt, 15 dec, 26 jan,  

23 ma, 18 mei en 15 juni, telkens om 8.30 uur

 050 71 57 69 | De Ark Strobrugge

  Oude Aardenburgse Weg 72 

Peuterkijkdagen op vr. 21 okt, 16 dec, 27 jan, 

24 ma, 19 mei en 16 juni, telkens om 8.30 uur

 deark.markt15@gmail.com  

 www.dearkmaldegem.be

  050 71 23 81 | De Ark II

  Zwarte Zusterslaan 1, Maldegem

  050 71 64 33 | De Ark Middelbrug

  Dinantstraat 1, Middelburg

 vbs.de.ark@telenet.be  

 www.dearkmaldegem.be

Vrije basisschool de Klei(t)heuvel, 
(kleuter en lagere)
Open deur op zondag 22 mei 2016  

van 10.00 tot 17.00 uur

Info
 050 71 52 07 | de Kleitheuvel

  Kleitkalseide 107, Maldegem-Kleit

 directie@vbsdekleiheuvel.be

 www.vbsdekleiheuvel.be

Vrije basisschool De Papaver 
(kleuter en lagere)
Zondag 28 augustus welkomstreceptie  

om 10.30 uur

Peuterkijkdagen op maandag 24 oktober,  

19 december, 20 januari en 22 mei.

Info
 050 71 15 93 | De Papaver

  Adegem-Dorp 16/A, Maldegem-Adegem

 directie@depapaver.be  

 www.depapaver.be 

Vrije basisschool De Parel  
(kleuter en lagere) 
Kennismakingavond donderdag  

25 augustus 2016  

voor alle klassen van 17.00 tot 19.00 uur

Info
 050 71 15 62 | De Parel

  Donkstraat 118 

  Paardekerkhof 1/A, Maldegem-Donk 

 basisschooldonk@telenet.be 

 www.de-parel.be

Gemeentelijke basisschool 
Kruipuit
Peuterkijkdag dinsdag 24 mei om 14.00 uur 

Schoolfeest op zondag 5 juni

 09 377 27 52 | Kruipuit

  Kruipuit 19/A, Adegem 

 basisschool.kruipuit@maldegem.be 

 www.schoolkruipuit.be
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woe 11/05/16

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
 

50+ namiddag
Meer info: KVLV Donk, 050 71 59 59

vrij 13/05/16

Wandeling ‘Tussen  
de Stinker en de Blinker’
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
 

Lezing over verlichting 
in vogelkooien, eivoer 
+additieven
Waar: de Poermolen, Paardekerkhof 1, 9990 
Maldegem
Meer info: De Donkse Roodborst, 
ria.marteyn@telenet.be

zo 15/05/16 

Schoolfeest De Ark Middelburg
van 14.00 tot 18.00 uur
Waar: De Ark, Middelburg
Meer info: De Ark, hilde@gmail.com

ma 16/05/16 

Tweede Maldegemse motorrit 
t.v.v. Kom Op Maldegem
start tussen 13.00 en 14.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad.
Meer info: www.maldegemsemotorrit.be

di 17/05/16

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 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be

woe 18/05/16

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
 

Genealogisch dienstbetoon 
(familiekunde)
van 20.00 tot 22.00 
Waar: Refter Technische Dienst Gemeente 
Maldegem, Bloemestraat 45, 9990 Maldegem
Meer info: Familiekunde Vlaanderen - regio 
Meetjesland
 

Kinderen en ingrijpende 
gezinsveranderingen
van 19.30 tot 22.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 
16/B, 9991 Adegem
Meer info: Sig Gijzegem 
i.s.m. Landelijke Kinderopvang

do 19/05/16

Namiddagfietstocht
van 13.30 tot 17.30 uur
Waar: Parking zwembad Maldegem, 
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info: Neos Maldegem, 050 71 35 20
 

Bedevaart Kleit
Meer info: KVLV Donk, 050 71 59 59
 

Kinderen en ingrijpende 
gezinsveranderingen
van 19.30 tot 22.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem Dorp 16/B, 9991 Adegem

vrij 20/05/16 

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, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

ABBA Gold Europe (staand)
om 20.30 uur
Waar: Den Hoogen Pad,  
Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem
Meer info: 050 71 00 21,  
cultureelcentrum@maldegem.be

 za 21/05/16

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

ma 23/05/16

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

di 24/05/16

Peuterkijkdag
om 14.00 uur
Waar: Basisschool Kruipuit, Kruipuit 19/A, 
9991 Adegem
 

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

woe 25/05/16 

Voordracht  
‘Puur natuurlijk vrouw’
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

vrij 27/05/16

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
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za 28/05/16

Maldegem-Staden/Kemmel-
Maldegem
van 07.00 tot 13.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
9990 Maldegem
Meer info: wtc maldegem vzw, 0497 12 25 54, 
guido.willemarck@skynet.be
 

Open huiskamer atelier
van 09.30 tot 12.00 uur
Waar: inBeeld -Catherine De Waele, 
Westeindestraat 33/B, 9990 Maldegem
Meer info: catherinedewaele@skynet.be,  
0476 20 67 31

ma 30/05/16

Filmnamiddag  
‘Oscar et la dame Rose’
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

vrij 03/06/16 

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

Boreas @ Multicultureel 
Festival Maldegem
van 19.00 tot 22.:00
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

De UiTtip  
van fijnproever DANIËL! zie p.16
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.  
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Ben je net als Daniel  

een fijnproever?  

