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Warme dagen? Zorg dragen!
Iedereen verlangt naar de zomer. Het is een onbezorgde 
tijd van heerlijk genieten maar het warme weer kan ook 
minder leuke gevolgen hebben. 

Extreme warmte kan gevaarlijk zijn. Met onderstaande tips 
beperk je de kans op gezondheidsproblemen op warme 
dagen voor jezelf én anderen tot een minimum.

Zorg voor ouderen
Ken je alleenstaande senioren of zieken? Of denk 
je dat er mensen van die kwetsbare groep in je 

straat wonen? Ga dan op warme dagen eens kijken of ze 
zich goed voelen en voldoende drinken.

Zorg voor kinderen
Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. 
Laat kinderen NOOIT achter in een geparkeerde 

auto, ook niet voor twee minuten.

Wees voorbereid
Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou de 
weersvoorspellingen in de gaten. Smeer op tijd 

zonnecrème. Verbouw en bouw hittebestendig.

Drink voldoende
Drink bij voorkeur water, meer dan gewoonlijk 
ook als je geen dorst hebt. Kleurt je urine donker? 

Dan drink je te weinig.

Hou jezelf koel
Vermijd de zon en zoek koele plekken op. Bewaar 
inspanningen voor koelere momenten van de 

dag. Draag lichte, loszittende en lichtgekleurde kleding en 
een hoofddeksel. Koel je lichaam af met een lauwe douche, 
een voetbad of een frisse duik. 

Hou je huis koel
Verlucht je woning als het buiten koeler is dan 
binnen. Benut je zonnewering (bv. rolluiken, 

luifels, gordijnen) maximaal en gebruik een ventilator 
om een ruimte te verkoelen. Beperk ook het gebruik van 
apparaten die warmte produceren (bv. fornuis, oven, 
computer).

Wanneer hulp zoeken?
Banale symptomen kunnen de eerste symptomen zijn van 
ernstige problemen. Drink dan meer water, zoek een koele 
plek en rust. Bel je huisarts bij twijfel. 

Reageer jij of iemand anders abnormaal op warmte? 
Bel dan meteen de spoeddienst en pas eerste hulp toe.

Info
 www.warmedagen.be
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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

Vakantie!
Na een jaar hard werken of 
studeren terug tijd voor jezelf. 
Zalig niets doen, uitgestelde 
klusjes opknappen of een reisje 
in binnen- of buitenland. Grenzen 
verleggen en nieuwe horizonten 
ontdekken. Tijd om de dingen uit 
eigen leefwereld in een ruimer 
perspectief te zien.

Vorige maand had ik het geluk samen met Geert De Roo, die 
als schepen ondermeer bevoegd is voor de verbroedering, 
de vijftigste verjaardag van de verbroedering mee te maken 
in Ermont. Het was hartverwarmend te zien hoe door de 
jaren heen vriendschapsbanden gegroeid zijn tussen de 
inwoners uit de verschillende partnersteden. In gesprek met 
de delegaties uit Italië, Polen, Duitsland en Frankrijk konden 
we ook ervaren dat we dat we dan wel allen in Europa leven, 
maar daarom nog niet op dezelfde manier. We kunnen nog 

steeds veel van elkaar leren en elkaar op verschillende vlakken 
versterken.

Maar misschien moeten we het zover niet zoeken. Ook in 
Vlaanderen kunnen steden en gemeenten van elkaar leren 
en elkaar versterken. De fusies, al dan niet opgelegd, kunnen 
daartoe bijdragen. Misschien moeten we van de verlofperiode 
gebruik maken om daar eventjes rustig over na te denken, 
om eens te zien hoe we als gemeente en als Maldegemnaar 
sterker kunnen worden door samen te werken. Ook hier 
kunnen we indien we dit willen, figuurlijk maar ook letterlijk, 
grenzen verleggen en een nieuw perspectief voor onze 
gemeente ontdekken—zonder daarbij onze eigenheid  
te verliezen.

Prettige vakantie voor jullie allen! 
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Zomerregeling
Gemeente- en OCMW-diensten

Gemeenschappelijke sluitingsdagen 
Alle gemeentelijke en OCMW-diensten zijn deze zomer 
gesloten op:
• dinsdag 11 juli (Vlaamse Feestdag)
• vrijdag 21 juli (Nationale Feestdag)
• dinsdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
• iedere donderdagavond in juli en augustus (enkel Dienst   
 Burgerzaken/Bevolking en Onthaal gemeentehuis   
 zijn wel open)

Extra sluitingsdagen
Sommige diensten hebben tijdens de zomermaanden nog 
extra sluitingsdagen: 
• Dienst Burgerzaken/Bevolking en Onthaal gemeentehuis
 Ook gesloten op zaterdag 1 juli en zaterdag 5 augustus. 

Eerstvolgende zaterdagopening is 2 september 2017.
• CC Den Hoogen Pad
 Het loket is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus.  

Via www.maldegem.be/webshop kan je ook tijdens de 
sluitingsperiode tickets bestellen.

• Recyclagepark
 Ook gesloten op zaterdag 22 juli.
• Sint-Annazwembad
 Ook gesloten van maandag 26 juni tot en met zondag 2 juli 

wegens onderhoudswerken.
• Sociaal Huis
 Tijdens de zomermaanden gelden andere zitmomenten. 
 Meer info op pag. 12
• Sporthal MEOS
 Ook gesloten van donderdagavond 20 juli om 17.00 uur tot 

en met zondag 30 juli. 

Info
 050 72 89 30 | Onthaal Gemeentehuis

 Markstraat 7, Maldegem

Gemeentearchief
Tijdens de week van 21 juli (17-23 juli), 15 augustus (14-20 
augustus) en de week van Maldegem-kermis (18-24 septem-
ber) is het gemeentearchief gesloten. Tijdens de maanden juli, 
augustus en september is de leeszaal open op onderstaande 
dagen en uren:

maand woensdag vrijdag zaterdag
 14.00-18.30 uur 16.00-19.30 uur 8.30-12.00 uur
juli 5-12-26 7 8
augustus 2-9-23-30 4-25 12
september 6-13-27 8-29 2-16

Info
 050 72 86 21 | Gemeentearchief

 Bloemestraat 45, Maldegem
 archief@maldegem.be
  www.maldegem.be/archief

Gezocht: Maldegemse 
sportlaureaten
Woon je in Maldegem? Heb je in het sportseizoen 
2016-2017 een unieke prestatie geleverd, maar niet 
als lid van een Maldegemse sportclub? Dan kom je 
zeker ook in aanmerking als Sportlaureaat 2017! 
Geef je naam, leeftijd, sportdiscipline en je prestatie 
door aan de Sportdienst vóór 31 juli!

Info
 050 72 89 70 | Sportdienst

 sportdienst@maldegem.be
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Zet je in voor onze Fair Trade Gemeente

Vrijwilligers gezocht
Maldegem draagt sinds 2006 de titel “Fair Trade Gemeente” en is 
trots op om in naam van de bevolking betrokkenheid te tonen met 
Fair Trade.
Om deze titel te blijven behouden, moet Maldegem voldoen aan 
zes criteria:
• De betrokkenheid van het lokaal bestuur
• Het aanbieden van fair trade producten in winkels en horeca
• Het gebruik van fair trade producten in scholen en bedrijven
• De media-aandacht voor de campagne aanzwengelen
• Aanmoedigen van consumptie en productie van 
 lokale duurzame voeding 
• En… een lokale trekkersgroep samenbrengen die de nodige  
 initiatieven neemt om de titel te behouden!

Voel je je geroepen om deel uit te maken van deze trekkersgroep 
en nieuw leven in te blazen in onze fairtradegemeente? Neem dan 
contact op met de Noordzuiddienst! 

Info
 050 72 89 51 | Noordzuiddienst 
 noordzuiddienst@maldegem.be

Vermijd een boete

Hondenpoep 
opruimen a.u.b.! 
De gemeente heeft een duidelijke bood-
schap voor alle hondenbaasjes: zorg voor 
je hond, je vriend, maar ook voor je buur(t)! 
Hou je hond aan de leiband, doe zijn of 
haar kakje in een zakje en gooi het in de 
vuilbak! Wie dit niet doet, ontving in juni 
nog een waarschuwing van de politie of 
gemeenschapswachten. Vanaf juli schrijft 
de politie een GAS-boete uit. 

Info
 050 72 89 38 | Dienst Veiligheid

 veiligheid@maldegem.be
  www.maldegem.be/algemeen-  

 politiereglement  

Hou Maldegem proper!
 Overtreders worden gesanctioneerd d.m.v. een GAS-boete. 

