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inhoud

Veilig naar school! 
Bij het begin van het bouwverlof 
werden we opgeschrikt door 
de terreuraanslag in Nice. 
Extra veiligheidsmaatregelen 
drongen zich op, ook voor grote 
festiviteiten, ook in ons land en 
ook in onze gemeente. Gewoon 

rustig en veilig genieten van vakantie blijkt vandaag geen 
evidentie meer te zijn… Toch hoop ik dat jullie de voorbije 
maanden genoten hebben van de mooie zomerdagen en  
de batterijen terug opgeladen hebben, want we staan alweer 
aan de start van een nieuw schooljaar. 

“Veilig op weg naar school”: de spandoeken zijn opnieuw 
overal te zien. Als burgemeester ben ik me, mede door de 
zaken waarover ik hierboven kwam te spreken, meer dan ooit 
bewust van de grote verantwoordelijkheid die ik in deze heb. 
Gelukkig kan ik rekenen op een goed werkend politiekorps 
en is het binnen één politiezone gemakkelijk om met het 
korps in dialoog te gaan en te duiden wat wij prioritair vinden. 
Verkeersveiligheid is daarbij een belangrijk item. Politie kan 

hierbij sensibiliseren en indien nodig ook verbaliseren. Als 
bestuur zorgen wij er dan weer voor dat de voorzieningen 
veilig en comfortabel zijn, in het bijzonder voor fietsers en 
voetgangers, want zij zijn in het verkeer het meest kwetsbaar.

Vooral bij het begin van het schooljaar kan ik niet genoeg 
benadrukken hoe belangrijk het is dat iedereen in het 
verkeer zijn verantwoordelijkheid neemt. Alleen als we dit 
allen samen doen, zullen zich wat dat betreft geen extra 
veiligheidsmaatregelen of politiecontroles opdringen en 
kunnen we onze manschappen inzetten om extra toezicht 
te houden op de komende kermissen, zodat daar alles in de 
meest veilige omstandigheden verloopt en we allen zorgeloos 
kunnen genieten. Aan alle kinderen, jongeren en ook aan 
de leerkrachten: een goede en veilige start van het nieuwe 
schooljaar toegewenst! 

2 UiT- & BIOMARKT
3 Voorwoord
4 Kort
6 Sint-Annazwembad: nieuwe lesuren 
8 Woonwijzer Meetjesland / Permanent oplaadpunt Eandis
9 Kom de Kringwinkel Beleven / Vlot papier en karton inzamelen
10 Laat je verwennen in de Bib
11 UiTkalender
13 Open Monumentendag
14 Subsidies Projecten Cultureel Erfgoed
 Gezocht: leden en begeleiders voor de Kinder- en jeugdjury
15 Kleuter- en jeugdturnen / Sporters beleven meer / Sport na school
16 De Pastorij Kleit
17 Mantelzorgdag / Welzijnsschakel Maldegem: vrijwilligers gezocht
18 Nieuws uit de Gemeenteraad
21 (H)eerlijk ontbijt 
22  CCDHP
23 Start nieuw academiejaar / Herdenkingsplechtigheid
24 Maldegem Kermis
26 Verkeersmaatregelen Maldegem-kermis 2016
27 Vrijwilligers- en laureatenhulde 2016

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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Groter en duidelijker 
Vanaf dit infomagazine hanteren we een iets 
groter lettertype om de leesbaarheid te vergroten 
en het lezen te vergemakkelijken. Veel leesgenot!  

Middelburg

Gezocht!
Oude foto’s 
Middelburg is wellicht de deelgemeente 
met de grootste toeristisch-recreatieve 
aantrekkingskracht. In samenspraak 
met diverse organisaties en toeristische 
ondernemers bekijken we momenteel de 
diverse mogelijkheden om Middelburg terug 
de plaats te geven die dit mooie historische 
kleinood verdient.

Beschik je over foto’s, prentkaarten of 
andere, interessante en unieke informatie, 
over Middelburg dan kan je steeds 
contact opnemen via onderstaande 
contactgegevens. 

Info
 050 72 89 48 | Piet De Meester
 piet.de.meester@maldegem.be
  Marktstraat 7 | 9990 Maldegem 

Waardevolle info voor alle overheden

Doe mee aan  
het Groot Buurten- 
onderzoek
Via een bevraging in alle Vlaamse steden en gemeenten 
kunnen individuele burgers, buurtverenigingen, wijkcomités 
en bewonersgroepen hun mening geven over de buurt 
waarin ze wonen. Het Groot Buurtenonderzoek peilt ook 
naar de werking en activiteiten van kleine, plaatselijke 
burgerinitiatieven en buurtverenigingen. Je kan de enquête in 
een tiental minuten invullen via www.buurtenonderzoek.be. 

Info
  www.buurtenonderzoek.be 

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 kan je de gratis huisvuilzakken nog 
tot 30 september 2016 afhalen aan het Onthaal van de 
diens Infrastructuur, Bloemestraat 45. Na september 
is de brief niet meer geldig. Wacht dus niet tot het te 

laat is! Wie zijn of haar brief verloren heeft, kan een 
duplicaat aanvragen via de Milieudienst. 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst
 milieudienst@maldegem.be 
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Vecht  
mee tegen  
onrecht 
Vrijwilligers 11.11.11
In de week van 5 november tot en met 12 
november 2016 gaat de jaarlijkse 11.11.11-actie 
door. Op die dagen zullen de vrijwilligers 
langskomen om de klassieke omslag op te halen.  
Er zal ook chocolade aangeboden worden.

Wil je ook je steentje bijdragen voor de 
jaarlijkse 11.11.11-actie in Maldegem op 5 
november? De werkgroep zoekt vrijwilligers 
om die dag omslagen huis-aan-huis op te 
halen, in eigen straat of ruimer. 

Tentoonstelling Gezondheidszorg  
voor iedereen 
De tentoonstelling ‘Gezondheidszorg voor 
iedereen’ toont in tien sterke beelden de 
verschillende aspecten van gezondheidszorg 
in het Zuiden - of het gebrek eraan. Samen 
met sprekende cijfers krijg je een visueel 
en overzichtelijk beeld van de wereldwijde 
gezondheidszorg. De tentoonstelling kan je 
van 5 september tot 7 oktober bezichtigen 
in de Maldegemse bibliotheek, tijdens 
de openingsuren. 

Info
 050 72 89 51 | Noord Zuiddienst
 noordzuiddienst@maldegem.be

Opendeurdag 
Brandweerpost  
Maldegem 
Op zondag 25 september 2016 stelt Brandweerpost 
Maldegem haar deuren open voor het grote publiek. 
Naast de eigen werking van de brandweerpost kan je 
ook kennismaken met andere veiligheidsdiensten zoals 
het Rode Kruis, de lokale Politie en de preventiedienst. 
Blikvanger dit jaar zijn de nieuwe tankwagens van de 
Hulpverleningszone Meetjesland. Jonge bezoekers 
kunnen meerijden met een brandweerwagen, een 
brandslang hanteren, een hindernissen parcours 
afleggen, enz!
Tijdens de opendeurdag kan je ook meer informatie 
verkrijgen omtrent aanwervingen. 

Wanneer: zondag 25 september vanaf 10.00 uur
Waar: Brandweerpost Maldegem, Bloemendalelaan.

Info
 050 72 86 25 | Brandweer Maldegem
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Duurzaam gebouw en zwembadbeleid

Sint-Annazwembad:
nieuwe lesuren 

Sinds maandag 18 juli is het Sint-Annazwembad 
weer open na 1,5 maand renovatiewerken en 
onderhoudswerken. Bezoekers worden verwelkomd  
in een energiezuiniger en kraaknet zwembad. Het 
gemeentebestuur zet niet alleen in op duurzame 
gebouwen maar wil ook samen het Autonoom 
Gemeentebedrijf een klantvriendelijk en  
kwalitatief zwembadbeleid voeren. 

Het aanbod van het Sint-Annazwembad werd bijgestuurd 
om nog meer in te spelen op de behoeften van de 
zwembadbezoekers.
• Tot het einde van de zomervakantie is dagelijks van 

14.00 uur tot 16.00 uur een aquapark (speelattractie) 
aanwezig. Na de zomer wordt het gebruik geëvalueerd 
en mogelijks aangekocht zodat verhuur aan clubs, 
scholen en verenigingen dan ook mogelijk is. 

• De lessen voor baby- en peuterzwemmen gaan vanaf 
september door op zondagmorgen (zie p. 7) in plaats 
van zaterdagnamiddag. 
Het Sint-Annazwembad doet mee aan de nieuwste  
rage van babyzwembandjes.

• De lessen Start to crawl worden uitgebreid:  
naast de lessen op woensdagavond voor beginners 
en vervolmaking, kunnen gevorderden nu ook op 
vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in het  
zwembad terecht.

• Om de bezoekers tijdens de vakantie extra zwemuren 
aan te bieden, wordt in de krokusvakantie van 2017  
een testperiode voorzien met ochtendzwemmen  
(van 7.00 uur tot 9.00 uur) van maandag tot vrijdag.

