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inhoud

Vakantietijd! 
Terwijl de studenten de laatste 

examens aan het afleggen zijn, 

bereiden velen zich al voor op de 

komende vakantie en kijken velen 

reikhalzend uit naar de lange, warme 

zomeravonden. Genieten met volle 

teugen, rustig aan doen en energie 

opladen: daar hebben we de zomer weer. 

In de gemeente hebben we ons vakantieaanbod voor groot en klein al 

klaar. De monitoren hebben hun opleiding achter de rug en staan klaar 

om honderden kinderen op te vangen tijdens de speelpleinwerking 

of in de vele jeugdbewegingen. Kinderen kunnen dankzij de vrijwillige 

inzet van deze monitoren onvergetelijke dagen beleven en een zinvolle 

invulling geven aan hun vakantiedagen. Dat jonge mensen deze niet te 

onderschatten verantwoordelijkheid op zich willen nemen, verdient op 

voorhand reeds een dikke merci. Ik hoop dat alles op een veilige manier 

verloopt en dat jullie samen mooie dagen tegemoet gaan. 

Maar ook volwassenen kunnen in Maldegem voldoende rust en 

ontspanning vinden. Wij zijn een uitgestrekte plattelandsgemeente met 

mooie en goed onderhouden landelijke wegen, waar het heerlijk is om te 

fietsen, en we zijn gezegend met prachtige, aaneengesloten bosgebieden, 

waar men uren kan wandelen. Als je langs de kreken van Middelburg 

fietst, hou dan ook eventjes halt aan het bezoekerscentrum en aan de 

mooie kerk van onze kleinste deelgemeente. Snuif er de rustige sfeer op 

en waan je bij mooi weer ergens in een zuiders dorpje. Nu nog ergens 

een terrasje meepikken bij één van onze bloeiende horecazaken en de 

vakantiedag kan niet meer stuk.

Waar jullie voorkeur ook naar uitgaat -rustig genieten of actief 

ontspannen- of jullie nu in Maldegem blijven of liever eventjes andere 

streken verkennen: geniet ervan. En bouw voldoende kracht op om er de 

komende maanden opnieuw volop tegenaan kan gaan.
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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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Zondag 28 augustus 2016 | Sint-Annapark 
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Haal tijdig je gratis 
huisvuilzakken
Elk gezin dat op 1 januari 2016 in onze  

gemeente stond ingeschreven, kreeg eind februari een brief 

om gratis huisvuilzakken af te halen.

In ruil voor deze brief kunnen de gratis huisvuilzakken 

nog tot 30 september 2016 afgehaald worden aan het 

Onthaal van de dienst Infrastructuur, Bloemestraat 45. Na 

september is de brief niet meer geldig. Wacht dus niet tot 

het te laat is! Wie zijn brief verloren heeft, kan een duplicaat 

aanvragen via de Milieudienst.  

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be 

UiTmarkt
Promoot je vereniging
Wil je je vereniging kenbaar maken bij het grote publiek? Dan is de 

UiTmarkt op vrijdagavond 16 september van 18.00 tot 22.00 uur, 

tijdens de opening van Maldegem-kermis, het geknipte moment! 

Schrijf je vereniging nog snel in vóór 11 juli 2016 via  

www.maldegem.be/uitmarkt-inschrijving.  

Info
 050 72 86 2 | UiTloket

 uit@maldegem.be

  Marktstraat 7, 9990 Maldegem

  www.maldegem.be/uitmarkt-inschrijving

Gemeentelijke diensten
Alle gemeentelijke diensten zijn deze zomer gesloten op:

• Maandag 11 juli

• Donderdag 21 juli

• Maandag 15 augustus

• De dienst Burgerzaken/Bevolking en Onthaal: 

 De eerstvolgende zaterdagopening is 3 september 2016.

CC Den Hoogen Pad

Het loket van CC Den Hoogen Pad is gesloten van 15 juli tot en met 

15 augustus. Via www.maldegem.be/webshop kan je ook tijdens 

de sluitingsperiode tickets bestellen.

Recyclagepark

Het recyclagepark is gesloten op donderdag 21 juli.

Sint-Annazwembad

Het zwembad is gesloten tot en met 17 juli wegens onderhouds- 

en renovatiewerken.

Gemeentearchief

Tijdens de week van 21 juli (18-23 juli), 15 augustus (15-20 

augustus) en de week van Maldegem-kermis (19-24 september) is 

het gemeentearchief gesloten. Tijdens de maanden juli, augustus, 

september (3e kwartaal 2016) zal de leeszaal open zijn op 

onderstaande dagen en uren: 

Info
 050 72 89 30 | Onthaal Gemeentehuis

 Markstraat 7, 9990 Maldegem

Zitdagen Sociaal Huis 
RVP - Rijksdienst voor Pensioenen (werknemers)

Geen zitdag op maandag 11 juli en maandag 8 augustus.

De eerstvolgende zitdag gaat door op maandag 12 september  

van 9.00 tot 11.00 uur.

RSVZ - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der 

Zelfstandigen

Geen zitdag op dinsdag 26 juli.

De eerstvolgende zitdag gaat door op dinsdag 23 augustus  

van 9.00 tot 11.00 uur.

Volkshaard

Geen zitdag op woensdag 27 juli.

De eerstvolgende zitdag gaat door op woensdag 24 augustus  

van 9.00 tot 11.00 uur.

MBV – Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen

Geen zitdag op woensdag 27 juli.

De eerstvolgende zitdag gaat door op woensdag 24 augustus  

van 9.00 tot 11.00 uur.

Woonwijzer

Geen zitdag op maandag 18 juli, donderdag 21 en 28 juli  

en maandag 15 augustus.

De eerstvolgende zitdag gaat door op maandag 1 augustus  

van 18.00 tot 20.00 uur.

Notarieel Juridisch Dienstbetoon

Zaterdag 2 juli en zaterdag 6 augustus van 11.00 tot 12.00 uur.

Commissie Juridische Bijstand

Dinsdag 12 juli en dinsdag 9 augustus van 10.00 tot 12.00 uur.

FOD Sociale Zekerheid

Vrijdag 8 juli van 9.00 tot 11.00 uur.

Geen zitdag op vrijdag 12 augustus.

Sociaal Huis

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur.  

In de namiddag op afspraak.

Elke 1e en 3e maandag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur. 

Elke 1e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

Geen zitdag op maandag 18 juli.

Gesloten op maandag 11 juli, donderdag 21 juli  

en maandag 15 augustus.  

Info
 0800 96 5 24 (gratis) | LDC Oud St. Jozef

 Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

Maand Woensdag Vrijdag Zaterdag

(14.00-18.30 uur) (Let op: 

vakantieregeling 

14.00-18.00 uur) 

(8.30 – 

12.00 uur)

juli 06-13-27 01-08-15-29 -

augustus 03-10-24-31 05-12-26 -

september 07-14-28 02-16-30 10

50 jaar Jeugdraad

Help het archief  
van Jeugdraad  
Maldegem verrijken! 
De Maldegemse Jeugdraad blaast dit jaar 50 kaarsen uit en laat dit 

niet onopgemerkt voorbij gaan. 

Voor de viering op 22 oktober is de Jeugddienst op zoek naar:

• Namen en adressen van al de voorzitters en secretarissen die 

ooit in het bestuur van de Jeugdraad zaten.

• Documentatie over de werking van de voorbije 50 jaar:  

foto’s, films, verslagen, brieven,…

• Alles over de Jeugdraad en haar werkgroepen en activiteiten.

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage! 

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst

 jeugddienst@maldegem.be

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem

Vakantieregeling 

Samen voor  
een nette buurt!
Onze gemeente hecht veel belang aan een propere en 

toegankelijke buurt. De Dienst Infrastructuur, Groendienst 

en medewerkers van het MOP-team zorgen o.a. voor on-

derhoud van groen, herstellingen van wegen en voetpaden, 

vegen van goten en straten.

Als inwoner moet je zelf instaan voor het onderhoud 

van het voetpad vóór jouw woning of eigendom. Dat wil 

zeggen dat je zelf het onkruid op het voetpad voor jouw 

woning moet verwijderen zonder gebruik van pesticiden. 

Tip: Door af en toe te vegen met een harde borstel of 

onkruidveger neem je de voedingsbodem van onkruiden 

weg. Op deze manier kan je er mee voor zorgen dat het 

voetpad, goot of greppel onkruidvrij blijft. Een kleine klus 

voor elke inwoner maar met een groot effect voor de 

hele buurt!  