Ontdek meer UiTtips op 

www.uitinmaldegem.be 

Noteer Openwervendag 26 juni al in je agenda!
De nieuwe aanbouw van de KUMA, jeugdhuis De 

Redekiel en de polyvalente zaal in de Mevrouw 

Courtmanslaan krijgen stilaan vorm! Op zondag 26 

juni kan je zelf een kijkje nemen op de werf.  

Meer info volgt in het volgend Maldegem Magazine,  

www.maldegem.be, www.academiekuma.be  

en onze facebookpagina’s!
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8ste voordrachtenreeks  
“GESCHIEDENIS IN HET MEETJESLAND” 

MEETJESLANDSE LANDBOEKEN 
EN OMMELOPERS 

Het kadaster is bij de brede bevolking goed gekend. Minder 

bekend zijn de ommelopers (14de eeuw) en de landboeken 

(16de eeuw). Beide prekadastrale documenten vormen 

unieke en uiterst interessante bronnen voor het historisch 

onderzoek. Een vijftal jaar terug besliste het provinciebestuur 

dan ook om hier een project rond op te starten en de voor 

de provincie Oost-Vlaanderen landboeken en ommelopers 

met bijbehorende kaarten actief te gaan opsporen en in een 

repertorium te ontsluiten.

Tijdens zijn voordracht vertelt dhr. Ignace Van Driessche 

van de provinciale dienst erfgoed er alles over. Bijzondere 

aandacht gaat hierbij uit naar de Meetjeslandse landboeken 

en ommelopers. De doelstelling en de totstandkoming ervan 

komen aan bod. Ook de aanwending ervan binnen de fiscale 

administratie en de onverhoopte mogelijkheden voor het 

geschiedkundig onderzoek worden belicht. De toegang is 

gratis. Iedereen is van harte welkom!

Praktisch
Zondag 8 mei 2016 om 10.30 uur 

Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef ,  

Mevr.  Courtmanslaan 92, 9900 Maldegem.

Noteer ook al volgende data voor 2016
• 16/10/2016 – 10.30 uur –   IJzendijke (NL) – Paul Stockman

• 06/11/2016 – 10.30 uur – Sint-Laureins – Saartje Vanden Borre 

• 04/12/2016 – 10.30 uur – Bellem – Jean Luc Meulemeester

Een organisatie van Familiekunde Vlaanderen – regio Meetjesland |  

Heemkundige Kring “Arthur Verhoustraete”  | Heemkundige Bijdragen 

uit het Meetjesland | Heemkundige Kring “Het Ambacht Maldegem” | 

Heemkundige Kring “Het Land van Nevele” | Historisch Genootschap 

van het Meetjesland, Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem   

Info 
 0498 85 55 70 | Filip Bastiaen

 filip.bastiaen@appeltjes-meetjesland.org

Fragment uit het landboek van Adegem (1765) door landmeters Josephus Fransiscus Lameire en Josephus Leopoldus Heems (GAM)

Voorrangsregels

VERPLICHTING VOORRANG 
TE VERLENEN

De verkeersregels betreffende het verlenen van voorrang  

(incl. voorrang rechts) zijn bepaald in art. 12 van de wegcode.

Het belangrijkste artikel is ongetwijfeld art. 12.2 namelijk   

dat je als bestuurder die een kruispunt oprijdt, DUBBEL 

voorzichtig moet zijn ten einde alle ongevallen te voorkomen 

en deze regel geldt voor alle weggebruikers.

Deze regel geldt zowel voor kruispunten al of niet uitgerust 

met verkeerslichten, verkeersborden betreffende voorrang als 

voor wegmarkeringen als oversteekplaatsen voor voetgangers 

(zebrapad) en oversteekplaatsen voor fietsers. 

 

Voorrang rechts

De voorrang rechts is bepaald in de wegcode.

“Elke bestuurder MOET voorrang verlenen  

aan de bestuurder die van rechts komt behalve

• indien hij op een rotonde rijdt

• of indien de bestuurder die van rechts komt uit een verboden 

rijrichting komt”

Dit laatste geldt niet voor fietsers die uit een straat met beperkt 

éénrichtingsverkeer komen (aangeduid door ‘uitgezonderd 

fietsers’). Deze blijven uiteraard genieten van de voorrang 

rechts vermits zij niet uit een voor hen verboden rijrichting komen.

16  |  MALDEGEM MAGAZINE

>>

UiTtip



18  |  MALDEGEM MAGAZINE

De bestuurder moet evenwel voorrang verlenen aan iedere 

bestuurder die rijdt op een openbare weg of rijbaan die hij oprijdt:

a) wanneer hij uit een openbare weg of een rijbaan met een 

verkeersbord (omgekeerde driehoek) of een verkeersbord (stop) komt 

b) wanneer hij uit een aardeweg of een pad op een openbare weg 

met een rijbaan komt.

Veel kruispunten werden heringericht met doorlopende 

voetpaden, oversteekplaatsen voor voetgangers, 

fietssuggestiestroken of doorlopende fietspaden. Daar zegt  

de wegcode:

“De bestuurder die een trottoir of een fietspad oversteekt, MOET 

voorrang verlenen aan de weggebruikers die gebruik maken van 

dit trottoir of fietspad.” 