Alle activiteiten en lesuren worden na het seizoen 
geëvalueerd.
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Zwemlessen en waterspeeltuin
tijdens schooljaar
Periode September / oktober / 
 november / december
Wanneer Dinsdag, woensdag, donderdag,  
 vrijdag, zaterdag, zondag
 Nog enkele uren beschikbaar!
Start Laatste week van september
Prijs € 100 voor 10 lessen 
 max 4 kindjes per lesgever
Inschrijven sofie.de.candt@maldegem.be

Baby- en peuterzwemmen
Periode September / oktober / november 
Wanneer OPGELET: NIEUW OP ZONDAG!
 Zondag 9.30 - 10.00 uur: 
 Babyzwemmen (4 maand – 18 maand)
 Zondag 10.00 - 10.30 uur:    
 Peuterzwemmen (18 maand – 4 jaar)
Start 25 september
Prijs € 5,10 per beurt of € 23 voor 5 lessen
 Vooraf inschrijven niet nodig

Hydrobic
Periode September / oktober /november
Wanneer Maandag 19.15 – 20.00 uur
 Woensdag 20.45 – 21.30 uur 
Start 5 september en 7 september
Prijs € 5,10 per beurt of € 46 voor 10 lessen
 Vooraf inschrijven niet nodig

Start to crawl
Periode September / oktober / november / 
 december
Wanneer Woensdag 19.45 – 20.45 uur (beginners)
 Woensdag 20.45 uur – 21.45 uur   
 (vervolmaking)
 NIEUW!
 Vrijdag 19.00 – 20.00 uur (gevorderden) 
Start 21 september en 23 september
Prijs € 51 voor 10 lessen
Inschrijven sofie.de.candt@maldegem.be 

Info
 050 72 89 70 | Sint-Annazwembad 
 zwembad@maldegem.be
  www.maldegem.be/zwembadmaldegem 
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Woonwijzer Meetjesland

EEN ANTWOORD OP AL UW VRAGEN  
OVER WONEN EN ENERGIE

Een vraag over een huurcontract, 
lening, energiebesparing,…? En 
hoe zit het nu precies met die 
premies voor dakisolatie? Vorig jaar 
kregen 455 verschillende gezinnen 
uit Maldegem advies van de 
woonadviseurs. Aarzel niet om ook 
zelf eens langs te gaan en deskundig 
advies in te winnen.

Als inwoner van Maldegem kan 
je met al je vragen over wonen of 
energie elke donderdag (9.00 -12.00 
uur), elke eerste en derde maandag 
(18.00 - 20.00 uur) en elke eerste 
zaterdag (10.00 - 12.00 uur) in het 
Dienstencentrum Oud Sint-Jozef 
terecht.

Voor eigenaars
Als je (grote of kleine) werken uitvoert 
aan je woning, kan je gebruik maken 
van heel wat steunmaatregelen van de 
overheid. Er zijn goedkope leningen, er 
zijn renovatie- en verbeteringspremies, 
een aangepast BTW-tarief voor 

verbouwers,… Die regelgeving 
verandert regelmatig. Zo is dit jaar de 
regeling rond het verlaagd BTW-tarief 
gewijzigd, zullen de energiepremies 
er vanaf volgend jaar helemaal 
anders uitzien, is de renovatiepremie 
hervormd,…
Ook als je een woning koopt word 
je geconfronteerd met heel wat 
regelgeving (rond de woonbonus, 
registratierechten,…). Dus ben je van 
plan te (ver)bouwen of te (ver)kopen? 
Heb je een kleine of grote vraag? De 
woonadviseur kan je een correcte 
toelichting geven over alle regelgeving 
en steunmaatregelen!

Voor huurders en verhuurders
Ook vragen van huurders en ver-
huurders worden door de adviseur 
behandeld. Zo kan je bij Woonwijzer 
terecht voor vragen over een huurcon-
tract, voor vragen over woningkwaliteit, 
het indexeren van de huurprijs, het 
beëindigen van een huurcontract,… De 
adviseur is perfect op de hoogte van 

de huurwetgeving.Woonwijzer maakt 
bovendien wekelijks een lijst op van 
huurwoningen met een huurprijs van 
maximaal € 650 per maand. Neem 
zeker contact op met de adviseur als je 
wil dat je woning op de lijst komt, of als 
je de lijst wekelijks wil ontvangen.

De dienstverlening van Woonwijzer 
biedt de gemeente je aan in 
samenwerking met 10 andere 
gemeenten. Door de financiële 
bijdrage van de aangesloten 
gemeenten, provincie Oost-Vlaanderen 
en Vlaanderen is het advies voor jou 
gratis, onafhankelijk en deskundig. 

Info
 09 378 61 70 |Thijs Dever,  

 woonadviseur voor Maldegem
 thijs@woonwijzermeetjesland.be
 www.woonwijzermeetjesland.be 

24 uur op 24 uur  

PERMANENT OPLAADPUNT  
BUDGETMETER EANDIS 
• Als je thuis over een Eandis-budgetmeter voor gas 

of elektriciteit beschikt, kan je je kaart bij het OCMW 
komen opladen. Als je de kaart niet oplaadt, dan valt 
de elektriciteits- of gastoevoer automatisch uit. Laad 
dus zeker je kaart tijdig op. 

• Je kan je oplaadkaart 24 uur op 24 uur, 7 dagen 
op 7 opladen aan het oplaadpunt in het OCMW. 
Hiervoor kan je terecht aan de oplaadterminal in 
het inkomsas van het administratief centrum van 
het OCMW, Lazarusbron 1 te 9990 Maldegem. Deze 
oplaadterminal is onbemand.

• Je kan je oplaadkaart dus altijd zelf opladen aan de 
onbemande terminal, maar als je toch hulp wenst, 
kan je hiervoor terecht tijdens de kantooruren bij het 
onthaal van het administratief centrum. 

• Tijdens de avondpermanenties van het Sociaal Huis 
helpen de medewerkers van het Sociaal Huis, LDC Oud 
Sint-Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92, je graag verder: 
- elke eerste en derde maandag van de maand,  

van 18.00 uur tot 20.00 uur
- elke eerste zaterdag van de maand,  

van 10.00 uur tot 12.00 uur  

Info
 050 72 72 10 | OCMW Maldegem
 info@ocmwmaldegem.be

2016  SEPTEMBER  |  9 



2016  SEPTEMBER  |  9 8  |  MALDEGEM MAGAZINE

Evenementen augustus-oktober

KOM DE  
KRINGWINKEL  
BELEVEN!
• 13 augustus – 17 september: De Student verwend! 
   Alle Meetjeslandse Kringwinkels 
 Zoek je nog meubels voor je kot of wil je je 

studentenkamer een make-over geven? Je vindt 
in de Kringwinkel alles wat je nodig hebt, binnen 
studentenbudget. Koop je tijdens de actieperiode voor 
minstens € 100 spullen bij De Kringwinkel Meetjesland? 
Dan worden die gratis geleverd binnen een straal van  
30 km rond het filiaal in Eeklo.

• 3 september – 10 september: Boeken- en platenbeurs 
   De Kringwinkel Eeklo 
 De jaarlijkse boeken- en platenbeurs van De Kringwinkel 

Meetjesland vzw strijkt dit jaar neer in Eeklo. Je vindt er 
stapels leesplezier: strips, kookboeken, hobbyboeken, 
romans, kinderboeken, … maar ook platen, cd’s, dvd’s of 
video’s. De beurs gaat door in het nieuwe winkelgedeelte 
naast het brengpunt in Eeklo. 

• 15 oktober: De Dag van De Kringwinkel 
   Alle Meetjeslandse Kringwinkels
 Op zaterdag 15 oktober zetten de winkels van De 

Kringwinkel Meetjesland vzw de deuren wagenwijd open. 
Een gedetailleerd programma per winkel vind je vanaf 
oktober op www.kwmeetjesland.be of via Facebook. 

Info
 09 377 77 74 | De Kringwinkel Eeklo
 Slachthuisstraat 2b, 9900 Eeklo
 www.kwmeetjesland.be
 De Kringwinkel Meetjesland

Jouw medewerking is noodzakelijk!

VLOT PAPIER EN KARTON INZAMELEN
Onze intercommunale IVM en de ophaler van 
Gansewinkel vragen om bij het aanbieden van papier/
karton tijdens de tweewekelijkse inzamelmomenten 
volgende zaken in acht te nemen:
• Respecteer het aangeboden volume: maximum  

1 kubieke meter.
• Bind het materiaal in met een koord of steek het 

in een doos zodat het makkelijk ophaalbaar is: 
losliggend materiaal bemoeilijkt de inzameling en 
kan door de wind wegwaaien.

• Maak het pakket of de doos niet te zwaar:  
dit dient draagbaar te zijn voor 1 persoon.

Hartelijk dank voor jullie medewerking!  