Info
 050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur

 infrastructuur@maldegem.be
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Na 40 jaar dienst

Politie Maldegem wuift  
commissaris Eddy De Jaeger uit

Commissaris Eddy De Jaeger was 

gedurende jaren een vertrouwd gezicht 

bij de Maldegemse bevolking. Na veertig 

jaar dienst hangt hij de kepie letterlijk 

aan de haak om te genieten van een 

welverdiende rust.

Eddy De Jaeger,

Commissaris van Politie:

 “Vanaf 1 juli zal ik, samen met mijn 

echtgenote, hopelijk kunnen genieten van 

een lang rustpensioen. Een kleine veertig 

jaar heb ik als politieman ter beschikking 

gestaan van de Maldegemse bevolking. 

Een taak die niet altijd even gemakkelijk 

was, maar die ik altijd met volle plezier 

heb uitgevoerd. Ik hoop dan ook dat ik zo 

goed mogelijk aan jullie verwachtingen 

heb voldaan. Ik heb er alle vertrouwen in 

dat commissaris Christophe Geernaert en 

commissaris John Van Acker die, samen 

met de korpsleiding, de taken van mij zullen 

overnemen dit goed zullen doen. Ook het 

voltallige politiekorps wens ik te bedanken. 

Zonder hen was het zeker niet mogelijk mijn 

taak naar behoren uit te voeren. We zien 

elkaar zeker nog in Maldegem.”

Carrière Eddy De Jaeger
1 september 1977: bediende bij het 

gemeentebestuur Maldegem en bij  

de gemeentepolitie

1 april 1981: politieagent bij de 

gemeentepolitie

1 oktober 1987: adjunct-commissaris 

bij de gemeentepolitie

21 januari 2000: commissaris 

korpschef bij de gemeentepolitie

1 april 2001: commissaris bij de lokale 

politie Maldegem

1 juli 2016: commissaris op rust

 

Commissarissen Geernaert en Van Acker nemen taken over

Naar aanleiding van het pensioen van Commissaris De Jaeger 

werden binnen het politiekorps een aantal taken en  

bevoegdheden verschoven. 

Commissaris John Van Acker, die sinds april 2016 aan de 

slag is bij de politiezone Maldegem, neemt de leiding over 

de dienst interventie/verkeer, alsook de taken van intern 

toezicht, noodplanning, interne communicatie en internationale 

samenwerking op zich. 

Commissaris Christophe Geernaert, al 22 jaar in dienst bij 

Politie Maldegem, neemt vanaf 1 juli 2016 de openbare orde 

(evenementen en wegeniswerken) over van commissaris De Jaeger. 

Commissaris Geernaert is daarnaast ook diensthoofd operationele 

ondersteuning. 

Info
 050 72 71 70 | Commissaris Christophe Geernaert

 openbare.orde@maldegem.be

 050 72 71 70 | Commissaris John Van Acker

 politie@maldegem.be

 Politiehuis Maldegem, Industrielaan 10

  www.politiemaldegem.be

Commissarissen John Van Acker en Christophe Geernaert nemen vanaf 

1 juli de taken over van commissaris Eddy De Jaeger

Commissaris Eddy De Jaeger gaat na veertig jaar dienst met pensioen

Gewijzigde aanvraagprocedure 

Minder hinder op het 
openbaar domein bij 
bouwwerkzaamheden 
Wie bij bouw- en andere werken zoals het plaatsen of laten 

plaatsen van container, aanhangwagen, bouwmaterialen, 

torenkraan… het openbaar domein (rijbaan, fietspad, 

berm…) inneemt, moet altijd een aanvraag indienen bij  

het gemeentebestuur. 

Om de hinder zo veel mogelijk te beperken gelden vanaf  

1 juli 2016 andere voorwaarden en tarieven: 

• Inname ≤ acht werkdagen: 

o Aanvraag tot vijf dagen vóór de start van de werken 

rechtstreeks indienen bij de dienst Infrastructuur.

o Inname is gratis.

• Inname ≥ acht werkdagen: 

o Aanvraag ten minste dertig dagen vóór de aanvang van 

de inname indienen bij College van Burgemeester en 

Schepenen via aanvraagformulier.

o Tarief afhankelijk van duur en type inname.

o Bij inname voetpad kan de aanvrager een verkeersveiliger 

alternatief voorstellen of een noodvoetpad voor een 

periode van maximum één jaar aanleggen. Bij een 

noodvoetpad kan de oppervlakte in mindering gebracht 

worden van het totale belastbare bedrag. Bij een stelling 

op het voetpad waar voetgangers onderdoor kunnen, is 

de aanvrager vrijgesteld van de belasting. 

o Mobiele kranen worden vanaf inname van de negende 

kalenderdag belast om zo langdurige hinder te beperken. 

Info
  050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur

  infrastructuur@maldegem.be
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Tal van bijvriendelijke acties in onze gemeente

GEMEENTE MALDEGEM ONTVANGT OORKONDE  
KONINKLIJKE VLAAMSE IMKERSBOND

De gemeente Maldegem heeft een 

oorkonde ontvangen van Mark De Pauw 

en Diëgo Van de Keere, namens de 

Koninklijke Vlaamse Imkersbond, als 

waardering voor de inspanningen die 

het gemeentebestuur al diverse jaren 

onderneemt voor de bijen. De oorkonde 

werd overhandigd in het “Eetbaar Park” 

(Park Wallyn) in het Sint-Annapark in 

aanwezigheid van leerlingen van het  

4de secundair van de Maricolen,  

die dezelfde dag op school les kregen 

van de heer De Pauw over de bijen.

Bijenpopulatie bedreigd

Bijen en ander bestuivende insecten spelen 

een essentiële rol in de ecosystemen. Een 

derde van al ons voedsel is afhankelijk van 

bestuiving door die insecten. Door allerlei 

redenen zijn bijen en nectarminnende 

insecten de laatste jaren sterk bedreigd. 

Een belangrijk knelpunt voor zowel (honing)

bijen als andere nectarminnende insecten 

is het tekort aan nectar en stuifmeel. 

Charter “Bij-vriendelijke gemeente” 

Om de bijenpopulatie mee in stand 

te houden, ondertekende het 

gemeentebestuur in 2014 het charter 

“Bij-vriendelijke gemeente” dat 

wordt ondersteund door de Vlaamse 

overkoepelende imkerverenigingen. 

Samen met lokale actoren zoals 

natuurverenigingen, de milieuraad, 

inwoners en scholen werden al 

verschillende initiatieven ondernomen om 

een vriendelijke omgeving voor honingbijen 

te creëren en inwoners te sensibiliseren:

• Het gemeentebestuur neemt sinds 2010 

deel aan de campagne “Verbijsterende 

Bijen” van het provinciebestuur Oost-

Vlaanderen om bijenvriendelijke bloemenmengsels in te zaaien 

op gemeentelijke percelen of krokusbollen te verdelen onder  

de inwoners.

• De groendienst maait de gemeentelijke bermen gefaseerd zodat 

bijen gedurende het hele seizoen voldoende voedsel kunnen vinden. 

• Bij de onkruidbestrijding op openbaar domein worden geen 

pesticiden gebruikt.

• Eind 2014 bouwde het vijfde leerjaar van de Gemeentelijke 

Basisschool Kruipuit een insectenhotel. Insectenhotels bieden 

een thuis aan solitaire bijen en andere insecten en zorgen voor 

meer biodiversiteit.

• Bij de aanleg van het “Eetbaar Park” in het voorjaar van 2015, 

werden bewust specifieke boom- en struiksoorten aangeplant 

zodat honingbijen maandenlang toegang hebben tot nectar en 

stuifmeel. Een voordeel voor de imkers, voor de bijen die steeds 

meer onder druk staan, en uiteraard ook voor de bestuiving van 

de fruitbomen en struiken.

• Op de Buitenspeeldag in april ll. maakten kinderen in 

samenwerking met de Milieudienst en het Regionaal Landschap 

Meetjesland maar liefst 80 bijenhotelletjes! Kinderen en ouders 

kregen ook een bijenvriendelijk bloemenmengsel en leerden 

zo op een speelse manier hoe ze zelf hun steentje kunnen 

bijdragen aan een bijenvriendelijke omgeving. 

Het gemeentebestuur is verheugd met de ontvangst van deze 

oorkonde en beschouwt dit als een stimulans om de ingeslagen 

weg verder te zetten! 

Info

 050 72 86 07 | Dienst Infrastructuur

 infrastructuur@maldegem.be

 Bloemestraat 45, 9990 Maldegem

Strijd mee tegen kanker!

TAXUSINZAMELING  
VOOR HET GOEDE DOEL
Breng je taxussnoeisel tot 31 augustus 2016 naar het 

recyclagepark en draag zo je steentje bij in de strijd 

tegen kanker. Voor de inzameling wordt samengewerkt 

met de firma Stolk Medicinal Plants, aangesteld via de 

intercommunale IVM, die een opbrengst van € 70 per m³ 

snoeisel garandeert. De gemeente schenkt de opbrengst  

aan Kom Op Team Maldegem.

