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DEEL JE FOTO’S
VIA SOCIALE MEDIA 
Als sporter beleef je meer!
Als sporter maak je wat mee. Of je nu een prachtige 
zonsondergang ziet tijdens het lopen, een hert ziet 
oversteken als je aan het fietsen bent of je gewoon 
geweldig amuseert met een potje voetbal. Je beleeft 
gewoon meer. En daarom willen we graag zoveel 
mogelijk mensen aan het sporten krijgen. En daar 
kan jij bij helpen, door jouw actiefoto’s te delen op 
sociale media.

Deel en tag
Mensen nemen steeds vaker hun smartphone mee als 
ze gaan sporten, als handige trackers voor tijdens het 
lopen, voor video’s van work-outoefeningen, voor apps 
die je activiteit bijhouden… Maar ook om foto’s te maken 
tijdens het sporten. Heb jij een foto gemaakt tijdens 
je sportactiviteit en wil je die graag met jouw vrienden 
delen? Gebruik de hashtags #sportersbelevenmeer en 
#maldegem. Op deze manier kunnen we ook minder 
sportieve mensen aanzetten om actief te zijn!
Je bent niet alleen!

Aan iedereen met sportieve goede voornemens voor 
2017: Hou vol! Blijf sporten. Want je zal zien: sporters 
beleven meer. En als het even moeilijk wordt, weet dan 
dat je niet alleen bent. Kijk maar eens op facebook, 
instagram, twitter… onder #sportersbelevenmeer.
Een initiatief van Sport Vlaanderen. 
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Colofon
Infomagazine Maldegem verschijnt elf keer per jaar 

en is een uitgave van de Dienst Communicatie – 

Gemeente Maldegem.

Verantwoordelijke uitgever:  

Marleen Van den Bussche

Kleine Lievevrouwdreef 8, 9990 Maldegem.

Wil je iets publiceren? Lever je info aan vóór de 

1ste 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

2  |  MALDEGEM MAGAZINE

Aprilmaand boordevol activiteiten!
De maartse buien zijn nog 
maar net achter de rug of de 
aprilse grillen komen al in 
zicht. Gelukkig zijn die ook een 
voorbode van de lente. We 
verlangen er allen naar om 
terug meer buiten te komen, 
hebben nood om elkaar 

opnieuw te ontmoeten. Het winterse binnen blijven heeft 
lang genoeg geduurd. 

Als u dit infomagazine doorbladert, zult u merken dat we 
daar in Maldegem op inspelen en dat er derhalve heel wat 
activiteiten gepland staan. Zo kunnen creatievelingen zich 
uitleven tijdens de “Week van de Amateurkunsten” (WAK), 
maar ook “Jonge Helden” krijgen bij ons een kans. 

We nemen ook deel aan de actie “Zo dichtb(l)ij”, waarbij 
mensen gestimuleerd worden om op een ecologische 
manier hun boodschappen te doen. Maldegem leent 
zich daar uitstekend toe, want wij hebben gemakkelijk 
bereikbare, mooie en bloeiende handels- en horecazaken 
in de verschillende centra met zaakvoerders die ons graag 
met de nodige deskundigheid bedienen. Niet voor niets 
zijn we uitgekozen tot vriendelijkste handelsgemeente van 
Oost-Vlaanderen. Als burgemeester heb ik daar weinig 
verdienste aan, maar ik ben er toch heel trots op. Hopelijk 
is deze trofee een voorbode voor een succesvol jaar voor 
al onze ondernemers. 
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Nieuwe website

Hulpverleningszone 
helpt je ook online
De nationale brandweerhervorming herverdeelde België 
in 34 hulpverleningszones. De gemeente Maldegem maakt 
deel uit van de hulpverleningszone Meetjesland. 
Hulpverleningszone Meetjesland heeft sinds vorige maand 
een eigen website met heel wat interessante informatie 
over veiligheid en preventie. 

Via het e-loket kan je:
• wateroverlast melden
• stormschade melden
• een aanvraag indienen om een wespennest  

te laten verdelgen
• een aanvraag indienen voor een bezoek met  

je school of vereniging aan een kazerne van  
één van de brandweerposten van de zone. 

Info 
 09 374 13 51 / 112 (dringende gevallen) |    

 Hulpverleningszone Meetjesland

 Sint-Gerolflaan 12/A, 9880 Aalter
 onthaal@zonemeetjesland.be 

 www.zonemeetjesland.be 

Sluitings- 
dagen april
Alle gemeentelijke en OCMW-diensten 
zijn gesloten op:
• paaszondag 16 april
• paasmaandag 17 april 

Info
 050 72 89 30 | Onthaal Gemeentehuis
 onthaal@maldegem.be

Openings- 
uren 
archief
Tijdens de maanden april, mei en juni zal 
de leeszaal open zijn op volgende dagen 
en uren:
woensdag 5-12-19-26 april, 
3-10-17-24-31 mei, 7-14-21-28 juni 
(van 14.00 tot 18.30 uur)
donderdag 6-13-20 april, 
18 mei, 1-8-15-22-29 juni, 
(van 14.00 tot 18.30 uur)
vrijdag 28 april, 5-12 mei
(van 16.00 tot 19.30 uur)
zaterdag 1-29 april, 13 mei, 10-24 juni
(van 8.30 tot 12.00 uur) 

Info
 050 72 86 21 | Gemeentearchief
 archief@maldegem.be

 www.maldegem.be/archief

Maand

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

(14:00-18:30)

(14:00-18:30)

(16u00-19u30)

(08u30-12u00

april

05-12-19-26

06-13-20

28

01-29

mei

03-10-17-24-31

18

05-12

13

juni

07-14-21-28

01-08-15-22-29

-

10-24
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Amateurfotografen 
fotowedstrijd
Het comité voor initiatief organiseert 
dit jaar voor de zesde maal een 
fotowedstrijd ter gelegenheid 
van Maldegem kermis. Dit jaar 
is het thema “Lijnen”. Ben je 
amateurfotograaf en inwoner van 
Maldegem, waag dan je kans en maak 
kans op prachtige prijzen. 
Stuur vóór 1 augustus vijf foto’s
in hoge resolutie naar 
foto.cvimaldegem@gmail.com. 
De geselecteerde foto’s kan je 
tijdens de kermis in september 
bewonderen in het gemeentehuis. 
De prijsuitreiking gaat door op 
zondagochtend 17 september 
tijdens het aperitiefconcert. 

50-jarigen 
Het comité voor initiatief organiseert 
ook het feest van de vijftigjarigen. 
Dit jaar worden de vijftigjarigen op 
zaterdag 16 september ontvangen op 
het gemeentehuis met aansluitend een 
schitterend avondfeest. Wil je er bij zijn, 
geef dan je adres en e-mail door via 
comite.voor.initiatief@maldegem.be.
De werkgroep heeft vooral moeite 
om uitgeweken Maldegemnaars te 
contacteren. Ook die adressen zijn 
welkom! Oude klasfoto's kunnen 
binnengebracht worden op het 
secretariaat, 't Rivierenhof 26. 

Maldegem kermis 

Comité voor initiatief zoekt:
Het comité voor initiatief is volop bezig met de organisatie van Al onder de Rock  
van Maldegem en Maldegem kermis en is op zoek naar:

2 3

Info
Comité voor initiatief 

 www.facebook.com/comite.maldegem 

Maldegems zangtalent voor Al onder de Rock! 
Heb je goed gesmeerde stembanden? Krijg jij een publiek helemaal stil 
of net uit de bol met jouw stem? Draai je je hand niet om voor een hippe 
dance move of opzwepende shake? Heb je er al altijd van gedroomd 
om met een begeleidende liveband voor een publiek op  te treden? 
Grijp dan je kans en stuur je vijf favoriete nummers vóór 9 april naar 
maldegemboordevoltalent@gmail.com. Misschien wordt dit wel de 
start van een succesvolle muziekcarrière!? 

1
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Van 28 april tot 7 mei

Week van de Amateurkunsten
Maar liefst 2 miljoen mensen 
in Vlaanderen en Brussel gaan 
in hun vrije tijd de artistieke 
toer op: ze schrijven, schilderen, 
acteren, musiceren, zingen 
en creëren, alleen of in groep. 
Omdat zoveel talent niet achter 
gesloten deuren mag blijven, 
staan amateurkunstenaars 10 
dagen in de schijnwerpers tijden 
de week van de amateurkunsten, 
kortweg de WAK. Dit jaar loopt 
de WAK van vrijdag 28 april tot en 
met zondag 7 mei. De 10-daagse 
staat helemaal in het teken van 
the making of. De focus ligt hierbij 
op het creatieproces, het werk 
achter de schermen, op proberen, 
vernieuwen, ervaring opbouwen, 
de historiek van artistieke 
verenigingen en natuurlijk op de 
schoonheid van zelf een kunst te 
beoefenen in de vrije tijd.