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst
 milieudienst@maldegem.be
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Dag van de klant 

LAAT JE VERWENNEN IN DE BIB
Vanuit de bib nemen we onze 
beste glimlach mee, zetten ons 
beste beentje voor en bieden een 
luisterend oor en een helpende 
hand aan, want op zaterdag 24 
september is het opnieuw Dag van 
de Klant! Van 9.00 tot 12.30 uur 
verwennen we je graag met een 
kopje koffie of thee en een plakje 
cake en staan volgende zaken in 
de kijker:

• De liefhebbers van films en series 
kunnen hun geld op zak laten, 
want het ontlenen van DVD’s is 
die dag gratis.

• Heb je problemen met je Mijn 
bibliotheekaccount? Geen nood, 
de bib voorziet een stand waar je 
terecht kan met al je vragen over het 
maken van lijstjes, het koppelen van 
kaarten,… 

• Eerste uitreiking bibawards: 
Met de bibawards wil de bib 
haar trouwste klanten extra in 

de bloemetjes zetten. Er zijn zes 
categorieën: gezin, kind, onderwijs, 
volwassene en oudste lener. Deze 
leners ontleenden in 2016 binnen 
hun categorie de meeste boeken. 
Daarnaast zetten we ook de lener in 
de kijker die sinds de automatisering 
in 1995 de meeste boeken ontleend 
heeft. Wie weet, misschien krijg je 
ook wel een uitnodiging voor de 
huldiging in de bus!

• Op zoek naar het boek Het smelt 
van Lize Spit? Krijg je de laatste 
Montefiore niet te pakken? Op de 
dag van de klant lanceert de bib 
haar Sprinters (zie kader).

Nieuw: sprinters
De bibliotheek 
haalt de nieuwste 
en meest succes-
volle materialen 
steeds snel in huis. Maar voor 
de de topboeken geldt soms een 
lange wachttijd. Met de sprinter-
service wil de bibliotheek zorgen 
dat je de nieuwste bestsellers snel 
in handen krijgt!

De uitleenvoorwaarden van een 
sprinter zijn daarom anders dan van 
een gewoon boek. Je kan de boeken 
maar één week houden, ze zijn niet 
verlengbaar en niet reserveerbaar. 
Per lener kan je maximaal twee 
sprinters ontlenen. 

Info
 050 71 55 22 | Bib Maldegem

  thomas.de.groote@maldegem.be
 www.maldegem.be/bibliotheek
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do 01/09/16

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

Sportelcircuit 
Van 9.00 tot 10.00 uur
Waar: Sporthal MEOS,  
Bloemestraat 36/D, 9990 Maldegem
Meer info: Sportdienst Maldegem

vrij 02/09/16 

Ruilbeurs van 
champagnecapsules 
Van 13.00 tot 18.00 uur 
Waar: Kleitkalseide 109, 9990 Maldegem
Meer info: Maldocaps
 

Filmvertoning “Inside Out/
Binnenstebuiten”
Nederlandstalig gesproken
animatiefilm (2015), voor kinderen tot 12 jaar
Om 20.00 uur
Waar: Speelplein Zandakker Adegem (Bij 
regenweer wordt onderdak voorzien.)
Info: Gezinsbond Adegem i.s.m. Buurtcomité 
Ringbaan-Zandakkers-Blekkersgat. Betalen bij 
Lieve Blondeel, Ringbaan 17/A, 050 71 43 57

zo 04/09/16; zo 02/10/16 

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

ma 05/09/16 

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 
 

di 06/09/16  

Cursus 'Skypen'
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

di 06/09/16; di 13/09/16;  
di 20/09/16; di 27/09/16

Open training 
Van 18.00 tot 19.15 uur en van 19.30 tot 21.00 uur 
Waar: Krachtbalveld Exc. Donk
Paardenkerkhof 30, 9990 Maldegem
Meer info: Krachtbal Maldegem-Donk,  
0472 57 95 94, krachtbalmaldegemdonk@
hotmail.com 

woe 07/09/16 

Dansinitiaties en 
dansproeflessen 
van 13.45 tot 19.00 uur
Waar: Sporthal MEOS
Bloemestraat 36 D, 9990 Maldegem
Meer info: Dansschool S-Pression Meetjesland, 
 0472 23 25 47, info@s-pression.be

woe 07/09/16;  
woe 21/09/16 

Workshop 'Werken met 
gemengde technieken'
Van 9.00 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

van vrij 09/09/16  
tot ma 12/09/16

Brielkermis
09/09 55-plussersnamiddag
Om 13.30 uur
09/09 6de after workparty
Vanaf 17.00 uur
10/09 Rommelmarkt Brielkermis 
Van 06.00 tot 17.00 uur
10/09 9de Brielquiz 
Van 20.00 tot 24.00 uur
11/09 Eetfestijn
Vanaf 11.00 uur
12/09 Mis voor overledenen 
Om 9.30 uur
Waar: Speyestraat, 9990 Maldegem
Meer info: 050 71 87 54,  
brielkermis@hotmail.com

za 10/09/16 

Tijdrit Donk kermis 2016  
voor wielerliefhebbers
Van 14.00 tot 18.00 uur
Waar: Kermistent Feestcomité Donk
Pastoor De Swaeflaan, 9990 Maldegem
Meer info: Feestcomité Donk,  
info@feestcomitedonk.be 
 

Switchback Memorial March 
Van 7.00 tot 15.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Vzw Belgie-Canada,  
Sbmm@belgiumcanada.net 
 

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

za 10/09/16 en zo 11/09/16 

Thomas de stoomlocomotief 
komt naar België 
Van 9.00 tot 18.00 uur  
Waar: Stoomcentrum Maldegem
Stationsplein 8, 9990 Maldegem
Meer info: Stoomcentrum  
Maldegem, 050 71 68 52,  
www.thomasdestoomlocomotief.be,  
goossens_koen@skynet.be 
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ma 12/09/16 

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
 

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 13/09/16

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

woe 14/09/16 

Basketbaluitdagingen  
van BJM Gembas 
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar: Sporthal MEOS
Bloemestraat 36 D, 9990 Maldegem
Meer info: BJM-Gembas, 0494 70 75 06, 
jeugdcoordinatie@bjm-gembas.be 
 

Genealogisch dienstbetoon 
(familiekunde) 
Van 20.00 tot 22.00 uur 
Waar: Bloemestraat 45, 9990 Maldegem
Meer info: Familiekunde Vlaanderen -  
regio Meetjesland

van vrij 16/09/16  
tot vrij 23/09/16 

Tentoonstelling 
afgestudeerden KUMA 2016
Waar: Huis Wallyn, Marktstraat 10,  
9990 Maldegem
Meer info: www.academiekuma.be, zie p. 24

za 17/09/16 

Startdag triatlonschool 
Meetjesland 
Van 9.00 tot 11.30 uur
Waar: Sint-Annazwembad,  
Gidsenlaan, 9990 Maldegem
Meer info: SMO-triatlon team, 
jeugd@smo-specialised.be 

zo 18/09/16 

(H)eerlijk ontbijt met lokale  
en fair trade producten 
Van 8.00 tot 11.00 uur
Waar: Oud Sint Jozef, Lazarusbron 1,  
9990 Maldegem
Meer info: Dienst Noord Zuid en Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking, 050 72 89 51, 
noordzuiddienst@maldegem.be 
 

Dag van de landbouw 
Meer info: Boerenbond en Landelijke Gilden, 
www.dagvandelandbouw.be

ma 19/09/16

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 20/09/16 

Contactgroep ‘Parkinson’
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
 

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
 

Bloedgeven Maldegem-Kleit 
Van 17.00 tot 19.30 uur  
Waar: Kleitkalseide 111, 9990 Maldegem
Meer info: Rode Kruis Maldegem,  
secretaris@maldegem.rodekruis.be 

woe 21/09/16 

Gezondheidsconsultatie 
Van 9.00 tot 12.00 uur 
Waar: Lokaal Dienstencentrum 
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22, 
Mevr. Courtmanslaan 92,  
9990 Maldegem

vrij 23/09/16

Bloedgeven Maldegem-Donk 
Van 17.00 tot 19.30 uur  
Waar: Paardenkerkhof zn, 9990 Maldegem
Meer info: Rode Kruis Maldegem,  
secretaris@maldegem.rodekruis.be 

za 24/09/16 

Moutainbikerit 
Vossenholkermis
Vanaf 8.00 uur 
Meer info: Fietsclub De Torpedo's

ma 26/09/16 

Filmnamiddag  
'Alles is familie'
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 27/09/16

Presentatie ‘Nostalgia:  
1950, 1965, 1970 en 1975’ 
Om 14.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum Oud 
Sint-Jozef i.s.m. 50 Actief, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

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

woe 28/09/16 

Mantelzorgdag
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 vrij 07/10/16  
tot zo 09/10/16

Westeinde-Bogaardekermis
Waar: feestweide WB, Bogaardestraat 115, 
9990 Maldegem
Meer info: WB kermis, www.wb-kermis.be 
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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 DINSDAG
Fietsen
Om 13.30 uur
(behalve 13/09 vertrek om 9.00 uur)

IEDERE WOENSDAG 
Kaartnamiddag
Van 14.00 tot 16.30 uur
 

IEDERE DONDERDAG 
Petanque 
Van 14.00 tot 16.30 uur
 

IEDERE VRIJDAG 
Breikaffee 
Van 13.30 tot 17.00 uur

IEDERE VRIJDAG   
Spelnamiddag
Om 14.00 uur
 

Yoga
Van 14.00 tot 15.00 uur

UiTtip 

OP DE FILMSET VAN  
'ZAAK DE ZUTTER' 
Op zondag 11 september is het weer zover.  
Al voor de 28ste keer is het dan Open 
Monumentendag (OMD). Elk jaar, op de 
tweede zondag van september, kunnen 
bezoekers dan in zoveel mogelijk steden en 
gemeenten kennismaken met het bouwkundig, 
landschappelijk en archeologisch erfgoed. 