Let op: een fietssuggestiestrook (rode of gele strook op rand van de 

rijbaan) is geen fietspad; je mag er gebruik van maken om uit te wijken 

bij het kruisen en je mag er op stilstaan of parkeren. Bij een fietspad 

mag je dit niet vermits het een deel is van de openbare weg uitsluitend 

voorbehouden voor fietsers en bromfietsers. 

Het fietspad is aangeduid door wegmarkeringen (witte evenwijdige 

strepen) en/of verkeersbord witte fiets op blauw rond bord. 

Op kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door een 

bevoegd persoon (politieagent) of door verkeerslichten, mag de 

bestuurder een oversteekplaats voor voetgangers slechts met 

matige snelheid naderen. De bestuurder MOET voorrang verlenen 

aan de voetgangers die er zich op bevinden of op het punt staan 

zich er op te begeven.  

 

Info 

 050 72 71 70| Politie Maldegem 

 politie@maldegem.be

 www.politiemaldegem.be

Kruispunt Marktstraat – Edestraat

Een fietser die uit de Edestraat komt aanrijden heeft voorrang rechts 

op alle bestuurders (auto’s en fietsers) die in de Marktstraat rijden 

richting Westeindestraat. De fietser komt immers niet uit een verboden 

rijrichting. De fietser moet wel voorrang geven aan de eventueel 

overstekende voetgangers op het zebrapad.   

Dienstverlening klachten

EEN KLACHT OVER 
ONZE DIENSTVERLENING? 

Waar mensen werken, worden fouten 

gemaakt. Dus ook bij de gemeente 

Maldegem. Als je niet tevreden bent 

over de manier waarop de gemeente, 

een dienst of een ambtenaar je heeft 

behandeld, dan kan je een klacht indienen. 

Het gemeentebestuur beschouwt 

klachten als waardevolle feedback op haar 

dienstverlening. Klachten zijn een nuttig 

instrument voor kwaliteitsverbetering. 

Wat is een klacht? 

Je kan altijd bij de gemeente terecht met 

vragen, meldingen of klachten. Iedere vraag, 

melding of klacht nemen we ernstig en 

onderzoeken we. We proberen steeds om 

je zo snel mogelijk een antwoord te geven. 

Maar we maken wel een verschil tussen 

enerzijds een vraag of melding, en anderzijds 

een klacht. Aarzel niet als je een klacht wil 

indienen. Hoe sneller het gemeentebestuur 

op de hoogte is, hoe sneller we een oplossing 

kunnen bieden. 

Voorbeelden van een klacht: 

• Je werd afgesnauwd, je wacht al maanden 

op een beslissing of antwoord, een 

beslissing is niet gemotiveerd. 

• Er werd afgeweken van een vastgelegde 

werkwijze (bv. in een reglement). 

• De gemeente voert een handeling of 

prestatie niet uit. 

Wat is geen klacht? 

• Een vraag om informatie / een melding / 

een suggestie / een beroep, bezwaarschrift 

of petitie / bedenkingen bij de regelgeving, 

het gevoerde beleid, beleidsvoornemens of 

-verklaringen. 

• Over politieoptreden: de politie heeft een 

eigen klachtenregeling. Meer info op  

www.politiemaldegem.be. 

• De gemeente is niet verplicht om een 

klacht te behandelen als ze betrekking 

heeft op feiten: 

− die langer dan één jaar voor het 

indienen van de klacht hebben 

plaatsgevonden 

− waarvoor een georganiseerde 

administratieve beroepsmogelijkheid 

voorzien is zolang deze 

beroepsmogelijkheid niet werd 

aangewend 

− waarvoor een jurisdictioneel beroep 

aanhangig is 

− waarvoor reeds eerder een klacht is 

ingediend die volledig is afgehandeld 

− over een andere lokale overheid 

Hoe kan je een klacht indienen? 

• online: via het meldpunt op de homepage 

www.maldegem.be 

• e-mail: klachtenambtenaar@maldegem.be 

• telefonisch: 050 72 89 30 

• brief: Gemeentebestuur Maldegem - 

Marktstraat 7, 9990 Maldegem 

• mondeling: aan elk loket of bij elke 

medewerker van de gemeente Maldegem 

Welke gegevens hebben wij nodig? 

Een klacht verloopt via een vastgelegde 

procedure. Om een klacht goed en snel te 

behandelen hebben wij deze gegevens nodig: 

• naam en contactgegevens (adres, 

telefoonnummer en/of e-mailadres) 

• een duidelijke omschrijving van de klacht 

• de datum waarop je de klacht indient

Ontvangstbevestiging binnen de 10 dagen 

De klachtenambtenaar neemt binnen de 10 

dagen na ontvangst van de klacht telefonisch 

of schriftelijk contact met je op. Dan krijg je: 

• een bevestiging van de inhoud van je klacht 

• uitleg over de afhandeling van je klacht 

• de naam van de persoon die je klacht 

behandelt. Bij hem/haar kan je terecht met 

alle vragen over de afhandeling. Dit is nooit 

de persoon over wie de klacht gaat. 

• uitsluitsel of je klacht kan worden 

behandeld. 