De uurregeling per activiteit vind 
je in de programmakrant via:
· het Onthaal in het   
  Gemeentehuis
· www.maldegem.be/week-van- 
  de-amateurkunsten

In Maldegem staan heel wat 
activiteiten op het programma:

Startschot
De lokale helden van de  
Silver Thistle Pipes & drums en 
MariChoir - het schoolkoor van 
de Maricolen - en de dansafdeling 
van de Academie muziek, woord 
en dans Aalter-Maldegem luiden 
met hun performances de start 
in van de WAK in Maldegem. 
Aansluitend is er de opening van 
de groepstentoonstelling in het 
gemeentehuis en huis Wallyn. 
Tijdens de receptie nadien in de 
trouwzaal van het gemeentehuis 
brengen een aantal koppels van 
Dansclub Evergem een demonstratie 
stijldansen. Dit startschot belooft 
dus een knap staaltje van wat tijdens 
de WAK allemaal aan bod komt. 
Inschrijven voor het startschot is 
noodzakelijk en kan tot uiterlijk 24 
april via de Cultuurdienst.
Wanneer: vr 28 april,  
onthaal vanaf 19.00 uur, start 
programma om 19.30 uur stipt

Waar: Gemeentehuis,  
Markstraat 7, Maldegem
Meer info & inschrijven: 
Cultuurdienst, 050 72 89 79, 
cultuurdienst@maldegem.be

Fototentoonstelling Studio '74
De leden van fotoclub Studio '74 
stellen hun foto's tentoon in de foyer 
van CC Den Hoogen Pad. 
Wanneer: van 3 april t.e.m. 31 mei 
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem 
Dorp 16/B, Adegem
Meer info: Johan De Smet, 
050 71 45 81, fa849692@skynet.be

Groepstentoonstelling  
in Boomgaerd
Veertien kunstenaars - Catherine De 
Waele, Els Wallaert, Frank Taloen, 
Henk Vandevoorde, Hilde De Bolster, 
Ieza Stroef, Kathleen Adams, Linne 
Belis, Peter Dezwaef, Sam Van 
Hoecke, Stefaan Vanhoutte, Jolien 
Schoonackers, Siebe De Roo, Trui 
Hoste - stellen hun werken tentoon 
in de boomgaerd van Trui en Johan. 
Wanneer: zo 23 april t.e.m. zo 7 mei
Waar: Boomgaerd, Nieuwe Weg 1, 
4529PW Eede (Nederland)
Meer info: www.qwebbels.be/
boomgaerd >>



2017  APRIL |  7 6  |  MALDEGEM MAGAZINE6  |  MALDEGEM MAGAZINE

Zangnamiddag met Jan Wauters 
Onder begeleiding van Jan Wauters 
zing je bekende Vlaamse volksliedjes. 
Gewapend met een blad met daarop 
de refreinen, kan je genieten van het 
samen zingen! Het lettertype van de 
liedjesteksten is voldoende groot, 
zodat alle leeftijden mee kunnen 
zingen.
Wanneer: vr 28 april 
Waar: lokaal dienstencentrum Oud 
St. Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 
Maldegem
Meer info: 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be

Lokale Helden in De Redekiel 
De Redekiel zet haar deuren  
open voor een avond vol lokale 
muzikale helden!
Wanneer: vr 28 april 
Waar: JH-JOC De Redekiel, 
Bloemestraat 15, Maldegem
Meer info: Jeugddienst,  
050 72 86 28,  
jeugddienst@maldegem.be, 
www.lokalehelden.be

Ben jij een lokale held? 
Wil jij je muzikaal talent graag 
tonen op het Redekielpodium? 
Inschrijven kan via jeugddienst@
maldegem.be tot uiterlijk vrijdag 
7 april 2017. 
Iedere deelnemer ontvangt een 
leuke muzikale attentie!

Lokale Helden is een initiatief van 
Poppunt. Poppunt wil hiermee in 
gans Vlaanderen en Brussel lokaal 
muzikaal talent in de schijnwerpers 
zetten, een zo divers mogelijk 
publiek samenbrengen, hen de 
kans geven hun lokale helden 
te (her)ontdekken én unieke 
samenwerkingen allerhande 
stimuleren. 

Kunst in de etalage
In de omliggende straten van 
het gemeentehuis in Maldegem-
centrum, maar ook op diverse 
locaties in Adegem, vind je 
kunstwerken in (winkel)etalages. Je 
herkent de deelnemende locaties 
aan het WAK-logo in de etalage. Een 
overzicht van wie waar exposeert, 
vind je in de folder die je vanaf 
28 april aan het onthaal in het 
gemeentehuis kunt bekomen of op 
www.maldegem.be/week-van-de-
amateurkunsten.
Wanneer: van vr 28 april t.e.m. zo 7 
mei, doorlopend
Waar: diverse locaties in Maldegem-
centrum en Adegem
Meer info: Cultuurdienst

Portretfotografie Hubert Casier
Hubert Casier opent tijdens de WAK 
de deuren van zijn fotostudio thuis 
en exposeert er zijn fotografische 
portretten.
Wanneer: van vr 28 april  
t.e.m. zo 7 mei
Waar: bij Hubert thuis,  
Weide 27/B, Adegem
Meer info: Hubert Casier,  
050 71 51 05, casier.huib@skynet.be,  
www.hubertcasier.be

Open ateliers @ KUMA
Tijdens de WAK zijn alle ateliers vrij 
te bezoeken. Mensen met interesse 
kunnen deelnemen aan de lessen. 
Je hoeft niets mee te brengen, enkel 
een gezonde interesse in beeldende 
kunst. 

Wanneer: van vr 28 april t.e.m. za  
6 mei, zie lessenroosters op  
www.academiekuma.be
Waar: Kunstacademie Maldegem 
- KUMA, Mevr. Courtmanslaan 82, 
Maldegem
Meer info: 050 72 89 50, 
kunstacademie@maldegem.be, 
www.academiekuma.be

Groepstentoonstelling in 
gemeentehuis en huis Wallyn
In het gemeentehuis van Maldegem 
en huis Wallyn kan je terecht voor 
een tentoonstelling met werken 
van verschillende kunstenaars. Een 
overzicht van alle deelnemende 
kunstenaars vind je vanaf 28 april 
op www.maldegem.be/week-van-de-
amateurkunsten. 
Tijdens de groepstentoonstelling 
demonstreren een aantal 
kunstenaars op specifieke uren hun 
kunsten in huis Wallyn:
• Omer Van Caeseele: houtdraaien
• Johan Sesselle: houtdraaien en 

natuurlijke houtvormen
• Hendrik Van der Jeught: letters 

kappen in steen
• Annemie Van den Abeele: 

sculpturen maken met 
textielverharder

• Aquarellisten Oud St. Jozef: 
aquarelschilderen

• Caroline Gyselinck en Lia Spaansen: 
schilderen met was

Waar: Gemeentehuis, Markstraat 7,  
Maldegem | Huis Wallyn, 
Marktstraat 10, Maldegem
Meer info: Cultuurdienst >>
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Sy-dansstudio 
danst in Urselbos 
De Sy-Dansstudio 
ligt in een bosrijke 
omgeving en op 
Dag van de Dans trekken ze met 
een groep dansers de natuur/ het 
bos in om toevallige passanten te 
verrassen met een dansfragment.
Wanneer: za 29 april 
Waar: Drongengoedhoeve, 
Drongengoedweg 9, Knesselare
Meer info: Sylvie Van Hulle,  
0478 54 65 81, sylvie.van.hulle1@
telenet.be, www.sy-dansstudio.be

Thuisexpositie en open atelier 
keramiek Veronique
Veronique Kantlbinder – beter 
gekend als keramiek Veronique 
– stelt thuis haar keramisch werk 
tentoon en stelt er tevens haar 
atelier open.
Wanneer: za 29 april, zo 30 april, 
za 6 mei en zo 7 mei 
Waar: Keramiek Veronique, 
Bogaardestraat 156, Maldegem
Meer info: Keramiek Veronique, 
0485 59 06 30,  
www.keramiekveronique.be

Open repetitie - K.F. Verenigde 
Vrienden Adegem
De Verenigde Vrienden Adegem 
verwelkomen je graag tijdens 
hun wekelijkse repetitie in hun 
repetitielokaal Den Dissonant.
Wanneer: za 29 april 
Waar: Den Dissonant,  
Zandakkers 16, Adegem
Meer info: Els Vanhulle,  
els.vanhulle1@telenet.be

Opendeur en tentoonstelling  
@ De kletepot
De kletepot en cursisten stellen 
samen met enkele andere 
kunstenaars hun draaiwerk,  
droogbloemen, juwelen en 
schilderijen tentoon. Er worden 
demonstraties gegeven en in de 
mate van het mogelijke kunnen 
degenen die dit wensen zelf aan de 
slag. 
Wanneer: za 29 april en zo 30 april 
Waar: De Kletepot, Butswervestraat 
14, Maldegem
Meer info: Trui De Cuyper, 
truidecuyper@scarlet.be

Thuisexpositie/ galerij(tje) Willy 
Van de Velde & Annie De Zutter
Willy Van de Velde exposeert in zijn 
atelier 100 miniatuurschilderijen 
(op nagelkoppen, op doek, ...), zijn 
werkjes met bladgoud en werken 
met recyclagemateriaal. Willy’s 
echtgenote Annie De Zutter toont op 
haar beurt haar patchwork en ander 
fijn handwerk.
Wanneer: van 29 april t.e.m. 7 mei 
Waar: bij Willy en Annie thuis, Prins 
Boudewijnlaan 21, Adegem 
Meer info: Willy Van de Velde en 
Annie De Zutter, 050 71 75 15

Emergentia
Zin in een creatief avontuur? 
Tijdens deze WAK-activiteit in het 

'Smoefelpark' staat het collectieve 
creatieproces centraal. De essentie 
van deze dag is niet het resultaat, 
maar het proces, het pad, het 
'samen onderweg zijn naar'. Er 
zullen drie collectieve werken 
worden gemaakt geïnspireerd door 
de plek: een tekening, een film en 
een natuur-installatie. Verwacht het 
onverwachtse. 'Emergere' = laten 
ontstaan.
Wanneer: ma 1 mei 
Waar: Het Smoefelpark (= gedeelte 
van Sint-Annapark achter huis 
Wallyn), Noordstraat, Maldegem
Meer info: gemeentet@outlook.com 

Opendeur  
@ Sy-dansstudio 
De Sy-Dansstudio 
o.l.v. Sylvie Van Hulle 
bestaat 10 jaar en 
zet tijdens de WAK haar deuren 
open voor het grote publiek. Een 
dynamisch team dansdocenten en 
-assistenten geven er wekelijkse 
danslessen, trainingen aan kleuters, 
kinderen, jongeren en volwassenen. 
Een gevarieerd aanbod van 
dansstijlen worden aangeboden. 
Gelieve in stilte de lessen te volgen 
en de dansers niet te storen tijdens 
hun les/repetitie.
Wanneer: di 2 mei t.e.m za 6 mei 
Waar: Sy-dansstudio, Jonge 
Jansdreef 5/B, Maldegem
Meer info: Sylvie Van Hulle, 0478 54 
65 81, sylvie.van.hulle1@telenet.be, 
www.sy-dansstudio.be

Vijftig Kleuren Klank? – Gemengd 
Koor Canticorum 
Dat het Gemengd Koor Canticorum 
vaak uitpakt met fijnverzorgde 
optredens, daarvan zijn al veel 
mensen getuige geweest. Want naast 
kerkelijke diensten verzorgt het koor 
ook meer en meer andere optredens. 