Doel is het brede publiek en de overheden op 
de diverse niveaus bewust te maken van de rol 
en betekenis van het erfgoed, dat bewustzijn te 
versterken en zo de solidariteit rond erfgoedzorg 
te vergroten. In Maldegem kan je die dag van 10.00 
tot 18.00 uur doorlopend in ’t Kasteeltje in de 
Noordstraat terecht. 

't Kasteeltje van uitgever-journalist Victor De Lille 
(1863-1940) is één van de locaties in 'Zaak De Zutter', 
de succesvolle film van dit voorjaar over één van de 
vermaarde moorden van Beernem. Tijdens OMD 
kan je de woonkamer en de veranda bezoeken. 
Doorlopend is er een tentoonstelling van literatuur, 
foto's en curiosa rond de moorden van Beernem.

Om 14.00 en 16.00 uur geeft Katrien Ryserhove, 
producer van ‘Zaak De Zutter’, toelichting over 
de totstandkoming van de film. Aansluitend is er 
telkens een gegidste wandeling langsheen de andere 
filmlocaties in Maldegem en sites die een rol speelden 
in het leven van Victor De Lille.  

Praktisch
Wanneer: Zondag 11 september  
van 10.00 uur tot 18.00 uur 
Locatie: ’t Kasteeltje, Noordstraat 15,  
9990 Maldegem 
Om 14.00 en 16.00 uur: toelichting  
Katrien Ryserhove, met aansluitend  
telkens gegidste wandeling

Info
 0485 65 52 92 | Eugeen De Lille
 eugeen.delille@kasteeltje.com
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Nieuw reglement

SUBSIDIES 
PROJECTEN 
CULTUREEL 
ERFGOED 
Heb je een goed idee voor een cultureel-
erfgoedproject en kan je extra financiële 
steun gebruiken? Via het subsidiereglement 
ondersteunt Erfgoedcel Meetjesland cultureel-
erfgoedprojecten als zij aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. 

Er zijn twee indienrondes per jaar. De eerstvolgende 
indienronde is 15 november 2016. Ook in mei 2017 
is er een indienronde. Voor je van start gaat is het 
belangrijk om weten dat je in iedere fase beroep kan 
doen op de Erfgoedcel: om je idee te concretiseren, 
praktische tips, hulp bij het invullen van het dossier, 
praktische tips, …   

Info
 09 373 75 96 | erfgoedcel@comeet.be  
 www.comeet.be/subsidies

Samen boeken lezen en bespreken  

GEZOCHT: LEDEN EN BEGELEIDERS  
VOOR DE KINDER- EN JEUGDJURY 
Na acht jaar afwezigheid wordt de Kinder- en jeugdjury 
opnieuw opgestart in de Maldegemse bibliotheek!

De K.J.V.: wat is dat?
De K.J.V. is een leesjury, waarbij je in verschillende 
leeftijdsgroepen van september tot april acht boeken moet 
lezen. Samen met je begeleider kom je 
tijdens het leesjaar verschillende keren 
samen om de boeken te bespreken en 
tenslotte kies je per groep een favoriet 
boek. We sluiten het leesjaar af met een 
spetterend slotfeest.

Voor wie is de K.J.V.?
Ben je tussen acht en zestien jaar oud,  
een gepassioneerd lezer en wil je graag je 
mening over boeken delen met je leeftijdsgenoten? Dan  
ben je de geknipte persoon om mee te lezen met de K.J.V. 
Je kan je inschrijven voor de leeftijd 8-10 jaar, 10-12 
jaar, 12 tot 14 jaar en 14 tot 16 jaar. Heb je vriendjes of 
vriendinnetjes die graag met je zouden meedoen? Geen 
probleem, geef ons door met wie je graag in een groep  
zou willen zitten en wij zorgen ervoor dat je een jaar lang 
samen van boeken kan genieten.

Hoe moet je inschrijven?
Je geeft je naam, geboortedatum, adres, school en klas, 
telefoon en e-mailadres door via thomas.de.groote@
maldegem.be, via het inschrijvingsformulier of rechtstreeks 
aan de balie. Inschrijven kan tot en met 23 september.

Ben jij de volgende begeleider van de 
Maldegemse K.J.V.? 
Om van de K.J.V. een succes te maken is de 
bibliotheek nog op zoek naar een aantal 
enthousiaste vrijwilligers die de begeleiding 
van een leesgroep (4 tot 8 kinderen) willen 
opnemen.
Heb je interesse om deel te nemen aan de  
K.J.V. of om een leesgroep te begeleiden?  
Geef je naam, leeftijd en gsmnummer door  

via onderstaande contactgegevens of aan de balie van  
de bibliotheek. 

Info
 050 71 55 22 | Bibliotheek Maldegem

 thomas.de.groote@maldegem.be
  www.kjv.be
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Maand van de sportclub 

Sporters  
beleven meer
In Maldegem is september de maand van 
de sportclub. Heel wat sportclubs uit de 
gemeente zetten hun beste beentje voor en 
organiseren tal van activiteiten voor jong en 
oud. Neem een kijkje op de gemeentelijke 
website voor alle initiatieven waaraan je in 
september kan deelnemen. 
Deel ook jouw sportervaringen via de hashtag 
#sportersbelevenmeer,  

Info
 050 72 89 70 | Sportdienst

 sportdienst@maldegem.be
 www.maldegem.be/sport-2

Sport na school
Op maandag 3 oktober 2016 start het nieuwe  
SNS – sportjaar. Gemeenten zoals Eeklo, Maldegem, 
Zelzate en Evergem uit het Meetjesland nemen 
deel aan dit project om jongeren uit het secundair 
onderwijs in beweging te krijgen.

Met een SNS-pas kunnen de jongeren, na school 
deelnemen aan verschillende sportactiviteiten in hun 
gemeente of regio. De jongeren kunnen zelf kiezen, 
waar, wanneer en hoe vaak ze willen sporten. Met deze 
formule kan je dus spotgoedkoop onbeperkt sporten 
voor (bijna) het ganse schooljaar. De activiteiten gaan 
door in verschillende sportaccommodaties of scholen in 
de buurt en sluiten doorgaans aan op de schooluren. 

Voor één semester betaal je € 30, voor twee semesters 
betaal je slechts € 45. Bovendien kan een deel van 
het inschrijvingsgeld teruggekregen worden via de 
ziekteverzekering. 

Inschrijven kan online via de website 
www.sportnaschool.be ofwel via de school 
(leerlingensecretariaat of LO -leerkracht).  

Info
 0497 83 63 65 | Sandra Rijckaert

 coördinator SNS regio Meetjesland 

 meetjesland@sportnaschool.be 
 www.sportnaschool.be

Kleuter- en jeugdturnen
Kleuter- en jeugdturnen (multimove)
Zaterdag 9.30 - 10.30 uur : 2e en 3e kleuterklas
Zaterdag 10.30 - 11.30 uur: peuters en 1e kleuterklas
Zaterdag 9.30 - 11.30 uur: 1e - 3e leerjaar
Data: 01/10,0 8/10, 15/10, 22/10, 29/10, 12/11, 19/11, 26/11, 
03/12, 10/12

Jeugdturnen
Maandag 16.30 - 18.30 uur: 4e leerjaar - 2e secundair
Data: 03/10, 10/10, 17/10, 24/10, 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 
05/12, 12/12

Inschrijven
Vanaf zaterdag 10 september vanaf 9.00 uur via
• www.maldegem.be/webshop
• de sportdienst in sporthal MEOS   

Info
 050 72 89 70 | Sportdienst

 sportdienst@maldegem.be
 www.maldegem.be/sportaanbod-schooljaar
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De Pastorij Kleit

Vijf jaar “Senioren onder de Toren” 
In juli 2011 namen de eerste bewoners hun intrek in 
“De Pastorij Kleit”. Het OCMW van Maldegem vormde 
de voormalige pastorij om tot een hedendaagse woning 
met 7 seniorenflats. Ondertussen zijn we vijf jaar verder 
en kunnen we terugblikken op een mooie en boeiende 
periode, zowel voor de bewoners als voor het aanwezige 
personeel en alle thuiszorgdiensten die er langs komen.  