IEDER KAKJEIN EEN ZAKJE
(en in het vuilbakje)  
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Herberekening 
sociaal tarief
Het sociaal tarief is een maatregel om personen of 
gezinnen, die behoren tot bepaalde categorieën van 
rechthebbenden, te helpen om hun elektriciteits- en/of 
aardgasrekening te betalen. Het is identiek in heel België, 
onafhankelijk van de energieleverancier of netbeheerder 
en wordt twee keer per jaar berekend door de Commissie 
voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas  (CREG). 
Deze gegevens worden elektronisch uitgewisseld. Je hoeft 

dus geen papieren attest aan je leverancier voor te leg-
gen, ook niet als je verhuist of van leverancier verandert. 
Enkel als de elektronische gegevensuitwisseling mislukt, 
ontvang je een papieren attest dat je aan je leverancier 
kan bezorgen.

Info
 0800 120 33 (gratis) |  

 Algemene Directie Energie – Sociale Energie
 soc.ener@economie.fgov.be
 www.economie.fgov.be
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Zwemlessen in het Sint-Annazwembad

Lesgevers en enthousiaste ouder 
aan het woord

In het Sint-Annazwembad kunnen baby’s, peuters 
en jonge kinderen watergewenning volgen en leren 
zwemmen. In september 2016 werden alle zwemles-
sen hervormd volgens de nieuwe leerlijn zwemmen 
(Fred Brevet). Samen met Fred Brevet leert elk kind 
veilig en met alle plezier in het water bewegen. Van 
de kleinste spetter tot zwemmen in het grote zwem-
bad: stap voor stap neemt Fred je mee. 

We maken kennis met Marlies, Zoë en Manon die al 
jaren met plezier zwemles geven. Ook mama Lesley 
komt aan het woord.

Waar ligt voor jullie de uitdaging in het lesgeven?
Marlies: Voor mij is het belangrijk om kinderen iets 
nieuws bij te leren en elk kind op hun eigen manier en 
tempo zwembadveilig te maken. 
Zoë: De uitdaging in het lesgeven is voor mij elk kind 
op een leuke en aangename manier leren zwemmen 
zodat ze graag naar de zwemles komen en dat ze leren 
zwemmen niet als een straf zien.
Manon: Bij de allerjongsten ligt de uitdaging vooral in het 
vertrouwen winnen van de kinderen en samen met hen 
de waterwereld te ontdekken. Bij oudere kinderen is dit 
vooral de overgang van zwemmen met hulpmiddelen 
naar volledig zelfstandig zwemmen.

Lotte volgt zwemles bij juf Marlies (rechts) in het Sint-Annazwembad. Mama Lesley gaf vroeger ook zelf zwemles.
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Zijn er zaken die je minder leuk vindt?
We zijn het er over eens dat er eigenlijk geen minder 
leuke punten zijn. Alles binnen het lesgeven is een 
uitdaging op zich. Huilende kindjes willen we wel zo 
snel mogelijk ervan overtuigen dat 
zwemlessen leuk zijn! 

Welke persoonlijke eigenschappen 
en kwaliteiten vinden jullie dat 
je absoluut moet bezitten om dit 
werk te kunnen doen?
In de eerste plaats moet je natuurlijk 
zelf graag in een zwembad vertoeven 
en les geven. Daarnaast moet je graag omgaan met 
kinderen en geduldig zijn. Tenslotte moet je het niveau 
van elk kind goed kunnen inschatten om het kind 
individueel goed te kunnen begeleiden.

Wat is het leukste dat jullie tijdens het lesgeven heb-
ben meegemaakt?
Marlies: Zien dat kinderen vooruitgaan en hun grenzen 
verleggen door de dingen die je hen zegt en doet 
met hen. En ook een spontane lach of knuffel van de 
kinderen is altijd leuk!
Zoë: Ik haal heel veel voldoening uit de blije gezichtjes 
die ik elke keer opnieuw zie bij de kindjes.
Manon: Het leukste vind ik om te zien hoe een kind of 
een groepje vooruitgaat door mijn hulp. Ik haal veel 
voldoening uit het behalen van vooropgestelde doelen.

Hoe blijven jullie op de hoogte van ontwikkelingen 
binnen de zwemsport?
Als we informatie willen verkrijgen over nieuwe 
ontwikkelingen dan doen we vaak zelf opzoekwerk. In 
het zwembad liggen boeken waar we veel informatie uit 
kunnen halen en de verantwoordelijke van het zwembad 
houdt ons altijd up–to–date als er nieuwe ontwikkelingen 

zijn. We leren ook veel van elkaar en dat is natuurlijk 
altijd leuk om te ervaren. 

Na de lesgevers is het de beurt aan Lesley.  
Zij is mama van Lotte en gaf vroeger ook zwemles. 
Haar dochtertje Lotte volgt nu zwemles.

Waarom kies je voor het zwembad van Maldegem?
Mama Lesley: Omdat ik het zwembad ken doordat ik  
er zelf leerde zwemmen en later zwemles gaf. Het is een 
heel proper zwembad want nu er badmutsen gedragen 
worden, heb je geen last meer van rondslingerende 
haren.

Het Sint-Annazwembad heeft afgelopen schooljaar 
het Fred Brevet ingevoerd. Merk je 
een verschil door de invoering van 
het nieuw lessensysteem?
Mama Lesley: Het grote verschil 
is de kleine groepjes en de meer 
individuelere aanpak. Ik vind dit een 
goede manier van werken. Kinderen 
kunnen op hun eigen tempo leren 
zwemmen met een goede opvolging! 

En ze kunnen ook veel zwemmen i.p.v. lang aan de 
kant te zitten wachten tot het hun beurt is. Het leren 
overleven is ook een grote wijziging in de lessen en is 
super belangrijk, misschien wel belangrijker dan het 
zwemmen zelf. Op die manier ben je als ouder nog meer 
gerust als ze met een vriendinnetje aan het spelen zijn, 
in en rond het water.  

De volgende zwemlessenreeks start in september. 
De prijs bedraagt € 100 voor 10 lessen. Je kan enkel 
cash betalen aan het loket van het zwembad.
Inschrijven kan vanaf 7 augustus. 

Info 
 050 71 19 30 | Sint-Annazwembad
 zwembad@maldegem.be
 www.maldegem.be/zwembadmaldegem

Lesgeven in kleine 
groepjes zorgt ervoor 
dat de kindjes zich 

meer op hun gemak 
voelen.

Zwemjuffen Marlies en Zoë
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Groepsaankoop energiezuinige toestellen

GA VOOR DUURZAAM
Woonwijzer Meetjesland en Natuurpunt en Partners 
Meetjesland organiseren een groepsaankoop 
energiezuinige toestellen. De groepsaankoop geeft je 
als inwoner van het Meetjesland de kans om tegen 
een voordeligere prijs een energiezuinige koelkast, 
diepvries en/of wasmachine aan te kopen. 

Met de groepsaankoop willen Woonwijzer en 
Natuurpunt het energieverbruik van huishoudens 
verlagen. Het moet enerzijds makkelijker worden 
om een toestel te vervangen en het zorgt anderzijds 
ook voor een lagere prijs. Je kan nu reeds vrijblijvend 
inschrijven voor de groepsaankoop. Dit kan zonder 
aankoopverplichting.

Stroomcoach
Heb je geen zicht op het verbruik van je toestellen? 
Maak dan een afspraak met een stroomcoach. Die 
plaatst na een huisbezoek een systeem waarmee 
het energieverbruik van al je elektronische toestellen 
gedurende een maand opgevolgd wordt. Daarna 
maakt deze persoon een grondige analyse en krijg je 
persoonlijk advies op maat. Deze dienstverlening is 
volledig gratis.

Stuur mee de groepsaankoop
Een stuurgroep van vrijwillige inwoners begeleidt de 
groepsaankoop. Jij kan mee de voorwaarden bepalen. 
Ben je geïnteresseerd om als vrijwilliger hier aan mee 
te werken? Neem dan contact op via onderstaande 
contactgegevens. 

Info
 09 377 93 00 | Natuurpunt en Partners Meetjesland

 elif@npmeetjesland.be

 09 378 61 70 | Woonwijzer Meetjesland 

 liesbet@woonwijzermeetjesland.be
 www.energiebesparenmeetjesland.be/ 

 groepsaankooptoestellen 

De dienstverlening wordt aangeboden door het project stroomcoaches van:

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
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30 dagen uitgedaagd!

UITDAGING 4: 
VOEDSELWINST

Doe deze maand mee aan 30 dagen voedselwinst. 
Probeer een maand lang je koo(p)(k)gedrag zo in te 
schatten dat zo weinig mogelijk voedsel in de vuilbak 
belandt. Hou alvast rekening met onderstaande tips.