©
 D

am
on

 D
e 

Ba
ck

er

>>



2017  APRIL |  9 8  |  MALDEGEM MAGAZINE

De voorbije jaren bracht Canticorum 
zo de evocatieconcerten 'Eindelijk 
vrij?' (een reeks herdenkingsconcerten 
n.a.v. de afschaffing van de slavernij), 
'Canticorum amoureus' (een concert 
met met liefdesliederen), verschillende 
kerstconcerten, enz. Maar hoe komt 
men tot zo'n resultaat? Hoe gaat 
het eraan toe tijdens de wekelijkse 
repetitie? Dat kan je proeven tijdens 
'Vijftig Kleuren Klank'. Wie weet word 
jij wel hun vijftigste koorzanger. 
Wanneer: di 2 mei 
Waar: Sint-Adrianuskerk, Adegem 
Dorp
Meer info: Jan Wauters, 0484 95 43 
44, jan.wauters@telenet.be

'Wakkere' BreiKaffee
Samen gezellig breien. Bij vragen 
of problemen kan je terecht bij de 
begeleider. De deelnemers wisselen 
onderling patronen en tips uit. 
Je dient zelf je breigerief mee te 
brengen. 
Wanneer: do 4 mei 
Waar: lokaal dienstencentrum  
Oud St. Jozef, Mevr. Courtmanslaan 
92, Maldegem
Meer info: Mieke Timmerman, 
050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be, 
www.ocmwmaldegem.be

Try-out “Het eerste mirakel van 
het kindeke Jezus” – Norbert De 
Coster
In “Het eerste mirakel van het 
kindeke Jezus” vertelt Dario Fo op 
een ludieke soms hilarische wijze het 
verhaal van Jezus’ geboorte, de tocht 
van de drie koningen, de pesterijen 
door Herodes en de vlucht naar 
Egypte. Daar brengt het kinneke Jezus 
zijn eerste levensjaren door, het is 
beslist geen engeltje maar eerder 
een Palestijns straat(b)engeltje. 
Daar doet hij zijn 1ste mirakel. Deze 

try-outvoorstelling wordt je gebracht 
door Norbert De Coster.
Wanneer: vr 5 mei 
Waar: lokaal dienstencentrum Oud 
St. Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 
Maldegem
Tickets: gratis, maar reserveren is 
wenselijk
Reservatie: Mieke Timmerman,  
050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be
Meer info: www.ocmwmaldegem.be

S-pression  
meets STARS
Dit keer staan de 
shows van S-pression 
in het teken van 
STARS. Die STARS vind je overal. 
Vaak veraf, soms heel dichtbij. De 
500 dansers van S-pression zorgen 
steeds weer voor onvergetelijke 
dansmomenten en danskriebels in 
hun tweejaarlijkse dansshows.
Wanneer: za 6 en zo 7 mei
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem 
Dorp 16/B, Adegem
Tickets: Basisprijs: € 15; kinderen tot 
10 jaar: € 12; ochtendvoorstellingen: 
€ 10
Reservatie: www.s-pression.be 
Meer info: Jan Mussche, 
0472 23 25 47, info@s-pression.be

The making of – open repetitie 
“S-pression meets STARS”  
Hoe komt een 
dansvoorstelling 
tot stand? Geen 
voorstelling zonder 
algemene repetitie. 
Een uitgelezen kans om een blik te 
werpen achter de schermen en the 
making of letterlijk te ervaren.
Wanneer: za 29 april en zo 30 april 
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem Dorp 16/B, Adegem
Meer info: info@s-pression.be,  
0472 23 25 47

Slothappening
Na de korte monoloog van Tsjechov 
‘Over de schadelijkheid van tabak’ 
– gebracht door Peter Van Hecke, 
nemen de koorzangers van Thaleia! 
je op sleeptouw. Samen met een 
harpiste zullen ze je ongetwijfeld in 
vervoering weten te brengen. Afsluiten 
doen we me een gezellige babbel 
en een kop koffie. Mis deze afsluiter 
van de WAK 2017 in Maldegem niet! 
Inschrijven is noodzakelijk en kan tot 
uiterlijk 3 mei via de Cultuurdienst.
Wanneer: zo 7 mei om 17.00 uur
Waar: Gemeentehuis,  
Markstraat 7, Maldegem
Meer info & inschrijven: 
Cultuurdienst 

VOLG DE WAK-REPORTER!
Marianne Posman brengt in de 
aanloop van, tijdens en na de 
WAK verslag uit over de WAK-
activiteiten in Maldegem. Volg 
haar in het Vrij Maldegem en op 
de WAK-blog – www.bloggen.be/
wakinmaldegem.
Meer info: Marianne Posman,  
050 71 29 11, livinaleonie@live.be 

Info
 050 72 89 79 | Cultuurdienst
 cultuurdienst@maldegem.be

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem
 www.maldegem.be/week-van- 

 de-amateurkunsten
 www.facebook.com/  

 UitinMaldegem

>>
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Opvolger van Met Belgerinkel 
naar de Winkel

NEEM DEEL AAN  
‘ZO DICHTBLIJ’
EN DOE HET HART  
VAN MALDEGEM KLOPPEN!
Van 29 april tot en met 3 juni 2017 gaat de actie ‘Zo 
Dichtblij’ door in onze gemeente. De deelnemende 
handelaars en ondernemers herken je aan een leuke 
poster met de slogan ‘Fijn je hier weer te zien!’ Je 
krijgt als klant een lot dat je kunt registreren op 
zodichtblij.be. Zo maak je kans op een leuke prijs!

Tijdens de ‘Zo dichtblij’ periode worden tal van leuke 
acties georganiseerd in het kader van de leefbaarheid en 
duurzaamheid. We nodigen iedereen uit om mee werk 
te maken van een leefbare gemeente!

 Zo kunnen kinderen tijdens de Buitenspeeldag op  
19 april knutselen met restmateriaal en een 
avontuurlijke wilgentunnel bouwen (zie ook pagina 
14). Diezelfde dag kan je ’s avonds een interessante 
infoavond bijwonen over ‘Eetbaar Maldegem’ (zie pagina 
15). Er volgen nog tal van acties, dus hou het volgende 
magazine zeker in de gaten! 

Info
 050 72 89 54 | Dienst Lokale Economie

 lokale.economie@maldegem.be 
  www.zodichtblij.be 

ZO DICHTBLIJ, VAN 29 APRIL TOT EN MET 3 JUNI 2017
Vraag je tombola-loten in de deelnemende zaken 

en maak kans op prijzen uit onze gemeente
www.zodichtblij.be

HET HART VAN
MIJN GEMEENTE

DA’S ZO 
DICHTBLIJ

Inkomsten 2016 – aanslagjaar 2017 

HULP NODIG BIJ HET
INVULLEN VAN JOUW  
AANGIFTE IN DE  
PERSONENBELASTING?
Infomomenten Maldegem 
Waar: Sociaal Huis, Mevrouw Courtmanslaan 92  
te Maldegem
• dinsdag 16 mei 2017 van 9.00 uur tot 12.00 uur  
 en van 13.00 uur tot 16.00 uur
• donderdag 18 mei 2017 van 9.00 uur tot 12.00 uur  
 en van 13.00 uur tot 16.00 uur

Wat moet je meebrengen? 
Om je snel en doeltreffend te kunnen helpen,  
breng je volgende documenten mee:
• papieren aangifte
• aanslagbiljet van het aanslagjaar 2016
• fiscale fiches van 2016
• attest woonleningen
• attest pensioensparen, levensverzekeringen …
• attest i.v.m. dienstencheques
• attest i.v.m. kinderopvang
• bewijsstukken (factuur, offerte, attest en bewijs  
 van betaling) m.b.t. betaalde
• onderhoudsuitkeringen
• bewijsstukken (factuur, offerte,  
 attest en bewijs van betaling) m.b.t. dakisolatie
• eventuele andere bewijsstukken van 
 aftrekbare uitgaven

Kantoor Eeklo
Je kan ook elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur 
terecht in het Controlekantoor te Eeklo,  
Garenstraat 48, gelijkvloers (parkeren naast  
CM-gebouw met parkeerschijf), tel. 025 75 63 90. 