Wie zijn de bewoners? 
Onder de acht bewoners 
(vier vrouwen, vier 
mannen) is er momenteel 
één echtpaar; de anderen 
zijn allemaal alleenstaand. 
Zeven bewoners zijn 
afkomstig uit Maldegem; één bewoner is ermee gelijkgesteld 
(heeft vroeger in Maldegem gewoond of heeft familie 
eerste graad in Maldegem). De afgelopen vijf jaar varieerde 
de gemiddelde leeftijd tussen 76 en 83 jaar. Het project 
“Senioren onder de Toren” heeft de bedoeling om senioren 
zo lang mogelijk in een huiselijke en vertrouwde omgeving 
te laten wonen. Sinds de start in 2011 zijn er slechts drie 
bewoners verhuisd naar het woonzorgcentrum Warmhof.

Samen wonen
Naast zorgen voor een geborgen en veilige thuis, wil het 
OCMW senioren ook uit hun isolement halen door hen 

samen te laten leven. Elke bewoner heeft een eigen flat 
en behoudt zijn individuele vrijheid en privacy, maar het 
“huishouden”, zoals de maaltijden en de boodschappen, 
wordt in groep georganiseerd, ondersteund door de OCMW-
thuiszorgdiensten. Het is vooral dit huiselijk en kleinschalige 
karakter dat in de smaak valt bij de bewoners. Deze vorm 
van “gemeenschapswonen” wil een oplossing bieden aan 
senioren die, om allerlei redenen, niet meer alleen kunnen 
of willen wonen, maar die een rusthuis nog niet zien zitten of 

niet te veel willen inleveren 
op hun vrijheid. 
Het project kreeg een 
vervolg en in het najaar van 
2014 opende De Pastorij 
te Adegem haar deuren. 

Hier werd de leegstaande pastorij verbouwd tot 12 moderne 
assistentiewoningen.

Interesse in een flat in Kleit of Adegem? 
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie  
of een plaatsbezoek. 

Info
 050 40 36 86 | Woonassistent OCMW Maldegem
 candide.vanrampelberg@ocmwmaldegem.be

Vooral het huiselijk en  
kleinschalige karakter valt in de 

smaak bij de bewoners  
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Voordracht over zelfzorg

Mantelzorgdag 
Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak door 
elkaar gehaald, maar betekenen niet hetzelfde. 
Vrijwilligers kiezen er bewust voor om voor iemand 
te zorgen. Ze kunnen er mee stoppen wanneer zij 
dit wensen. Mantelzorgers daarentegen kiezen er 
niet voor om te zorgen, het overkomt hen omdat 
er een affectieve band aanwezig is. Mantelzorg is 
vaak intensief en velen combineren het met een 
job en/of een gezin. 

Het project ‘Mantelzorgdagen van A tot Z in het 
Meetjesland 2016-2017’ is een goedgekeurd project 
door de SEL Gent. Het heeft als doel mantelzorgers 
te informeren, te ondersteunen en te bedanken voor 
hun grenzeloze inzet. 

Op woensdag 28 september 2016 wordt om 14.00 
uur in het Lokaal Dienstencentrum Oud Sint- Jozef 
een Mantelzorgdag in het teken van zelfzorg 
georganiseerd. Een voordracht over zelfzorg van Erna 
Claeys, wordt gevolgd door een sessie handmassage 
onder begeleiding van een instructrice. Dit is een 
gratis activiteit waarbij een kopje koffie en een stukje 
taart wordt aangeboden. Inschrijven is verplicht bij  
de centrumleider.  

Inschrijven en info
 050 40 39 22 | Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef

 centrumleider@ocmwmaldegem.be

Vrijwilligers gezocht 

Welzijnsschakel  
Maldegem:  
vrijwilligers gezocht
De Welzijnsschakel is sinds 2001 uitgegroeid  
tot een bloeiende Maldegemse vereniging  
waar mensen die het financieel moeilijk  
hebben zelf het woord nemen en waar er  
naar hen wordt geluisterd.  

Vrijwilligers organiseren enkele activiteiten in de 
hoop deze mensen – al was het maar even – uit hun 
sociaal isolement te halen zoals een tweemaande-
lijkse broodmaaltijd in het Broederhuis , een kerst- 
en sinterklaasfeest,een uitstap …

Een goede mix tussen mensen met financiële 
moeilijkheden en vrijwilligers is daarbij van belang. 
Mensen die willen meewerken aan de verdere 
uitbouw van de Maldegemse Welzijnsschakel 
kunnen zich steeds melden bij de voorzitter. 

Info
 MVMOAW@hotmail.com  

Ontmoet lotgenoten

Contactgroep  
‘Parkinson’
Heb je de Ziekte van Parkinson? Ben je de partner van 
iemand met de Ziekte van Parkinson? En wil je graag 
lotgenoten ontmoeten? Dan kan je terecht bij de con-
tactgroep ‘Parkinson’. Met de aanwezige deelnemers 
worden tips en praktische informatie uitgewisseld. 
Hoe kun je op een positieve manier met de ziekte van 
Parkinson omgaan? Nieuwsgierig geworden om lotge-
noten te ontmoeten? Kom dan zeker naar deze bijeen-
komsten. Ieders inbreng is welkom. De groep wordt 
begeleid door een vrijwilliger van de Parkison-liga vzw.
 
De gratis bijeenkomsten vinden plaats op de 
volgende dinsdagen: 20 september 2016, 18 oktober 
2016, 15 november 2016 en 20 december 2016 om 
14.00 uur in de ‘Refter’ van het Lokaal Dienstencentrum 
Oud Sint-Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92. 

Inschrijven en info
 050 40 39 22 | Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef

 centrumleider@ocmwmaldegem.be

16  |  MALDEGEM MAGAZINE



2016  SEPTEMBER  |  19 18  |  MALDEGEM MAGAZINE

NIEUWS UIT DE  
GEMEENTERAAD  
VAN 23 JUNI 2016
POLITIEREGLEMENT HOUDENDE DE INVOER 
VAN EEN VERBOD OP GEMOTORISEERD VERKEER 
UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER IN DE OUDE 
KASTEELDREEF, DEEL TUSSEN DE BRUGSE STEENWEG 
EN DE KONINGIN ASTRIDLAAN*
Om sluipverkeer uit de Oude Kasteeldreef te weren, is 
het aangewezen om de Oude Kasteeldreef ter hoogte 
van de Koning Astridlaan, fysiek ontoegankelijk te maken 
door middel van new jerseys. 
De gemeenteraad stelt het politiereglement houdende 
het invoeren van plaatselijk verkeer in de Oude 
Kasteeldreef, deel tussen de Brugse Steenweg en de 
Koningin Astridlaan vast.

POLITIEREGLEMENT HOUDENDE DE INVOER VAN EEN 
PARKEERVERBOD IN DE MEERSSTRAAT*
In de Meersstraat wordt het in- en uitrijden van 
een garage bemoeilijkt door geparkeerde voertuigen 
aan de overzijde van de garage. 
De gemeenteraad stelt het politiereglement houdende 
de invoer van een parkeerverbod in de Meersstraat vast, 
als volgt:
a) vanaf de woning nr. 10 tot aan het kruispunt met de 

Vakekerkweg: zijde even huisnummers;
b) vanaf het kruispunt met de Vakekerkweg tot aan 

het kruispunt Meersstraat - Karreweg: zijde oneven 
huisnummers.

POLITIEREGLEMENT HOUDENDE DE INVOER VAN EEN 
PARKEERVERBOD VOOR VRACHTWAGENS LANGS DE 
AALTERBAAN (N44A)*
In de Aalterbaan (N44a) wordt het zicht op het 
aankomende verkeer belemmerd door geparkeerde 
vrachtwagens. Het probleem stelt zich zowel bij het 
op- als het afrijden van een oprit of parking. Het 
parkeerprobleem van de vrachtwagens zal worden 
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onderzocht in het nieuw mobiliteitsplan, wat betekent 
dat er een aantal plaatsen zullen worden voorbehouden 
voor de vrachtwagens.

De gemeenteraad stelt het politiereglement houdende 
de invoer van een parkeerverbod voor vrachtwagens 
langs de Aalterbaan (N44a) vast: 
• op de parkeerstrook aan de zijde van de onpare 
huisnummers, vanaf het kruispunt met de N9 tot net 
voorbij de parking van de woning nr. 197;
• op de parkeerstrook aan de zijde van de pare 
huisnummers, vanaf de parking van de woning nr. 216C 
tot en met het kruispunt Aalterbaan (N44a) - N9.

STRAATNAAMGEVING DEEL NIEUWHOFDREEF EN DEEL 
LIEVEVROUWDREEF - PRINCIPIËLE BESLISSING*
Naar aanleiding van de splitsing van de Thijskensstraat 
door de N44 en de komst van een nieuwe verkaveling 
in het begin van die straat, werd aan het gedeelte van 
de straat tussen de Kleitkalseide en de N44 een nieuwe 
straatnaam toegekend.
Daar dit op vlak van veiligheid een groot pluspunt is, 
wordt voorgesteld om ook de Lievevrouwdreef en de 
Nieuwhofdreef op dezelfde manier aan te pakken.