Waarom is taxussnoeisel zo belangrijk?

Het eenjarig snoeisel van de Taxus Baccata bevat een  

giftige stof, Taxol, die een remmende werking op de celdeling 

heeft in kwaadaardige tumoren. Daarom wordt taxol in 

kankerremmende medicijnen toegepast en via chemotherapie 

toegediend bij patiënten met o.a. borst- of eierstokkanker.

Enkel éénjarig snoeisel

Je brengt het taxussnoeisel best zo vers mogelijk naar het 

recyclagepark. Snoeisel mag maximum 12 uur oud zijn. Het is 

ook van belang dat enkel éénjarig snoeisel wordt ingezameld. 

Het moet ook droog zijn en mag niet vermengd raken met ander 

tuinafval of met steentjes of aarde. 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst

 050 71 94 02 | Recyclagepark

 milieudienst@maldegem.be

Op de Buitenspeeldag maakten kinderen en ouders hun eigen 
bijenhotel en leerden zo op een speelse manier hoe ze zelf hun steentje 
kunnen bijdragen aan een bijenvriendelijke omgeving.
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16 en 17 augustus

Inzameling  
landbouwfolie
Op dinsdagnamiddag 16 augustus en woensdag 17 

augustus 2016 is er opnieuw een gratis inzameling van 

veegschone landbouwfolie op het terrein naast het 

recyclagepark.

Bij de inzameling wordt een onderscheid gemaakt tussen 

landbouwfolie en stretchfolie. De aangeleverde folie 

moet borstelschoon, droog en in hanteerbare pakketten 

aangeboden worden. Dit zal gecontroleerd worden. Folie die 

niet aan de eisen voldoet zal geweigerd worden.

Deze zakken voor de stretchfolie kosten 2,5 euro per zak en 

kunnen tegen kostprijs aangekocht worden bij:

• AVEVE centrum Maldegem, Martens – Maenhout bvba,  

 Brugsesteenweg 187, 9990 Maldegem

• Hobbyshop, Ginneberge – Willems,  

Kruipuit 32, 9991 Adegem 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be

Alle wegbermen in Maldegem worden ecologisch gemaaid

Gemeente zet in op  
100% ecologisch bermbeheer

Voortaan worden alle wegbermen in Maldegem met een 

ecologische maaier gemaaid. Het gemeentebestuur maakte  

extra middelen vrij in de begroting en gaat hiermee verder  

op de ingeslagen weg voor ecologisch bermbeheer.

Sinds 2015 werkt de gemeentelijke Groendienst met een ecomaaier 

voor de maaiwerken in eigen beheer. Maldegem was toen de tweede 

gemeente in Vlaanderen die investeerde in dergelijk ecologische 

systeem dat in Nederland al jaren is ingeburgerd.

Voortaan zal ook een externe aannemer 700 km Maldegemse 

wegbermen maaien met een ecologisch maaisysteem waarbij er 

geen verticale luchtstromen ontstaan. Hierdoor worden zand, zaden 

en diertjes niet meer meegezogen in de zuigwagen. Dit betekent een 

besparing in verbruik door een mindere belasting van de motor en 

minder stortkosten door de afwezigheid van zand in het maaisel. 

Bovendien zal de natuur en bermvegetatie minder worden  

beschadigd, dan bij het gebruik van de klassieke klepelmaaier.

De opdracht werd eind mei 2016 gegund voor een periode van drie 

jaar. In eerste beurt, vanaf 15 juni 2016, wordt één veiligheidssnede 

gedaan langs de wegen van Maldegem. Op deze manier wensen we de 

diversiteit van de wegbermen te verhogen. Vanaf 15 september wordt 

er een tweede beurt gepland waarbij de volledige wegberm wordt 

gemaaid, met opvang. De chauffeurs zijn zich bewust van de omgeving 

waarin ze moeten werken, maar rekenen op uw begrip bij het bewegen 

met grote machines. Als iedereen zich hoffelijk beweegt in het verkeer 

kunnen de werken vlot worden uitgevoerd. 

Info
 050 72 86 07 | Dienst Infrastructuur

 infrastructuur@maldegem.be

 Bloemestraat 45, 9990 Maldegem

Rustpunt en ontmoetingsplaats 

RENOVATIE OPEN MARIAKAPEL
De medewerkers van de Dienst 

Infrastructuur en de Groendienst hebben 

in het najaar van 2015 en in het voorjaar 

van 2016 de open Mariakapel op het 

kruispunt van de Kapellestraat met de 

Karrewegel hersteld en opgenet. De kapel 

staat op openbaar domein en is eigendom 

van het gemeentebestuur.

Het metselwerk werd hersteld, de 

beplanting en het grasplein voor de kapel 

werden vernieuwd en er werd een nieuwe 

zitbank geplaatst.

De bank werd in 2012 gemaakt door de 

leerlingen van de richting hout van het 

Koninklijk Atheneum in Maldegem  

in het kader van hun praktijklessen.

Deze plek is nu opnieuw een mooie 

ontmoetingsplaats voor de buurt en een 

rustpunt voor de wandelaars en fietsers 

van de wandel- en fietsroutes die er 

passeren naar onder meer Vake  

en het nabijgelegen Akkerbos. 

Info
 050 72 86 08 | Dienst Infrastructuur

 Bloemestraat 45, 9990 Maldegem

 infrastructuur@maldegem.be

Inzamelactie
Vrije Basisschool  De Kleiheuvel uit Kleit organiseerde voor 

de vijfde keer een koffiestop. Ouders, grootouders, familie en 

vrienden konden een kopje fairtrade koffie of thee of een glaasje 

fairtrade fruitsap drinken. De vrije bijdrage ging rechtstreeks 

naar Broederlijk Delen. Er werden maar liefst 200 tassen koffie 

geschonken en 400 fruitsapjes gedronken, goed voor 491,90 euro. 

Het 6de leerjaar bood gedurende twee weken tijdens de speeltijd 

Oxfam producten aan aan de kleuters en de kinderen uit de lagere 

school. De opbrengst, € 1098, ten voordele van de Wereldwinkel 

tonen de leerlingen je zelf op de foto!

Het gemeentebestuur werkt samen met scholen, handelaars, 

bedrijven en organisaties  aan de titel FairTradeGemeente.

Info
 050 72 89 51 | Noord Zuiddienst

 noordzuiddienst@maldegem.be 
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di 28/06/16; 30/08/16 

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

van 01/07/16 tot 24/08/16 

Sport en spel Adegem
van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem
Meer info: www.maldegem.be/webshop 

van 01/07/16 tot 24/08/16 

Sport en spel Kleit
van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Sporthal De Berken,  
Kleitkalseide 107, 9990 Maldegem 
Meer info: www.maldegem.be/webshop 

van 01/07/16 tot 26/08/16

Speelpleinwerking Adegem
van 13.00 tot 17.00 uur
Waar: Jeugdlokalen Zandakkers,  
Zandakkers 16, 9990 Maldegem
Meer info: Jeugddienst, 050 72 86 28, 
jeugddienst@maldegem.be

van 01/07/16 tot 26/08/16

Speelpleinwerking Kleit
van 13.00 tot 17.00 uur
Waar: Sporthal De Berken,  
Kleitkalseide 109, 9990 Maldegem
Meer info: Jeugddienst, 050 72 86 28, 
jeugddienst@maldegem.be

vrij 01/07/16; 02/09/16

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

zo 03/07/16 

21ste Adegemse Sneukeltoer 
met de fiets
van 11.00 tot 19.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem
Meer info: Landelijke Gilde Adegem,  
0475 80 73 07, landelijkegildeadegem@telenet.be

ma 04/07/16, 01/08/16

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

zo 03/07/16; 07/08/16; 
04/09/16

Natuur-en landschaps-
wandeling in en rond het 
Maldegemveld
van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Krakeelparking - Drongengoed, 
Krakeelweg 11, 9990 Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-
Knesselare, 0474 64 23 23, webmaster@
natuurpuntmaldegemknesselare.be

van 04/07/16 tot 06/07/16 

“Ontdekt het  
Miepje in jou”  
(dans-knutsel yoga)
ma, di, woe van 9.00 tot 16.00 uur
Waar: Sy-dansstudio,  
Jonge Jansdreef 5/B, 9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/webshop 

van 04/07/16 tot 08/07/16 

Danskamp S-pression  
kleuter en 1e-2e leerjaar
ma, di, woe, do, vrij van 9.30 tot 12.00 uur
Waar: Sporthal MEOS,  
Bloemestraat 36/D, 9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/webshop