Geen hulp nodig? 
Dien je belastingaangifte online  
in via www.taxonweb.be. 

Info
 025 75 63 90 | FOD Financiën

 www.taxonweb.be  
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Nieuw vereenvoudigd terrasreglement 

MEER UNIFORMITEIT VOOR 
TERRASSEN IN CENTRUM

In de zitting van de gemeenteraad van 23 februari 
2017 werden het nieuw terrasreglement en bijhorend 
belastingreglement voor Maldegemse horecazaken 
goedgekeurd. De nieuwe reglementen moet zorgen 
voor meer uniformiteit in het centrum van Maldegem, 
een vereenvoudigde aanvraagprocedure, gelijkere 
tarifering en een betere handhaving voor wie de 
regels niet toepast.  De reglementen kwamen tot 
stand in overleg met de betrokken horeca-uitbaters 
die o.a. inspraak kregen bij de concrete invulling van 
de uniformiteit van de terrasconstructies. Ook alle 
gemeenteraadsfracties werden nauw betrokken bij 
de opmaak (zie ook pag. 20-21). 

Drie zones 
In het nieuwe reglement wordt Maldegem opgedeeld in 
drie zones: in zone 1, de Sint-Barbarakerk en omgeving, 
kunnen geen terrassen worden geplaatst. Zone 2 omvat 
de horecazaken in het centrum. Zone 3 omvat alles 
buiten zone 1 en 2. 

Uniform uitzicht in centrum 
In zone 2 wil het gemeentebestuur meer uniformiteit 
creëren en zo de uitstraling in het centrum vergroten. 
Daarom werden in overleg met de betrokken 
horecazaken enkele bepalingen in het verband met 
het uitzicht vastgelegd, zoals een uniforme kleur voor 
alle terrasschermen (grijs) en een uniforme kleur voor 
parasols of zonneschermen (beige). 

Vereenvoudigde aanvraagprocedure 
De aanvraagprocedure wordt zowel voor de horeca-
uitbater als het gemeentebestuur eenvoudiger en 
dus efficiënter. Eerst en vooral wordt de dienst Lokale 
Economie het nieuwe aanspreekpunt voor alle horeca-
aanvragen (terrassen, vergunning drankgelegenheid…). 
Bij de aanvraag wordt de samenstelling van het 
aanvraagdossier voor de uitbater licht vereenvoudigd. 
De horeca-uitbater kan de aanvraag voortaan ook online 
indienen. Tenslotte is de terrasvergunning zelf vijf in 
plaats van drie jaar geldig en eenvoudig verlengbaar. 

Uniform tarief 
In het nieuwe belastingreglement worden de tarieven 
gekoppeld aan het soort terrasconstructie en de 
weersafhankelijkheid. Dit zorgt voor een eerlijkere 
tarifering. Voor de halfopen en open terrassen wordt 
het tarief verminderd van 5 €/m² naar 3€/m², gesloten 
terrassen zullen 6 €/m² moeten betalen. Daarnaast is 
ook een tijdelijk evenemententerras mogelijk, waarvoor 
geen belasting wordt aangerekend. 

Betere handhaving van reglement 
Het gemeentebestuur rekent op de medewerking 
van de horeca-uitbaters. Wie het reglement toch niet 
naleeft, krijgt in eerste instantie de kans om zich alsnog 
in orde te stellen. Daarna wordt gefaseerd overgegaan 
tot sancties: gaande van het (tijdelijk) intrekken van de 
vergunning, daarna het verwijderen van de constructies 
tot het geven van een gemeentelijke administratieve 
sanctie. 

Inwerkingtreding en kortingstarief 
De reglementen zijn van toepassing sinds 1 maart 
2017. Er wordt wel een overgangsmaatregel voorzien. 
Horecazaken die bijvoorbeeld recent investeerden in 
een nieuw terras met nog een geldige terrasvergunning, 
kunnen vóór 1 juli 2017 een verlenging voor een 
periode van maximum vijf jaar aanvragen. Wie 
wel meteen instapt in het nieuwe systeem en 
zo de uniforme uitstraling in onze gemeente helpt 
bespoedigen, krijgt een éénmalige korting van 50 % en 
een fleece dekentje met het logo van Maldegem.

Infosessie
Op maandag 10 april kunnen horeca-uitbaters  
om 15.00 uur in  zaal Adegem, 3de verdieping in 
het gemeentehuis een infosessie over het nieuwe 
terrasreglement bijwonen. Inschrijven is niet nodig. 

Info
 050 72 89 50 | Dienst Lokale Economie

 lokale.economie@maldegem.be
  www.maldegem.be/inname-openbaar-domein-terras 
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Leer op een speelse manier meer over klimaatverandering

OP STAP MET DE KLIMAATDOKTER!
De klimaatdokter heeft jullie hulp 
nodig. Welk weer is het vandaag? 
En hoe ziet ons klimaat er uit? We 
luisteren naar het verhaal van de 
boom, want er is echt wel iets aan 
de hand. En alsof dat niet genoeg 
is, hebben ook de koolmezen een 
probleem. Snap jij het nog allemaal?

Tijdens een wandeling in een stukje 
natuur in je buurt maak je op een 
speelse en bevattelijke manier 
kennis met enkele begrippen 
rond de klimaatverandering. De 
wandeling is leerzaam voor zowel 
kinderen, jongeren als volwassenen. 
Wandelen kan in een Meetjeslands 
natuurgebied naar keuze, het kan 
zelfs in een schoolreservaatje.

Het spreekuur van de klimaatdokter
Wil je met je klas, vereniging of 
vriendengroep op stap gaan met 
de klimaatdokter? Een wandeling 
voor maximum 20 personen kost 
€ 40 voor scholen en € 60 voor 
andere groepen. Je kan ook zelf 
op verkenning gaan en met je 
school of groep een wandeling 
uitstippelen. De klimaatrugzak wordt 
gratis uitgeleend en de educatieve 
pakketten kan je downloaden via 
onderstaande website. 

Info
 09 377 93 00 | Natuurpunt  

 en Partners Meetjesland
 info@NPMeetjesland.be

 www.NPMeetjesland.be/  
 klimaatdokter
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Vorig jaar konden kinderen op de 
Buitenspeeldag al kennis maken met 
de klimaatdokter. Ook als vereniging, 
vriendengroep of school kan je de 
klimaatdokter boeken. 
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Paasvakantie
Activiteiten vrijetijdsdiensten
Er zijn nog plaatsen vrij voor een aantal  
activiteiten. Bekijk en reserveer via  
www.maldegem.be/webshop.

za 1/04/17 
Preuteleute - Anology
Van 20.00 tot 22.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem Dorp 16/B, Adegem
Meer info: Comedyshows.be,  
www.comedyshows.be 

zo 2/04/17
Natuur- en landschapswande-
ling in en rond het Maldegem-
veld /Drongengoedbos
Van 9.00 tot 12.00 uur 
Waar: Krakeelparking, Krakeelweg, Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-Knessela-
re, 0494 07 03 71, webmaster@natuurpunt-
maldegemknesselare.be,  
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be 

ma 3/04/17
Schaaknamiddag
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
Meer info: lokaal dienstencentrum  
Oud St. Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be

woe 5/04/17 

CC DHP - Jeugdfilm 
Kung Fu Panda 3
zie pag. 26

do 6/04/17
Paasfeest
Van 14.00 tot 16..30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef 
Meer info: Samana i.s.m.  
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
 

vrij 7/04/17
Ruilbeurs van  
champagnecapsules
Van 13.00 tot 18.00 uur
Waar: Cafetaria sporthal De Berken,  
Kleitkalseide 109, Maldegem
Meer info: Maldocaps,  
http.//maldocaps.weebly.com 

Filmavond Son of Saul
Om 20.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Raad voor Ontwikkelingssamen-
werking i.s.m. Noord-zuiddienst, 050 72 89 51, 
noordzuiddienst@maldegem.be 
 

ma 10/04/2017
PC-dokters
Van 14.30 tot 17.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: lokaal dienstencentrum  
Oud St. Jozef
 

di 11/04/17
Contactgroep ‘Parkinson’
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

woe 12/04/17 en 26/04/17
Workshop ‘Werken met  
gemengde technieken’
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

Bakken voor kinderen
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Gezinsbond Maldegem/Middel-
burg, 050 31 32, etienne.dhont@telenet.be 
 

Paasfeest
met Werner Michiels en Laurie Goemaere
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem Dorp 16/B, Adegem
 

Kinderknutselen
Meer info: KVLV Maldegem-Donk, 0485 71 56 48, 
kathleen.demeulenaere@skynet.be 

do 13/04/2017
Vorming voor 
mantelzorgers 
‘Hoe communiceren?’
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

za 15/04/17
Lenteconcert
Van 20.00 tot 22.30 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 
16/B, Adegem
Meer info: K.F. Verenigde Vrienden Adegem, 
els.vanhulle1@telenet.be 
 

ma 17/04/17 
Paaseierenraap
Van 10.00 tot 12.00 uur
Waar: Sint-Annapark (kantine),  
Gidsenlaan, Maldegem
Meer info: Gezinsbond Maldegem/ 
Middelburg, 0479 66 22 24,  
gezinsbondmaldegem@gmail.com
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di 18/04/17
Cursus
aquareltechnieken
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

di 18/04 t.e.m. do 20/04/17
PC-lessen
Groep 1: van 9.30 tot 12.00 uur 
Groep 2: van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 
 

woe 19/04/17
Gezondheidsconsultatie
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

Buitenspeeldag
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
Waar: Sint-Annapark
Meer info: www.maldegem.be/buitenspeeldag
Een onvergetelijke namiddag voor kinderen 
met reuzespelen, volksspelen, een schmink-
stand, stoepkrijttekenen, springkastelen, 
workshop knutselen met restmateriaal, 
wilgentunnel bouwen, fietsregistratiestand … 
Inschrijven vooraf hoeft niet en deelname is 
volledig gratis. Ouders kunnen een drankje 
nuttigen op het terras.

