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De herfst komt er aan!
21 okt

De eerste tekenen van de

Maar niet alleen deze bezoeken bezorgen ons een gevoel van

komende herfst worden stilaan

trots. We mogen dag in dag uit fier zijn op Maldegem, onze

zichtbaar en dat terwijl we

gemeente. Een gemeente met een hardwerkend college,

nog volop genieten van mooie

gemeente- en OCMW-raad; met personeelsleden in gemeente

nazomerdagen. Dagen waarop

en OCMW die zich dag in dag uit inzetten in ieders belang. Een

in onze levendige gemeente

bloeiende, landelijke gemeente, waar nu stilaan de intrede van

heel wat te doen was. Genieten

de herfst zichtbaar wordt.

van Maldegem en Maldegem Kermis waren beide voltreffers.
De zeventigste editie van de Canadese plechtigheid op 11
september was mede dankzij het bezoek van onze koning Filip
een dag om nooit te vergeten, een moment van trots.
Ondertussen bereiden mijn diensten reeds de ontvangst voor
van een volgend hoog bezoek. Aartsbisschop De Kesel heeft
toegezegd om volgend jaar op 11 juni aanwezig te zijn voor
een huldemoment. Ook hem zullen we vanzelfsprekend met
de nodige eer ontvangen en ongetwijfeld wordt ook dit een
moment van trots.
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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.
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BERICHT VAN DE OPHAALDIENST:

Deze restafvalzak
werd door de
ophaler NIET
MEEGENOMEN
omdat hij TE
ZWA AR weegt.

Fietstest

Test als fietser je
verkeerskennis!

werkingsgebied van de
Het gemiddelde gewicht van de restafvalzak in het
zak meer dan 16 kg
IVM bedraagt ca. 7,5 kg. Na weging blijkt dat in deze
we u
inhoud is gestopt. Uit respect voor de ophaler vragen
maximaal
Het
maken.
te
zwaar
te
niet
k
om de restafvalza
k.
toegelaten gewicht bedraagt 15 kg per restafvalza

Gelieve de te zware zak terug binnen te nemen
en bij een volgende ophaling - minder zwaar ! terug aan te bieden.
De ophalers danken u voor uw medewerking.

www.ivmmilieubeheer.be

Rode sticker vanaf 16 kg

Vuilniszak te zwaar?!
Voortaan krijgen te zware huisvuilzakken een rode

Fietsen gebeurt vandaag niet meer louter

Vraag je evenement tijdig aan

recreatief, maar ook steeds vaker om naar

Ken jij de
weg al naar
het UiT-loket?

het werk te pendelen. Onder andere dankzij
de opkomst van de elektrische fiets. Wie
regelmatig zelf fietst, kan de ergernissen van
fietsers beter begrijpen en heeft ook meer oog
voor hen in het verkeer. Wederzijds begrip is
dé sleutel voor veiliger verkeer. Kennis van
de verkeersregels en ze correct toepassen is

Organiseer je een evenement in Maldegem?

daarbij geen luxe.

sticker en zal de gemeentelijke ophaaldienst deze niet

Vergeet dan zeker je aanvraagformulier

meer meenemen tijdens haar ronde. Een zak weegt

Benieuwd hoe het zit met jouw kennis van

bij voorkeur gemiddeld 7,5 kg zodat de ophaler deze

de wegcode? Doe dan de test die VAB en de

vlot kan hanteren en mag zelfs tot maximaal 15 kg

Fietsersbond samen uitwerkten via

wegen. Wie dus een nóg zwaardere zak aanbiedt, zal

http://proefexamen.vabrijschool.be/fietstest.

deze terug binnen moeten nemen.

Je kent meteen je score op de zestien
vragen en krijgt ook feedback bij foutieve

Info

antwoorden.

050 72 86 13 | Milieudienst
milieudienst@maldegem.be

Veel succes!

Nieuwe
website KUMA

niet in te vullen! Afhankelijk van het type
evenement is een aangepast formulier.
Het aanvraagformulier bundelt alle nodige
praktische zaken en afspraken. Je vindt de
formulieren op de gemeentelijke website of
kan deze afhalen aan het UiT-loket.

Sinds 1 september steekt de website van de Kunstacademie

Dien je aanvraag minimum één maand voor

in een nieuw kleedje. De website is opgebouwd volgens

aanvang van het evement in, zodat het UiT-

dezelfde structuur als de nieuwe websites van het

loket je aanvraag naar de betrokken diensten

Gemeente- en OCMW-bestuur. Op www.academiekuma.be

kan verspreiden voor de noodzakelijke

vind je alle praktische info over inschrijvingsmogelijkheden

adviezen (brandweer, politie, milieudienst…).

en de opleidingen, maar ook de laatste nieuwtjes uit de
academie en fotogalerijen per klas. Neem zeker een kijkje!

Een Halloween-evenement gepland?
Vergeet niet uw ‘griezelactiviteiten of

Awel, ik wil…

… een vrijwilliger worden bij Awel?
Awel beantwoordt jaarlijks meer dan 25.000 oproepen

Info

Ook aan de vernieuwing van de website van de

spooktochten’ die plaats vinden op een

Gemeentelijke Basisschool Kruipuit, wordt momenteel hard

openbare plaats of langs de openbare weg

gewerkt, dus hou www.schoolkruipuit.be in de gaten!

tijdig aan te vragen via het UiT-loket.

Info

Info

050 72 89 50 | Kunstacademie Maldegem-Aalter

050 72 86 22 | UiT-loket

kunstacademie@maldegem.be

uit@maldegem.be

www.academiekuma.be

Marktstraat 7, 9990 Maldegem

van kinderen en jongeren via telefoon, e-mail, chat of

02 534 37 43 | Awel

www.maldegem.be/organiseer-een-

forum.

info@awel.be

evenement-2

Als vrijwilliger luister jij naar die vele vragen en verhalen.

www.awel.be/word-vrijwilliger

Je denkt en voelt mee met je oproepers en maakt zo het
verschil voor die ene jongen of dat meisje.
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Vrede leeft

Koning Filip eregast op 70ste
Canadese-Poolse-Britse Plechtigheid
Op zondag 11 september bracht het Gemeentebestuur

Oproep om vrede en jongeren centraal

naar jaarlijkse traditie hulde aan de tijdens WO

Leerlingen van de Adegemse lagere scholen De Papaver

II gesneuvelde militairen die begraven liggen op

en Basisschool Kruipuit brachten het speciaal voor deze

de Canadese militaire begraafplaats in Adegem.