Antwoord binnen de 45 dagen 

Je krijgt, tenzij anders afgesproken, binnen 

de 45 dagen na ontvangst van je klacht een 

schriftelijk antwoord met daarin: 

• de resultaten uit het onderzoek  

naar je klacht 

• de conclusies van de gemeente 

• de eventuele stappen die de gemeente 

neemt naar aanleiding van je klacht 

Niet tevreden over de afhandeling  

van je klacht? 

Als je niet tevreden bent met de wijze waarop 

je klacht door de gemeente Maldegem werd 

behandeld, dan kan je hiertegen schriftelijk 

of mondeling klacht indienen. Meer info 

hierover bij de Vlaamse Infolijn: 1700 (gratis 

telefoonnummer)  

Info
 050 72 89 38 | Sabine Verhoestraete

 klachtenambtenaar@maldegem.be

  Marktstraat 7, 9990 Maldegem

 www.maldegem.be/meldpunt
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Meetjeslandse Gordel,  
dat is fietsen en wandelen door de natuur!
Ontdek de mooiste trage wegen en natuurgebieden van 

onze streek. Natuurpunt zorgt voor een combinatie van 

puur fietsplezier en boeiende stoppunten.

De centrale startplaats is dit jaar de Drongengoedhoeve in 

Ursel, maar starten kan ook op een zestal andere plaatsen in het 

Meetjesland, tussen 10.00 en 15.00 uur.

De fietsroutes zijn tussen de 20 en 50 km lang. Er is ook  

een wandellus door het Drongengoed en het Maldegemveld. 

Maak uitgebreid kennis met het grootste bosgebied van  

Oost-Vlaanderen, het Drongengoed. 

Info
  09 377 93 00

 info@meetjeslandsegordel.be

 www.meetjeslandsegordel.be
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Sint-Annazwembad gesloten

RENOVATIEWERKEN  
IN DE KELDERRUIMTE 
VAN HET ZWEMBAD

Wegens renovatiewerken in de kelderruimte zal het 

zwembad gesloten zijn vanaf 30 mei 2016 tot en met 

17 juli 2016.

De werken betreffen het vervangen van 2 stookketels, 

het plaatsen van een nieuwe luchtgroep en een 

zonneboiler. Ondertussen wordt ook het jaarlijks groot 

onderhoud gedaan in de zwembadhal en kleedkamers.

We zijn ervan overtuigd dat deze werken noodzakelijk 

zijn om een goede service te kunnen blijven verlenen. 

Wij hopen jullie opnieuw te mogen verwelkomen vanaf 

18 juli 2016.  

Info
 050 71 19 30  |  Sint-Annazwembad

 Heidi.de.baets@maldegem.be

NIEUWS UIT GEMEENTERAAD 
VAN 24 MAART 2016
POLITIEREGLEMENT BEPERKTE TOEGANG KAPELAANSTRAAT - 

VERLENGING PROEFPERIODE*

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester 

van 29 februari 2016 houdende de verlenging van de proefperiode 

betreffende de invoer van plaatselijk verkeer in de Kapelaanstraat.

REALISATIE HOF TER EDE - RUIL EIGENDOMMEN MET ZUSTERS 

MARICOLEN*

• Binnen de visie betreffende de realisatie van Hof ter Ede worden 

voet- en fietspaden in een groene omgeving voorzien. Voor de 

aanleg moet nog een perceel grond, eigendom van de Zusters 

Maricolen, verworven worden.

• Aan de zijde van de Maricolen ligt nog een stukje oude bedding 

van de Ede van 75,96 m² dat openbaar domein en eigendom van 

de gemeente is. De Zusters Maricolen zelf zijn nog eigenaar van 

104,09 m² grond aan de overzijde van de huidige Ede. Een ruiling van 

deze percelen past in het kader van de realisatie van Hof ter Ede.

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met voormede ruiling 

met opleg.

GEMEENTEPATRIMONIUM - GEBRUIKSOVEREENKOMST TERREIN 

ZANDAKKERS HOND & MEESTER VZW*

• De gemeenteraad besliste op 21 december 2011 om aan de vzw 

Hond en Meester een erfpacht toe te staan voor het gebruik van 

een perceel langsheen de Zandakkers voor het organiseren van 

een hondenschool voor trainingen, wedstrijden, enz.

• Op een deel van het in erfpacht gegeven terrein moet evenwel 

een groenbuffer aangelegd worden. Hierdoor wordt de nuttige 

oppervlakte die Hond & Meester voor de ontwikkeling van haar 

activiteiten aanzienlijk ingeperkt en wordt daarom in ruil een zone >>

Vrijdag 3 juni

Multicultureel Festival 
van OCMW Maldegem
Voor de twaalfde maal op rij organiseert het OCMW van 

Maldegem een multicultureel festival op de OCMW-campus.  

Dit jaar gaat het festival door op vrijdag 3 juni van 19.00 tot 23.00 

uur in en rond de gebouwen van het Lokaal Dienstencentrum  

Oud St. Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92  

in Maldegem, en iedereen is van harte welkom. 

Het multicultureel festival is een jaarlijkse traditie geworden 

voor heel wat enthousiaste bezoekers die graag kennismaken 

met andere culturen en proeven van een andere leefwereld. 

Anderzijds is het voor inwoners van een andere origine ook  

een gelegenheid om kennis te maken met onze cultuur. 