Interactieve lezing “Burn-out 
herkennen en voorkomen”
Van 19.30 uur tot 21.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef 
Meer info: AZ Zeno, 050 40 40 70, campusmal-
degem@azzeno.be, www.azzeno.be
 

Genealogisch dienstbetoon 
Van 20.00 tot 22.00 uur
Waar: Loods Dienst Infrastructuur,  
Bloemestraat 45, Maldegem
Meer info: Familiekunde  
Vlaanderen-Regio Meetjesland,  
www.familiekundevlaanderen-meetjesland.be 
 

Infoavond Eetbaar Maldegem
zie pag. 15

vrij 21/04/17
Lentefeest
Om 19.30 uur
Waar: zaal de Poermolen, Donk
Meer info: KVLV Maldegem-Donk, 0485 71 56 
48, kathleen.demeulenaere@skynet.be
 

CC DHP Jonge Snaken Soe Nsu-
ki en Jens Dendoncker - Jong 
bloed
Zie pag. 26 

zo 23/04/17
Vlaamse Tafeltenniskampi-
oenschappen voor Veteranen
Van 10.00 tot 18.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
Maldegem

ma 24/04/17
Bingo
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

woe 26/04/17
Grenstocht
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
Maldegem
Meer info: www.wtcmaldegemvzw.be
 

vrij 28/04
Chiro Kleit KWISt Van(he)R
Waar: Sporthal De Berken, Kleitkalseide 

109/A, Maldegem-Kleit
Meer info: info@van-r.be

Lokale Helden
zie pag. 7

vrij 28/04 t.em. 01/05/17
Smeedstage tijdens Herbeleef 
de Middeleeuwen
zie pag. 15

vrij 28/04 t.e.m. 7/05/17
Week van de Amateurkunsten
zie pag. 6 t.e.m. 9

za 29/04/17
Beheermoment 
in het Maldegemveld
Van 9.00 tot 13.00 uur 
Waar: Loods Natuurpunt,  
Urselweg 81/B, Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem- 
Knesselare, 0474 48 30 22, maldegemveld@
natuurpuntmaldegemknesselare.be,  
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be

za 29/04 en zo 30/04/17
Herbeleef de Middeleeuwen
zie pag. 15

Wil je jouw activiteit  
in deze kalender? 
Dat kan! Surf naar  
www.uitdatabank.be en vraag je 
invoeraccount aan. Je activiteit 
verschijnt dan niet alleen in 
dit infomagazine (enkel niet-
commerciële activiteiten en 
invoeren vóór de 1ste van de 
voorafgaande maand), maar ook 
op www.uitinvlaanderen.be en 
www.uitinmaldegem.be en tal 
van andere gedrukte en online 
kalenders. Wie vragen heeft, kan 
terecht aan het UiT-loket in het 
gemeentehuis of via de helpdesk 
op www.uitdatabank.be.
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HERBELEEF DE 
MIDDELEEUWEN
Naar aanleiding van de opening van 
het toeristisch seizoen steunt het 
gemeentebestuur het evenement 
‘Herbeleef de Middeleeuwen' in 
Middelburg. 
Tijdens het weekend van 29 en 30 april 
wordt het centrum van Middelburg 
omgetoverd tot een middeleeuws 
dorp. Op vrijdag 28 april start al een 
vierdaagse smeedstage waar tien 
deelnemers de basistechnieken van 
het smeden aanleren (inschrijven is 
noodzakelijk!). 

Daarnaast zal tijdens het weekend 
een combinatie van kampementen, 

ambachten, een straatmarkt, eet- 
en drankkraampjes en heel wat 
animatie de bezoeker op een leuke 
manier leren hoe het leven er in de 
middeleeuwse tijden aan toe ging.

Iedereen is van harte welkom! Toegang 
is gratis. Voor eventuele deelname 
aan de (ambachten)markt of het 
kampement of vragen als bezoeker, kan 
je contact opnemen via onderstaande 
contactgegevens. 

Info
 0474 36 73 65 (tussen 15.00 en   

 19.00 uur) | Bruno De Naegel
  info@herbeleef.eu
 www.herbeleef.eu 

Infoavond over korte keten

EETBAAR MALDEGEM
Heb jij interesse om voeding 
rechtstreeks bij de boer te kopen? 
Wil je weten waar je eten vandaan 
komt en wie met veel zorg de 
ingrediënten gekweekt heeft? 
Is het voor jou als landbouwer/ 
producent belangrijk je klanten en 

hun behoeften te kennen? Ben je op zoek naar meer 
lokale afzet? Zet je ook wel eens lokale producten 
op het menu? Wil je de economie in je gemeente 
aanzwengelen door lokale landbouwers/producenten 
te steunen? …

Dan is Eetbaar Maldegem iets voor jou. Twee avonden 
waarop inwoners, landbouwers/ producenten, 
ondernemers en gemeentelijke ambtenaren in gesprek 
gaan over korte keten én concrete acties plannen om die 
te versterken en toegankelijker te maken in Maldegem. 
We zoeken ook twee mensen die graag koken en die ter 
plaatse soep bereiden voor de deelnemers. 

Startavond
Woensdag 19 april 2017  
van 20.00 tot 22.00 uur
Gemeentehuis, zaal Adegem (3de verdieping),  
Marktstraat 7 te Maldegem. 
• Kennismaking
• Stand van zaken korte keten Maldegem
• Behoeften en verwachtingen aanwezigen  

op gebied van korte keten
Er wordt die avond ook een datum vast gelegd voor de 
tweede bijeenkomst (2e helft juni 2017).

Wil je erbij zijn? 
Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens 
vóór dinsdag 11 april 2017. 

Info
 0477 32 34 46 | Nathalie Decoene 

 projectcoördinator Korte Keten Meetjesland

 info@korteketenmeetjesland.be 

 www.korteketenemeetjesland.be

UiTTIPS
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Te grote hoeveelheden 

WIJKINZAMELING KGA 
De laatste tijd worden af en toe grote hoeveelheden 
Klein Gevaarlijk Afval (KGA) aangeboden bij de 
wijkinzamelingen van KGA. Hierdoor raakt de 
KGA-wagen sneller vol waardoor sommige inwoners  
hun KGA-afval niet meer kunnen meegeven. 

Een hoogst vervelende situatie, voor de ophaler én 
voor de getroffen inwoner. De ophaler moet voldoende 
ruimte en recipiënten voorzien zodat de ophaling 
ordentelijk kan verlopen. Uit ervaring weet de ophaler 
hoeveel ruimte hij in de KGA-wagen moet voorzien zodat 
bij normale omstandigheden het aangeboden KGA 
kan worden meegenomen. Als onverwachts enorme 
hoeveelheden op éénzelfde tijdstip worden aangeboden, 
wordt de ophaling verstoord en is de beschikbare ruimte 
in de KGA-wagen snel te klein.

Daarom herinneren we nog eens aan de 
acceptatievoorwaarden bij de ophaling van het KGA:
1. Je kan enkel KGA van huishoudelijke oorsprong 

aanbieden. 
 Normaal gezien is de inhoud van de KGA-box (de 

groene milieubox) voldoende om het KGA van 
een gezin te stockeren in de periode tussen de 
inzamelingen.

 Grote hoeveelheden KGA van bedrijfsmatige 
oorsprong zijn niet welkom bij de wijkinzamelingen! 

2. Grote recipiënten (bijvoorbeeld verfemmers) die 
KGA hebben bevat, maar niet in de KGA-box kunnen, 
mogen apart aangeboden worden.

3. Wil je bij een inzameling toch een grote hoeveelheid 
KGA aanbieden, dan moet je op voorhand de 
Milieudienst hiervan op de hoogte brengen.

 De Milieudienst kan dan via IVM de ophaalfirma laten 
verwittigen dat op de voorziene ophaaldag voldoende 
ruimte moet voorzien om de grotere hoeveelheid KGA 
mee te nemen. 
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 De inwoner die op de ophaaldag de grotere 
hoeveelheid KGA aanbiedt, zal dan een 
acceptatiebonnetje moeten invullen bij afgifte van het 
KGA aan de KGA-wagen.

4. Als door omstandigheden de KGA-wagen toch vol 
zit en je het KGA niet kan afgeven, verwittig dan de 
Milieudienst. 

 Laat in geen geval het KGA achter op de plaats 
van inzameling, want dat is sluikstorten en kan 
geverbaliseerd worden. Het is op de koop toe 
gevaarlijk en milieuonvriendelijk. 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst 
 milieudienst@maldegem.be 

 www.maldegem.be/afval-netheid 

Bied je huisvuil, PMD en  
papier/karton tijdig en correct aan!
Wekelijks wordt het huisvuil via de gemeente 
opgehaald. Voor PMD en papier/karton wordt 
dit in opdracht van onze Intercommunale IVM 
tweewekelijks opgehaald.
De ophalingen starten om 6.00 uur ’s morgens. 
Zet dus zeker alle materiaal tijdig buiten, want 
soms worden routes aangepast en komen de 
ophalers eerder dan het gebruikelijke uur langs. 
Het materiaal mag de avond voordien al buiten 
gezet worden.