gelegenheid gecomponeerde nummer "Vrede leeft". Na

Dit gebeurt steeds in aanwezigheid van de

de voordracht van de “Act of Remembrance” door de

De plechtigheid werd gevolgd

Britse, Canadese en Poolse ambassadeurs of hun

97-jarige Canadese oorlogsveteraan Sidney Cole, bracht

door diverse (nationale) media.

vertegenwoordigers, verschillende oud-strijders en

de Koning hulde aan het monument en nam hij de tijd om

vaderlandslievende verenigingen. Dit jaar was het een

de aanwezige oud-strijders te begroeten. De plechtigheid

Neem alvast een kijkje op:

extra bijzondere plechtigheid. Het Gemeentebestuur

werd opgeluisterd door de muziekkapel van de luchtmacht,

• www.maldegem.be/canadese-

mocht immers voor de 70ste editie Zijne Majesteit

het Adegemse koor Canticorum en Pipe-major Diederik

Koning Filip, die eerder als prins in 1984 en 2004 de

De Jaeger. Na een uur verliet de Koning de plechtigheid

• www.camob.be (Camera Obscura)

plechtigheid bijwoonde, ontvangen.

en werd de plechtigheid beëindigd met een uitgebreide

• www.avs.be

bloemenhulde en met het oecumenisch gebed.

• www.vtm.be/royalty

herdenkingsplechtigheid-galerij-2016

• www.fansofflanders.be
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Vrijdag 14 oktober

Herdenkingsplechtigheid
a

Programma herdenkingsplechtigheid
vrijdag 14 oktober
Herdenking van de Slag van Burkel door het 1ste Regiment van de
Gidsen en de herdenking van de bevrijding van Maldegem door
het 2de Regiment van de Gidsen tijdens WO I.
10.15 uur
Canadese militaire begraafplaats

Plechtigheid aan het monument 2de Regiment Gidsen

De Canadese militaire begraafplaats in Adegem werd

in de Gidsenlaan

aangelegd in 1945 en wordt beheerd en onderhouden
door de Commonwealth War Graves Commission.

11.00 uur

De begraafplaats telt nu 1 119 Gemenebest

Plechtigheid aan het monument 1ste Regiment Gidsen

(Commonwealth) graven van de Tweede Wereldoorlog

in de Francis de Meeuslaan

en één ongeïdentificeerd graf van de Eerste
Wereldoorlog. Er zijn ook 33 Poolse en twee Franse
graven. Een groot deel van de Canadese doden kwamen

Leopardtank aan monument van de Gidsen

zodat de gedenkplaten, de tank en het zitpaviljoen

om ten gevolge van de gevechten in Zeeuws-Vlaanderen

Sinds kort vind je de Maldegemse Leopardtank aan

volledig tot hun recht komen. Eind 2016 zal het

tijdens de operatie 'Switchback'. Maar ook vele

het monument van de Gidsen in de Gidsenlaan.

Gemeentebestuur hierover een participatietraject

Canadezen, die elders om het leven gekomen waren,

De tank stond jarenlang aan de oever van de Eede,

opstarten met de buurt, zodat iedereen die daar

werden na de oorlog naar Adegem overgebracht.

langsheen de Gidsenlaan en daarna op de rotonde

woont inspraak krijgt over de verdere toekomst

aan de Brugse Steenweg en de Koningin Astridlaan.

van dit mooie pleintje.

Nog steeds worden stoffelijke overschotten begraven op

De Leopardtank werd destijds geschonken in het

de begraafplaats. Soldaat Kenneth Donald Duncanson

kader van de vriendschapsband tussen het Regiment

kwam om bij de Slag om het Molentje op 14 september

der Gidsen en de gemeente Maldegem. Het Regiment

050 72 89 53 | Secretariaat Burgemeester

1944, toen het Canadese Algonquin Regiment een

der Gidsen voerde op het einde van WO I verbeten

secretariaat.burgemeester@maldegem.be

bruggenhoofd over het Schipdonk- en Leopoldkanaal

gevechten, ondermeer in Burkel. In de oktoberdagen

wilde inrichten. Zijn stoffelijk overschot werd ontdekt op

van 1918 sneuvelden om en bij de 150 soldaten op

11 november 2014 en werd op woensdag 14 september ll.

het Maldegemse grondgebied en tientallen burgers

officieel begraven in aanwezigheid van de familie;

verloren het leven bij dit oorlogsgeweld. Deze tank is

vertegenwoordigers van de Canadese regering, de

een symbolische aanklacht tegen het geweld en de

Canadese Strijdkrachten (Canadian Armed Forces) en

onmenselijkheid van elke vorm van oorlogsgeweld.

Info

de Commonwealth War Graves Commission en een
afvaardiging van het Gemeentebestuur Maldegem.

Enkele vrijwilligers restaureerden in de aanloop naar de
herdenking van de Slag van Burkel deze tank vakkundig,

Info
050 72 89 53 | Secretariaat Burgemeester

onder de leiding van enkele specialisten van het
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgskunde.

secretariaat.burgemeester@maldegem.be
Tegen de honderdjarige herdenking van de Slag van
Burkel in 2018 wordt het kleine pleintje heraangelegd
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Voor en door senioren

TONEEL GELUK OP
GROOTMOEDERS
WIJZE

zijn. De toegang is gratis, vooraf inschrijven is wel
verplicht bij de centrumleider.
Het verhaal: Geluk op grootmoeders wijze speelt zich af in
een cafeetje. Een groepje bevriende senioren houdt er
wekelijks hun bijeenkomst. Ook deze week…
Een activiteit in samenwerking met Logo Gezond+.

Op vrijdag 28 oktober kan je om 14.30 uur in de
concertzolder van het Lokaal Dienstencentrum Oud
Sint-Jozef een toneel over geestelijke gezondheid

Info
050 40 39 22 | LDC Oud St. Jozef

meepikken. Op een ludieke manier brengen senioren

Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

van de ‘Letterhoutemse Toneelgroep’ het thema

centrumleider@ocmwmaldegem.be

geestelijke gezondheid naar voor.
Hoe blijf je als senior ‘fit in je hoofd?’. Kom kijken

Nieuw project: woningaanpassing

LEVENSLANG THUISWONEN VOOR SENIOREN
Wil jij ook zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Een

Hoe gaat Woonwijzer te werk?

aantal aanpassingen aan je woning kunnen dat mogelijk

STAP 1 Stel je vraag aan Woonwijzer

maken. Om je daarbij te helpen start Woonwijzer met

STAP 2 Je krijgt een advies aan huis (Wat is technisch 		

het project woningaanpassing voor senioren.

mogelijk? Welke premies kan je krijgen?)
STAP 3 Na het advies krijg je een offerte

Voor wie?