Met live muziek op de achtergrond kan men deelnemen aan en 

genieten van tal van activiteiten. Het programma staat garant 

voor een gezellige avond voor jong en oud: De Boreas: folkse 

muziekband, Salsamobiel, Broers De Roo, Dans Ruh: dansgroep 

met multiculturele invloeden, henna tattoo’s, zelf je ritme vinden 

in een Djembé-sessie, meedansen met de Danskemeer en 

Katootje, kinderdorp met leuke animatie en een knutselworkshop 

van Coccolarte

Er zijn verschillende culinaire verrassingen om te proeven en aan 

de gezellige bar zijn frisdranken, wijn, bier en cocktails te koop aan 

democratische prijzen.

Iedereen is van harte welkom; de toegang is gratis. Graag tot 3 juni !

In samenwerking met de Gemeente Maldegem, Den Hoogen Pad, 

Fairtrade en ROM. 

Info
 050 72 89 51 |  Noordzuiddienst 

 noordzuiddienst@maldegem.be
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aan de zuidkant terrein in gebruik gegeven aan Hond & Meester, 

zodat de vzw. opnieuw de nodige ruimte krijgt om haar activiteiten 

te ontplooien.

De gemeenteraad gaat akkoord met het in gebruik geven van 

een deel van het perceel gelegen langsheen de Zandakkers te 

Maldegem aan vzw Hond & Meester volgens de voorwaarden 

opgesomd in de gebruiksovereenkomst. 

AANPASSING ROOILIJN BOTERHOEK*

• Vanwege Volkshaard cvba werd de vraag gesteld om de rooilijn 

aan te passen gezien het appartementsblok niet beschikt over een 

fietsenberging voor de toekomstige bewoners. 

De gemeenteraad gaat akkoord met de wijziging van rooilijn in de 

Boterhoek.

AANPASSING ROOILIJN BUURTWEG NR 44 BRIELSTRAAT TUSSEN 

STATIONSSTRAAT EN NIEUWSTRAAT*

• Tussen de Stationsstraat en de Nieuwstraat wordt een reeks 

woningen aan de noordzijde van de straat getroffen door de 

rooilijn van de buurtweg nr 44 Brielstraat.

• Er wordt voorgesteld de rooilijn vast te leggen ter hoogte van de 

gevel van de betrokken woningen.

De gemeenteraad keurt het ontwerpplan voor het aanpassen 

van de rooilijn van buurtweg nr 44, deel Brielstraat tussen de 

Stationsstraat en de Nieuwstraat voorlopig goed.

AANPASSINGEN WATERLEIDINGSNET KWEZELWEG EN KORTE 

RAPENBRUGSTRAAT INGEVOLGE RIOLERINGSWERKEN SPAM 9*

• Ingevolge de rioleringswerken gepland in het Spam 9 project 

Sanering Begijnewatergang fase 2, zijn in de Korte Rapenbrugstraat 

en de Kwezelweg aanpassingen nodig aan het waterleidingsnet.

De gemeenteraad keurt het ontwerp vanwege De Watergroep 

voor de aanpassingswerken aan het waterleidingsnet in de Korte 

Rapenbrugstraat en de Kwezelweg goed.

HERINSCHALING WATERLOPEN 2DE FASE OPENBAAR 

ONDERZOEK*

• Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen bezorgde het dossier 

inzake de actualisatie of de 2de fase herinschaling van de 

onbevaarbare waterlopen te Maldegem.

• Afhankelijk van hun belang op gebied van afwatering  

worden bepaalde grachten of waterlopen opgewaardeerd  

of administratief afgeschaft.

De gemeenteraad verleent een gunstig advies op het voorgelegde 

ontwerp en detailplan van het Provinciebestuur voor de 

herinschaling waterlopen 2-de fase.

MOTIE DORPSSCHOOL MIDDELBURG*

Het schoolbestuur vzw. Vrij Katholiek Onderwijs Maldegem 

diende een aanvraag in tot herstructurering met sluiting van de 

vestigingsplaats Middelburg.

De gemeenteraad keurt de volgende motie goed: “De 

gemeenteraad van Maldegem dringt er bij het schoolbestuur 

V.Z.W. Vrij Katholiek Onderwijs Maldegem op aan:

1. om vooraleer over te gaan tot de herstructurering de 

gemeente de nodige tijd en ruimte te geven om alle mogelijke 

subsidiekanalen te onderzoeken en over de partijgrenzen heen 

een werkgroep op te richten die de mogelijkheden voor het 

schooltje in Middelburg zal onderzoeken.

2. om in regelmatig overleg met de gemeente, de ouderraad en de 

eigenaar van het gebouw de mogelijke oplossing te toetsen aan de 

haalbaarheid. 

3. om de gemeenteraad op de hoogte te houden van het verder 

verloop. “

Verder neemt de raad volgende beslissingen:

• DE GEMEENTERAAD STELT DE CONTRACTUELE 

PERSONEELSFORMATIE VAST.*

• DE GEMEENTERAAD BESLIST DEFINITIEF OM AAN HET DEEL 

VAN DE THIJSKENSSTRAAT, GELEGEN TUSSEN DE AALTERBAAN 

(N44) EN DE KLEITKALSEIDE, DE NAAM “HOUTZAGERIJ” TOE TE 

KENNEN.*

• DE GEMEENTERAAD NEEMT AKTE VAN DE BESLISSING VAN DE 

GEMEENTERAAD VAN EEKLO WAARIN AKTE WERD GENOMEN VAN 

HET BUDGET 2016 VAN DE KERKFABRIEK VAN BALGERHOEKE EN 

VOORZIET DE TOELAGE VAN € 7.968,76 IN HET BUDGET 2016 VAN 

DE GEMEENTE.