Respecteer ook volgende regels
• huisvuil in de gemeentelijke afvalzak
• PMD, goed gesorteerd in de blauwe PMD-zak
• papier/karton, goed gesorteerd en in een doos 

of ingebonden met koord. Zeker geen lege losse 
dozen aanbieden !

Bij problemen met
• inzameling PMD en Papier/karton:  

neem contact op met IVM 
• inzameling huisvuil: neem contact op met de 

gemeentelijke Milieudienst 

Info
 0800 13 580 (elke werkdag  

 van 8.30 tot 17.00 uur) | IVM
 www.ivmmilieubeheer.be (e-loket)

 050 72 86 13 | Milieudienst 
 milieudienst@maldegem.be 
 www.maldegem.be/afval-netheid 
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Week van de valpreventie 

BLIJF IN BEWEGING, 
DOE HET VEILIG!

Mariette, 76 jaar, heeft haar arm in het gips. Toen ze 
verleden week op haar kousen de trap afkwam, is ze 
uitgegleden. Resultaat: veel blauwe plekken, stram én 
een gebroken pols. 

Een op de drie 65-plussers valt minstens één keer 
per jaar. Zo'n valpartij heeft vaak nare gevolgen. 
Stoornissen in evenwicht, spierkracht en/of mobiliteit 
zijn enkele van de belangrijkste risicofactoren voor 
een val. Ze kunnen vermeden worden door regelmatig 
te bewegen. Dat is de beste remedie om valpartijen te 
voorkomen. Tijdens de zesde Week van de Valpreventie 
van 24 tem 30 april 2017 roepen we iedereen op. Vermijd 
valincidenten: volg onze tips, wees actief maar doe het 
op een veilige manier. Begin vandaag nog!

Onze tips:
• blijf actief
• ga voor een veilig huis
• verzorg je voeten
• kijk uit met je ogen
• eet evenwichtig en gezond
• let op met medicijnen 
• voorkom duizeligheid bij het rechtstaan

Heb je moeite met je evenwicht? Ben je onlangs gevallen? 
Neem dan contact op met je huisarts.

Info
Raadpleeg je huisarts

 www.valpreventie.be

Blijf in beweging, 

doe het veilig!

Begin er vandaag nog aan!

Beweegactiviteit 
Lokaal Dienstencentrum 

Oud St. Jozef
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Tips om actief te blijven! 
Beweegactiviteiten lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 
• Fietsnamiddag: van april tot eind september 

elke dinsdag om 13.30 uur, start aan het lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef. Deelname is gratis. 

• Petanque: van april tot eind september elke 
donderdag om 14.00 uur, aan de petanquebanen van 
het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef. Deelname is 
gratis.

• Yoga: elke vrijdag (met uitzondering van de 
schoolvakanties) van 14.00 tot 15.00 uur, in de 
‘Atelierzolder’ van het lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef. De deelnemersprijs bedraagt € 2,20, 
vooraf moet er eerst een vijfbeurtenkaart van € 11 
aangekocht worden. 

• In het dienstencentrum kunnen stappentellers 
ontleend worden. 

Sportactiviteiten Sportdienst
• Fitbal: elke dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur 

(niet tijdens schoolvakanties)
• Sportelcircuit: elke donderdag van 9.00 tot 10.00 uur 

(niet tijdens schoolvakanties)
• Tai Chi: elke vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur 

(niet tijdens schoolvakanties)
• 50+ Sportdag: op dinsdag 9 mei 2017 is Waarschoot de 

Sportelhoofdstad van het Meetjesland. Tal van sportieve 
activiteiten staan op het programma zoals: curve bowl, 
petanque, kubb, badminton, volksspelen, yoga, lijndans, 
drums alive, pilates, wandelen en fietsen.  
Er is gratis busvervoer voorzien vanuit Maldegem (vertrek 
om 8.20 uur). Deelname voor een volledige dag kost € 6, 
een halve dag kost € 4. Opgelet: indien je maar een halve 
dag deelneemt, kan je niet meerijden met de bus. Je kan  
je eigen lunchpakket meebrengen of een broodje (€ 3)  
of koude schotel (€ 10) bestellen. Schrijf je in vóór 21 april 
via de Sportdienst. 

Info
 050 40 39 22 | lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

 Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
 centrumleider@ocmwmaldegem.be
 www.ocmwmaldegem.be

 050 72 89 70 | Sportdienst
  sportdienst@maldegem.be

 Bloemestraat 36/D, 9990 Maldegem
 www.maldegem.be/sport-voor-volwassenen

50+ Sportdag
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UIT DE GEMEENTERAAD  
VAN 23 FEBRUARI 2017
ONTSLAG GEMEENTERAADSLID MAARTEN DE SMET -  
AKTENAME EN AANSTELLING ALS TITELVOEREND  
RAADSLID VAN JACQUES DE TAEYE*
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag als 
gemeenteraadslid van Maarten De Smet en stelt Jacques 
de Taeye, die tijdelijk het mandaat van Maarten De Smet 
waarnam tijdens diens verhindering, definitief aan als 
titelvoerend raadslid.

ONTSLAG GEMEENTERAADSLID ISABELLE COLPAERT - 
AKTENAME EN AANSTELLING NOËL WILLE*
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag als 
gemeenteraadslid van Isabelle Colpaert en keurt de 
geloofsbrieven van Noël Wille, goed.
Met het oog op zijn aanstelling als titelvoerend lid van 
de gemeenteraad wordt hij uitgenodigd om de eed als 
gemeenteraadslid af te leggen.
Vervolgens wordt Noël Wille aangesteld als effectief 
gemeenteraadslid en wordt hij toegelaten tot deelname aan 
de beraadslagingen van de gemeenteraad. Noël Wille zal het 
mandaat van Isabelle Colpaert voleindigen.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENI-
GING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND (IVM) 
– AANDUIDING BESTUURDER*
De gemeenteraad duidt Koenraad De Ceuninck aan als 
bestuurder bij IVM in opvolging van Maarten De Smet, 
ontslagnemend, en bevestigt de aanstelling van Anneke 
Gobeyn als plaatsvervangend bestuurder.

PATRIMONIUM - PRINCIPIËLE BESLISSING TOT AANKOOP 
PERCEEL GELEGEN ACHTER WESTEINDESTRAAT 13*

De eigenaars van de woning gelegen te Maldegem, 
Westeindestraat 13, wensen een deel van hun tuin te 
verkopen. 
Ze zouden zo’n 300 à 400 meter willen verkopen en een 
diepte van 35 meter behouden.
Het perceel is strategisch gelegen, aansluitend aan 
het gemeentelijk patrimonium en daarom nuttig voor 
toekomstige ontwikkelingen. 

De gemeenteraad beslist principieel om over te gaan tot 
de aankoop van het aangeboden perceel tuin, gelegen te 
Maldegem achter de woning Westeindestraat 13.

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET OPSTELLEN VAN 
TERRASSEN OP HET OPENBAAR DOMEIN*
 Het nieuw terrasreglement heeft tot doel om:
• meer uniformiteit te creëren inzaken terrasvormen,   
  voornamelijk in het centrum van Maldegem
• meer duidelijkheid te voorzien in de regelgeving
• meer efficiëntie en vereenvoudiging van de    

aanvraagprocedure zodanig dat ook de administratie voor  
de terrasuitbater vermindert.

De gemeenteraad stelt het politiereglement betreffende het 
opstellen van terrassen op het openbaar domein vast.

BELASTING OP DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN 
DOOR TERRASSEN*
De opmaak van het politiereglement betreffende het 
opstellen van terrassen op het openbaar domein brengt de 
opmaak van een belastingsreglement op de inname van het 
openbaar domein door terrassen met zich mee. 
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De plaatsing van een terras betekent een uitbreiding 
van een handelszaak en een vergroting van hun 
exploitatiemogelijkheden.
Er is nood aan eerlijkere tarifering wat betreft inname 
openbaar domein door terrasconstructies. 
De tarieven afhankelijk maken van de soort terrasconstructie 
(weinig weersafhankelijk of erg weersafhankelijk) zorgt voor 
een eerlijkere tarifering.
Het nieuwe voorstel bepaalt het volgende:
• Open/halfopen terrassen: € 3/m² per maand 

- seizoensterras; 8 maanden x € 3/m² = € 24/m²
- jaarterras: 12 maanden x € 3/m² = € 36/m²

• Gesloten terrassen: € 6/m² per maand
- seizoensterras; 8 maanden x € 6/m² = € 48/m²
- jaarterras: 12 maanden x € 6/m² = € 72/m²

• Een kortingstarief van 50 % zal worden voorzien voor hen  
  die  instappen op de uniformiteit 
• Evenemententerrassen zullen worden vrijgesteld van de 

belasting. Dit zijn tijdelijke terrassen (met enkel stoelen, 
tafels, parasols) die ter gelegenheid van een evenement 
worden geplaatst en dit voor de duur van het evenement 
en maximum voor de duur van 1 week. 

De gemeenteraad beslist om voor de aanslagjaren 2017 
tot en met 2019 een belasting te heffen op de privatieve 
ingebruikneming van het openbaar domein door terrassen 
en stelt het reglement hiertoe vast.