van 04/07/16 tot 08/07/16 

Dansstage vanaf  
3e leerjaar
ma, di, woe, do, vrij van 13.30 tot 17.00 uur
Waar: Sporthal MEOS,  
Bloemestraat 36/D, 9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/webshop 

van 04/07/16 tot 08/07/16 

Taal- en  
omnisportkamp
ma, di, woe, do, vrij van 9.00 tot 16.00 uur
Waar: Sporthal MEOS,  
Bloemestraat 36/D, 9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/webshop

van 04/07/16 tot 08/07/16 

Ponykamp
ma, di, woe, do, vrij van 10.00  
tot 17.00 uur
Waar: Manège Equifun,  
Zwepe 9/A, 9991 Adegem
Meer info: www.maldegem/webshop

van 04/07/16 tot 19/08/16 

Speelplein Oranje  
Maldegem
ma, di, woe, do, vrij van 8.00 tot 17.30 uur 
Waar: Jeugdlokalen De Piramide,  
Gidsenlaan, 9990 Maldegem
Meer info: VZW Oranje, 050 47 25 90,  
vrijetijd@oranje.be

woe 06/07/16; 03/08/16

Grenswandeling
van 14.00 tot 16.30 uur
Waar: ‘T eerste huis,  
Aardenburgkalseide 406, 9990 Maldegem

do 07/07/16 

Eetnamiddag
om 12.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud St. Jozef i.s.m. Ziekenzorg CM Maldegem 

vrij 08/07/16 

Adegem kermis: 
Kindernamiddag
van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem
Meer info: Feestcomité Adegem

za 09/07/16 

Adegem kermis: 
Rommelmarkt
van 06.00 tot 18.00 uur
Waar: Adegem-Dorp, 9991 Adegem
Meer info: Feestcomité Adegem
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Gezondheidstips bij hete zomerdagen

Blijf cool bij hitte
Wist je dat hete zomerdagen ook een schaduwzijde hebben? 

Hoge temperaturen en ozonpieken hebben een effect op 

onze gezondheid. Een aantal voorbeelden zijn: uitdroging, 

kortademigheid en uitputting, hitteslag of zonnesteek.  

Vooral jonge kinderen, ouderen en langdurig zieken zijn gevoelig. 

De risico’s zijn groter bij lichamelijke inspanningen in de buitenlucht 

zoals sporten, spelen en inspannend werk doen.

Neem voldoende voorzorgsmaatregelen

De weerman of – vrouw vertelt je wanneer het te warm wordt  

en er veel ozon in de lucht is. Volg dan onderstaande tips en  

beperk zo het risico op gezondheidseffecten:

• drink meer dan gewoonlijk en bij voorkeur water

• help baby’s, jonge kinderen en hulpbehoevenden om  

 voldoende te drinken

• blijf binnen

• zoek de koelte op en koel je lichaam regelmatig af,  

 bijvoorbeeld onder de douche

• rust voldoende en beperk zware lichamelijke inspanningen 

  of sportactiviteiten

• bescherm je tegen de zon

• bezoek ouderen of hulpbehoevenden

• laat je kinderen nooit alleen achter in een geparkeerde auto! 

Een publicatie van de Vlaamse Logo’s, het VIGeZ  

en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Info
  www.vlaanderen.be/nl/hitte-en-ozon 

SPRING ZUINIG  
MET WATER OM 
Tijdens de warme zomermaanden brengt water de 

nodige verfrissing. De groene grasmatten en kleurrijke 

bloemenperken worden rijkelijk besproeid, zwembaden 

worden gevuld voor een zomer vol waterpret. De Watergroep 

staat in uw gemeente elke dag in voor de levering van 

kwalitatief drinkwater. Zij geven graag enkele tips om in 

droge periodes zuiniger met  drinkwater om te springen. 

• Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een 

lang bad. Een bad laten vollopen vraagt algauw 100 tot 150 liter 

drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je drie keer kan 

douchen. En met zuinige sproeikoppen, zelfs vijf keer.

• De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal 

sproeien. Hierdoor breekt u de harde laag. Dat houdt de grond 

luchtig en vochtig. En dat op die manier het onkruid geen kans 

krijgt, is mooi meegenomen.

• Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever één keer 

per week een kwartier, dan elke dag vijf minuten: de planten 

zullen dieper wortelen en minder gevoelig worden voor 

de droogte. Dit kan uiteraard ook perfect met opgevangen 

regenwater. 

• Begiet je bloemen en planten op de minst warme ogenblikken 

van de dag, zoals ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat. Het 

water verdampt dan niet zo snel. Bovendien voorkom je 

beschadiging van de planten, want de waterdruppels kunnen 

bij zonneschijn als een vergrootglas werken en ze verschroeien. 

• Besproei je gazon niet. Je zal merken dat het zich na een 

periode van droogte sneller herstelt dan je dacht.

• Was jouw auto met regenwater of sla gewoon een keertje over.

• Laat ‘s nachts de kraan dicht. Geef het drinkwaterbedrijf zo de 

kans om de watertorens en reservoirs opnieuw te vullen. Zo 

heb je ’s ochtends opnieuw heerlijk fris leidingwater. 

Info
  02 238 96 99 | De Watergroep

  www.dewatergroep.be 
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Zomers Aperitiefconcert 
door Kon. Fanfare Verenigde 
Vrienden Adegem
om 18.30 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem
Meer info: els.vanhulle1@telenet.be

van 09/07/16 tot 10/07/16

Lage Landen Kampioenschap/ 
Belgisch Kampioenschap 
Highland Games 2016
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem

van 09/07/16 tot 11/07/16

Kunst op het hof
Meer info: KVLV Maldegem-Donk, 0486 71 56 48, 
kathleen.demeulenaere@skynet.be

za 09/07/16; 13/08/16; 
27/08/16

Beheermoment  
in het Maldegemveld
van 9.00 tot 13.00 uur
Waar: Loods Natuurpunt,  
Urselweg 81/B, 9990 Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-Knesselare, 
0474 48 30 22 - 0494 06 60 78,  
maldegemveld@natuurpuntmaldegemknesselare.be

zo 10/07/16 

Adegem kermis: 
Seniorennamiddag
van 14.00 tot 18.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem
Meer info: Feestcomité Adegem

di 12/07/16 

Adegem kermis: Avondmarkt
van 18.00 tot 22.00 uur
Waar: Adegem-Dorp, 9991 Adegem
Meer info: Feestcomité Adegem

di 12/07/16

Pasar Zomert in Maldegem
van 19.15 tot 21.15 uur
Waar: Filippus,  
Vakebuurtstraat 243, 9990 Maldegem
Meer info: Pasar Regio Gent/Eeklo

van 12/07/16 tot 15/07/16 

Sportplaneet
di, woe, do, vrij van 9.00 tot 16.00 uur
Waar: Sporthal MEOS,  
Bloemestraat 36/D, 9990 Maldegem

za 16/07/16 

Krommeslag Kermis
Waar: Feesttent Kleitkalseide 157/A,  
9990 Maldegem-Kleit
Meer info: Van-R, info@van-r.be 

ma 18/07/16; 22/08/16 

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 

ma 18/07/16; 08/08/16 

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 19/07/16

Kaartbingo
van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 50 Actief Maldegem en Lokaal 
Dienstencentrum Maldegem

woe 20/07/16; 17/08/16 

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

woe 20/07/16

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

vrij 22/07/16 

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

za 23/07/16

Memorial Van Rie
Waar: Sporthal Meos, Cafetaria,  
Bloemestraat 36/D, 9990 Maldegem
Meer info: WTC Maldegem vzw, 0497 12 25 54, 
guido.willemarck@skynet.be

ma 25/07/16 

Filmnamiddag  
‘Conviction’
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, 

van 25/07/16 tot 29/07/16 

Fred Brevet
ma, di, woe, do, vrij van 9.00 tot 11.30 uur 
Waar: Sint-Annazwembad,  
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info: Sint-Annazwembad 

za 30/07/2016

House of House: Antique-Air
Waar: Staatsbaan 52/B, 9991 Adegem
Meer info: vzw House of House Events,  
0478 37 39 97

van 01/08/16 tot 05/08/16 

Dansstage  
1e-3e leerjaar
ma, di, woe, do, vrij van 9.30 tot 12.00 uur
Waar: Sporthal MEOS,  
Bloemestraat 36/D, 9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/webshop 

van 01/08/16 tot 05/08/16 

Dansstage  
vanaf 3e leerjaar
ma, di, woe, do, vrij van 13.30 tot 17.00 uur
Waar: Sporthal MEOS,  
Bloemestraat 36/D, 9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/webshop 

van 01/08/16 tot 05/08/16 

Waterspeeltuin  
(wachtlijst)
ma, di, woe, do, vrij van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Sint-Annazwembad,  
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/webshop 
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vrij 05/08/16 