• DE GEMEENTERAAD KEURT HET RETRIBUTIEREGLEMENT 

OP UITSCHRIJVING EN STUDIEREIZEN IN HET DEELTIJDS 

KUNSTONDERWIJS, KUNSTACADEMIE MALDEGEM, GOED.*

>>

De volgende gemeenteraadszitting  
zal doorgaan op donderdag 26 mei 2016. 
De agenda zal 7 dagen voorafgaand aan de 
zitting bekend gemaakt worden  
op de gemeentelijke website:  
www.maldegem.be/gemeenteraad.

De zitting gaat steeds door om 19.30 uur  
in ‘zaal Maldegem’ op de derde verdieping 
in het Gemeentehuis, Marktstraat 7. 
Je bent van harte welkom bij de  
openbare zitting. 
Het volledige verslag van de vorige  
gemeenteraad kan je eveneens raadplegen 
op de gemeentelijke website.

De Maldegemse gemeenteraad bestaat uit vier 

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

De meerderheidsfracties CD&V en Groen sloten  

een bestuursakkoord.  

De gemeenteraad streeft steeds naar unanimiteit in 

de besluitvorming maar dat wordt niet altijd bereikt.  

De punten die alle fracties unaniem goedkeurden,  

zijn gemarkeerd met een sterretje. Bij de andere 

punten was de stemming verdeeld.

Leerlinge atelier schilderkunst KUMA 
in de kijker:

Els Wallaert
Els Wallaert volgt sedert 1997 les aan de academie 

KUMA. Momenteel is zij actief in het 4e jaar atelier 

Beeldhouwkunst.

Hiernaast sculpturen van ijzer en klei.

Info 

 050 72 89 50 | Dirk Dupré

 kunstacademie@maldegem.be

 www.academiekuma.be

Van 30 april tot en met 4 juni

MET BELGERINKEL 
NAAR DE WINKEL 
De 100 deelnemende Maldegemse handelszaken herken je aan 

de Belgerinkelaffiche. Als je met de fiets of te voet winkelt, 

ontvang je bij deze handelszaken een Belgerinkel-lot.

Met je Belgerinkel-lot maak je dagelijks kans op één van de 

nationale prijzen door je unieke code op je lot te registreren via 

tombola.belgerinkel.be.

Om kans te maken op één van de vele prijzen van de Maldegemse 

prijzenpot deponeer je je Belgerinkel-lot in één van de Belgerinkel-

boxen die in alle gemeentelijke gebouwen staan.

Dus als je met de fiets of te voet shopt, vraag je Belgerinkel-lot  

en zorg dat je lot voor 4 juni in één van de Belgerinkel-boxen 

terecht komt!   

Info
 050 72 89 54 | Lokale Economie

 lokale.economie@maldegem.be

  Marktstraat 7, 9990 Maldegem

  www.maldegem.be/belgerinkel 
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Van vrijdag 29 april tot en met zondag 8 mei staan Maldegemse amateurkunstenaars in de 
schijnwerpers tijdens de Week van de Amateurkunsten, kortweg WAK. De 10-daagse staat dit jaar 
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. Het volledige programma lees je hier.

Fototentoonstelling Studio ‘74
Tentoonstelling

Wat: de leden van fotoclub Studio ‘74 

stellen hun foto’s tentoon in de foyer van 

Den Hoogen Pad. 

Wanneer: van 1 april tot 31 mei

ma: 09.00 – 12.00 uur

di: 09.00 – 12.00 uur

wo: 09.00 – 12.00 uur / 14.00 – 17.00 uur

do: 09.00 – 12.00 uur

vr: 09.00 – 12.00 uur

en tijdens activiteiten in Den Hoogen Pad

Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 

16/B, 9991 Adegem

Info: Johan De Smet, 050 71 45 81, 

fa849692@skynet.be

Tentoonstellingsmatch 
@ De Vierklaver
Tentoonstelling

Wat: match van schilderwerkjes van 

de bewoners van De Vierklaver en van 

vrijwilligster Caroline Gyselinck.

Wanneer: vr 29 april, van 14.00 tot 17.00 uur

Waar: vzw De Vierklaver, Lenen 7, 9991 

Adegem

Info: Inge.Dewaegenaere@de-vierklaver.be 

M’Aquarellen @ bib
Tentoonstelling

Wat: M’Aquarellen, een groep 

Maldegemse aquarellisten, die maandelijks 

samenkomen in Oud Sint-Jozef om te 

schilderen, stellen hun werken tentoon 

in de openbare bibliotheek. 

Wanneer: van 29 april tot 7 mei

ma: 16.00 – 18.00 uur

di: 16.00 – 18.00 uur

wo: 16.00 – 18.00 uur

do: 09.00 – 12.00 uur

vr: 16.00 – 18.00 uur

za:  09.00 – 12.00 uur

Waar: Bibliotheek Maldegem, 

Schouwburgplaats 3 – 5, 9990 Maldegem 

Info: Bibliotheek, 050 72 89 71

Friday Night Blasters nodigen 
uit: Christian Mendoza Group 
in concert
Concert

Wat: Christian Mendoza, oud-pianist van 

de Friday Night Blasters, brengt met zijn 

quartet eigen nummers, improvisaties en 

interpretaties van jazznummers. 