1. Weet wat in je koelkast zit
Heb je een smartphone? Maak vooraf een foto van de 
inhoud van je koelkast. Wanneer je om boodschappen 
gaat, weet je exact wat je nog in huis hebt.
2. Kies de juiste koelkasttemperatuur
De beste koelkasttemperatuur is 4 graden Celsius. Veel 
koelkasten hebben een draaiknop met getallen om de 
temperatuur te regelen. 
3. Schep minder op
Je kan beter twee keer een beetje opscheppen dan 
één keer te veel, want de restjes in de pan kun je beter 
bewaren dan eten wat al op je bord ligt. 
4. Bewaar je restjes juist
Als je eten over hebt, zorg dan dat het snel afkoelt vóór 
je het in de koelkast zet. Je kan de pan bijvoorbeeld in 
koud water zetten. 
5. Maak een boodschappenlijstje
Een lijstje zorgt er voor dat je dingen niet vergeet maar 
ook dat je niet in de verleiding komt om dingen te kopen 
die je misschien niet zal opeten.
6. Laad je verse producten laatst in
Hoe langer bederfelijke producten buiten de koelkast 
zijn, hoe korter de houdbaarheid. Zorg dat je bij het 
winkelen je verse producten het laatst inlaadt en meteen 
in de koelkast legt bij het thuiskomen.

30 dagen uitgedaagd is een campagne van de Vlaamse 
Overheid. Via de website www.30dagen.be kan je je 
inschrijven om zes uitdagingen aan te gaan.

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

  www.30dagen.be

  www.maldegem.be/
 klimaatgezond-maldegem

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Maldegem zegt nee 
tegen honger

Maldegem schaart zich achter 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen voor een betere 
samenleving waaronder de strijd tegen honger.

Volkstuintje
Op de site van het woonzorgcentrum telen jaarlijks een 
twaalftal mensen onder begeleiding groenten en fruit.
Vers fruit en groenten
Het OCMW voorziet bij de bedeling van de Europese 
voedseloverschotten telkens een aanbod aan vers fruit 
en groenten voor de cliënten van de sociale superette. 
Kooklessen
Het OCMW organiseert kooklessen voor hun cliënten. 
De deelnemers maken onder begeleiding van de 
hobbykoks-vrijwilligers goedkope, gezonde en voedzame 
maaltijden klaar met seizoensproducten.
Aan tafel in 1-2-3 euro
Sinds kort kunnen cliënten van het OCMW ook 
deelnemen aan het project Aan tafel in 1-2-3 euro  
om budgetvriendelijke gerechten te maken.

Info
 050 72 89 51 | Noord-Zuiddienst
 noordzuiddienst@maldegem.be
 www.vvsg.be (>Internationaal)

 050 72 72 10 | OCMW Maldegem
 info@ocmwmaldegem.be
 www.ocmwmaldegem.be
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INZAMELINGEN OP RECYCLAGEPARK
TAXUSINZAMELING  
Breng je taxussnoeisel tussen 19 juni en 26 augustus naar 
het recyclagepark en draag zo je steentje bij in de strijd tegen 
kanker. Taxussnoeisel levert immers grondstof voor genees- 
middelen die ingezet worden in de strijd tegen kanker.

Enkel vers, éénjarig snoeisel
Frank, coördinator bij de inzamelfirma, vertelt hoe je taxus 
best kan binnenbrengen op het recyclagepark: “Breng het 
taxussnoeisel zo vers mogelijk naar het recyclagepark. 
Snoeisel mag liefst maximum 12 uur oud zijn. Het is ook 
van belang dat het enkel om éénjarig snoeisel gaat. Het 
moet ook droog zijn en mag niet vermengd raken met 
ander tuinafval of met steentjes of aarde. Het snoeisel 
wordt dagelijks vervoerd naar een drogerij waar het op 
kwaliteit wordt gecontroleerd en verhakseld. Nadien gaat 
het snoeisel voor driekwart dag de droger in en dan vindt 
een nieuwe kwaliteitscontrole plaats. Vervolgens wordt het 
snoeisel verscheept naar farmaceutische bedrijven”.

MEDISCH AFVAL VAN LANDBOUWBEDRIJVEN
De gemeenteraad besliste in 2015 om de inzameling van 
medisch afval afkomstig van landbouwbedrijven te regelen 
zodat dit op een correcte manier kan worden verwerkt.
Via het recyclagepark kunnen kunststoffen inzamelrecipiën- 
ten gekocht worden tegen een prijs van € 16. De uiteindelijke 
verwerkingsprijs van het medisch afval zit hierin al verwerkt! 
De betaling verloopt via bancontact op het recyclagepark.
Het gevulde vat (inhoud 50 liter of 12 kg) kan via de KGA-in-
zamelingen met de chemokar aan het recyclagepark worden 
afgegeven op de voorziene tijdstippen (zie ophaalkalender).

LANDBOUWFOLIE
Wat: gratis inzameling van veegschone landbouwfolie. 
Stretchfolie (wikkelfolie van gras- en hooipakken) wordt ook 
aanvaard indien ze aangeleverd wordt in speciale zakken. 
Wanneer: dinsdagnamiddag 8 augustus en  
woensdag 9 augustus 
Waar: terrein naast recyclagepark, Industrielaan  
in Maldegem. 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst
 050 71 94 02 | Recyclagepark
 milieudienst@maldegem.be
 www.maldegem.be/landbouwfolie 

Let op met uitheemse plant- en diersoorten

Bedreiging voor onze natuur
In onze natuur duiken steeds meer uitheemse soorten 
of 'exoten' op. Dat zijn planten of dieren die hier normaal 
niet thuishoren maar door allerlei oorzaken (aankoop, 
transport..) wel bij ons terechtkomen. Soorten die sterk 
woekeren en een bedreiging vormen voor de biodiversi- 
teit en onze gezondheid noemen we invasieve exoten, 
zoals o.a. de Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, 
Amerikaanse vogelkers, grote waternavel, parelveder- 
kruid, waterteunisbloem…

Bestrijden van invasieve exoten is vaak intensief en kos-
telijk specialistenwerk. Informeer je daarom goed voordat 
je planten of dieren koopt en zorg dat geen exoten in de 
vrije natuur terechtkomen. Heb je één van deze exoten 
gespot? Meld dit dan via www.waarnemingen.be/exoten.

Info
 050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur
 infrastructuur@maldegem.be
 www.natuurenbos.be 
 www.waarnemingen.be/exoten

In 2017 vindt de actie plaats in het IVM-werkingsgebied 
op de recyclageparken in Aalter, Assenede, Deinze, De 
Pinte, Eeklo, Evergem, Lovendegem, Maldegem (waar ook 
inwoners uit Knesselare welkom zijn), Merelbeke, Nazareth, 
Nevele, Sint-Laureins (waar inwoners van Kaprijke welkom 
zijn), Sint-Martens-Latem, Zomergem en Zulte.
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AUTODELEN IN HET MEETJESLAND
Bij autodelen maken meerdere personen om beurt 
gebruik van een wagen. Een auto staat gemiddeld 
23 uur per dag stil. Waarom kan die dan niet benut 
worden door anderen? Door een auto te delen deel je 
ook in de kosten. Autodelen is goedkoop, praktisch, 
sociaal én duurzaam! 

Autodelen in het Meetjesland zit in de lift: verscheidene 
gemeenten en diensten delen hun wagenpark en inwoners 
starten samen autodeelgroepen op. 

Ook meedoen?
Neem een kijkje op onze vraag-en-aanbod-kaart en voeg je 
gegevens toe. Op de vraag-en-aanbod-kaart vind je welke 
autodeelinitiatieven reeds in jouw buurt bestaan; wie een 
deelauto zoekt en wie zijn of haar auto wil delen. Via de kaart 
brengen we alle partijen bij elkaar om een autodeelgroep 
op te starten. Inschrijven kan bij Natuurpunt en Partners 
Meetjesland.

Info
 0473 68 85 95 | Secretariaat     

 Natuurpunt en Partners Meetjesland

 Stationsgebouw,  
 Koningin Astridplein 1, Eeklo

 info@autodelenmeetjesland.be
 http://autodelenmeetjesland.be/ 
 Facebook ‘Autodelen Meetjesland’

Autodelen
voor iedereen in het Meetjesland!

Voor wie? 
• Ik heb een auto maar  

gebruik hem niet vaak

• Ik wil de kosten van  
mijn auto verlagen  

• Ik kan af en toe een  
(tweede) auto gebruiken

• Ik overweeg om een  
(tweede) auto te kopen

• Ik wil eens met een  
ander type auto rijden

Autodelen? 
Meerdere personen maken om  
de beurt gebruik van een wagen

Autodelen is
Goedkoop

Praktisch 

Duurzaam 

Sociaal

www.autodelenmeetjesland.be
info@autodelenmeetjesland.be 
09 377 93 00
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  IK WIL MIJN AUTO DELEN 
Start een autodeelgroep op met je buren 
of deel het wagenpark van je organisatie.

  IK ZOEK EEN DEELAUTO
Gebruik de auto’s van je buren  

of maak gebruik van wagenparken.

Extra begeleiding nodig? Wij organiseren een autodeelparty of infosessie.