Wandeling ‘Op verkenning  
door de kikkerstad’
om 14.00 uur
Waar: Plaats van afspraak: de kiosk  
op de markt van Aardenburg
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef

za 06/08/16 

Rommelmarkt vzw Ter Moere
van 6.00 tot 14.00 uur
Waar: Moerwege - Striepe te 9991 Adegem, 
Moerwege 46, 9991 Adegem
Meer info: vzw Ter Moere 

zo 07/08/16 

Sneukeltoer vzw Ter Moere
van 13.00 tot 18.00 uur
Meer info: vzw Ter Moere 

van 08/08/16 tot 12/08/16 

Zomervoetbalstage
Waar: Sporthal MEOS,  
Bloemestraat 36/D, 9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/webshop 

woe 10/08/16

Kookles voor beginners 
Meer info: KVLV Maldegem-Donk, 0486 71 56 48, 
kathleen.demeulenaere@skynet.be 

za 13/08/16 

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

van 16/08/16 tot 19/08/16 

Volleybalstage
di, woe, do, vrij van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Sporthal MEOS,  
Bloemestraat 36/D, 9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/webshop 

van 16/08/16 tot 19/08/16 

Taal- en omnisportkamp
di, woe, do, vrij van 9.00 tot 16.00 uur
Waar: Sporthal MEOS,  
Bloemestraat 36/D, 9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/webshop

van 16/08/16 tot 19/08/16 

Ponykamp
di, woe, do, vrij van 10.00 tot 17.00 uur
Waar: Manège Equifun,  
Zwepe 9/A, 9991 Adegem
Meer info: www.maldegem/webshop

woe 17/08/16 

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

woe 17/08/16 

Introductie-les tablet
van 09.30 tot 12.00 uur en 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

van 22/08/16 tot 24/08/16 

Summer dance  
& fun kamp
ma, di, woe van 9.00 tot 16.00 uur
Waar: Sporthal MEOS,  
Bloemestraat 36/D, 9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem/webshop

van 22/08/16 tot 26/08/16 

Atletiekkamp
ma, di, woe, do, vrij van 9.30 tot 16.00 uur
Waar: Sportpark Maurice De Waele, 
Bloemestraat 36, 9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem/webshop

van 22/08/16 tot 26/08/16 

Fred Brevet
ma, di, woe, do, vrij van 9.00 tot 11.30 uur
Waar: Sint-Annazwembad,  
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info: Sint-Annazwembad

van 22/08/16 tot 26/08/16 

Kleutersportkamp
ma, di, woe, do, vrij van 13.00 tot 16.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, 
Bloemestraat 36/D, 9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem/webshop 

van 22/08/16 tot 26/08/16 

Lyrical jazz  
& Moderne dansstage
ma, di, woe, do, vrij van 19.00 tot 21.00 uur
Waar: Sy-dansstudio,  
Jonge Jansdreef 5/B, 9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem/webshop

ma 22/08/16 tot do 25/08/16

PC-lessen
van 09:30 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

ma 29/08/16 

Filmnamiddag ‘The second  
best exotic Marigold hotel’
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 

Wekelijkse activiteiten  
LDC Oud Sint-Jozef

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

IEDERE MAANDAG 
(behalve 15/08)
Petanque
van 14.00 tot 16.30 uur

IEDERE DINSDAG
Fietsen
om 13.30 uur

IEDERE WOENSDAG
Kaartnamiddag
van 14.00 tot 16.30 uur

IEDERE DONDERDAG  
(behalve 21/07)
BreiKaffee
van 13.30 tot 17.00 uur

IEDERE DONDERDAG  
(behalve 21/07)
Petanque
van 14.00 tot 16.30 uur

IEDERE VRIJDAG 
Spelnamiddag
om 14.00 uur 
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De kortste weg van boer naar bord

Korte Keten project  
binnenkort ook in Maldegem!? 

Wil jij ook weten waar het eten op je bord vandaan  

komt? Zoek je een manier om je voedselkilometers te 

beperken? Wil je de lokale economie ondersteunen en vind 

je ook dat boeren recht hebben op een eerlijke prijs voor 

hun product? 

Dit kan dankzij het Korte Keten Meetjesland project, een 

samenwerking tussen Natuurpunt en Partners Meetjesland, 

Voedselteams, Linx+ en Provinciaal Proefcentrum voor de 

Groetenteelt Oost-Vlaanderen. Dit Leaderproject kan tot 

stand komen dankzij de steun van Europa, Vlaanderen en de 

Provincie Oost-Vlaanderen en zal de komende twee jaar de 

regio veroveren.

Hoe kan jij meedoen?

Je kan deelnemen aan onze activiteiten, samen met ons een nieuw 

voedselteam opstarten in Maldegem, je mening en visie over korte 

ketens komen delen tijdens een living-lab en zoveel meer! 

Voor de uitbouw van het project zijn we ook nog op zoek naar 

producenten die aan korte keten verkoop doen of interesse 

hebben om (deels) naar deze vorm van verkoop over te schakelen. 

Ben jij een producent met interesse of ken je iemand? Aarzel dan 

niet om contact op te nemen!

Doe mee en denk mee, want lokale producten zijn dichterbij 

dan je denkt!  

Grenswandeling

Gezellig wandelen  
tussen Maldegem  
en Eede
Gids Trui Hoste neemt je op sleeptouw langsheen het grenspad 
en de Maldegemse restanten van de Hollandlinie. Ze vertelt hierbij 
honderduit over de smokkeltijd, Den Grooten Oorlog en de talrijke 
sagen en legendes over dit gebied.  

De UiTtip van  
actieve ontspanner 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 actieve ontspanner?  
Ontdek meer UiTtips op www.uitinmaldegem.be

Praktisch
Afstand: ± 5 km

Duur: ± 2.30 uur

Vertrekpunt: café “Het eerste huis”, 

Aardenburgkalseide 406 in Maldegem.

Eindpunt: Convent Santa Clara  

of De Tol in Middelburg.

Transport terug naar start is voorzien.

Mogelijkheid tot eten in laatste café.

Max. 20 personen / wandeling.

Inschrijven is verplicht.

Datum

Woensdag 6 juli om 14.00 uur

Woensdag 3 augustus om 14.00 uur

Ook mogelijk als groepswandeling. 

Stel zelf een groepje samen en neem contact 

met Trui om een datum af te spreken.

Info en inschrijven

 0031(0)117 49 24 57 |  

 0031 (0)642 080 536 | Trui Hoste

 jdelaere@hetnet.nl 

  www.grenswandeling.com 

>>
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Goede samenwerking Jeugddienst en Dienst Infrastructuur loont

Maldegemse jeugd speelt in veilige en 
goed onderhouden speelomgevingen 

De gemeente Maldegem biedt in al haar leefkernen, 

tien verschillende speelomgevingen aan waar in totaal 

68 speeltoestellen voor de jeugd staan opgesteld. Het 

ontwerp voor de speelomgevingen is spek voor de bek van 

de Jeugddienst, de aankoop en plaatsing van de toestellen 

gebeurt via budget Jeugddienst bij de private sector en de 

aanleg en het onderhoud van de speelterreinen en -toestellen 

is het werk van de Dienst Infrastructuur van de gemeente. 

De Jeugddienst en de Dienst Infrastructuur werken op dat vlak 

nauw samen. Op basis van meldingen van waakzame gebruikers 

of van eigen personeelsleden wordt erg kort op de bal gespeeld 

om de veiligheid van de speelvogels te waarborgen. De arbeiders 

van de gemeente zijn het jaar door in de weer om alles in goede 

conditie te houden. En de gemeente scoort erg goed! 

Jaarlijks laat de preventiedienst van de gemeente immers alle 

speelomgevingen en toestellen keuren door een erkend controle-

organisme. De rondgang langs onze speelpleinen leverde dit 

jaar amper elf opmerkingen op die variëren van een onleesbaar 

identificatienummer, over het ontbreken van een moer hier en 

daar of lichte beschadigingen. Niks dat de veiligheid in het gedrang 

zou brengen en allemaal zaken die binnen de kortste keren met 

lage kosten kunnen hersteld worden. Onze interne preventie-

adviseur is in de wolken met dit resultaat en dankt dit succes aan 

de permanente voortreffelijke samenwerking tussen de Jeugddienst 

en de Dienst Infrastructuur. De Maldegemse youngsters zijn bij die 

twee diensten in erg goede handen, zo blijkt.  