KUMA - OPRICHTING FILIAAL BEERNEM - 
FILIAALOVEREENKOMST - AANVRAAGDOSSIER - 
GOEDKEURING.*
Het is wenselijk meer gestructureerd en gericht te gaan 
samenwerken in het kunstonderwijs in onze regio, en in het 
bijzonder op het vlak van beeldende kunst.
In het muziekonderwijs werd al een goede regionale 
samenwerking gerealiseerd in het kader van de interlokale 
vereniging ‘Academie voor muziek woord en dans’, waarin 
de gemeente Maldegem al samenwerkt met o.m. de 
gemeente Beernem.
De gemeenten Maldegem en Beernem zijn hierbij de 
meest aangewezen partners, gezien de al bestaande 
samenwerking in het muziekonderwijs, de uitgesproken visie 
op het aanbod van het kunstonderwijs in beide gemeente, 
de grootte van de beide besturen en de beperkte afstand 
tussen de KuMa en de geplande vestigingsplaatsen van het 
DKO te Beernem.

Het op te richten filiaal beoogt in eerste fase het onderwijs 
Lagere graad met als lespakket algemene beeldende 
vorming.

De gemeenteraad keurt het aanvraagdossier tot afwijking 
van de programmatiestop Deeltijds Kunstonderwijs door het 
Gemeentebestuur van Maldegem en het Gemeentebestuur 
van Beernem voor het bekomen van toestemming voor de 
oprichting van een filiaal Beeldende Kunst in de Gemeente 
Beernem op 01.09.2017, goed.

LOKALE POLITIE - KENNISGEVING GOEDGEKEURD AD-
DENDUM BIJ HET ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 2014-2019
De gemeenteraden worden ingelicht over het goedgekeurd 
plan, met uitzondering van de gedeelten of gegevens die 
door de zonale veiligheidsraad als vertrouwelijk worden 
beschouwd. 
Het zonaal veiligheidsplan (ZVP) 2014-2017 wordt 
verlengd tot 2019 en wordt in de toekomst gekoppeld 
aan de legislatuur van de gemeenten. Daarnaast dient 
het ZVP afgestemd te worden op het nieuwe nationaal 
veiligheidsplan (NVP) 2016-2019. 
Het ZVP biedt een overzicht van de organisatieontwikkeling 
binnen de lokale politie en laat toe om via evaluatie en 
heroriëntatie een optimale kwaliteit van het politiewerk te 
garanderen. Het ZVP houdt rekening met de verwachtingen 
van de burger, van de verschillende partners en bevat 
tevens de federale prioriteiten. 
De Zone verbindt zich dus toe te werken rond een 
aantal prioritaire punten, maar verzorgt tegelijkertijd 
de basisfunctionaliteiten (onthaal, wijkwerking, 
slachtofferbejegening, interventie, verkeer, openbare orde 
en lokaal onderzoek) die op federaal vlak werden vastgelegd.
De zonale veiligheidsraad keurde op 25 januari 2017 de 
wijzigingen aan het lopende ZVP goed onder de vorm 
van een addendum. Dit addendum bevat de beschrijving 
en motivering van die activiteiten die door de zonale 
veiligheidsraad noodzakelijk worden geacht om, rekening 
houdende met de lokale context, bij te dragen aan de 
programmawerking van het NVP 2016-2019. 
In dit addendum bij het zonale veiligheidsplan 2014-2019 
zullen de volgend externe prioriteiten blijven bestaan: 
verkeer, inbraken, beeldvorming drugsdealen.
Zwerfvuil en geluid zullen in de reguliere werking een plaats 
krijgen met nadruk op de blijvende goede samenwerking 
met de gemeentelijke diensten.
De volgende externe prioriteiten komen er bij: 
domiciliefraude, cybercrime.
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Wat betreft de interne prioriteiten werd 'welzijn op het werk' 
toegevoegd.
De uitvoering van het ZVP strekt zich vanaf nu uit over 6 jaar. 
De Korpschef is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
lokaal politiebeleid, onder het gezag van de burgemeester 
en van de procureur des Konings. Het ZVP wordt vertaald 
naar operationele actieplannen . De zonale veiligheidsraad 
is verantwoordelijk voor de evaluatie van de uitvoering van 
de ZVP. 

De gemeenteraad neemt kennis van het goedgekeurd 
addendum bij het zonaal veiligheidsplan 2014-2019 van  
de PZ Maldegem. 

TOEGEVOEGD PUNT RAADSLID JASON VAN LAND-
SCHOOT (OPEN VLD) : SPAM 12 - AANPASSING WERKEN 
- TOEVOEGEN VAN GRACHTELEMENTEN MET DEKSELS 
VOOR PARKEREN VAN AUTO'S - PRINCIPIËLE BESLISSING.
Op 30 juni 2010 verleende de gemeenteraad principiële 
goedkeuring aan het Spam 12 project rioleringswerken 
Spanjaardshoek, Kruisken en Heulendonk. 
Het schepencollege stelde op 27 september 2010 het 
studiebureau Soresma (heden Anteagroup) aan als 
ontwerper. 
Op 23 april 2015 werd het ontwerpdossier voor de wegenis 
en rioleringswerken in de Spanjaardshoek, het Kruisken en 
Heulendonk door de gemeenteraad goedgekeurd. 
De gemeenteraad besliste op 14 december 2016 om het 
wegenistracé van het SPAM 12 project aan te passen.
Raadslid Jason Van Landschoot (Open Vld) stelt dat, ondanks 
de beslissing van de gemeenteraad van 14 december 
2016 om parkeerplaatsen te realiseren door middel van 
lokale wegversmallingen, de bewoners van delen van de 
Spanjaardshoek, Kruisken en Heulendonk grotendeels met 
parkeermoeilijkheden blijven zitten.
Volgens het raadslid zijn er zijn nieuwe oplossingen op de 
markt om zowel de grachtfunctie als ruimte voor parkeren 
te waarborgen.
Het raadslid vraagt om voor deze aankoop budget te 
voorzien bij de eerstvolgende budgetwíjziging.

De gemeenteraad beslist om het dossier in dit gevorderd 
stadium niet meer aan te passen om redenen van zowel 
wettelijke strijdigheid met het decreet integraal waterbeleid 
als praktische aard zoals grote vertragingen in de werken.

VERDER NAM DE GEMEENTERAAD ONDERSTAANDE 
BESLISSINGEN:
• De gemeenteraad stelt het gewijzigd huishoudelijk 

reglement vast.*
• De gemeenteraad gaat akkoord met het in gebruik 

geven aan de vzw Vrij Katholiek Onderwijs Maldegem 
van een perceel grond van 394 m² met de eropstaande 
gebouwen/fietsenberging, palend aan Hof ter Ede.*

• De gemeenteraad keurt de Code voor infrastructuur- en 
nutswerken langs gemeentewegen goed. *

• De gemeenteraad keurt de ontwerpakte van gratis 
grondafstand van de wegenis en bijhorende infrastructuur 
in de Marnix d'Havelooselaan voor de integratie van de 
weg en de bijhorende openbare infrastructuur in het 
openbare domein, goed.*

• De gemeenteraad keurt de twee ontwerpakten 
voor grondverwervingen in het kader van de Spam 
rioleringsprojecten nr. 4 (Kleitkalseide - Lievevrouwdreef), 
nr. 6 (Rioleringswerken Malecote) en nr. 7 (drukriolering 
Adegem met aansluiting naar Malecote), goed.* 

Ter info :
De volgende gemeenteraadszitting zal doorgaan op 
donderdag 27 april 2017.
De agenda zal 7 dagen voorafgaand aan de zitting, 
bekend gemaakt worden op de gemeentelijke web-
site : 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 
kunt u 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) en 
één onafhankelijk raadslid. 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.
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Niet meer (glim)lachen

Strengere regels pasfoto’s
Voortaan gelden er strengere regels voor pasfoto’s 
voor eID en kids-ID zodat voor alle identiteitsbewijzen 
dezelfde regels gelden. Deze nieuwe regels zijn 
er gekomen in het kader van de bestrijding van 
identiteitsfraude. 

Let daarom o.a. op volgende zaken:
• neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten, geen 

glimlach
• hoofd en schouders recht(op), recht in de camera 

kijken
• gezicht en ogen moeten volledig zichtbaar zijn
• bril mag, maar er mag geen reflectie zijn
• achtergrond: licht, effen en zonder schaduw

Als de pasfoto niet conform is, is de Dienst Bevolking 
genoodzaakt die te weigeren. Alle richtlijnen kan je 
raadplegen via de gemeentelijke website of kon je 
eerder al uitgebreid lezen in het infomagazine ed. 
februari (pag. 12). 

Info
 050 72 89 45 | Dienst Bevolking
 bevolkingsdienst@maldegem.be
 www.maldegem.be/identiteitsbewijzen 
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Dienst vreemdelingenzaken
Algemene Directie Instellingen en Bevolking
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START TO 
MOUTAINBIKE
Eind april organiseert de Sportdienst een nieuwe 
lessenreeks Start to Mountainbike, een project van 
Bloso in samenwerking met de erkende Vlaamse 
wielerfederaties en de Vlaamse wielerscholen.  
Het doel van het project is meer mensen te laten kennis 
maken met mountainbiken en sporten in de natuur.  
In Maldegem wordt de begeleiding voorzien door 
de peters van de KAM-route. Wie niet over een goed 
uitgeruste mountainbike beschikt, kan ook een fiets 
huren bij de Sportdienst.

Voor wie
De beginnende mountainbiker.  
De klemtoon ligt op het recreatieve aspect.
Vanaf 9 jaar.
 
Wanneer
Zaterdag 22 april, 7 mei, 13 mei en 20 mei,  
telkens van 9.00 tot 12.00 uur.  
De Dag van de Mountainbike op 28 oktober 
in Sint-Laureins vormt de afsluiter van de cursus.