Veertien gemeenten samen voor een beter klimaat

MEETJESLAND KLIMAATGEZOND
Gemeente Maldegem zal de komende 
jaren samen met de dertien andere 
gemeenten in het Meetjesland, Veneco 
en de Provincie Oost-Vlaanderen 
werk maken van een Klimaatgezond 
Meetjesland. Na de ondertekening 
van het burgemeesterconvenant 
door Maldegem in 2016 en de start 
van het Maldegems Klimaatactieplan 
in 2016, werd op 19 mei 2017 het 
startschot gegeven voor een ambitieus 
regionaal klimaatproject ‘Meetjesland 
Klimaatgezond’. 

Door de krachten en middelen 
te bundelen kunnen de veertien 
gemeenten samen belangrijke 
schaalvoordelen realiseren. Zo 
kunnen we samen expertise 
opbouwen, klimaatacties uitwerken 
op intergemeentelijk niveau, werk 
maken van een breed draagvlak en 
alle inwoners en bedrijven, handelaars, 
verenigingen en landbouwers,… in onze 
regio betrekken bij de ambitie om van 
het Meetjesland een klimaatgezonde 
regio te maken. 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be
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Zomerregeling

AANGEPASTE ZITDAGEN 
SOCIAAL HUIS 

FPD – Federale Pensioendienst 
(werknemers)
Maandag 10 juli van 9.00 tot 11.00 uur.
Geen zitdag op maandag 14 augustus.

RSVZ - Rijksinstituut voor de Sociale 
Verzekering der Zelfstandigen
Geen zitdag op dinsdag 25 juli.
De eerstvolgende zitdag gaat door  
op dinsdag 22 augustus van 9.00 tot  
11.00 uur.

Volkshaard
Geen zitdag op woensdag 26 juli.
De eerstvolgende zitdag gaat door op 
woensdag 23 augustus van 9.00 tot 
11.00 uur.

MBV – Meetjeslandse 
Bouwmaatschappij voor 
Volkswoningen
Geen zitdag op woensdag 26 juli.
De eerstvolgende zitdag gaat door op 
woensdag 23 augustus van 9.00 tot 
11.00 uur.

Woonwijzer
Zaterdag 1 juli van 10.00 tot 12.00 uur, 
maandag 3 juli van 18.00 tot 20.00 uur 
en donderdag 6 en 13 juli van 9.00 tot 
12.00 uur
Geen zitdag op maandag 17 juli, 
donderdag 20 en 27 juli.
De eerstvolgende zitdag gaat door 
op zaterdag 5 augustus van 10.00 tot 
12.00 uur.

Notarieel Juridisch Dienstbetoon
Zaterdag 1 juli en zaterdag 5 augustus 
van 11.00 tot 12.00 uur.

Commissie Juridische Bijstand
Geen zitdag op dinsdag 11 juli.
De eerstvolgende zitdag gaat door 
op dinsdag 8 augustus van 10.00 tot 
12.00 uur.

FOD Sociale Zekerheid
Geen zitdag op vrijdag 14 juli.
De eerstvolgende zitdag gaat door 
op vrijdag 11 augustus van 9.00 tot 
11.00 uur. 

Sociaal Huis
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 11.30 uur. In de namiddag op 
afspraak.
Elke 1e en 3e maandag van de maand 
van 18.00 tot 20.00 uur. 
Elke 1e zaterdag van de maand van 
10.00 tot 12.00 uur.
Geen zitdag op maandag 17 juli.
Gesloten op dinsdag 11 juli, vrijdag  
21 juli en dinsdag 15 augustus.

Info
 0800 96 524 (gratis) |  

 LDC Oud St. Jozef

 Mevr. Courtmanslaan 92,  
 Maldegem

Fietsplezier voor iedereen

VZW DE VIERKLAVER
De Vierklaver streeft naar fietsplezier 
voor iedereen. De organisatie stelt 
vier fietsen (rolstoelfiets, duofiets, 
driewieltandem, kuipfiets) ter 
beschikking. Je kan al een fiets huren 
voor € 10 per dagdeel.

Heb je interesse of wil je meer weten?
Neem dan contact op met De Vierklaver.

Info
 050 72 86 53|  

 Vzw De Vierklaver Adegem 
 fietsverhuur@de-vierklaver.be

 Lenen 7, Adegem
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do 1/06 tot en met vrij 1/09
De Maldegemse zoektocht – 
familiale fiets- en  
fotozoektocht
Meer info: Kom Op Team Maldegem,  
0486 68 81 15, www.komopmaldegem.be
 

do 24/06 tot  
en met zo 3/09

Fietszoektocht (38 km)
Start en aankomst: Maldegem centrum
Meer info: Feestcomité Kruipuit,  
0485 53 91 77

zomervakantie 
Activiteiten jeugd 
vrijetijdsdiensten
Er zijn nog een aantal plaatsen vrij!
Meer info en reserveren:  
www.maldegem.be/webshop

za 1/07/17
Al onder de Rock 
Van Maldegem 

zo 2/07/17, 6/08/17
Natuur- en landschapswande-
ling  in en rond het Maldegem-
veld en het Drongengoed 
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Krakeelparking,  
Drongengoedweg, Ursel
Meer info:  Natuurpunt Maldegem-Knesselare, 
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be

van 3/07/17 tot 25/08/17
Speelpleinwerking Adegem
Van 13.30 tot 17.00 uur
Waar: Zandakkers 16, Adegem 
Meer info: www.maldegem.be/webshop
 

van 3/07/2017 
tot 25/08/17

Speelpleinwerking Kleit
Van 13.30 tot 17.00 uur
Waar:  Kleitkalseide 107, Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/webshop

van 3/07/17 tot 20/07/17 
en van 31/07/17 tot 
18/08/17

Speelplein Oranje Maldegem
Van 8.00 tot 17.00 uur. Vrij te kiezen voor 
halve of volledige dag.
Waar: Jeugdlokalen de Piramiden,  
Gidsenlaan, Maldegem

van 3/07/17 tot 20/07/17
(Behalve op 10/07  
en 17/07)

Uitzending Tour De France
Waar en meer info: lokaal diensten- 
centrum  Oud St. Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be

ma 3/07/17 en ma 7/08/17
Schaaknamiddag
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info:  
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef 
 

ma 3/07/17  
en woe 5/07/17 

Tabletlessen
Van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.30  
tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum  
Oud St. Jozef
 

woe 5/07/17 
CC DHP - Jeugdfilm Vaiana
Zie pag 26.

do 6/07/17
Muzikale bingo
Om 14.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef i.s.m. Samana Maldegem
 

vrij 7/07/17
Ruilbeurs van champagne- 
capsules
Van 13.00 tot 18.00 uur
Waar: Cafetaria sporthal De Berken,  
Kleitkalseide 109, Maldegem
Meer info: Maldocaps
 

van 7/07/17 tot 11/07/17 
Adegem Kermis
Meer info: www.adegem.net/feestcomite

vrij 7/07/17 
Concert in het park - Waar is 
Ken? en Slippery People
Zie pag 26.
 

van 8/07/17 tot 15/07/17
Train Mania
Waar: Stoomcentrum Maldegem
Meer info: www.stoomcentrum.be/nieuws/
train-mania

zo 9/07/17
Rommelmarkt 
Van 5.00 tot 18.00 uur
Waar: Maldegem centrum
Meer info: Spaarkas Twit peird,  
willy.baert1@telenet.be

zo 9/07/17
Skate Event
Zie pag. 16

ma 10/07/17, 14/08/17
Pc-dokters
Van 14.30 tot 17.00 uur
Waar en meer info:  
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
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ma 17/07/17, 21/08/17
Bingo
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum  
Oud St. Jozef
 

di 18/07/17
Kaartbingo
Om 14.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef i.s.m. Vief Maldegem
 

woe 19/07/17, 16/08/17
Workshop ‘Werken 
met gemengde technieken’
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

van 21/07/17 tot 25/07/17
Kleit Kermis
Meer info: http://feestcomitekleit.be/ 
programma.html
 

ma 24/07/17
Filmnamiddag  
‘Away from her’
Om 14.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

za 29/07/17 
Memorial Van Rie
Start: 14.30 uur
Waar: Bloemestraat 36/D, Maldegem
Meer info: www.wtcmaldegemvzw.be

 za 29/07/17
Beheermoment in het  
Maldegemveld
Van 9.00 tot 13.00 uur
Waar: loods Natuurpunt, Urselweg 81/B, 
Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-Knesselare, 
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be
 

vrij 4/08/17
Zangnamiddag
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

woe 16/08/17 
Jeugdfilm De GVR
Zie pag. 26
 

zo 20/08/17 
Paracycling G-wielrennen en 
Meetjeslands Cycling Kampi-
oenschap voor Recreanten
Meer info: www.ffcwp.be
 

zo 20/08/17 
Fietssneukeltoer  
Om 14.00 uur
Waar: Dorp 56, Adegem
Meer info:  www.termoerevzw.be
 

ma 21/08/17
Thuis voor een beeld  
zomertoer Radio 2
Van 6.00 tot 13.00 uur
Waar: Sint-Annapark 
Meer info: luister naar Radio 2 tijdens de 
zomer! www.radio2.be 

zo 27/08/17
Genieten van Maldegem
Zie pag. 15
 

ma 28/08/17 en do 
31/08/17

Pc-lessen
Van 9.30 tot 12.00 uur en 13.30 tot 
16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

ma 28/08/17
Filmnamiddag  
“Allez Eddy”
Om 14.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

di 29/08/17 
Pasar Zomert in Maldegem
Van 19.15 tot  21.15 uur
Waar: Café Het Eerste Huis, Maldegem
Meer info: www.pasar.be 

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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UiTTIP

Genieten van 
Maldegem!