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst

 jeugddienst@maldegem.be

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem

 050 72 86 07 | Dienst Infrastructuur

 infrastructuur@maldegem.be

 Bloemestraat 45, 9990 Maldegem
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Maldegems 
Skate Event
Zondag 14 augustus 2016

Skateterrein CC Den Hoogen Pad

van 14.00 tot 17.00 uur

Contests + demo’s

DJ’s & live muziek

18.00 uur: Frietjes

Frietjes mee eten? Bestellingen kunnen 

doorgegeven worden de dag zelf tot 17.00 

uur aan de bar  

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst

 jeugddienst@maldegem.be

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem 

 www.maldegem.be/jeugd

Info
 info@korteketenmeetjesland.be

 www.korteketenmeetjesland.be

 Korte Keten Meetjesland

 050 72 86 13 | Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be

Onlangs werd het speelterrein van de Zandakkers in Adegem 
stevig onder handen genomen. De valbodems werden er uitgebreid, 
de zandbakken voorzien van vers zand,… zodat deze volledig 
klaargestoomd liggen voor de werking van het gemeentelijke speelplein 
in juli en augustus. Ook het speelterrein aan het Sint-Jansherenplein 
te Donk kreeg een heropfrissing. De speeltoestellen werden 
voorzien van een nieuwe laag verf. Verder werd de dode beplanting 
weggenomen en waar nodig opnieuw ingezaaid met gras.
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Check toegankelijkheid via app over label

Nu ook toegankelijkheidslabel  
voor de Maldegemse handelszaken

In mei lieten verschillende handelszaken hun zaak screenen op 

toegankelijkheid door de vzw On Wheels. Via de app On Wheels 

(www.onwheelsapp.com) kan je zien welke handelszaken in 

Maldegem toegankelijk zijn. Personen met een beperking 

weten zo in welke zaak in Maldegem zij zonder problemen 

kunnen shoppen. Aangezien niet alle inwoners van Maldegem 

over een smartphone of computer beschikken, werd ook een 

label ontwikkeld die de toegankelijkheid van de handelszaak 

zichtbaar maakt in het straatbeeld. 

Toegankelijkheidslabel “Welkom”

Analoog aan het toegankelijkheidslabel 

“Welkom” voor evenementen vind je het label 

“Welkom” nu ook in handelszaken. Dankzij 

dit label kun je zien of een handelszaak toegankelijk is of niet. 

Handelaars die een label wensen kunnen zich aanmelden bij de 

inclusieambtenaar.

Als je dit label ziet, betekent dit dat de handelszaak integraal 

toegankelijk is:

 

Labels voor specifieke doelgroepen

Als de handelszaak voldoet aan de algemene criteria (personen 

met een beperking worden als volwaardige burgers aangesproken; 

assistentiehonden worden toegelaten; als er een plaats is waar 

men met vragen terecht kan, wordt deze aangegeven met het 

pictogram ‘infopunt’) en aan de criteria van één of meerdere 

doelgroepen, kan het label met pictogram van de doelgroep(en) 

erbij gebruikt worden.

Specifieke voorwaarden voor dove en 

slechthorende personen

• op aangeven van de persoon wordt een 

duidelijk kasticket ter beschikking gesteld

• kijk de persoon aan als je met hem/haar praat

• articuleer zo goed mogelijk

 

Specifieke voorwaarden voor slechtziende of 

blinde personen

• een trap, opstap, helling of glazen deur wordt  

met een contrasterende kleur gemarkeerd

• informatie is in een voldoende groot en duidelijk leesbaar 

lettertype opgemaakt

• de kassa en winkel zijn voldoende verlicht

Specifieke voorwaarden voor personen met 

een motorische beperking

• de breedte van de ingang is minimaal 90 cm

• de deuren hebben een lage weerstand en 

zijn voorzien van voldoende vrije ruimte om met een rolstoel te 

kunnen manoeuvreren

• hoogteverschillen (+2cm) worden overbrugd met een hellend 

of bellend vlak van maximaal 6.25% hellingsgraad; indien grotere 

hellingsgraad, is er een bel voorzien zodat assistentie gevraagd  

kan worden

• er kan op een discrete manier betaald worden met bancontact.

• als er een toilet voor publiek aanwezig is, is er ook een 

rolstoeltoegankelijk toilet.

 

Specifieke voorwaarden voor personen  

met een mentale beperking

• informatie is in een duidelijke taal opgesteld

• alle plaatsen zijn goed aangeduid: er wordt 

gewerkt met duidelijke en herkenbare pictogrammen  

Info
 050 40 39 23 (rechtstreeks) | inclusieambtenaar

 0800 96.524 (gratis nummer) 

 Sociaal Huis, LDC Oud St. Jozef,  

 Mevrouw Courtmanslaan 82, 9990 Maldegem

 linde.vandewoestyne@ocmwmaldegem.be

  www.ocmwmaldegem.be/toegankelijkheidslabel

Minder CO2 uitstoot 

Duurzame  
renovatie 
stookplaats 
Sint-Anna-
zwembad
Het Sint-Annazwembad is nog tot 17 

juli 2016 gesloten. Naast de jaarlijkse 

onderhoudswerken aan de zwembadhal 

en kleedkamers worden dit jaar ook 

renovatiewerken uitgevoerd. Het 

project omvat de stookplaatsrenovatie 

van het zwembad met inbegrip van 

de asbestverwijdering (stookketels), 

vervangen van de luchtgroep van 

de zwembadhal en het plaatsen van 

een zonneboiler. Vanaf 18 juli 2016 

verwelkomen we jullie terug in een 

kraaknet en energiezuiniger zwembad!

Duurzaam omgaan met gemeentelijk 

patrimonium

Door zelf duurzaam om te gaan met energie 

en haar gebouwen wil de gemeente een 

voorbeeldfunctie zijn voor haar inwoners. 

Eén van de actiepunten in het meerjarenplan 

is inzetten op het verminderen van de CO2 

uitstoot met 20 % tegen 2020. In het budget 

van 2016 zijn daarom de nodige middelen 

voorzien om energiezuinige installaties te 

voorzien in het St.Annazwembad.

De werken worden gecoördineerd 

door Eandis samen met AMIB 

(veiligheidscoördinator) en de Dienst 

Infrastructuur/gebouwen/intern 

preventieadviseur (opvolging project en 

werken eigen regie) en uitgevoerd door 

diverse externe aannemers.  

Info
 050 72 86 16 | Dienst Infrastructuur

 infrastructuur@maldegem.be 

 Bloemestraat 45, 9990 Maldegem

OVERZICHTSTABEL RAMINGEN (prijzen excl.BTW)
Basis stookplaatsrenovatie: vervangen stookketels 116.440,00 €
Reductie CO2-uitstoot 23,8 Ton/CO2/jaar
Energiebesparing (verbruik gas+elektriciteit) 141.000 kWh/jaar
Energiebesparing (kosten aardgas+elektriciteit) 7.350,00 €/jaar
Terugverdientijd 14  jaar

Vervangen luchtgroep zwembadhal 183.698,00 €
Reductie CO2-uitstoot 34,5 Ton/CO2/jaar
Energiebesparing  (verbruik gas+elektriciteit) 182.250 kWh/jaar
Energiebesparing (kosten aardgas+elektriciteit) 11.500,00 €/jaar
Terugverdientijd  15 jaar
(rekening houdend met een jaarlijkse stijging van de energieprijzen van 4%)

Zonneboiler 44.002,00 €
Subsidies 10.000 €
Reductie CO2-uitstoot 3,65 Ton/CO2/jaar
Energiebesparing (kosten aardgas) 1012,00 €/jaar
Terugverdientijd  >20 jaar
(rekening houdend met een jaarlijkse stijging van de energieprijzen van 4%)
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NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD  
VAN 26 MEI 2016
GECOÖRDINEERD POLITIEREGLEMENT TOT INVOER 

PARKEERPLAATSEN VAN KORTE DUUR OP GEMEENTEWEGEN*

Momenteel geldt in de Marktstraat de blauwe zone. Om de rotatie 

van het parkeren te verhogen en om meer vrije parkeerplaatsen 

ter beschikking te stellen van het cliënteel van de handelszaken 

onder het appartementsgebouw ‘De Linde’ en tijdens evenementen 

in het centrum of begrafenissen, worden twee parkeerplaatsen van 

korte duur ingericht langs de rondweg van de markt.

De gemeenteraad keurt het gewijzigd gecoördineerd politiereglement 

houdende de inrichting van parkeerplaatsen voor korte duur op 

gemeentewegen, goed.

Tijdens de zitting werd voorgesteld om ook voor de andere 

parkeerplaatsen langs de rondweg te onderzoeken of ook hier 

korte duur kan ingevoerd worden.