De gemeenteraad beslist principieel om aan het deel van 
de Nieuwhofdreef tussen de Kleitkalseide en de N44 de 
naam Bezemkotstraat toe te kennen en aan het deel van 
de Lievevrouwdreef tussen de Kleitkalseide en de N44 de 
naam Onze Lievevrouwstraat.
Voor het deel over de N44 van beide straten 
wordt voorgesteld de naam Nieuwhofdreef en 
Lievevrouwdreef, te behouden.

PROJECT AQUAFIN - SANERING BEGIJNEWATERGANG 
FASE 2*
Vanwege Aquafin werd een aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning ingediend voor het project 
'sanering Begijnewatergang fase 2'.
De aanvraag werd opgesteld in samenspraak tussen 
Aquafin en de gemeente Maldegem. Het college adviseerde 
dit dossier gunstig in zitting van 6/6/2016. Tijdens het 
openbaar onderzoek werd één bezwaarschrift ingediend.

De gemeenteraad stelt de wijziging van het wegenistracé 
in het project sanering Begijnewatergang fase 2 vast.

GOEDKEURING WEGENISTRACÉ KLEITKALSEIDE*
De gemeenteraad keurde op 23 oktober 2014 het bestek 
en de plannen van de wegenis en rioleringswerken in 
het kader van het Spam 4 project rioleringswerken deel 
Kleitkalseide en Lievevrouwdreef, goed.
Naar aanleiding van de uitvoering van het project lijkt 
het aangewezen het wegenistracé van het deel van 
de Kleitkalseide in het project aan te passen inzake 
mobiliteit.
Het studiebureau werkte een nieuw wegenistracé ter 
hoogte van de werken in de Kleitkalseide uit:
• Aan de zijde van de even huisnummers, wordt vanaf 
het kruispunt met de Doornstraat geen voetpad meer 
voorzien, maar een combinatie van fietspad/voetpad, 
tot aan de toegang richting speelbos, vanaf daar tot aan 
Harinkweg komt een fietssuggestiestrook. 
• Aan de zijde van de oneven huisnummers worden 
parkeerplaatsen voorzien vanaf de woning Kleitkalseide 
139b tot en met het huisnummer 153. Ook hier wordt 
gewerkt volgens het principe van combinatie van 
fietspad/voetpad.
• Het fietspad wordt voorzien tot huisnummer 
77, vervolgens een fietssuggestiestrook tot aan de 
Harinkweg. 

Het gewijzigde wegenistracé voor de Kleitkalseide, 
tussen de Doornstraat en de Harinkweg, wordt 
goedgekeurd.

VERKAVELING ADEGEM-DORP (SITE TRICOJOCA): 
GOEDKEURING WEGENISTRACÉ
De aanvraag heeft tot doel het gebied te verkavelen 
in 29 loten voor eengezinswoningen (type 
halfopen en gesloten bebouwing) en 2 loten voor 
meergezinswoningen (max. 28 eenheden). Langsheen 
waterloop De Beke wordt een fietsas in het groen 
voorzien. Het project speelt in op een aantal krachtlijnen 
van de (ruimtelijke) Toekomstvisie 2050 voor het 
centrum van Adegem zoals vastgelegd door de 
gemeenteraad (masterplan). 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het 
aangepaste plan voor het tracé en het technisch  
dossier van de aanvraag tot verkavelingswijziging.
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KLIMAATPLAN MALDEGEM*
Op 28 maart 2015 ondertekende de burgemeester 
samen met de burgemeester van Aalter het 
burgemeestersconvenant. De bedoeling van het 
burgemeestersconvenant is om tegen 2020 (ten opzichte 
van 2011) de CO2-uitstoot van de ganse gemeente met 
20% te doen dalen, 20% minder energie te gebruiken 
en te voorzien in 20% groene stroomproductie op 
het grondgebied. Hiervoor dient een SEAP (duurzaam 
energie actieplan) te worden opgemaakt en ingediend  
bij Europa.
Naast de middelen die werden voorzien in de algemene 
begroting en meerjarenplanning, werd voor de 
uitvoering van het Klimaatplan een bijkomend budget 
voorzien van € 50 000 per jaar.

De gemeenteraad keurt het ontwerp van klimaatplan goed.

VERDER NAM DE GEMEENTERAAD ONDERSTAANDE 
BESLISSINGEN:
• De contractuele personeelsformatie wordt met 1 
voltijdse functie van technisch medewerker (niveau C1-
C3), uitgebreid.*
• De gemeenteraad stelt de deontologische code en 
de bijhorende informatiebrochure ten behoeve van de 
personeelsleden, vast. De deontologische code duidt de 
ethische waarden binnen de organisatie aan en geeft de 
invulling van de missie, de visie en de realisatie van de 
doelstellingen weer.*
• De gemeenteraad neemt akte van het ontwerp van 
proces-verbaal dd. 16 juni 2016 van de openbare verkoop 
van het bedrijfsgebouw Industrielaan 9a, opgesteld 
door notaris Mr. Van Hyfte, waarin bevestigd wordt dat 
geen enkel bod uitgebracht werd, dat aldus geen toewijs 
gebeurde en dat de verkoop onderbleven is.
• De gemeenteraad gaat ermee akkoord om aan de 
Minister van Binnenlandse zaken en Veiligheid van 
de federale regering een mandaat te verlenen om 
de passende besprekingen te voeren en aanvragen 
in te dienen met het oog op het bekomen van een 
voorafgaande beslissing in fiscale zaken namens 
de politiezone Maldegem voor het ter beschikking 
stellen van een laptop/tablet/GSM/smartphone met 
mogelijkheid van beperkt privaat gebruik ten einde een 
waardebepaling van dit voordeel te bekomen.*
• De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het 
bestek en de raming voor de opdracht “Politiezone 
Maldegem: vernieuwen van de serverinfrastructuur”.*

• Het grondplan voor ‘Inneming 1, sanering Malecote’ en 
de ontwerpakte voor de realisatie van een pompstation 
voor de drukriolering in het kader van SPAM 7 ter hoogte 
van Raverschoot 5, wordt goedgekeurd.*
• De jaarrekening 2015 van het AGB Maldegem wordt 
goedgekeurd aan de hand van het verslag van de 
commissaris. Het balanstotaal bedraagt € 7 688 066,18 
en de winst bedraagt € 138 374,09. De BBC jaarrekening 
2015 heeft een budgettair resultaat van het boekjaar van 
€ 112 370,86.
De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2015 vast 
met een gecumuleerd budgettair resultaat van 
€ 8 686 013,38, een resultaat op kasbasis van 
€ 8 109 657,89 en met een positief boekhoudkundig 
resultaat van € 2 158 253,08 en een balanstotaal van 
€ 79 809 181,77. Het gecumuleerde budgettaire resultaat 
wordt vastgesteld op € 8 686 013,38, het balanstotaal 
bedraagt € 79 809 181,77.

De gemeenteraad stelt de politiebegroting 2016 vast 
overeenkomstig de wijziging nr. 1 (gewone dienst). Het 
geraamd algemeen resultaat van de gewone dienst 
bedraagt € 0,00. Tevens wordt de politiebegroting 
2016 vastgesteld overeenkomstig de wijziging nr. 2 
(buitengewone dienst). Het geraamd algemeen resultaat 
van de buitengewone dienst bedraagt € 0,00. De dotatie 
van de gewone dienst kan worden verlaagd met € 186 
197. De dotatie voor de buitengewone dienst moet 
verhoogd worden met € 83 424 doordat het ganse 
serverpark in 2016 wordt vernieuwd. 

De gemeenteraad keurt de voorgestelde budgetwijziging 
nr. 2 2016 goed. Een tweede budgetwijziging voor 2016 
dringt zich op gezien er extra kredieten en verschuivingen 
nodig zijn voor investeringen en voor exploitatie 
uitgaven en ontvangsten. Met huidig voorstel zal de 
autofinancieringsmarge verbeteren met € 77 323 en dus 
past de wijziging in het meerjarenplan 2014-2016.

• De gemeenteraad draagt de bevoegdheid voor de 
organisatie van de inzameling op het recyclagepark en/of 
de verwerking van alle materiaalstromen en afvalstoffen 
die worden ingezameld op het recyclagepark met ingang 
van heden over aan IVM.
• Het schoolreglement voor de gemeentelijke 
Kunstacademie, wordt goedgekeurd.*
• Aan de gemeentelijke basisschool Kruipuit worden 
voor de periode van 1 september 2016 tot 30 juni 2017 
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twaalf bijkomende lestijden basisonderwijs toegekend. 
Deze lestijden komen ten laste van de gemeente via het 
werkingsbudget van de school en worden aangewend in 
het lager onderwijs en in het kleuteronderwijs.*
• De gemeenteraad keurt de afsprakennota 
'traject samenwerking gemeente - OCMW voor de 
ondersteunende diensten' goed.*
• De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de 
OCMW-raad van 31 mei 2016 houdende de oprichting 
van een OCMW-vereniging ‘zorgbedrijf Meetjesland’ 
samen met de OCMW’s van Evergem en Nevele 
voor de extern verzelfstandigde exploitatie van de 
thuiszorgdiensten en de residentiële zorginstellingen van 
ons OCMW, de goedkeuring van de statuten van de op te 
richten vereniging, inclusief bijlagen en de goedkeuring 
van de motiveringsnota bij deze oprichting.   