STAP 4 Jij beslist of je de werken wel of niet laat uitvoeren

Alle 65-plussers kunnen beroep doen op de dienstverlening.

STAP 5 Uitvoering van de aanpassingswerken
STAP 6 Aanvraag premies

Welke werken?

en ontdek welke tips voor jou het meest bruikbaar

Preventietips

BRANDVEILIGE
WONING VOOR
SENIOREN EN
MINDER MOBIELE
PERSONEN

Preventietips

• hang de was niet te drogen op een

• plaats een rookmelder op elke verdieping
• zorg voor een vrije vluchtweg om snel te
ontsnappen
• sluit stekkerdozen niet op elkaar aan
• leg niets op het tv-toestel
• laat het tv-toestel niet op stand-by staan maar
zet het volledig uit
• vouw het elektrisch deken niet tijdens gebruik

Het type werken dat Woonwijzer kan begeleiden is heel

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? De woning moet

Heel wat dodelijke slachtoffers bij brand zijn senioren.

ruim, maar het moet gaan over het verhogen van het

bewoond worden door een 65-plusser. De dienstverlening

Dit komt omdat senioren dikwijls minder mobiel zijn,

basiscomfort en de basisveiligheid van de zelfstandig

is gratis. Je betaalt wel voor de uitvoering van de

verrast worden door de snelle rookontwikkeling en niet

• rook nooit in bed of in de zetel

wonende senior. Bijvoorbeeld:

aanpassingswerken.

meer tijdig kunnen ontsnappen.

• gebruik een kookwekker bij het koken zodat

• Toegankelijker maken van de woning (egaliseren van

Met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen.

Wist je dat je slechts drie minuten tijd hebt om te

• leg geen brandbare materialen zoals

verwarmingstoestel of bij een kachel

de pan niet te heet wordt of droog kookt
ontsnappen bij brand ? Voor senioren of minder mobiele

drempels, verbreden van deuren, slaapkamer beneden
inrichten, installeren traplift, inloopdouche
of parlofoon,…).
• Herstellen van lekkende kranen, toilet of douche.
• Aanbrengen van hulpmiddelen (handvatten in de
badkamer of toilet, (extra) leuningen aan de trap,
verhoogde toiletbril, automatiseren rolluiken,…).

Info
09 378 61 70 | Woonwijzer Meetjesland
		 Moeie 16/A, 9900 Eeklo

senioren of minder mobiele personen te verbeteren en hun

• reinig na elk gebruik de stoffilter van de

zelfredzaamheid te verhogen. Enkele belangrijke oorzaken
van brand zijn: defect aan of verkeerd gebruik

en elke eerste zaterdag (10.00 - 12.00 uur).

• Vervangen van een verouderde verwarmingsinstallatie,

liesbetvc@woonwijzermeetjesland.be

kookvuur
• schakel het koffiezetapparaat altijd uit

		 elke donderdag (9.00 -12.00 uur),
elke eerste en derde maandag (18.00 - 20.00 uur)

pannenlappen en keukendoeken bij het

van belang om de brandveiligheid in de woningen van

		 Zitdagen in LDC Oud St. Jozef:

• Plaatsen van een toilet met waterspoeling.
elektriciteitsinstallatie of kookgelegenheid.

personen volstaan die drie minuten niet. Daarom is het

van elektrische toestellen en roken.

wasdroger
• houd een telefoon of gsm in de buurt of
installeer een oproepsysteem met alarmknop
• spreek af met buren om elkaar te verwittigen

Info
www.stichtingbrandwonden.be

en te helpen bij brand of rookontwikkeling:
“buren helpen buren uit de brand”.

• …
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woe 05/10/16
Workshop ‘Werken met
gemengde technieken’

Kijk niet op een ritje
meer of minder

Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef,
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum
Oud St. Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be

Verleng nu uw Omnipas 65+ en laat u
rijden voor minder dan 1 euro per week!

van ma 05/09/16
tot vrij 07/10/16
Tentoonstelling:
Gezondheidszorg
voor iedereen

Waar: Bibliotheek Maldegem,
Schouwburgplaats 3-5, 9990 Maldegem
Meer info: Bibliotheek Maldegem

1 bloembol kan bijenlevens redden

HAAL JE GRATIS
ZAKJE KROKUSBOLLEN!

Met uw Omnipas 65+ moet u niet kijken op een ritje meer of minder
Voor slechts 51 euro verlengt u uw abonnement voor een heel jaar. Zo hebt u altijd een
geldig vervoerbewijs bij. En dat is goed meegenomen. Bent u na het winkelen te zwaar
geladen? Dan stapt u gewoon even op bus of tram, zelfs als u maar 1 halte verder moet.
Uw Omnipas 65+ verlengen is dus zeker de moeite!

delijn.be/tarieven

De Provincie Oost-Vlaanderen rekent opnieuw
op haar inwoners om het bijenbestand te helpen.

Reis zorgeloos en goedkoop

OMNIPAS 65+

Samen met de gemeente Maldegem verdeelt de
Provincie gratis zakjes krokusbollen.
Krokussen zijn vaak de eerste bloeiende planten in het
voorjaar. Ze kunnen hiermee de eerste voedselbron

Ben je 65 jaar of ouder en reis je regelmatig met De Lijn?

(nectar en stuifmeel) vormen voor bijenvolken

Dan geniet je van een voordelige formule! Met een Omnipas

en solitaire bijen, die de winter doorkwamen.

65+ reis je voor € 51 één jaar onbeperkt op alle bussen en

Krokusbollen moeten maar één keer aangeplant

trams van De Lijn. Wie reeds een abonnement heeft, ontving

worden. De jaren nadien komen ze vanzelf terug.

begin juli een brief om dit abonnement te verlengen. Nieuwe

Jaar na jaar komen er ook meer bloemen bij. Plant

abonnees kunnen hun Omnipas 65+ online of via een

de krokusbollen in het najaar (oktober tot begin

Lijnwinkel bestellen.

december) in jouw tuin of plantenbak.

De Omnipas 65+ is het eerste vervoerbewijs op de MOBIB-

Maldegem doet mee!

kaart: een elektronische kaart waarop verschillende soorten

Je kan je zakje krokusbollen afhalen aan het Onthaal

vervoerbewijzen (abonnement, Lijnkaart…) kunnen worden

in het Gemeentehuis elke werkdag van 3 tot 14

opgeladen.

oktober, tussen 8.30 en 12.00 uur en tussen 14.00 en
16.00 uur (behalve op vrijdag). Dit aanbod is geldig tot

Info

zolang de voorraad strekt.