Zondag 27 augustus | Sint-Annapark
Wandelen /  Fietsen

Speeltuin / Springkasteel / Schmink
Beachvolleybaltornooi

Smullen onderweg / Koffie in ‘t park / Volks BBQ 
Luigi Catalone / Urkie Purkie / the Blikken Dozen Band

The Craft / The Amazing Flowers

 www.maldegem.be/genieten 
#GenietenvanMaldegem 

Genieten van Maldegem: 27 augustus
Zondag 27 augustus 2017 kan je opnieuw genieten van uitgestippelde fiets- en wandelroutes die je de 
mooiste hoekjes van het landelijke Maldegem tonen. 

PROGRAMMA

Ontdekken
Wandelen / Fietsen (€ 3 p.p.)
NIEUW! Alle wandel- en fietsroutes starten in het Sint-
Annapark.
NIEUW! Inschrijven in de tent aan de jeugdlokalen de 
Piramiden.

Smullen
NIEUW! Dit jaar smullen we onderweg. We stippelden 
een route uit met verschillende horecatips waar je 
naar keuze kan stoppen. De hapjes en drankjes bij de 
deelnemende horecazaken zijn niet inbegrepen in de 
deelnameprijs.
NIEUW in Sint- Annapark 
14.00 uur: ‘Koffie in ’t Park' met dessertbuffet 
(inschrijven niet nodig)
17:00 uur: broodjes met gegrilde ham (inschrijven niet 
nodig)
17.00 uur: grote volksBBQ (€ 7 of € 15). Inschrijven 
vóór 22 augustus via www.maldegem.be/volksbbq of 
UiTloket in het gemeentehuis.

Beleven
Speeltuin / Springkastelen / Schmink / Kindershow 
Urkie Purkie
NIEUW! Dit jaar kan je tussen 13.00 en 17.00 uur 
deelnemen aan een recreatief beachvolleybal tornooi. 
Inschrijven tot uiterlijk 20 augustus via 
bieke.moerman@maldegem.be of tel. 050 72 89 70.

Genieten
Optredens in de tent vanaf 14.00 uur 
Luigi Catalano / Kindershow Urkie Purkie /  
The Blik Dooze Band / The Craft / The Amazing Flowers

Info
 050 72 89 59 | Evenementen
 www.maldegem.be/genieten

Start in Landschapspark Drongengoed

Op de fiets door de Meetjeslandse Bossen
Zomerweer, fietsweer! Spring op je stalen ros en ontdek ‘fietsknooppuntengewijs’ de 
Meetjeslandse Bossen vanuit het Landschapspark Drongengoed. Je zal ongetwijfeld 
verrast zijn door de mooie plekjes in je eigen ‘achtertuin! De totale fietsroute bedraagt 
58 km, maar wie wil kan de korte versie van 42 km fietsen. Je vindt de fietsroute online via 
www.drongengoed.be of op papier aan het UiTloket in het gemeentehuis. Deze route werd 
uitgestippeld door Natuurpunt en Partners Meetjesland – www.meetjeslandsegordel.be.

Sinds kort is Landschapspark Drongengoed ook actief op Facebook en 
Instagram. Post het mooiste beeld van je fietstocht met #drongengoed!
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www.uitinhetmeetjesland.be 
in een nieuw kleedje
Op de vernieuwde website www.uitinhetmeetjesland.be,  
dé vrijetijdsagenda van jouw regio, kan je heel 
makkelijk leuke activiteiten in je buurt vinden, of 
het nu op je computer, smartphone of tablet is! Zo 
kan je bijvoorbeeld zoeken aan de hand van diverse 
categorieën of leeftijdsgroepen en zijn ook de gratis 
activiteiten in één klik beschikbaar. Bovendien staan de 
leukste evenementen in de kijker op de homepagina 
en lees je nog meer niet te missen UiTtips in de 
maandelijkse nieuwsbrief. 

Info
 COMEET | 09 373 75 96
  uitinhetmeetjesland@comeet.be
 www.uitinhetmeetjesland.be

Maldegems Skate Event
Wanneer
Zondag 9 juli 2017 van 14.00 tot 17.00 uur
Waar
Skateterrein aan CC Den Hoogen Pad
Activiteiten
Contests | Demo’s | DJ | Live music
Om 18.00 uur kan je frietjes eten. Bestellingen kunnen 
de dag zelf doorgegeven worden tot 17.00 uur.  

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst
  jeugddienst@maldegem.be

 Marktstraat 7, Maldegem
 www.maldegem.be/jeugd 

Opendeurdag 
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Op zondag 3 september 2017 van 14.00 uur tot 18.00 uur 
kan je kennis maken met het lokaal dienstencentrum. 
Aan de hand van verschillende activiteiten wordt het 
dienstencentrum die dag aan je voorgesteld. 
Noteer de datum alvast in je agenda! Meer info lees je in 
het volgende infomagazine. 

Info
 050 40 39 22 | LCD Oud. St. Jozef
 centrumleider@ocmwmaldegem.be

 Mevrouw Courtmanslaan 92, 
 Maldegem

  www.ocmwmaldegem.be/ldc-oud-st.-jozef
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Meer rijcomfort en verkeersveiligheid

Gemeente pakt onderhoud wegen, 
fietspaden en signalisatie nog beter aan 
De Dienst Infrastructuur legt zich komende maanden 
toe op het vernieuwen van oude of het aanbrengen 
van nieuwe belijning én op het ingieten van wegen 
en fietspaden met asfalt. Volgehouden inspanning op 
deze vlakken verhoogt niet alleen het rijcomfort en de 
veiligheid maar laat op termijn ook de investeringslast 
voor het onderhoud van wegen dalen. Wanneer de 
weersomstandigheden het toelaten, willen we deze 
werken nog veel meer dan vroeger, structureel en goed 
voorbereid opnemen in de planning.
 

Zelf wegen en fietspaden herstellen
De gemeente beschikt over een smeltketel die 
asfalt vloeibaar maakt om daarmee spleten tussen 
betonplaten of scheuren in asfaltwegen op te vullen. 
Zo bekom je een veiliger en comfortabeler rijweg  of 
fietspad. Een groepje arbeiders volgde een opleiding; 
de technisch medewerker stelde na inspectie van 
het terrein en op basis van meldingen van inwoners 
een interventielijst op;  de dienst dispatch plande 
de werkzaamheden in het rooster en de arbeiders 
gingen begin juni aan de slag op rustige buitenwegen. 
Stelselmatig worden ook drukkere punten aangepakt. 

Wegmarkeringen 
Sinds enkele maanden pakt een vaste signalisatieploeg 
van de Dienst Infrastructuur verkeersborden en 
wegmarkeringen aan. In overleg met de Dienst Mobiliteit 
worden hun opdrachten afgetoetst aan de wegcode. 
Ze  werken op basis van een lijst die naast meldingen 
ook eigen gemeentelijke projecten en onderhoud 
van bestaande markeringen bevat. Ze bevorderen de 
duidelijkheid en dus de verkeersveiligheid. Misschien zag 
je hen de voorbije weken al aan het werk? De komende 
maanden doen ze alle leefkernen aan.

Mogen wij jullie begrip vragen als één van onze ploegen 
hinder oplevert? Geduld of een kwinkslag werken mee 
aan veiligheid!

Meldingen in verband met wegen, wegmarkeringen 
en signalisatie kan je steeds doorgeven aan de Dienst 
Infrastructuur.  

Info
 050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur
 Bloemestraat 45, Maldegem
 infrastructuur@maldegem.be
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Tips en deskundig advies

Bescherm je woning tegen inbraken
De zomer staat voor de deur en velen ruilen hun 
woning tijdelijk in voor een vakantielocatie. Het 
ideale moment voor inbrekers om toe te slaan…  
Hou rekening met onderstaande tips om je woning 
te beveiligen of vraag de politie om een oogje in het 
zeil te houden.