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.  
U bent van harte welkom bij de openbare zitting. 

Het volledige verslag van de vorige 
gemeenteraad kan je raadplegen op de 
gemeentelijke website vanaf de goedkeuring 
door de gemeenteraad in de eerstvolgende 
zitting.

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.

(H)eerlijk ontbijt 
met lokale en fairtrade producten

Zondag 18 september 2016
8.00 tot 11.00 uur
Refter LDC Oud Sint-Jozef
€ 12 / gratis voor kinderen tot 10 jaar

Graag inschrijven bij de Noord-Zuiddienst.
De opbrengst gaat naar ontwikkelingsprojecten  
die gesteund worden door het gemeentebestuur 
en de ROM. 

Info
 050 72 89 51 | Noord-Zuiddienst

 noordzuiddienst@maldegem.be
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Seizoen
201617

VRIJDAG 7 OKTOBER 
20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Spelen in Berlin 1916 – 
Spelen in Rio 2016
Wannes Cappelle 
en Koninklijke  
Harmonie Ypriana 
Afgelopen zomer waren er de  
Olympische Spelen in Rio de Janeiro 
in Brazilië, exact honderd jaar na 
de Spelen in Berlijn die wegens de 
oorlog nooit plaatsvonden. Om die 
reden slaan Herwig Reynaert, Bart 
Vangrysperre en fotograaf Francis Van-
hee, auteurs van het boek ‘Olympiërs 
in Flanders Fields’, de handen in elkaar 
met Wannes Cappelle van Het Zesde 
Metaal en de Koninklijke Harmonie 
Ypriana uit Ieper. Wannes Cappelle 
zingt zijn liederen, Herwig Reynaert 
vertelt de verhalen en Ypriana zorgt 
voor de muzikale lijm tussen deze on-
derdelen. Je kan trouwens nog tot en 
met 9 september de tentoonstelling  
‘Olympiërs in Flanders Fields in  
Wereldoorlog I’ in het gemeentehuis 
bezoeken, dit tijdens de openingsuren.

Inkom: € 10, € 25 (incl. 
aansluitende receptie) 

WOENSDAG 17 SEPTEMBER, 
14.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Jeugdfilm 
De Kleine Prins
Het leven van een klein meisje van 
negen jaar staat helemaal in het teken 
van school en volwassen worden. 
Zo heeft haar moeder het voor haar 
uitgestippeld in een levensplan. De 
hele zomer zit ze te blokken achter 
haar bureau. Maar dan zoekt een 
oude buurman, een piloot, contact 
met haar. De piloot vertelt het meisje 
over een magische ontmoeting, lang 
geleden, met een kleine, wijze prins 
die een wereld van kansen, avonturen 
en liefde voor hem opende. Door 
de vriendschap met de oude piloot 
gaat ook voor het meisje een nieuwe 
wereld open en ontdekt ze dat je 
alleen met je hart kunt zien wat echt 
belangrijk is.

Inkom: € 2

 Kinderen jonger dan 8 jaar  
mogen niet zonder begeleiding  
in de zaal.

VRIJDAG 21 OKTOBER
20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Els De Schepper
Red Mij! 
De Schepper is terug! En hoe! Na een 
jaar cabaretstilte brengt ze nu niks dan 
de waarheid. Ontdaan van alle franjes. 
Ze ging een jaar op reis en dat bracht 
haar verder van huis en dichter bij 
zichzelf. Al die nieuwe indrukken en 
vragen bundelt ze voor jou in Red Mij!

Inkom: € 23; ADK: € 26; KABO: € 22; 
GABO en - 26 jaar: € 20  

© Joost Joossen

Info
 050 71 00 21 | CC Den Hoogen Pad 
 cultureelcentrum@maldegem.be
 Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem
 www.denhoogenpad.be

Je kan tickets kopen via:
• het loket in CC Den Hoogen Pad
• het UiTloket in het Gemeentehuis
• www.maldegem.be/webshop

(onder Tickets)



2016  SEPTEMBER  |  23 2016  SEPTEMBER  |  23 22  |  MALDEGEM MAGAZINE

11 september 2016

Canadese-Pools-Britse 
herdenkingsplechtigheid
Programma
09.40 uur: Genodigden ter plaatse
10.00 uur: Plechtigheid en bloemenhulde op de Canadese 
militaire begraafplaats, Prins Boudewijnlaan, 9991 Adegem   

Info
 050 72 89 53 | Dienst Secretariaat Burgemeester

 secretariaat.burgemeester@maldegem.be

Start nieuw academiejaar

Inschrijvingsperiodes
Kuma
De kunstacademie is er voor al wie geboeid is  
door kunst in Maldegem en daarbuiten.
Sta je open voor het creatieve, het beeldende in jezelf, 
dan is de KUMA iets voor jou. Inschrijven kan tot 30 
september 2016.   

Info 
 050 72 89 50 | KUMA 

 kunstacademie@maldegem.be
 www.academiekuma.be

Academie voor muziek, woord, dans
Ben je gebeten door muziek, gepassioneerd door 
dans of enthousiast met woord bezig? Inschrijven in 
filiaal Maldegem kan op 30 augustus tussen 17.30 en 
19.30 uur. Of kom eerst een kijkje nemen tijdens de 
‘vriendjesweek’ van 19 tot 24 september 2016 in de 
hoofdschool en in de filialen!   

Info 
 www.aalter.be/academie
 AcademieVoorMuziekWoordEnDansAalter
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VR 16 SEPT
UIT- & BIOmarkt

 18.00 uur
Opening kermis
UiTmarkt met Maldegemse 
verenigingen. UiTpodium met 
optreden Slippery People
Verkoop en proevertjes van 
zelfgemaakte en lokale (hoeve)
producten. Straat- en kinderanimatie
Marktstraat en markt
Org.: Gemeentebestuur en Comité 
voor Initiatief

Opening fototentoonstelling 
“Mensen in actie” 

 18.20 uur

  Gemeentehuis Maldegem
Deze tentoonstelling kan je 
gedurende gans de kermis 
bezichtigen tijdens de openingsuren 
van het gemeentehuis. 

Opening Expo Kuma – 
afgestudeerden 2016

 19.30 uur

  Huis Wallyn      
Deze tentoonstelling kan je 
gedurende gans de kermis 
bezichtigen 
zaterdag 
14.00-18.00 uur
zondag
10.00-12.00 uur  14.00-18.00 uur
maandag
10.00-12.00 uur 14.00-17.00 uur
woensdag
14.00-17.00 uur
vrijdag
18.00-21.00 uur
Org.: KUMA

Streekbierenavond 
 18.00 uur met optredens  

vanaf 20.30 uur

  Feesttent Sint-Annapark 
Org.: Jeugdverbroedering

ZA 17 SEPT
Feest van de 50 jarigen                    

 17.30 uur Receptie  

  op gemeentehuis 
 19.00 uur  

  Huyze De Baere 
Org.: Comité voor Initiatief 
Check Facebook: Comité voor 
Initiatief /50 jarigen 1966

Parkfuif
 21.00 uur

  Feesttent Sint-Annapark                
Org.: Jeugdverbroedering

Ladies in red dansfeest met  
“a touch of red” 

 21.00 uur

  Audigarage De Mey  
Kaarten bij De Mey of Ladies Circle
Org.: Ladies Circle Maldegem 
Check Facebook: Ladies in red

ZO 18 SEPT
Open Bedrijvendag melk en 
vleesveebedrijf 

 10.00 -17.00 uur 

 Oostdreef 1, Maldegem

Feestelijke eucharistieviering 
 10.30 uur

  Sint Barbarakerk, met 
medewerking van alle parochiale 
verenigingen, werkgroepen  
en koren

Rondrit oldtimertreffen: Start 
your engine@Maldegem

 10.30 uur 

  Centrum  
Org.: Comité voor Initiatief ism 
Oldtimer Car Club Belgium   
info: 0486 34 56 17 
Check Facebook: start your engine 
Maldegem

Prijsuitreiking fotowedstrijd 
“Mensen in actie” 

 11.00 uur

  Gemeentehuis  
Org.: Comité voor Initiatief 

Gratis aperitiefconcert met 
orgelmuziek en gratis Oud 
Maldegemse gerechtjes 

 11.00 uur

  Terras gemeentehuis  
Org.: Comité en 
gemeentebestuur

 Uitnodiging voor alle 
inwoners van Maldegem naar 
het gratis aperitiefconcert met 
gratis drankje en gratis oud 
Maldegemse gerechtjes.