070 22 02 00 (€ 0,30 /minuut) | De Lijn
www.delijn.be/tarieven

Info
www.oost-vlaanderen.be/bijen
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za 01/10/16; 15/10/16
Schaaknamiddag MSV

Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: Café Schouwburg (bovenzaal),
Schouwburgplaats 7,9990 Maldegem
Meer info: 0476 66 09 16,
geert.martens@telenet.be

zo 02/10/16
Natuur-en
landschapswandeling in en
rond het Maldegemveld

Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Drongengoed, Krakeelweg 11,
9990 Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-Knesselare,
0474 64 23 23

ma 03/10/16
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 04/10/16
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

Voordracht
‘Goed gezien’

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

vrij 07/10/16
Ruilbeurs van
champagnecapsules

Om 16.00 uur
Waar: Cafetaria sporthal De Berken,
Kleitkalseide 109, 9990 Maldegem
Meer info: Maldocap

van vrij 07/10/16
tot zo 09/10/16
Westeinde-Bogaardekermis
vrij 07/10: After Work Party

za 08/10: 26ste kermissouper/WB-vibes (fuif)
zo 09/10: o.a. Rommelmarkt/Aperitiefconcert
met Fourplay/Optredens Nic Caan-Get ReadySergio-Die Verdammte Spielerei-Strawberry
Jam-Triple Malted
Waar: feesttent, Bogaardestraat 115,
9990 Maldegem
Meer info: WB kermis, www.wb-kermis.be

za 08/10/16
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 of 0494 06 60 78

Voorleeshalfuurtje in de
bib. Thema: boeken van de
leesjury
Van 10.00 tot 10.30 uur
Waar: Bibliotheek Maldegem,
Schouwburgplaats 3-5, 9990 Maldegem
Meer info: Bibliotheek Maldegem

ma 10/10/16
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

woe 12/10/16
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

vrij 14/10/16
Dansnamiddag

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

ma 17/10/16
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 18/10/16
Cursus
aquareltechnieken

Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef,
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be
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woe 19/10/16
Gezondheidsconsultatie

Voordracht
‘ Zaak De Zutter,
moorden van Beernem’

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

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

Wielrennen in het Meetjesland

Genealogisch dienstbetoon
(familiekunde)

Kookles

Van 20.00 tot 22.00 uur
Waar: Refter Dienst Infrastructuur gemeente
Maldegem, Bloemestraat 45, 9990 Maldegem
Meer info: Familiekunde Vlaanderen - regio
Meetjesland

zo 23/10/16
Vogelbeurs

Van 8.00 tot 12.00 uur
Waar: De Poermolen, Paardekerkhoflaan 1,
9990 Maldegem
Meer info: De Donkse Roodborst

Orgelrecital Jan Vermeire en
Alain De Rudder

Van 15.30 tot 18.00 uur
Waar: Sint Adrianuskerk, Adegem-Dorp 16,
9991 Adegem
Meer info: Orgelpunt Adegem, 0468 18 46 19,
johandekesel@hotmail.com

ma 24/10/16
Filmnamiddag
‘We need to talk
about Kevin’

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

Om 14.30 uur
Waar: Kanunnik Andrieszaal, Kloosterstraat 1,
9992 Middelburg
Meer info: Okra-academie
Midden-Vlaanderen, 09 269 32 18

Om 19.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef,
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: KVLV Maldegem en Lokaal
Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be

vrij 28/10/16
Toneel ‘Geluk op
grootmoeders wijze’
Zie pag. 11

za 29/10/16
Kom je meehelpen
in het Torrebos?

Van 9.00 tot 13.00 uur
Waar: Torrebos, Torredreef 10,
9990 Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-Knesselare,
0473 94 49 95

Country Evening

Om 19.00 uur (eten: 20.00 uur)
Waar: Zaal D’Havé Adegem
Meer info: KOTK Maldegem, 0475 51 78 17,
lieselotte.bourgonjon@telenet.be

van vrij 4/11/16
tot zo 13/11/16
Toneel: De mannen/vrouwen
van de nacht

04/11, 05/11, 06/11, 10/11, 11/11 en 12/11 om
20.00 uur; 6/11 en 13/11 om 15.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp
16/B, 9991 Adegem
Meer info: Adegems volkstheater,
www.adegemsvolkstheater.be,
info@adegemsvolkstheater.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

De UiTtip

DE GROOTSTE
SPORTCLUB
Week van het Bos in het Drongengoed

IEDERE WOENSDAG
Kaartnamiddag

De gemeente Knesselare organiseert naar jaarlijkse

IEDERE DONDERDAG
Breikaffee

ook de gemeente Maldegem dit mooie initiatief in één van

Van 14.00 tot 16.30 uur

9-16 OKTOBER 2016

gewoonte de Week van het Bos in het Landschapspark
Drongengoed. Naast tal van andere partners ondersteunt
Vlaanderens mooiste landschapsparken.

Van 13.30 tot 17.00 uur

IEDERE VRIJDAG
Spelnamiddag
Om 14.00 uur

IEDERE VRIJDAG
Yoga

Met de Nacht van de Duisternis op zaterdag 8 oktober

II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

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 25/10/16

zetten we de Week van het Bos sfeervol in. Maak tijdens de

V.U.: Marie-Laure Vanwanseele, Koning Albert

Contactgroep
‘Parkinson’

week kennis met een aantal sporten in het Drongengoed.
Op zondag 16 oktober sluiten we de week af met een groot
en sportief feest!

SPORT GRATIS MEE
IN EEN BOSFILIAAL
IN JOUW BUURT!

Van 14.00 tot 15.00 uur

Zaterdag 8 oktober
Nacht van de Duisternis

WWW.WEEKVANHETBOS.BE

is natuur

Q15-1532_ANB_WVHB 2016_affiche_A3_13.indd

WWW.FACEBOOK.COM/WEEKVANHETBOS

In samenwerking met:

1
11/04/16 14:53

Kies uit een korte bossfeerwandeling, een familiezoektocht

Zondag 16 oktober

voor jong en oud of een avonturenzoektocht met GPS.

10.30 uur: gezonde lucht tanken in het groen.

Keuvel na bij het kampvuur aan de Drongengoedhoeve.

Feestelijke opening van de Natuurloop in het Drongengoed.

Start tussen 19.30 en 21.00 uur op de taxibaan van het

Het Drongengoed is nu al een hotspot voor joggers.

vliegveld Ursel.