Tips om je woning te beveiligen 
• Vergrendel ramen en deuren tijdens je afwezigheid.
• Hou er een degelijk sleutelbeheer op na. Weet wie 

sleutels heeft van jouw woning.
• Geef je woning een bewoonde indruk. Laat je 

brievenbus legen, laat je rolluiken op en neer, laat je 
tuin onderhouden. Zorg voor licht via tijdschakelaars.

• Etaleer je waardevolle voorwerpen niet.
• Laat geen hulpmiddelen voor potentiële inbrekers 

(ladder, gereedschap,…) liggen.
• Merk en registreer (foto's, lijst,…) je waardevolle 

voorwerpen.
• Berg waardevolle goederen zoals juwelen en geld op 

in een kluis of bij de bank.
• Vraag afwezigheidstoezicht aan.

Deskundig advies
Wil je meer advies om je woning te beveiligen? Maak 
dan een afspraak met de diefstalpreventieadviseur. Dit 
is een deskundige politieambtenaar die kosteloos en 

objectief advies geeft over de preventie van inbraak in 
jouw woning. 

Afwezigheidstoezicht
Wanneer je op reis gaat of je even afwezig bent, kan 
je ook toezicht van je woning aanvragen bij de politie. 
Vraag dit minimum een week vóór je vertrek aan. Tijdens 
je afwezigheid komt elke dag een interventieploeg 
langs en ook de wijkinspecteur houdt een extra oogje 
in het zeil. Na je terugkomst krijg je toelichting over de 
uitgevoerde controles.

Verdachte handelingen? Bel 101
Zie je verdachte handelingen, personen of voertuigen? 
Bel dan onmiddellijk 101. Een interventieploeg komt 
snel ter plaatse. Noteer zoveel mogelijk gegevens zoals: 
merk/type/kleur en nummerplaat van het voertuig, een 
beschrijving van de personen… 

Info
 050 72 71 70 | Politie Maldegem dienst preventie 
 Industrielaan 10, Maldegem
 pz.maldegem@police.belgium.eu
 www.politiemaldegem.be 
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Schrijf  je meteen in!

BE-Alert: meteen verwittigd 
bij een noodsituatie

Een grote brand, een overstroming of een 
stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in  
Maldegem, willen we jou graag snel verwittigen. 
Daarom kan onze gemeente vanaf nu gebruik maken 
van BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op  
de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail 
of telefoon.

Wat is BE-Alert? 
BE-Alert is een alarmeringssysteem dat jou verwittigt 
bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kan een 
burgemeester, gouverneur of de Minister van 
Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen 
waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen 
inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen 
krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand. 
Je kan een BE-Alertbericht krijgen via sms, telefoon of 
e-mail. 

Onze gemeente beschikt vanaf 
nu ook over BE-Alert.

Hoe schrijf ik me in?
Registreer je op www.be-alert.be. Zo word je op de 
hoogte gehouden als er iets gebeurt bij je thuis. Wil 
je ook verwittigd worden bij een noodsituatie op het 
werk of bij jouw familie? Je kan meerdere adressen 
registreren. 
Bij een grote noodsituatie, kan ook een bericht worden 
uitgestuurd op basis van locatie. Iedereen die fysiek 
aanwezig is in die zone krijgt dan een sms. Dit systeem is 
uniek in België. Zo kan je dus ook verwittigd worden als 
je bijvoorbeeld een uitstap in een andere regio maakt.
 
Ik heb geen smartphone. Kan ik me ook inschrijven? 
BE-Alert kan een bericht versturen via verschillende 
kanalen. Je kan verwittigd worden via sms, e-mail of via 
een gesproken bericht op een vaste telefoonlijn. Je hoeft 
dus geen smartphone te hebben.

Is BE-Alert gratis? 
Ja. Je kan je volledig gratis registreren via www.be-alert.be. 

Wat moet ik doen als ik een berichtje van BE-Alert 
ontvang? 
Je volgt de aanbevelingen uit het bericht op. Bij een 
brand zal je bijvoorbeeld gevraagd worden om naar 
binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten. Doe dit 
zo snel mogelijk. 

Info
 050 72 89 72 | Dienst Communicatie
 communicatie@maldegem.be 
 www.be-alert.be

METEEN VERWITTIGD BĲ  
EEN NOODSITUATIE? 

REGISTREER JE VIA 
WWW.BE-ALERT.BE

Q16-2569_KANS_crisis_campagne_BE ALERT_Affiche_A4_02.indd   3 03/05/2017   16:06
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UIT DE 
GEMEENTERAAD  
VAN 30 MEI 2017
VASTSTELLING JAARREKENING 2016 GEMEENTE 
MALDEGEM
De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2016 van de 
gemeente vast met een gecumuleerd budgettair resultaat 
van € 7 785 289,25 (voor aftrek van de bestemde gelden) en 
een resultaat op kasbasis van € 7 308 933,76 (na aftrek van 
bestemde gelden).
Tevens wordt de jaarrekening 2016 vastgesteld met een 
positief boekhoudkundig resultaat van € 4 842 045,97 en 
een balanstotaal van € 83 521 465,70.

PATRIMONIUM - VERKOOP OUDE RIJKSWACHTKAZERNE, 
GELEGEN TE MALDEGEM, BRUGSE STEENWEG, 
183E - DEFINITIEVE BESLISSING EN GOEDKEURING 
ONTWERPAKTE
• De gemeenteraad besliste op 28 april 2016 principieel om 

een deel van het perceel met opstaand gebouw, gekend 
als de oude rijkswachtkazerne met een oppervlakte van  
1 920 m² te verkopen.

• In de zitting van 22 september 2016 werd definitief beslist 
tot verkoop van het perceel met opstaand gebouw, 
gekend als de oude rijkswachtkazerne. De gemeenteraad 
aanvaardde het bod, ingediend door AZ Zeno uit Knokke-
Heist ten bedrage van € 534 000.

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte betreffende deze 
verkoop goed.

PATRIMONIUM - AANKOOP PERCEEL TUIN GELEGEN 
ACHTER WESTEINDESTRAAT 13: DEFINITIEVE BESLISSING 
EN GOEDKEURING ONTWERPAKTE*
• De gemeenteraad besliste op 23 februari 2017 principieel 

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

• In de ontwerpakte is een erfdienstbaarheid van over- 
en doorgang voorzien over een breedte van 3 meter 
in het voordeel van het aanpalend eigendom van de 
verkoopster, thans op het kadaster gekend onder sectie H, 
resterend deel van nummer 1200/G P0000 (heersend erf).

• Verder wordt bepaald dat een nieuw op te richten 
ommuring door het gemeentebestuur zal worden 
geplaatst op de scheidingsgrens. 

• De verkoopprijs werd in overleg met de eigenaars 
vastgelegd op € 130 000. 

• Het perceel is strategisch gelegen, aansluitend aan 
het gemeentelijk patrimonium en daarom nuttig voor 
toekomstige ontwikkelingen. 

De gemeenteraad beslist definitief om over te gaan tot de 
aankoop van het perceel tuin, gelegen te Maldegem achter de 
woning Westeindestraat 13 en keurt de ontwerpakte goed.

PATRIMONIUM - CONCESSIE STANDPLAATS FRITUUR 
MARKT - VASTSTELLING VOORWAARDEN*
• Op 23 maart 2005 werd door de gemeenteraad een 

beslissing genomen inzake het privatief in gebruik nemen 
van het openbaar domein door frituren.

• Op 30 juni loopt de concessie voor de frituur op de markt 
af en de huidige uitbaatster wenst de uitbating van de 
frituur te beëindigen.

De gemeenteraad gaat akkoord met het instellen van een 
concessie betreffende de tijdelijke in gebruik name van het 
openbaar domein voor een standplaats voor een mobiele 
frituur op het marktplein te Maldegem, overeenkomstig de 
voorwaarden van de concessieovereenkomst.

POLITIEREGLEMENT HOUDENDE DE INVOER VAN 
EEN OVERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS IN DE 
KATSWEG*
• Op 4 november 1998 werd door de gemeenteraad het 

politiereglement oversteekplaats voor voetgangers in de 
Katsweg vastgesteld.

• Op 29 februari 2012 werd het politiereglement 
betreffende oversteekplaatsen voor voetgangers in de 
Katsweg - Parklaan - Begijnhoflaan vastgesteld.

• Om de veiligheid van de schoolkinderen te verhogen, 
werd een oversteekplaats voor voetgangers aan de 
verschillende uitgangen van de school voorzien. Aan 
de uitgang ter hoogte van het kruispunt Begijnhoflaan - 
Katsweg is nog geen oversteek voor voetgangers voorzien.

• De dienst mobiliteit heeft de situatie ter plaatse bekeken 
en merkt op dat het verkeer in de Katsweg geen voorrang 
dient te verlenen aan de kinderen die op deze plaats 
oversteken en het inzetten van een gemachtigd opzichter 
op deze locatie is in strijd te met de wegcode.