Wanneer: vr 29 april, om 20.30 uur

Waar: huis Wallyn, Marktstraat 10, 

9990 Maldegem 

Inkom: 10 euro

Info: willem.lippens@telenet.be 

Expo Afgestudeerden
Cum Laude @ KUMA-kapel
Tentoonstelling

Wat: 4 afgestudeerden Hogere Graad 

KUMA – Kathleen Adam, Christiane 

Lampaert, Frank Talloen en Ludwina 

Pauwels – exposeren hun werk in de kapel 

van de KUMA. 

Wanneer: van 29 april tot 7 mei, tijdens 

lesuren: zie www.academiekuma.be 

Waar: KUMA (kapel) - Kunstacademie 

Maldegem, Mevr. Courtmanslaan 82,  

9990 Maldegem

Info: 050 72 89 50,  

kunstacademie@maldegem.be,  

www.academiekuma.be 

Open Ateliers @ KUMA 
Opendeurdag

Wat: tijdens de WAK zijn alle ateliers 

vrij te bezoeken.Mensen met interesse 

kunnen deelnemen aan de lessen. Je hoeft 

niets mee te brengen, enkel een gezonde 

interesse in beeldende kunst

Wanneer: van 29 april tot 7 mei, tijdens 

lesuren: zie www.academiekuma.be 

Waar: KUMA - Kunstacademie Maldegem, 

Mevr. Courtmanslaan 82, 9990 Maldegem

Info: 050 72 89 50,  

kunstacademie@maldegem.be,  

www.academiekuma.be

sKunst in de etalage
Fiets- of wandelroute

Wat: in de omliggende straten van het 

gemeentehuis, maar ook in Adegem-Dorp, 

vind je kunstwerken in winkeletalages. 

Deelnemende handelszaken herken 

je aan het WAK-logo in de etalage. De 

routefolder vind je vanaf 29 april in de 

deelnemende handelszaken, het onthaal in 

het gemeentehuis en op www.maldegem.

be/week-van-de-amateurkunsten. 

Wanneer: van 29 april tot 08 mei, 

doorlopend

Waar: Diverse locaties in Maldegem-

centrum en Adegem-Dorp

Info: Cultuurdienst

Kunstmatch in het 
gemeentehuis 
Tentoonstelling

Wat: in het gemeentehuis kan je terecht 

voor een tentoonstelling met werken van 

verschillende kunstenaars. 

Wanneer: van 29 april tot 7 mei

ma: 08.30 – 12.00 uur / 14.00 – 16.00 uur

di: 08.30 – 12.00 uur / 14.00 – 16.00 uur 

wo: 08.30 – 12.00 uur / 14.00 – 16.00 uur

do: 08.30 – 12.00 uur / 14.00 – 18.30 uur 

vr: 08.30 – 12.00 uur

Gesloten op zaterdag, zon- en feestdagen 

met uitzondering van:

za 7 mei: 09.00 – 11.45 uur

Waar: Gemeentehuis, Marktstraat 7, 

9990 Maldegem 

Info: Cultuurdienst

Keramiekatelier in werking 
Opendeurdag - tentoonstelling

Wat: De kletepot en cursisten stellen 

keramiek, schilderijen, juwelen in fimoklei 

en droogbloemen tentoon. Er worden 

demonstraties gegeven en in de mate van 

het mogelijke kunnen degenen die dit 

wensen zelf aan de slag.

Wanneer: za 30 april en zo 1 mei,  

van 14.00 tot 18.00 uur

Waar: Keramiekatelier De kletepot, 

Butswervestraat 14, 9990 Maldegem

Info: truidecuyper@scarlet.be

De vrouw die haar man  
doet herbakken 
Theatervoorstelling

Wat: Wat doe je wanneer je als vrouw niet 

zo danig tevreden meer bent over je wat 

oudere echtgenoot? Op je tanden bijten? 

Hem verkopen? Er vanonder muizen? 

Misschien ga je toch maar beter te rade 

bij de beroemde Belphedor de la Blague, 

kwakzalver eerste klas, beroepsleugenaar 

van een uitmuntend soort. Hij beweert dat 

hij jouw ouder exemplaar kan verjongen 

door hem te herbakken. 

Wanneer: 

za 30 april van 19.00 tot 20.00 uur

zo 1 mei van 10.30 tot 11.30 uur

Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 

16/B, 9991 Adegem 

Inkom: 5 euro

Info: www.adegemsvolkstheater.be 

Open schildersklas  
@ De Vierklaver 
Opendeurdag

Wat: de bewoners van De Vierklaver 

schilderen wekelijks met vrijwilligers 

Caroline Gyselinck. Tijdens de WAK kan je 

een kijkje komen nemen hoe dit verloopt.

Wanneer: di 3 mei,  

van 14.30 tot 16.00 uur

Waar: vzw De Vierklaver, Lenen 7, 9991 Adegem

Info: Inge.Dewaegenaere@de-vierklaver.be 

Slotmatch:  
kunstmarkt &  
“Op het lijf geschreven”
Markt - dans

Wat: de dansers van Sy-Dansstudio uit 

Kleit brengen fragmenten uit “Op het lijf 

geschreven”, een voorstelling met als 

uitgangspunt tatoeage als lichaamskunst. 