Gezonde lucht, zachte ondergrond en een heerlijk en rustig
groen decor. Met de Natuurloop in het Drongengoed wil

Zaterdag 15 oktober

het Agentschap voor Natuur en Bos i.s.m. Sport Vlaanderen

Zaklampentocht

een bewegwijzerde omloop aanbieden in dit unieke gebied.

In samenwerking met Landschapspark Drongengoed en Dag

Vertrek: vanaf parking Krakeel (nabij resto het Jagershof),

van Trage Wegen, organiseert de Maldegemse Wandelclub

Drongengoedweg, Ursel

de “Smokkelaars” een zaklampentocht.
We stappen bij voorkeur in groepjes op de donkere paadjes

13.30 uur: sportief bosfeest

van het Drongengoed en kijken vooral goed uit naar spoken

Of je nu een atletische boss in het bos bent of liever op

en geesten die daar ‘s nachts ronddwalen, dus een zaklamp

het gemak gaat genieten en ontspannen in het groen, er

is geen overbodige luxe.

is voor elk wat wils. Doe mee aan de laaglandspelen en
ontdek zo het Drongengoed en Maldegemveld op een

Start wandeling: 19.00 uur

sportieve manier. Of geniet van de activiteiten aan de

Parking en start: Krakeelparking, Drongengoedweg, Ursel,

Drongengoedhoeve. Parkeren op de taxibaan van het

op 200 m van Het Jagershof.

vliegveld Ursel.

Afstand: +/- 8 km.
Prijs: € 3 incl. gratis drankje in de Drongengoedhoeve.

Van zondag 9 tot zondag 16 oktober

De betaling gebeurt bij de start. Voorinschrijving is een

Tijdens de Week van het Bos zijn er tal van activiteiten in het

aanrader. Gebruik maken van fluovestjes of bandjes is een

Drongengoedbos te doen: zaklampentocht, (kinder)yoga,

aanrader en voorzie stevig, waterdicht schoeisel.

kaboutertocht, initiatie nordic walking,…

Info

Info

0496 57 31 35 | Johan Maenhout

www.drongengoed.be

johan.maenhout1@telenet.be
www.smokkelaarsmaldegem.be
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Senioren
Odiel Claeys (Okra Maldegem)
Frans Leliaert (Neos Maldegem)
Cultuurraad
Culturele Ambassadeurs 2016 (tweejaarlijks)
Karen Willems (drum)
Chris Ruebens (gitaar)
Marie-Anne Standaert (trompet)
Stijn Wauters (piano)
Sportraad
Sportclub: ACME (atletiek)
Beloftevolle jongere: Olivier Gantois (zwemmen)
Sportverdienste: Eric Sierens (voetbal)
Sportvrouw: Lore Bauwens (atletiek)
Sportman: Robbe De Dobbelaere (triatlon)
G-Sport: Thijs Vandesteene (atletiek)
De burgemeester eindigde met een dankwoord aan
alle vrijwilligers en een hulde aan de vrijwilliger
Pur Sang van 2016: Margriete Engels (Femma
Maldegem, kerkkoor, …).

Maldegem dankt en huldigt

VRIJWILLIGERS- EN LAUREATENHULDE

Tijdens de aansluitende receptie werd gezellig
nagepraat!
De vrijwilligers- en laureatenhulde is een organisatie
van Gemeentebestuur Maldegem in samenwerking

Op dinsdagavond 20 september vond de derde

OVERZICHT LAUREATEN

met de Cultuur-, Jeugd-, Sport-, en Seniorenraad,

editie van de vrijwilligers- en laureatenhulde

Jeugdraad

alsook de Sociale Raad en de Raad voor

plaats. Waar voorheen de verschillende sectoren

Piet Van Besien (eerste voorzitter Jeugdraad)

Ontwikkelingssamenwerking.

elk apart hulde brachten aan hun laureaten en
een apart dankmoment georganiseerd werd voor

Sociale Raad

de vrijwilligers, gebeurde dit voor de derde keer

Vereniging: Ziekenzorg Maldegem

tijdens een gezamenlijk event.

Groep: Vrijwilligers-asielzoekers
Actie: herdenking oorlogsslachtoffers - zeven

Vanaf hun aankomst tot aan de start van de

vaderlandslievende verenigingen (Koninklijke

vrijwilligers- en laureatenhulde konden de aanwezigen

Maatschappij Oud-Wapenbroeders, Grenadiers,

genieten van de demonstratie van een aantal

Eendracht maakt Macht, NSB Maldegem, NSB

sportdisciplines: Jeugd ACME, TafelTennisClub

Middelburg, NSB Kleit, Nationale Vereniging voor

Maldegem en karateclub Samourai. Tussendoor

(oud)-gedienden van de Belgische strijdkrachten)

zorgden de dansers van Sy- Dansstudio, Carlos De
Blaere op djembé en Jacks and Kings voor de nodige

Raad voor Ontwikkelingssamenwerking

animatie.

Persoon: Gerard Heyndrickx (oud-voorzitter)
Groep: de vrijwilligers van de 11.11.11-actie
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Kerken in Maldegem

SAMENGAAN
TUSSEN GELOOF
EN RELIGIEUZE
INFRASTRUCTUUR
De voorbije decennia lieten zich ondermeer
kenmerken door een meer en meer in vraag stellen van
eeuwenlange structuren en hiërarchie. Deze evolutie
was, en is nog steeds, politiek en maatschappelijk niet
altijd even rustig verlopen.
Ook binnen de Westerse geloofsgemeenschappen heeft
deze maatschappelijke evolutie sporen achtergelaten. Dit is

Vraag tijdig hulp

ONDERSTEUNING VOOR
LANDBOUWERS EN TUINBOUWERS

het best zichtbaar in onder meer een sterke daling van het
aantal gelovigen tijdens de wekelijkse vieringen en het meer
en meer in onbruik geraken van diverse kerkgebouwen. Ook
onze gemeente ontsnapt niet aan deze tendens.
Samensmelting tot één parochie
Zowel de kerkelijke als de politieke overheid van Maldegem
hebben geoordeeld dat een herinrichting van het pastorale

De land- en tuinbouwsector staat al een aantal

Doorstarters zijn vechters

leven en het kerkelijk patrimonium noodzakelijk is. In ‘Kerk

jaren onder druk door schommelende prijzen,

Twijfel je als land- of tuinbouw(st)er over de overstap naar

en Leven’ van 10 augustus en het ‘Vrij Maldegem’ van 12

zoals gepaste tentoonstellingen, voordrachten of concerten.