RETRIBUTIE- EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE 

ONTLENING VAN MATERIAAL VAN DE JEUGDDIENST – 

AANPASSING*

Sinds augustus 2005 beschikt de Jeugddienst over een uitgebreide 

uitleendienst, waar allerhande materiaal kan ontleend worden, 

gaande van reuze- en gezelschapsspelen tot fuifmateriaal, 

educatief materiaal,... 

De categorieën van de ontleners dienen anders omschreven te 

worden, vermits sinds de vaststelling van het nieuwe reglement 

“erkenning van Maldegemse verenigingen” aan verenigingen een 

voordeeltarief toegekend wordt wanneer ze erkend zijn.

Daarnaast werd de lijst met uit te lenen materialen aangepast.

De gemeenteraad wijzigt het retributie- en huishoudelijk reglement 

op de ontlening van materiaal van de Jeugddienst.

>>

BELASTINGSREGLEMENT VOOR HET LEEGSTANDSREGISTER – 

AANPASSING*

De gemeente brengt samen met Woonwijzer Meetjesland de 

leegstand op het grondgebied van Maldegem in kaart. Voor 

de woningen die twaalf aaneensluitende maanden in het 

leegstandsregister zijn opgenomen, wordt een belasting geind. 

Sinds de opstart van het leegstandsregister begin 2010 werden 298 

woningen en gebouwen geregistreerd, waarvan momenteel nog 169 

in het leegstandsregister staan. Tot op heden kregen 37 woningen een 

vrijstelling, alle andere woningen werden geschrapt uit het register 

omdat de zakelijk gerechtigde kon aantonen dat de woning niet 

leeg staat. Dit jaar ontvingen 97 woningen een aanslagbiljet voor de 

leegstandsheffing voor 2015. Op basis van een bijkomend kohier zal in 

de loop van 2016 nog een inning gebeuren.

Het bestuur houdt bij het vrijstellen van leegstand rekening met 

een aantal situaties waarbij vrijstelling wordt toegestaan. Het 

oude reglement voorzag een vrijstelling bij stedenbouwkundige 

vergunning voor stabiliteits- en/of sloopwerkzaamheden. 

Omdat niet voor alle renovatiewerken een stedenbouwkundige 

vergunning vereist is, wordt vanaf nu ook gewerkt met een 

renovatienota. De betrokkenen dienen hiervoor een renovatienota 

in te dienen en de vrijstelling geldt voor maximaal één jaar en kan 

éénmalig verlengd worden.

Anderzijds worden een aantal regels strikter en uniformer: wie als 

zakelijk gerechtigde de woning overdraagt aan een vennootschap 

of vzw is niet langer vrijgesteld van de heffing. Daarnaast wordt in 

overeenstemming met de renovatienota ook de vrijstellingsperiode 

van de stedenbouwkundige vergunningen beperkt, om ook die 

bouwheren aan te moedigen om zo snel mogelijk werk te maken 

van de vergunde werken. Naar analogie met de renovatienota 

wordt deze vrijstelling voortaan wel uitgebreid voor alle 

stedenbouwkundige vergunningen.

De gemeenteraad wijzigt het gemeentelijk belastingsreglement 

voor de leegstandsheffing met onmiddellijke ingang voor de 

aanslagjaren 2016 t.e.m. 2019.

REGLEMENT TOT BEPALING VAN DE GELDIGHEIDSDUUR VAN 

CONFORMITEITSATTESTEN AFGELEVERD IN UITVOERING VAN 

DE VLAAMSE WOONCODE.*

Een conformiteitsattest geeft de conformiteit aan van een woning 

die verhuurd wordt of te huur of ter beschikking gesteld wordt 

als hoofdverblijfplaats of met het oog op de huisvesting van een 

of meer studenten, met de vereisten en normen, vastgesteld met 

toepassing van artikel 5 de Vlaamse Wooncode. Het vermeldt ook 

de toegestane maximale woningbezetting.

De gemeenteraad wijzigt het reglement inzake de geldigheidsduur 

van conformiteitsattesten afgeleverd in uitvoering van de Vlaamse 

Wooncode, de wijziging zal in werking te treden vanaf 1 mei 2016.

GOEDKEURING AANGEPAST WEGENISTRACÉ 

LIEVEVROUWDREEF*

Op 23/1/2015 werd vergunning verleend voor afkoppeling en 

herwaardering waterloop 143/685 in Kleit. Dit behelsde onder 

meer het vernieuwen van de wegenis in de Lievevrouwdreef. De 

vernieuwde weg bedroeg volgens de planning 4,1m. De aanvraag is 

volgens het gewestplan EEKLO-AALTER (K.B. 24/03/1978) gelegen in 

een woongebied. 

Gelet op diverse meldingen over problemen met mobiliteit en 

kruisend verkeer, besliste het college om aan beide zijden een 

strook grasbetontegels aan te leggen en zo tegemoet te komen 

aan de gemelde problemen.

De gemeenteraad keurt het aangepast tracé van de wegenis in de 

Lievevrouwdreef goed. 

GEMEENTEPATRIMONIUM - AANVAARDING SCHENKING 

MARIABEELD TE ADEGEM

In een brief dd. 5 april jl. deelt het Comité O.L.V. van de Weg 

Adegem mee de jaarlijkse autowijding te zullen stopzetten en 

het comité te gaan ontbinden. Zij wensen het Mariabeeld aan 

het Kruispunt Spanjaardshoek/Hillestraat/Kallestraat te Adegem 

te schenken aan de gemeente, mits de gemeente verder instaat 

voor het onderhoud van het beeld. Het beeld bevindt zich op 

gemeentegrond.

Het aanvaarden van deze schenking doet in hoofde van de 

schenker geen enkel recht of enigerlei voordeel ontstaan, niet nu, 

niet in de toekomst.

De gemeenteraad aanvaardt de schenking van het Mariabeeld 

toebehorend aan het Comité O.L.V. van de Weg, geplaatst aan 

het kruispunt van de Hillestraat, Kallestraat en Spanjaardshoek 

te Adegem en zal instaan voor het verdere onderhoud van het 

Mariabeeld. Tijdens de zitting wordt tevens voorgesteld en 

aanvaard om overig materiaal van het Comité, zoals vlaggen, 

vlaggenstokken, het gulden boek en borden op te nemen in het 

gemeentelijk archief.
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GEMEENTEPATRIMONIUM – CONCESSIE POP-UPSTORE – 

VASTSTELLING VOORWAARDEN

De gemeenteraad besliste op 30 november 2011 principieel om 

over te gaan tot de verkoop van het Oud Schepenhuis. Het staat 

ondertussen leeg sinds de uitbating van een pop-uprestaurant 

eind vorig jaar.

De mogelijkheid bestaat om voor de geplande verkoop van het 

Oud Schepenhuis, een nieuwe pop-up te vestigen in het pand. 

Dit zou het pand weer in de belangstelling brengen en verhoogt 

de bekendheid en de attractiviteit van het gebouw voor mogelijk 

toekomstig geïnteresseerde kopers van het gebouw. Dit kan een 

positieve invloed hebben op de verkoopwaarde. Tevens wordt een 

bijkomende aantrekkingspool voor het centrum van Maldegem 

gecreëerd.

Ook in het boldershuisje in het Sint-Annapark lijkt de uitbating van 

een ijssalon het overwegen waard, vermits dit huisje momenteel 

niet gebruikt wordt en nochtans mooi gelegen is.

De gemeenteraad gaat akkoord met het instellen van een 

concessie betreffende de uitbating van een pop-upstore in het Oud 

Schepenhuis te Maldegem en de uitbating van een ijsjesbar in het 

boldershuisje in het Sint-Annapark.

VERDER NAM DE GEMEENTERAAD ONDERSTAANDE 

BESLISSINGEN:

• De gemeenteraad keurt het ontwerpplan voor het aanpassen 

van de rooilijn van Buurtweg nr. 44, deel Brielstraat tussen de 

Stationsstraat en de Nieuwstraat definitief goed.*

• De gemeenteraad keurt de ontwerpakten voor de 

grondinnemingen ter hoogte van Heulendonk 10/A en 12 voor de 

realisatie van het Spam 12 rioleringsproject, goed.*

• De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene 

vergadering van IVM van 15 juni 2016 en de afzonderlijke 

agendapunten die dit vereisen, goed.*

• De gemeenteraad geeft toestemming aan het OCMW 

om de erfpacht, afgesloten tussen de gemeente Maldegem 

(erfverpachter) en het OCMW Maldegem (begunstigde) betreffende 

de pastorie te Adegem, in te kunnen brengen in het Zorgbedrijf 

Meetjesland.*

• De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2015 van 

Welzijnsband Meetjesland.  

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.