• Om uniformiteit te creëren in de schoolomgeving en 
om de veiligheid van de kinderen te garanderen, is het 
aangewezen om op deze locatie een oversteekplaats voor 
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voetgangers te voorzien, wat bevorderlijk zal zijn voor de 
verkeersveiligheid in de schoolomgeving. 

De gemeenteraad keurt het reglement houdende de invoer 
van een oversteekplaats voor voetgangers in de Katsweg ter 
hoogte van de woning met huisnummer 30 en ter hoogte 
van de in- en uitgang van de school 'De Driesprong' goed.

GECOÖRDINEERD POLITIEREGLEMENT TOT 
INVOER PARKEERPLAATSEN VAN KORTE DUUR OP 
GEMEENTEWEGEN
• De gemeenteraad stelde op 26 mei 2016 het 

gecoördineerd politiereglement tot invoer van 
parkeerplaatsen van korte duur op gemeentewegen vast.

• Naar aanleiding van de besparingsmaatregelen van De 
Lijn, wordt de voormalige busstrook ter hoogte van Bonne 
Shoe aan de markt niet meer bediend. Op de strook werd 
een laad- en loszone gecreëerd en 1 parkeerplaats. 

• Gezien de parkeerplaats in de omgeving van een bank 
en een supermarkt ligt, is het aangewezen zijn om deze 
parkeerplaats in te richten als een parkeerplaats van 
korte duur. Op die manier wordt het rotatie-parkeren 
aangemoedigd. 

De gemeenteraad keurt het gewijzigd reglement houdende 
de invoer van parkeerplaatsen van korte duur op 
gemeentewegen goed.

POLITIEREGLEMENT HOUDENDE DE INVOER VAN HET 
PARKEREN OP DE VERHOOGDE BERM EN DE INVOER VAN 
EEN PARKEERVERBOD IN ZWARTE ZUSTERSLAAN*
• Op 1 juni 1994 werd het politiereglement betreffende de 

blauwe zone vastgesteld.
• Het gecoördineerd politiereglement betreffende de 

afbakening van de bebouwde kommen in Maldegem werd 
vastgesteld door de gemeenteraad op 27 november 2014

• Uit onderzoek is gebleken dat het parkeren in de Zwarte 
Zusterslaan problematisch is en vaak niet volgens de 
wegcode gebeurt. 

• Omwille van die reden vinden de leden van de verkeerscel 
het aangewezen om ter hoogte van het kruispunt 
Kanunnik Andrieslaan - Zwarte Zusterslaan, aan de zijde 
van de school ook 5 meter gele arcering aan te brengen.

De gemeenteraad gaat akkoord met het reglement 
houdende de invoer van het parkeren op de verhoogde 
berm en de invoer van een parkeerverbod in de Zwarte 
Zusterslaan. In de Zwarte Zusterslaan, aan de zijde van de 
even huisnummers: vanaf 5 meter van het kruispunt Zwarte 
Zusterslaan - Kanunnik Andrieslaan tot aan de oprit gelegen 

voor de woning nr. 4, is het toegelaten om te parkeren op de 
verhoogde berm. Aan de zijde van de even huisnummers: 5 
meter vanaf het kruispunt met de Kanunnik Andrieslaan en 
aan de zijde van de oneven huisnummers: 5 meter vanaf het 
kruispunt met de Kanunnik Andrieslaan, is het verboden te 
parkeren.

IMEWO - ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING 
AGENDAPUNTEN.*
• De algemene vergadering van Imewo wordt 

georganiseerd op 19 juni 2017 in de Versluys Arena te 
Oostende.

• De gemeente Maldegem neemt voor de activiteit 
distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de 
opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale 
Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-
Vlaanderen. 

De gemeenteraad beslist o.m. om op dit ogenblik nog 
geen keuze te maken inzake de uitbreiding van de 
aansluiting van de gemeente tot de activiteit warmte bij de 
opdrachthoudende vereniging Imewo, maar er wordt wel 
goedkeuring gehecht aan de voorgestelde statutenwijzigingen 
van de opdrachthoudende vereniging Imewo.

PATRIMONIUM - OVERNAME VOETPAD OUDE 
AARDENBURGSE WEG - GOEDKEURING AKTE*
• Op 26 mei 1967 keurde de gemeenteraad het rooilijnplan 

van een deel van buurtweg nr. 6 Oude Aardenburgse Weg 
- verlenging Gidsenlaan, goed.

• Op 27 mei 2014 keurde de gemeenteraad de kosteloze 
overname van het voetpad ter hoogte van Oude 
Aardenburgse Weg 11 – 15, met een kadastrale 
oppervlakte van 54 m², goed.

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte betreffende de 
gratis grondafstand goed.

PATRIMONIUM - VERKOOP PERCEELTJE RESTGROND 
OUDE MOLENWEG - PRINCIPIËLE BESLISSING.*
• De gemeenteraad besliste op 8 september 1976 en 5 

oktober 1977, over te gaan tot de aankoop in der minne 
van 28,70 m² grond ter hoogte van het kruispunt Oude 
Molenweg - Oude Gentweg, ter verbetering van het 
kruispunt van beide wegen.

• Tijdens de aanleg door het Ministerie van Verkeer van de 
verbinding N49 Expressweg - N 44 Aalterbaan doorheen 
Maldegem begin de jaren 1980, werd de Oude Gentweg 
even voorbij het kruispunt met de Oude Molenweg, 
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onderbroken voor autoverkeer. Daardoor verminderde 
het autoverkeer ter hoogte van het kruispunt en werd 
de verbreding dus nooit in de verharding van de Oude 
Molenweg opgenomen.

• Het driehoekig reststukje werd door de gemeente verhard 
met steenslag en wordt door de omwonenden gebruikt 
als een extra parkeerplaats.

• De aangelande eigenaars dienden nu een aanvraag in 
bij het gemeentebestuur, om het driehoekig perceeltje 
over te kopen en terug bij het aanpalende perceel te 
voegen. Er werd hiervoor een netto aankooprijs van € 
3000 overeengekomen, mits de verkoopakte zou worden 
verleden door de burgemeester.

De gemeenteraad gaat akkoord met de desaffectatie uit het 
openbare domein van het driehoekig restperceel van 20 m² 
ter hoogte van Oude Molenweg 21 en met de verkoop ervan 
aan de aanpalende eigenaars voor een totaal geraamde 
kostprijs (excl. akte- en administratiekosten) van € 3000.

SUBSIDIEREGLEMENT KEURING RIOLERING – WIJZIGING*
• De gemeenteraad stelde op 15 december 2016 

het subsidiereglement op de keuring van privé 
rioleringsstelsels vast.

• Door de bepalingen in het huidig reglement kunnen 
bepaalde eigenaren van woningen, waarbij de afkoppeling 
op het rioleringsstelsel goed is uitgevoerd langs het SPAM 
project 4 Kleitkalseide-Lievevrouwedreef, geen subsidie 
verkrijgen. Dit vooral omdat de keuringen voor 1 januari 
2017 werden uitgevoerd en omdat de indieningsperiode 
van de subsidie aanvraag te kort is.

• Opdat alle bewoners langs het SPAM 4 project 
Kleitkalseide, Lievevrouwedreef gelijk worden behandeld, 
is het wenselijk om de indieningsperiode niet te beperken. 

• Het is tevens wenselijk om de indieningsperiode voor 
alle toekomstige SPAM projecten te verhogen naar 6 
maanden zodat de eigenaren meer tijd krijgen om de 
aanvraag tot subsidie in te dienen.

De gemeenteraad stelt het gewijzigd subsidiereglement op 
de keuring van privé-rioleringsstelsels vast.

VERDER NAM DE GEMEENTERAAD ONDERSTAANDE 
BESLISSINGEN:
• De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2016 van het 

AGB goed. 
• De gemeenteraad neemt kennis van het rapport 2016 van 

de financieel beheerder.