schaarste aan grond, hoge kosten,… Vzw Boeren

de reguliere arbeidsmarkt of ken je iemand die overweegt

augustus 2016 lichtte dhr. Stefaan De Paepe, tot voor

In het recente verleden werd zelfs geopperd om een

op een Kruispunt en het Project “Doorstarters zijn

zijn of haar land- of tuinbouwbedrijf stop te zetten? Dan is de

kort deken in Maldegem, de nieuwe parochieorganisatie

bibliotheekfiliaal onder te brengen in een van onze kerken.

vechters” zijn twee initiatieven die landbouwers

kennismaking tweedaagse van KVLV-Agra “Doorstarters zijn

in Maldegem toe. Binnen afzienbare tijd zullen de vijf

Indien je een suggestie hebt, kan je dit gerust laten weten

kunnen helpen, desnoods om een andere weg

vechters”, dankzij financiering van Leader een interessante

Maldegemse parochies, evenals Knesselare en Ursel

aan een lid van de kerkfabriek, de pastoor of aan het

in te slaan. Wie vragen heeft, kan ook bij het

opstap. Schrijf je tijdig in, de plaatsen zijn beperkt.

samensmelten tot één parochie, geleid door één pastoor.

Gemeentebestuur. Zolang de kerken een liturgische rol

OCMW terecht, waar de medewerkers je graag

Datum: 17 en 24 november 2016

doorverwijzen naar de juiste instanties.

Tijdstip: van 9.30 uur tot 16.00 uur

Herbestemming kerkgebouwen

Locatie: Kaprijke

In ditzelfde artikel verwees dhr. De Paepe ook naar de

Hulporganisatie
De vzw Boeren op een Kruispunt is een hulporganisatie

Info

blijven vervullen, is een meer radicale, nieuwe bestemming
niet aan de orde.

toekomstige bestemming van de huidige parochiekerken en

Info

de Vlaamse regelgeving. Het Centraal Kerkbestuur en het

Dhr. Stefaan De Paepe, pastoor Maldegem-Adegem-Kleit

voor alle Vlaamse boeren en tuinders in nood. Land- en

09 330 67 43

Gemeentebestuur hebben de handen in elkaar geslagen om

Dhr. Herman Vandewalle, pastoor Middelburg-Donk

tuinbouwers in moeilijkheden kunnen er gratis met hun

0800 99 138 (permanentie: vzw Boeren op een Kruispunt)

een bijkomende of een nieuwe bestemming te geven aan

Piet De Meester, stafmedewerker Gemeentebestuur

problemen terecht. De medewerkers van Boeren op een

info@boerenopeenkruispunt.be

deze kerkgebouwen.

Kruispunt kennen het leven en het vak van de boer en

www.boerenopeenkruispunt.be

tuinder door afkomst, opleiding en beroepservaring.

050 72 89 48 | Piet De Meester
Beide overheden zijn tot een principieel akkoord gekomen

016 24 20 38 | Ons - Doorstarters zijn vechters

dat tot minstens 2025 de liturgie en de geloofsbeleving in

bij bedrijfsproblemen, gezinsproblemen en persoonlijke

enaegels@ons.be

elke kerk centraal blijft staan, maar dat deze gebouwen

problemen. Een ding is zeker: het is nooit te laat om

www.kvlv.be/agra (programma & getuigenissen)

(en we bezitten echte pareltjes) ook meer en meer een

De vzw heeft een sociale opdracht en kan hulp bieden

hulp te vragen en om er iets aan te doen.

piet.de.meester@maldegem.be
		 Marktstraat 7 | 9990 Maldegem

nevenbestemming kunnen krijgen, evenwel met respect
voor de liturgie en het religieus karakter van deze gebouwen
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Eerlijke handel of Fairtrade

OXFAM WERELDWINKEL
Gierzwaluwen en vleermuizen vinden een thuis in de bib

De gemeente Maldegem draagt sinds 2001 de titel Fair-

inkomen, zodat zij kunnen investeren in betere leef- en

HEB JIJ OOK EEN BUITENGEWOON PLEKJE?

TradeGemeente. De titel geeft aan dat onze gemeente én

werkomstandigheden.

de inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen en
er ook effectief werk van maken. Het Gemeentebestuur

De Oxfam Wereldwinkel in Maldegem presenteert een

Om te genieten van de natuur hoef je niet bij een natuur-

Buitengewoon plekje in de bib

koopt heel regelmatig fairtradeproducten en de Raad voor

uitgebreid gamma van (h)eerlijke voedingsproducten,

gebied te wonen. Zelfs als je geen eigen tuin hebt kan je in

De hoofdbibliotheek van Maldegem bijt alvast de spits

Ontwikkelingssamenwerking organiseert tal van initiatieven.

geteeld in het Zuiden en origineel artisanaat, gemaakt

een stad of dorp genieten van een bijzonder groen plekje:

af. Na de eerder ingezaaide bloemenweide zal het

• een verwilderd stukje groen wordt toegankelijk

Gemeentebestuur bij de verbouwingen maatregelen

Ook verscheidene winkels, horecazaken, bedrijven en

van “korte keten” producten, gekweekt en geproduceerd

treffen voor de gierzwaluw en de vleermuis. Voor beide

organisaties helpen ons om deze titel waar te maken.

door plaatselijke producenten, in de lokale Wereldwinkel

• een natuurvijver – compleet met sfeervolle rustbank

diersoorten worden speciale nestkasten ingebouwd bij

FairTradeGemeente steekt zowel de kleinschalige boer in

bekeken.

• een barbecuezone

het isoleren van de gevels.

het Zuiden als de duurzame boer in het Noorden een hart

door enkele nieuwe wandelpaadjes

• een vergeten hoekje waar een bloemenweide wordt 		
ingezaaid, verfraaid met natuurkunst of ‘landart’
• een natuurlijk speelplekje voor kinderen
• een bestaande begraafplaats, vergroend met inheemse
bloeiende struiken en bomen

in waardigheid. In de toekomst wordt ook de verkoop

onder de riem. Dat doen we samen door fairtradeproduc-

Info

ten en lokale, duurzame producten naar voren te schuiven.

050 70 00 42 | Regionaal Landschap Meetjesland

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

info@rlm.be

Oxfam Wereldwinkel

www.rlm.be

Eén van onze partners is Oxfam Wereldwinkel vzw. De
Oxfam-Wereldwinkels staan voor eerlijke handel (fair

Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) daagt de

trade) en zijn gestoeld op drie fundamenten: actie, om

Meetjeslandse gemeenten, inwoners, OCMW’s, kerkfabriek…

het publiek en de beleidsmensen te overtuigen; educa-

kortom iedereen uit om samen te werken aan die bijzondere

tie, om de mensen meer te leren over de problemen in

plekjes. Heb je als inwoner ook een interessante locatie op

de wereld en verkoop van eerlijke handelsproducten.

het oog? Alle waardevolle ideeën zijn welkom.