Verwacht je niet aan een klassieke 

dansvoorstelling, maar aan verschillende 

demo’s met tussendoor tijd voor een 

gezellige babbel en een kop koffie. 

Daarnaast kan je je een henna tattoo laten 

aanmeten, een African hairwrap nemen 

of een wereldse grime. Buiten is er een 

kunstmarkt aan de gang. Diverse lokale 

kunstenaars tonen en demonstreren er 

hun kunsten. Mis deze afsluiter van de 

WAK 2016 in Maldegem niet! 

Wanneer: zo 8 mei 2016,  

van 14.00 tot 17.00 uur 

Waar: CC Den Hoogen Pad,  

Adegem Dorp 16/B, 9991 Adegem

Info: Cultuurdienst  

VOLG ONZE WAK-REPORTER!
Marianne Posman brengt in de aanloop van, tijdens en na de WAK verslag  

uit over de WAK-activiteiten in Maldegem. Volg haar in het Vrij Maldegem  

en op www.bloggen.be/wakinmaldegem

Info
 050 72 89 79 | Cultuurdienst

 cultuurdienst@maldegem.be

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem

  www.maldegem.be/week-van-de-amateurkunsten
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Info
 050 71 00 21 | CC Den Hoogen Pad 

 cultureelcentrum@maldegem.be

 Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem

 www.denhoogenpad.be

MALDEGEM 
FAIRTRADEGEMEENTE
“Fairtradegemeenten” heeft de titel FairTradeGemeente 

voor Maldegem verlengd. Maldegem heeft het genoegen 

om deze titel sinds 2005 te mogen dragen. Aan de volgende 

criteria werd voldaan:

• Het gemeentebestuur koopt een aantal fair trade producten 

aan. Maldegem is ook lid van de Kringloopwinkel en publiceert 

maandelijks een artikel over fair trade in Maldegem Magazine. 

Ook de aankoop van materiaal voor de werking van het 

gemeentebestuur houdt een aantal fair trade- en milieu-eisen in.

• Overtuigde winkels en horecazaken: in verschillende winkels 

worden 2 of meer fair trade producten aangeboden en in 2016 

zal overleg gepleegd worden om een aantal horecazaken te 

overtuigen om fair trade koffie, fruitsap en/of wijn aan te bieden.

• Deelnemende scholen, bedrijven en organisaties: er is 

een zeer goede samenwerking met de scholen. Sommigen 

organiseren regelmatig een Oxfam verkoopstandje en serveren 

fair trade wijn of fruitsap op bijv. de communierecepties.

• Media-aandacht: over elke actie in het kader van een 

bewustmakingscampagne wordt een artikel in de plaatselijke 

krant en in Maldegem Magazine geplaatst.

• Lokale duurzame voeding wordt in een aantal winkels 

verkocht en op de plaatselijke markt zijn standen die biologische 

voeding aanbieden.  

Info
 050 72 89 51 | Noordzuiddienst

 noordzuiddienst@maldegem.be

Raad voor Ontwikkelingssamenwerking  
ondersteunt vrijwilligers

LUC SAVAT EN WILLIAM DAELEMANS 
IN CENTRAAL-AFRIKA
Luc Savat en William Daelemans, twee Adegemnaars hebben van 13 februari tot 

8 maart nuttig werk verricht in Kabinda Kasaï – Centraal Afrika. Als metser en 

schrijnwerker helpen zij de plaatselijke technische school verbeteren met het 

materiaal dat gesponsord wordt door de Broeders van Liefde van Gent en  

de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Bovendien geven zij opleiding in metsen 

en houtbewerking.  

Info
 050 72 89 51 | Noordzuiddienst

 noordzuiddienst@maldegem.be
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ABBA GOLD 
EUROPE
vrijdag 20 mei, 20.30 uur / CC Den Hoogen Pad

ABBA had alles wat een band zich wensen kon: fantastische 

nummers, geweldige muzikanten en spetterende shows. Logisch 

dat ze na dertig jaar nog steeds populair zijn. Het repertoire van 

ABBA blijft een masterclass in popmuziek. Weinig zangeressen 

halen de hoge en lage tonen van Agnetha en Frida, en ook Björn 

en Benny zijn nog steeds een inspiratiebron voor hedendaagse 

popmuzikanten.

ABBA Gold Europe is een hommage aan de muziek van ABBA in 

zijn originele vorm: twee vrouwen, fantastische klassiekers en een 

snedige rock-‘n-rollband. Haal alvast je jeans met olifantenpijpen 

uit de kast, want het wordt een feest!

Inkom: 

€ 21 (VVK), € 24 (ADK), € 20 (55+ & KABO), € 18 (-26 & GABO)

Info
 050 71 00 21 | CC Den Hoogen Pad 

 cultureelcentrum@maldegem.be

 Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem

 www.denhoogenpad.be

Ook in mei 

wo 4 mei, 14.00 uur / CC Den Hoogen Pad 
Jeugdfilm ‘The SpongeBob Movie:  

Sponge out of water’

85 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.

vr 6 mei, 20.30 uur / Op locatie in Kleit
Maaike Cafmeyer, Bram Nolf en Piet Van Bockstal

De toverfluit in een note(n)dop UITVERKOCHT! 

wo 25 mei
Nieuw seizoen 2016-2017

op www.denhoogenpad.be  
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