Maldegem 
Kermis 2016
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Zondag 18 september 2016 

Belgisch 
kampioenschap 
orgeldraaien 
Vanaf 13.30 uur, wandeling 
doorheen de centrumstraten 
van Maldegem 

Parcours:
Sint-Annapark – Edestraat – 
Deken de Fonteynestraat – Kerk 
– Marktstraat – Schouwburgplaats
- Vredesplein – Stationsstraat
– Brielstraat – Nieuwstraat –
Stationsplein (heen en terug) –
Nieuwstraat – Markt

Apotheose om 17.00 uur in Sint-
Annapark 
Organisatie: Gemeentebestuur 
Maldegem i.s.m . Comité voor Initiatief 
en vzw MechaMusica   

Info
050 72 89 54  |  Rita Verleye 

 www.maldegem.be 

Eetfestijn Jevo
12.00 uur

  Zusters Maricolen 
Org.: JEVO Maldegem
Vooraf inschrijven via  
boekhouding@jevomaldegem.be

Belgisch Kampioenschap 
Orgeldraaien
zie fotokader

Static show oldtimers:  
Start your engine@Maldegem

 14.30 uur
met randanimatie in het centrum

MA 19 SEPT 
Jaardienst voor de overledenen

9.30 uur
Sint-Barbarakerk 

11de Seniorennamiddag: Yves 
Seghers en Katrien Gallez

14.00 uur

  CC Den Hoogen Pad
Org.: Comité voor Initiatief
Kaarten € 5 enkel te reserveren van 
07/09 tot 09/09 via 0486 68 81 15 of 
via mail els.de.bruyckere@telenet.be 
op zelfde data (maximum 300)

Kermiskaarting dag 1: 
Den Ossekop

14.00 uur

NIEUW! 
Kermis a volonté
15.30 – 21.00 uur  
Voor € 15 onbeperkt op de 
deelnemende attracties.
Polsbandje te koop bij: 
Trampoline, Autoscooter, 
Dragon, Popcorn, Kindermolen 
Simba/Bambi, Lunaparken
Org.: foorkramers

DI 20 SEPT
Kermiskaarting dag 2: 
’t Wit Peird

14.00 uur

Vrijwilligers- en  
laureatenhulde 2016

19.00 uur

  Sporthal Meos    
Org.: Gemeentelijke adviesraden 
i.s.m. Gemeentebestuur

WOE 21 SEPT
Kermiskaarting dag 3: 
Havana Lounge

14.00 uur

Wielerwedstrijd elite zonder 
contract en beloften

15.00 uur

  Centrum
Org.: VZW Wielercel M J K

Kinderfoor 
Namiddag    
Markt

Org.: foorkramers en Comité voor 
Initiatief

DO 22 SEPT 
Kermiskaarting dag 4: 
Gouden Leeuw

14.00 uur

Ballenworp met talrijke prijzen 
voor kinderen

 19.00 uur
Kermisterrein op markt 
Org.: foorkramer en Comité voor 
Initiatief

VR 23 SEPT
55ste Muzikaal vuurwerk

21.00 uur

  Sint-Annapark  

Org.: Comité voor Initiatief

Flashback part III
21.30 uur

  De Redekiel  
Org.: JOC De Redekiel 

Info
0478 82 54 75 | Comité voor Initiatief
comite.voor.initiatief@maldegem.be 
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Verkeersmaatregelen 
Maldegem-kermis 2016
De kermis wordt op woensdag 14 september 
op de markt geplaatst. Vanaf dan t.e.m. vrijdag 
23 september 2016 kan je niet parkeren op het 
marktplein.

Tijdens het opstellen van de foor en tijdens de 
openingsuren van de kermis zal de weg rond het 
marktplein afgesloten zijn.

Vrijdag 16 september
UiT&BIOMarkt
Parkeerverbod van 09.00 tot 24.00 uur: Marktstraat, stuk 
tussen Oud Schepenhuis en Edestraat
Parkeerverbod en verkeersvrije zone van 15.00 tot 24.00 uur:
• op het marktplein
• in de Marktstraat tussen Stationsstraat en marktplein
• in de Marktstraat tussen Marktstraat en Boudewijn

Lippensstraat

Zondag 18 september
Start your engine@Maldegem Oldtimertreffen
Parkeerverbod en verkeersvrije zone van 9.00 tot 19.00 uur: 
Nieuwstraat, tussen Boudewijn Lippensstraat en Brielstraat

Belgisch Kampioenschap Orgeldraaien en show 
oldtimers 
Parkeerverbod en verkeersvrije zone van 12.00 tot 19.00 uur: 
• Marktplein
• Marktstraat
• Westeindestraat tussen marktplein

en Sint-Annakasteel
• Boudewijn Lippensstraat
• Schouwburgplaats
• Stationsstraat tussen Marktstraat en 39e Linielaan
• Brielstraat tussen Nieuwstraat en Stationsstraat
• Nieuwstraat
• Stationsplein

Maandag 19 september 
Wekelijkse markt
Parkeerverbod en verkeersvrije zone van 5.00 tot 14.00 uur:
• Marktstraat tussen Stationsstraat en marktplein
• Westeindestraat tussen marktplein

en Sint-Annakasteel
• Nieuwstraat tussen marktplein en Brielstraat

Woensdag 21 september
Wielerwedstrijd 
Parkeerverbod langs het volledige parcours van de koers 
van 14.00 tot 18.00 uur: Westeindestraat - Marktstraat - 
Noordstraat - Buurtstraat - Vakebuurtstraat - Karrewegel 
- Reesinghelaan - Westeindestraat
Deze omloop zal zoveel mogelijk verkeersarm zijn.

Maatregelen voor de bussen
Tijdstip wijzigingen
Vrijdag 16 september 2016 (UIT-markt) 
van 15.00 tot 24.00 uur
Zondag 18 september 2016 (kermis) 
van 9.00 tot 19.00 uur
Maandag 19 september 2016 (wekelijkse markt) 
van 5.00 tot 15.00 uur
Woensdag 21 september 2016 (wielerwedstrijd) 
van 14.00 tot 19.00 uur

Verplaatsing haltes
Lijn 58 - 58/s
• Haltes Maldegem Godshuis en Maldegem Zwarte

Zusterslaan worden verplaatst naar Oude Gentweg ter
hoogte van huisnnummer 1 en overkant.

• Haltes Maldegem Station en Maldegem Markt worden
verplaatst naar Koningin Astridlaan t.h.v. Frietpunt en
overkant aan het Chinees restaurant.

• Halte Maldegem Reesinghelaan wordt verplaatst naar
rond punt Kon. Astridlaan - Brugse Steenweg t.h.v.
Paris Londres.

Lijn 45: Maldegem - Knokke
• Alle haltes in het centrum worden op bovenvermelde

tijdstippen afgeschaft en verplaatst naar het rond punt
Kon. Astridlaan - Brugse Steenweg t.h.v. Paris Londres.

Lijn 87: Maldegem - Aalter - Deinze
Alle haltes in het centrum worden op bovenvermelde 
tijdstippen afgeschaft en verplaatst naar het rond punt 
Martens.

Info
050 72 71 70 | Politie Maldegem 

 politie@maldegem.be
 www.politiemaldegem.be 
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Vrijwilligers- en laureatenhulde 2016
Inschrijvingsstrook
Ik (naam): 

Adres : 

Tel of gsm: 

 ben vrijwilliger bij (naam vereniging of organisatie): 

 ben aangesloten bij (naam adviesraad): 

en zal aanwezig zijn.

Ik zal hierbij vergezeld worden door 

(naam):  

(naam):  

Dinsdag 20 september

VRIJWILLIGERS-  
EN LAUREATENHULDE 2016
Ben je als vrijwilliger actief in Maldegem? Dan ben je van harte welkom  
op dinsdag 20 september in sporthal Meos, Bloemestraat 36/D in Maldegem.

Onthaal vanaf 19.00 uur.
Het programma start om 19.30 uur stipt. 
Aansluitend is er receptie.

Inschrijven is noodzakelijk en kan tot uiterlijk 12 september:
• Ofwel door onderstaande inschrijvingsstrook in te vullen en

• via de post terug te sturen naar het Secretariaat Burgemeester, Marktstraat 7, 9990 Maldegem.
• of af te geven aan het onthaal in het Gemeentehuis, Marktstraat 7, 9990 Maldegem.

• Ofwel via mail naar inschrijving.evenementen@maldegem.be met vermelding van:
• jouw naam, adres en telefoon;
• de vereniging of organisatie waarin je als vrijwilliger actief bent;
• alle namen van de personen die je zullen vergezellen.

Opgelet: enkel de aanwezige vrijwilligers ontvangen een attentie.

Parkeren kan:
• op de parking ter hoogte van sporthal MEOS (inrit via Bloemestraat)
• op de parking van SK Maldegem (inrit via Kleine Warmestraat)
De laureatenhulde is een organisatie van het gemeentebestuur i.s.m. de adviesraden.
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