Eerlijke handel garandeert de producenten een waardig
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Richtlijnen begraafplaatsen

VERZORGDE EN SERENE
AFSCHEIDSRUIMTE
In de aanloop naar Allerheiligen en Allerzielen
zijn veel mensen in de weer om het graf van hun
naasten te verzorgen. We geven je graag enkele
praktische richtlijnen mee om zo een groenere,
verzorgde en serene afscheidsruimte te creëren
op de begraafplaatsen in onze gemeente.
Pot op de zerk
Om de ingezaaide en toekomstig in te zaaien graspaden
en -vlaktes op alle begraafplaatsen intact te houden,
mogen niet langer putten gemaakt worden om bloemen
te planten. Eigen beplanting kan enkel in een pot op de
zerk. Alle betrokken nabestaanden werden en worden
hierover gefaseerd en persoonlijk ingelicht.
Pinnen voor tijdelijke potten
Voor de tijdelijke bloempotten ter gelegenheid van
Allerheiligen-Allerzielen zijn tussen 15 oktober en 1
december gratis metalen pinnen beschikbaar op alle
begraafplaatsen. Met die pin kan je een bloempot

Nieuw samenwerkingsverband met andere crossen

Parkcross wordt onderdeel van Brico Cross

makkelijk en stevig vastpinnen in het gras. Gelieve de
pinnen achteraf in één van de verzamelmanden op de
begraafplaats te leggen.
Hulp nodig?

Sinds de start van de Parkcross in 2007 is de veldrit-

Noteer dus alvast de Parkcross-Bricocross op woensdag

Heb je hulp nodig bij het onderhoud van een grafzerk?

cross in het Maldegemse Sint-Annapark uitgegroeid

1 februari 2017 met stip in je agenda! Meer concrete in-

Dan kan je gebruik maken van de betalende

tot een gerespecteerde cross waar zowel renners als

formatie over de Parkcross volgt in het najaar van 2016.

dienstverlening van de Klusjesdienst van het OCMW of

toeschouwers graag naartoe komen. Dankzij jaren-

Via www.brico-cross.be kom je alvast meer te weten over

PWA. Alle info en voorwaarden kan je verkrijgen bij deze

lange ervaring en een goed uitgewerkte organisatie

de andere Brico Crossen.

diensten.

Info

Info

heeft de Parkcross aanzien verworven in het veldritmilieu. De tiende editie in het voorjaar van 2016, met
twee LED-schermen op het terrein, was een echte

050 72 89 70 | Sportdienst

050 71 86 04 | Dienst Infrastructuur Groendienst

voltreffer en deed de organisatie uitkijken naar een

sportdienst@maldegem.be

infrastructuur@maldegem.be

volgende uitdaging.

www.brico-cross.be
050 72 72 10 | OCMW Thuiszorg – Klusjesdienst

Het Gemeentebestuur en Autonoom Gemeentebedrijf

www.ocmwmaldegem.be/klusjes-en-			

Maldegem stappen daarom mee in een nieuw samen-

boodschappendienst

werkingsverband met nog vijf andere crossen waarbij
de wedstrijden live worden uitgezonden op VTM. De

050 40 39 26 | PWA

zes crossen in Geraardsbergen/Eeklo (afwisselend),
Meulebeke, Kruibeke, Bredene, Maldegem en Hulst (NL)
bundelen hun krachten onder de naam Brico Crossen.
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Seizoen

201617
UITGESTELD

© Filip Naudts

VRIJDAG 7 OKTOBER
20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

ZATERDAG 29 OKTOBER
20.30 UUR

WOENSDAG 12 OKTOBER
14.00 UUR

CONCERTZOLDER OUD ST. JOZEF

CC DEN HOOGEN PAD

Spelen in Berlin 1916 –
Spelen in Rio 2016

Steven Mahieu

Jeugdfilm

Wannes Cappelle
en Koninklijke
Harmonie Ypriana

Zonder filter
(try-out)

Stel nu eens gewoon dat er een filter
is. In je hoofd. En stel dat die echt alles
filtert, dus ook wat je denkt én wat je
voelt. En stel dat je op basis daarvan

Uitgesteld naar een nog te
bepalen latere datum.

leeft en handelt. Omdat dit is wie je

VRIJDAG 21 OKTOBER
20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Els De Schepper

Red Mij!

cultuurdienst en projectvereniging voor veertien

Sinds eind augustus heeft COMEET een nieuw logo en

een dolkomisch avontuur. Samen met

Meetjeslandse gemeenten, de Vlaamse Cultuurprijs

een nieuwe huisstijl. De inspiratie? Een cirkel die refereert

Vlad, een ouderwetse vampier die voor

voor Lokaal Cultuurbeleid 2015. De jury prijst COMEET

naar 360° cultuuradvies, de verschillende vakjes als

een familiebijeenkomst in het hotel

als inspirerend voorbeeld en als model

verwijzing naar de ontmoeting en kruisbestuiving tussen

voor andere samenwerkingsverbanden.

de verschillende sectoren,...

arriveert...

Kinderen jonger dan 8 jaar
mogen niet zonder begeleiding

zou dat geven?Wordt het dan gênant,

in de zaal.

Cultuur in' t Meetjesland werd Cultuurwijs Meetjesland:
COMEET informeert over het cultuur- en vrijetijdsaanbod

met een link naar de adviserende en verwijzende

in het Meetjesland en werkt rond bibliotheken, erfgoed,

rol, maar ook het idee dat samenwerking tussen de

lokaal cultuurbeleid en podia. Ook de gemeente

verschillende Meetjeslandse actoren zorgt voor een

Maldegem maakt deel uit van dit samenwerkingsverband.

sterker, 'wijzer' cultureel Meetjesland.

Het team van COMEET is vereerd: “Hoewel ons

Je vindt hen ook op een nieuwe locatie in Eeklo: Pastoor

werkgebied vrij groot is, is de afstand met onze

De Nevestraat 8.

pijnlijk of blijft alles gewoon hetzelfde

In ieder geval, Zonder Filter wordt de
derde avondvullende voorstelling van
Steven Mahieu en je kan een try-out
bijwonen in Maldegem! Kom zelf kijken

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

hoe zo’n filterloze Steven eruit ziet.
Vooraf worden de lachspieren opgewarmd door voorprogramma Edouard
De Prez.
Inkom: € 9, ADK: € 12, KABO: € 8,
GABO en - 26 jaar: € 6
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Cultuurwijs Meetjesland

ook eens dat je die filter kan wegne-

als ervoor?