Startplaats
Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 9990 Maldegem
 
Kostprijs
Kinderen: € 15 (5 lessen)
Volwassenen: € 20 (5 lessen) 
 
Info

   050 72 89 70 | Sportdienst
 sporthal MEOS Bloemestraat 36/D, 9990 Maldegem 

 frederik.staelens@maldegem.be
 www.maldegem.be/start-to-mountainbike 
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Sportmix 

LAAT KINDEREN  
KENNISMAKEN MET 
DIVERSE SPORTEN
Sportmix is een tienlessenreeks voor kinderen met en 
zonder beperking van 6 tot 12 jaar. Elke week wordt door 
een lokale sportclub een verschillende sport aangeboden 
in een initiatie. Leuk voor kinderen die graag afwisselen 
of (nog) niet goed weten welke sport ze het liefst doen of 
het best kunnen.

Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, Maldegem

Wanneer:  woensdagnamiddag 14.00 tot 15.30 uur
van 19 april tot en met 28 juni (niet op 26 april)
Prijs: € 52,50 voor 10 lessen
50 % korting indien je recht hebt op een verhoogde 
tegemoetkoming van de ziekteverzekering

Voor wie: 6-12 jaar

Inschrijven: www.maldegem.be/webshop
OF bij de sportdienst in Sporthal MEOS 

Info
 050 72 89 70 | Sportdienst
 Bloemestraat 36/D, 9990 Maldegem

 bieke.moerman@maldegem.be 

  www.maldegem.be/sportmix
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Inschrijving zomerkampen

De zomervakantie is in aantocht! 
Ben je ook benieuwd wat er allemaal te doen is in de 
zomervakantie? Nog een beetje geduld, want net vóór 
de paasvakantie wordt de nieuwe kalender met het 
volledige zomeraanbod voor kinderen en jongeren 
verdeeld in de Maldegemse scholen.

Inschrijven kan vanaf zaterdag 22 april 
• online via www.maldegem.be/webshop 
• of bij de Sportdienst in Sporthal Meos van 9.00  
 tot 12.00 uur

Vanaf maandag 24 april kan je ook inschrijven bij de 
Jeugddienst, aan het UiTloket, in het Sint-Annazwembad 
en bij de Sportdienst. 

Opgelet: registreer je vooraf via www.maldegem.be/
webshop door als ouder met je eigen naam in te loggen. 
Registreren is nodig voor zowel zomerkampen  
als speelpleinwerking Kleit en Adegem. 

Info
  050 72 86 28 | Jeugddienst

  050 72 86 22 | UiTloket

  050 72 89 70 | Sportdienst

  050 71 19 30 | Sint-Annazwembad

  jeugddienst@maldegem.be

  uit@maldegem.be

  sportdienst@maldegem.be

  zwembad@maldegem.be
  www.maldegem.be/webshop
 www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd
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Dit jaar kan je al net na de 
paasvakantie inschrijven 

voor de zomerkampen 
van de vrijetijdsdiensten. 

Het aanbod vind je in een 
nieuwe kalender met een 

overzicht per week!

ma 31 juli

Waterspeeltuin

Creaspeelkamp Adegem

Voetbalstage 

 



 

 



 

 



   

 



 

 



   

di 1 aug woe 2 aug do 3 aug vrij 4 aug

VOOR

MIDDAG

NA 

MIDDAG

VOLLEDIGE 

DAG

  
 Speelplein Oranje IBO Speelplein Kleit Speelplein Adegem

Creaspeelkamp Adegem

31 juli t.e.m. 4 augustus

Waterspeeltuin 

31 juli t.e.m. 4 augustus
Voetbalstage 

31 juli t.e.m. 4 augustus

Meer info over Speelplein OranjeIBOSpeelplein KleitSpeelplein Adegem op pagina 4

©Marc Van Hecke







Speelse watergewenning voor brevet eendje, zee-paardje of pinguïn, afgewisseld met 
een knutsel- en beweegmoment

Hoe laat  8.30 - 11.30 uur
Opvang 8.00 - 12.00 uur
Prijs  € 25/€ 37,5
Kortingstarief €12,5/€ 18,78
Voor wie  °2012 - °2011
Waar   Sint-Annazwembad, Gidsenlaan zn,     Maldegem
Aantal 
deelnemers:  45

Combinatie met  in namiddag

Deze week gaan we de creatieve toer op: 
we knutselen, spelen toneel en maken de leukste filmpjes, afgewisseld met spelletjes.

Hoe laat  9.00 - 16.00 uur
Opvang van 8.00 uur tot 17.00 uur
Prijs   € 50/€ 75
Kortingstarief € 25/€ 37,5
Voor wie  °2012 - °2005
Waar   CC Den Hoogen Pad, 
  Adegem-dorp 15/B, Adegem
  
Aantal 
deelnemers 60

18de editie! 
Alle facetten van voetbal komen aan bod, 
maar er is ook aandacht voor andere 
sporten zoals zwemmen, hockey, tennis en basketbal. 
Op vrijdag is er traditiegetrouw een 
Belgische topclub te gast in Maldegem, 
welke club dit zal zijn, is nog eventjes een 
verrassing!

Hoe laat  9.00 – 16.00 uur
Opvang van 8.00 uur tot 17.00 uur
Prijs   € 85
Kortingstarief € 42,5
Voor wie  °2011 - °2002
Waar   Sporthal MEOS,  
  Bloemestraat 36/D, 
  Maldegem
Aantal 
deelnemers 150

NIEUW
AANBOD

NIEUWE
ZOMER- 

KALENDER
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WOENSDAG 5 APRIL
14.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Jeugdfilm
Kung Fu Panda 3
Als Po’s lang vermiste vader plotseling opduikt, reizen 
vader en zoon naar een geheim pandaparadijs waar 
ze een groot aantal hilarische panda’s ontmoeten. 
Maar wanneer de bovennatuurlijke slechterik Kai aan 
een tocht door China begint en onderweg alle Kung 
Fu meesters verslaat, wordt van Po het onmogelijke 
verwacht. Hij moet een compleet pandadorp, vol met 
luie en onhandige panda’s, trainen en veranderen in  
het ultieme leger van Kung Fu Pandas! 

Inkom: € 2
Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder 
begeleiding in de zaal.

VRIJDAG 21 APRIL
20.30 UUR 
CC DEN HOOGEN PAD

Soe Nsuki en  
Jens Dendoncker  

Jong Bloed
Opkomende comedytalenten Soe Nsuki en Jens 
Dendoncker bundelen de krachten! Niet samen op een 
podium, maar elk een eigen voorstelling, in hun stijl en 
eigenheid.

Toen Soe Nsuki voorbij comedy café The Joker kwam, 
zag ze een bord “open mic” staan. Nog geen vijf 
optredens later stond ze in de finale van de Culture 
Comedy Award, dé stand-up comedy wedstrijd van  
de Benelux. 

Met maar liefst vier comedyprijzen op zak – 
waaronder Humo’s Comedy Cup 2016 - is het voor de 
aimabele West-Vlaming Jens Dendoncker tijd om de 
cultuurpodia in Vlaanderen te bestormen. Door menig 
jurylid en comedyfan geprezen vanwege zijn “hoge 
aaibaarheidsfactor” en “geloofwaardig, ijzersterk spel”, 
brengt hij niet alleen zijn enthousiaste persoonlijkheid 
maar ook zijn beste grappen mee naar het theater. 

Inkom: € 9 (VVK), € 12 (ADK), € 8 ( KABO), € 6 (GABO 
en -26 jaar)

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

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

winnaar 
Humo’s 
Comedy 

Cup
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Provincie Oost-Vlaanderen steunt  
aanstormend talent met € 5.000

CULTUURPRIJZEN 
2017
In 2017 reikt de Provincie Oost-Vlaanderen terug 
Cultuurprijzen uit. Zij is hiervoor op zoek naar zeven 
beloftevolle talenten in de disciplines: 
• Beeldende kunst (laatste editie!)
• Nieuwe muziek (laatste editie!)
• Letterkunde: Poëzie en Toneel (laatste editie!)
• Historisch onderzoek: Geschiedenis en 

Heemkunde
• Architectuur (enkel projecten voor openbare, 

publieksgerichte of bedrijfsgebouwen komen in 
aanmerking)

Heb je recent iets verwezenlijkt in één van deze 
disciplines? Stel je dan vóór 15 april kandidaat 
en maak per discipline kans op € 5.000! 

Info
Provincie Oost-Vlaanderen

 www.oost-vlaanderen.be/cultuurprijzen

BLOKPUNTEN
Jeugdhuis De Redekiel en de Bibliotheek in Maldegem 
zetten de komende blokperiodes opnieuw hun deuren 
open voor studenten. Wie op zoek is naar een rustige 
ruimte om samen te studeren kan tijdens volgende 
periodes op deze locaties terecht:

• Van 1 tot 15 april (paasvakantie) in de bibliotheek. 
Opgelet: de bib zit tijdelijk op een andere locatie in de 
Mevrouw Courtmanslaan. De beschikbare ruimte is 
daardoor beperkter!

• Vanaf 17 mei tot het einde van de examenperiode 
zowel in jeugdhuis De Redekiel als de bibliotheek. 

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst

 jeugddienst@maldegem.be

 thomas.de.groote@maldegem.be (Bibliotheek)
 Blokpunten Maldegem (evenement), 
  Jeugddienst Maldegem en De Redekiel

nieuwe muzie
k
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beeldende kunst

  architectuurletterkunde

provinciale 
cultuurprijzen 
2017
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