Tijdens de maanden juli en augustus gaan 
geen gemeenteraadszittingen door.
De volgende gemeenteraadszitting zal 
doorgaan op donderdag 22 september 2016.
De agenda zal 7 dagen voorafgaand aan 
de zitting, bekend gemaakt worden op de 
gemeentelijke website: www.maldegem.
be/gemeenteraad.

De gemeenteraadszittingen gaan 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 gemeen-
teraad kan je raadplegen op de gemeente-
lijke website vanaf de goedkeuring door de 
gemeenteraad in de eerstvolgende zitting.

MALDEGEM 
21-JULIVIERING 2016

Donderdag 14 juli
PETANQUETORNOOI

 14.00-18.00 uur

 LDC Oud Sint-Jozef – trofeeën winnende ploeg

Zaterdag 16 juli
GAAIBOLLING

 18.00-22.00 uur

 André Trensonstadion – trofeeën mannen-vrouwen-jeugd   

 (jongens en meisjes)

Zondag 17 juli
GAAIBOLLING 

 10.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur

 André Trensonstadion – trofeeën mannen-vrouwen-jeugd   

 (jongens en meisjes)

Maandag 18 juli 
CURVEBOWLTORNOOI

 14.00 uur

 Sporthal MEOS - 3 trofeeën

Donderdag 21 juli
VINKENZETTING

 9.00 uur 

• De Bezemzangers in lokaal “Salastraete”, Urselweg 47

• Ons genoegen in lokaal “’t Spaanderken”, Spanjaardshoek

EUCHARISTIEVIERING ST. BARBARAKERK

 10.30 uur  

APERITIEFCONCERT MET NUT EN VERMAAK

 11.30 uur

 Gemeentehuis

FIETSTOCHT 21 JULI- COMITÉ (GEVOLGD DOOR BBQ)

 13.30 uur

 start aan het gemeentehuis tussen 13.30 en 14.15 uur

 Einde aan CC Den Hoogen Pad met BBQ

 40 km (maar indien te lang kan je inkorten) met 2 stops

 voorinschrijving: Dienst Communicatie van 4 t.e.m. 18 juli 2016

  € 16 per persoon (2 drankbonnetjes onderweg, BBQ, dessert,  

 verzekering)/kinderen -12 jaar: € 8

  enkel fietstocht: € 7 (gelieve contant te betalen bij inschrijving)

Maandag 25 juli
KLEITSE KERMISJOGGING

 16.00 - 18.30 uur

 Inschrijvingen sporthal “De Berken”  

 in Kleit m.m.v. Sportdienst Maldegem

 www.feestcomitekleit.be 

Info
 050 72 89 54 | 21-Julicomité i.s.m. Gemeentebestuur Maldegem

 communicatie@maldegem.be

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem
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Bezoek de unieke tentoonstelling 
tot 9 september

OLYMPIËRS IN 
FLANDERS FIELDS IN 
WERELDOORLOG I

Tot 9 september loopt 

tijdens de openingsuren 

in het Gemeentehuis de 

tentoonstelling Olympiërs 

in Flanders Fields, naar het 

gelijknamige boek van Herwig 

Reynaert en Bart Vangrijsperre. 

De tentoonstelling maakt, 

in het Olympisch jaar 2016, 

via levensverhalen van Olympiërs de tragiek van de Eerste 

Wereldoorlog begrijpelijk. De Olympiërs staan symbool voor 

een verloren, jonge, beloftevolle generatie. Herwig Reynaert, 

decaan van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen 

van de Universiteit Gent, en Bart Vangrysperre, werkzaam 

bij de scholengroep Sint-Rembert in Torhout, zorgen voor de 

inhoudelijke ondersteuning. De jonge beloftevolle fotograaf 

Francis Vanhee stelt zijn foto’s, gelieerd met WO I, tentoon. 

Gedurende de tentoonstelling kan je tijdens de openingsuren 

van het UiT-Loket het gelijknamige boek kopen (cash of 

bancontact). Het boek kost € 25.

Info
 050 72 89 53 | Secretariaat Burgemeester

 secretariaat.burgemeester@maldegem.be

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem

Seizoen
201617

VRIJDAG 8 JULI 2016, 20.00 UUR

SINT-ANNAPARK MALDEGEM

Concert in het park 
Lieven Tavernier 
met The United 
Brass Band en The 
Motorboat Club
We vieren de Vlaamse Feestdag met een 

gratis dubbelconcert in het Maldegemse 

Sint-Annapark.

Lieven Tavernier geeft om 20.00 uur de 

aftrap. Hij schreef o.a. de Eerste sneeuw en 

De fanfare van honger en dorst voor Jan De 

Wilde en is wellicht het best verborgen talent 

van de Nederlandstalige singer-songwriters. 

Voor de gelegenheid brengt hij zijn 

nummers met zijn vaste begeleidingsband 

en The United Brass Band, een 35-koppige 

blazersband. Een unieke ervaring!

Aansluitend, omstreeks 22.00 uur, neemt 

The Motorboat Club het podium over voor 

een onvervalste rock ’n roll-trip doorheen 

het muzikale hart van de 50’s en de 

swingende ritmes van de 60’s! 

GRATIS

WOENSDAG 6 JULI 2016, 14.00 UUR

CC DEN HOOGEN PAD

Jeugdfilm
De Minions 
Eeuwen geleden waren Minions eencellige 

gele organismes. Door de jaren heen zijn 

ze geëvolueerd tot hulpjes van de meest 

verschrikkelijke slechteriken, van T. Rex tot 

Napoleon. Helaas waren ze niet zo succesvol 

in het uitvoeren van hun taak en raakten ze 

werkloos. Maar dan heeft Minion Kevin een 

plan: samen met zijn vrienden Stuart, de 

rebelse Minion, en de schattige Bob gaat hij 

op zoek naar een nieuwe slechterik die de 

Minions kunnen assisteren. 

  91 min. Halverwege is een korte pauze  

 voorzien.

Inkom: € 2.  

 Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet 

zonder begeleiding in de zaal.

WOENSDAG 17 AUGUSTUS 2016, 14.00 UUR

CC DEN HOOGEN PAD

Jeugdfilm
Beestenboot 
Dave en zijn zoon Finny zijn Nestertjes, een 

zeer zeldzaam dierenras dat nergens goed 

voor schijnt te zijn. Wanneer het gerucht de 

ronde doet dat een zondvloed de hele aarde 

onder water zal zetten, slaan ze op de vlucht. 

Er is een grote beestenboot gebouwd waarop 

alle dieren die hun nut voor het dierenrijk 

kunnen bewijzen een plaatsje krijgen en zo 

de zondvloed kunnen overleven. Dave en 

Finny geraken op tijd tot bij de boot, maar hoe 

bewijs je als Nestorian dat je nuttig bent? 

 82 min. Halverwege is een korte pauze  

 voorzien.

Inkom: € 2.  

 Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet 

zonder begeleiding in de zaal.

© Stephan Vanfleteren

© Francis Vanhee

Info
 050 71 00 21 | CC Den Hoogen Pad 

 cultureelcentrum@maldegem.be

 Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem

 www.denhoogenpad.be

Zomersluiting 
Van 15 juli tot en met 15 augustus is het loket 
van CC Den Hoogen Pad gesloten. De online 
ticketverkoop loopt in deze periode gewoon 
door. Via de website kan je 24 uur per dag 7 
dagen per week tickets blijven bestellen.

TOKU-fietsroute

ZOMERS FIETSEN IN 
LANDSCHAPSPARK 

DRONGENGOED

Ook dit jaar kan je vanaf juli aan het UiT-loket in het 

Gemeentehuis de gratis TOKU-fietsroute afhalen.  

Deze fietsroute (38 km) brengt je van Knesselare naar

Kleit, Ursel en terug. Langs het deels onverharde parcours 

ontdek je de mooiste plekjes van Landschapspark Drongengoed. 

De route brengt de cuesta, de golvende heuvelrug in 

onze streek, duidelijk in beeld. Een ruim aanbod van 

horecazaken en toeristische bezienswaardigheden maken 

de route nog aangenamer. Aan de fietsroute is een nieuwe 

wedstrijd verbonden waarbij je kans maakt op verrassende 

streekproducten. Je kan de route ook verkrijgen bij het 

Gemeentehuis Knesselare, VVV-kantoren, diverse B&B’s  

en handelszaken langs het parcours.

Een initiatief van Toeristisch Ondernemen Knesselare Ursel (TOKU).

Je kan bij het UiT-loket heel wat fiets- en wandelroutes  

kopen zoals o.a. “Boerke op Stap, vier wandelroutes langs  

de Belgisch-Nederlandse grens”. De losse wandelfiches van 

Boerke zijn gratis verkrijgbaar. 

Info
 050 72 86 22 | UiT-loket

 uit@maldegem.be

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem
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