© Joost Joossen

Begin september ontving COMEET, de regionale

monsterlijke vrienden zijn terug voor

Inkom: € 2

voorstelling begint te schrijven. Wat

COMEET wint de Vlaamse Cultuurprijs
Lokaal Cultuurbeleid 2015

Dracula, Maevis, Jonathan en al hun

echt denkt dat je bent. Maar stel nu
men én dat je dan onmiddellijk een

UITVERKOCHT

Hotel Transylvania 2

Voorbeeld voor andere samenwerkingsverbanden

Info
050 71 00 21 | CC Den Hoogen Pad

stakeholders altijd klein gebleven. Zowel het
enthousiasme van de vele cultuurorganisaties, de raad

Info

van bestuur, onze lokale collega’s als de medewerkers

09 373 75 96 | COMEET

heeft een cultuur van vertrouwen, ambitie en creativiteit

Pastoor De Nevestraat 8, 9990 Eeklo

opgebouwd. Deze cultuurprijs Lokaal Cultuurbeleid

www.comeet.be

behoort dan ook toe aan de honderden gangmakers uit

www.cultuurprijzen.be

de hele streek.”

cultureelcentrum@maldegem.be
Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem
www.denhoogenpad.be
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© Hugo Notteboom

Zondag 11 juni 2017

BEZOEK
AARTSBISSCHOP
JOZEF DE KESEL

Vrijetijdsaanbod
najaar 2016
Het nieuwe schooljaar is een maand bezig en de planning
voor de herfst- en kerstvakantie gaat al van start. De

Vraag een meting met de viacount

Mgr Jozef De Kesel brengt op zondagnamiddag 11 juni

gemeentelijke vrijetijdsdiensten stelden opnieuw een

2017 een bezoek aan Adegem. Hij is geïnstalleerd als

programma samen voor kleuters en kinderen van de

Aartsbisschop van de Katholieke Kerk in België op 12

lagere school vol boordevol leuke, uitdagende en sportieve

december 2015. In zijn geboortedorp Adegem is de familie

activiteiten! De brochure wordt verdeeld via de Maldegemse

Niet iedereen houdt zich aan de maximum toegelaten

niet sneller rijdt dan 52 km/u. Op enkele uitzonderingen

De Kesel zeer gekend. Jozef zelf was in zijn jeugdjaren onder

scholen maar kan je ook afhalen bij de gemeentelijke

snelheid en veroorzaakt hierdoor behoorlijk wat

na houden de meeste bestuurders zich dus wel aan de

meer actief lid en leider van de plaatselijke KSA (Katholieke

vrijetijdsdiensten, het UiT-loket of online raadplegen via

overlast. Erger nog, sommige chauffeurs brengen de

opgelegde snelheidsbeperking. Bijkomend geeft dit aan

Studenten Actie), zelfs nog achter de schermen toen hij

www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd.

andere weggebruikers in gevaar. Onaangepast rijgedrag

dat de opgelegde snelheid voor deze weg overeenstemt

is naast alcohol de hoofdoorzaak van zware ongevallen.

met de weg en zijn omgeving. Wanneer daarentegen de

in 1968 in Rome ging studeren. In 1972 werd hij in de
parochiekerk van Adegem tot priester gewijd.

OVERDREVEN SNELHEID IN JOUW STRAAT?

Inschrijven

V85 percenteel bijvoorbeeld 65 zou bedragen maken wij

Vanaf zaterdag 1 oktober om 9.00 uur kan je online

Meettoestel telt hardrijders

duidelijk op dat er een probleem is dat moet aangepakt

De ontmoeting wordt voorbereid door het

inschrijven via www.maldegem.be/webshop. Die dag

Vind je dat overdreven snelheid in jouw straat een ernstig

worden. Iedere melder krijgt na de meting en de analyse

Gemeentebestuur van Maldegem, Adegemse KSA-ers

kan je van 9.00 tot 12.00 uur ook inschrijven bij de

en wederkerend probleem is, dan mag je dit steeds melden

van de resultaten een gedetailleerd antwoord van de politie.

van zijn generatie en vertegenwoordigers van de 'Open

Sportdienst en in het Sint-Annazwembad.

aan de politie Maldegem. Jouw vraag wordt geregistreerd en
door de verkeersdienst behandeld.

Te hoge snelheid

Vanaf maandag 3 oktober kan je tijdens de vaste

Het meettoestel, de zogenaamde ‘viacount’ wordt geplaatst

Bij een te hoge snelheid neemt de politie een aantal

openingsuren inschrijven bij de Sportdienst, de

in de straat, in principe gedurende één week, soms enkele

technische en administratieve stappen en voeren zij gerichte

Jeugddienst, het Sint-Annazwembad en het UiT-loket.

dagen langer. Het verkeer wordt in beide richtingen

snelheidsacties en sensibilisering.

kerken'-actie in onze gemeente. We maken er een feestelijke
namiddag van. Noteer alvast de datum !
Oproep foto’s

gemeten. Na de meetperiode leest de politie het toestel uit.

Adegemse KSA-ers van toen
zijn op zoek naar jeugdfoto’s

Info

Opgelet: soms is er een wachtrij en kan het toestel niet

van de Aartsbisschop.

050 72 86 28 | Jeugddienst

Het toestel toont gemiddelde en maximum snelheden

Wie daarover beschikt,

jeugddienst@maldegem.be

aan. Bij het uitlezen wordt echter ook en vooral rekening

kan deze bezorgen aan

Marktstraat 7, 9990 Maldegem

gehouden met het ‘V85 percentiel’ en is specifiek voor

De politie gaat niet in op anonieme meldingen omdat het

mobiliteitsonderzoek. Het geeft ook een meer realistisch

belangrijk is meer informatie te geven bij de resultaten.

het Secretariaat van de
Burgemeester.

050 72 89 70 | Sportdienst

beeld dan het gemiddelde.

Info

sportdienst@maldegem.be

Info

Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 9990 Maldegem

050 72 89 53 | Secretariaat Burgemeester
secretariaat.burgemeester@maldegem.be
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onmiddellijk na melding in je straat geplaatst worden.

Ter illustratie

050 72 71 70 | politie Maldegem

In een straat geldt bijvoorbeeld een snelheidsbeperking van

PZ.Maldegem@police.belgium.eu

www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd

50 km/u. Uit metingen zou blijken dat de V85 percenteel

www.maldegem.be/webshop (onder 'Activiteiten')

52 bedraagt. Dit wil zeggen dat 85 % van de bestuurders
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grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be / druk: www.vanhoestenberghe.be

Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg.