• De gemeenteraad keurt het gewijzigd reglement 
houdende de invoer van een parkeerplaats voor personen 
met een beperking goed.*

• De gemeenteraad duidt raadslid Maarten Bekaert (N-VA) 
aan als vertegenwoordiger en raadslid Peter Van Hecke 
(N-VA) als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente Maldegem en van de Lokale Politie Maldegem 
voor de gewone algemene jaarvergadering van Ethias op 
maandag, 19 juni 2017.*

• De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene 
vergadering van IVM van 14 juni 2017 en de afzonderlijke 
agendapunten die dit vereisen, goed.*

• De gemeenteraad gaat akkoord met de aanpassing van 
artikel 9 van de statuten van het AGB betreffende het 
beperken van het bijeenroepen van de Raad van Bestuur 
tot 4 maal per jaar.*

• De personeelsleden Yvan Bonte, Franky Vandycke, Cedric 
Depuydt en Sofie Willems worden vanaf 1 juni 2017 
aangeduid als gemeentelijk omgevingsambtenaar.* 

Ter info 
De volgende gemeenteraadszittingen gaan door 
op donderdag 29 juni en donderdag 28 september 
2017. De agenda zal 7 dagen voorafgaand aan de zit-
ting, bekend gemaakt worden op de gemeentelijke 
website: www.maldegem.be/gemeenteraad.
De gemeenteraadszittingen gaan steeds door om 
19.30 uur in ‘zaal Maldegem’ op de derde verdieping 
in het gemeentehuis, Marktstraat 7. 
U bent van harte welkom bij de openbare zitting. 
Het volledige verslag van de vorige gemeenteraad 
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 of diende de 
gemeenteraad niet te stemmen omdat enkel kennis 
genomen werd van het punt.
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MALDEGEM 
21 JULIVIERING 2017

DONDERDAG 6 JULI
PETANQUETORNOOI

 Van 14.00 tot 18.00 uur    

 LDC Oud St. Jozef – trofeeën voor winnende ploeg

ZATERDAG 8 JULI
GAAIBOLLING

 Van 17.00 tot 21.30 uur

 ‘t Kloefke – trofeeën voor mannen-vrouwen-jeugd 

ZONDAG 9 JULI 
GAAIBOLLING

 Van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 20.00 uur

 ‘t Kloefke – trofeeën voor mannen-vrouwen-jeugd 

MAANDAG 17 JULI
CURVEBOWLTORNOOI

 14.00 uur

 Sporthal MEOS – trofee voor winnende ploeg

VRIJDAG 21 JULI
VINKENZETTING

 9.00 uur 

 De Bezemzangers in lokaal "Salastraete", Urselweg 47

 Ons genoegen in lokaal "’t Spaanderken", Spanjaardshoek

EUCHARISTIEVIERING - 
 10.30 uur 

 St. Barbarakerk

APERITIEFCONCERT MET NUT EN VERMAAK
 11.30 uur   

 Gemeentehuis

FIETSTOCHT (GEVOLGD DOOR BBQ)
 13.30 uur

 start aan het gemeentehuis tussen 13.30 en 14.15 uur

 Einde aan CC Den Hoogen Pad met BBQ
 40 km met 2 stops    
 Voorinschrijving: Secretariaat Burgemeester  

van 3 t.e.m. 17 juli
 € 20 per persoon (kinderen - 12 jaar € 10) 
 enkel fietstocht: € 6 

MAANDAG 24 JULI
KLEITSE KERMISJOGGING

 16.00 tot 18.30 uur   

 Inschrijvingen sporthal “De Berken” in Kleit  
 m.m.v. Sportdienst Maldegem

 www.feestcomitekleit.be

Info
 050 72 89 54 | 21-Julicomité  

 i.s.m. Gemeentebestuur Maldegem

 secretariaat.burgemeester@maldegem.be

 Marktstraat 7, Maldegem
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Meetjesland Reuzenland

Reuzen in Maldegem
In België zijn er vandaag naar schatting nog zo’n 1500 
reuzen. Met Meetjesland Reuzenland wil COMEET 
(CultuurOverleg MEETjesland) de Meetjeslandse reuzen 
en het reuzenerfgoed in de kijker zetten.  
Zo worden bestaande, maar ook verdwenen reuzen 
geregistreerd en onder de aandacht gebracht via 
diverse acties. Veel reuzen bestaan niet meer of zijn 
niet meer actief omdat er geen organisatie, vereniging 
of vrijwilliger meer is die zorg draagt voor hen.

Maldegemse reuzen
Vandaag zijn er in het Meetjesland nog wel 40 actieve 
reuzen. Maar wist je dat er vroeger veel meer reuzen 
waren in het Meetjesland? Vermoedelijk waren er wel 
meer dan 100 reuzen. 
In Maldegem is er nog slechts één actieve reus, namelijk 
die van Keizer Frank (gebouwd op initiatief van Keizer 
Carnaval Maldegem Frank Willems I naar aanleiding 
van 2 x 11 jaar Carnaval Maldegem in 1988, reus wordt 
beheerd door Carnavalsvereniging ’t Folkloorken uit 
Adegem). Dat was vroeger wel anders. Een overzicht: 

• Pol den Artiest 
- in goede staat
- naar de beeltenis van Pol Verheylezoon
- gebouwd naar aanleiding van de sagen en 

legendenstoet in 1988
- wordt beheerd door de Reuzengilde uit Wingene

• Karel van den hoek 
- enkel hoofd nog intact, gemaakt door Pol 

Verheylezoon 
- naar de beeltenis van volksfiguur Naard Van 

den Bussche, overgrootvader van de huidige 
burgemeester

• Dees Brame †
- reus van de Donkse Klopperdansers
- naar de beeltenis van Peet Cabooter ook wel gekend 

als Dees Brame

• Mijnheerken van Maldeghem †
- naar de beeltenis van ridder Salomon

• Seppe en Miete †
- naar de beeltenis van slager Jozef Schoors en 

slagersvrouw Maria Sesselle 
- gemaakt met het oog op de opening van drie nieuwe 

wegen in Adegem in 1972: de Waleweg , de Oude 
Weg en de Striepe

• Reus van den Akker †
- zou de eerste reus in Maldegem zijn geweest
- stelt Mijnheerken van Maldegem voor uitgedost als 

jager met jachtwambuis en kruisboog, met goud 
bestikt en schouderkraag der edelen voorzien van 
zijn zwaard en het Maldegemse wapen op de borst.

- gemaakt door het Feestcomiteit Akkers ter 
gelegenheid van Akkers kermis 1960

Seppe en Miete

Mijnheerken van Maldeghem

Pol den artiest

Dees Brame Keizer Frank
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Naast het inventariseren van de reuzen, voorzien we 
binnen het project in Maldegem nog twee acties om de 
reuzen onder de aandacht te brengen: 

Een nieuwe reus voor Maldegem
De winnende tekening van de UiT-na-school-
tekenwedstrijd in september zal het ontwerp 
vormen voor een nieuwe Maldegemse reus. De 
deelnameformulieren worden bij aanvang van het 
nieuwe schooljaar via alle Maldegemse lagere scholen 
verdeeld. De inzendingen moeten tegen 11 september 
terug bezorgd worden aan het UiTloket. De winnaar 
wordt tijdens de opening van Maldegem-kermis op 
vrijdag 15 september bekend gemaakt. De nieuwe 
reus zal tegen Carnaval 2018 worden gerealiseerd 
i.s.m. de KUMA, de Raad van Elf en enkele Maldegemse 
Carnavalsverenigingen. Hou begin september dus zeker 
de boekentas van je kinderen in de gaten!

Reuzenactiviteiten op het programma
Vanaf deze zomer t.e.m. Carnaval 2018 staan heel wat 
activiteiten van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten in het 
teken van “reuzen”. In onze communicatie herken je ze aan 
het Meetjesland reuzenland-logo. We gaan deze zomer van 
start met een spannende reuzenzoektocht (zie kader)!

Foto's gezocht
De verdwenen reuzen leven verder in de vele foto’s  
en verhalen. Heb jij nog foto’s, verhalen, … of andere 
zaken over deze reuzen? Of ken je nog Maldegemse 
reuzen? Laat het ons weten via archief@maldegem.be  
of 050 72 86 21. We digitaliseren de foto’s en bezorgen 
ze terug. De foto’s worden toegevoegd aan de website  
www.erfgoedbankmeetjesland.be, de digitale databank 
met foto’s, films en verhalen over het Meetjesland. 

Schatten van vlieg
Weet je kind niet wat te doen deze zomer? Dan kan het 
‘Schatten van vlieg’ spel daar verandering in te brengen. 
Het spel bestaat uit een spannende zoektocht in  
Maldegem met zeven leuke opdrachten. Je kan het spel 
de hele zomer spelen. Het volledige spel vind je op  
www.maldegem.be/schattenvanvlieg of aan  
het UiTloket. 

Info
 050 72 86 22 | UiTloket
 uit@maldegem.be 
 Marktstraat 7,  Maldegem

 www.maldegem.be/schattenvanvlieg
Info

 050 72 89 79 | Cultuurdienst
 cultuurdienst@maldegem.be

 www.maldegem.be/reuzenactiviteiten-maldegem 
 www.facebook.com/meetjeslandreuzenland 

De reus van den Akker
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VRIJDAG 7 JULI, 20.00 UUR
SINT – ANNAPARK, MALDEGEM

Concert in  
het park
Waar is Ken? 
en Slippery 
People
Naar jaarlijkse traditie vieren we de 
Vlaamse feestdag met een gratis 
concert in het Sint-Annapark. 

Waar is Ken? geeft die avond de 
aftrap. Hun dromerige pop nestelt 
zich moeiteloos in je trommelvlies 
en blijft de rest van de dag ergens in 
je bovenkamer rondwaren. 

Aansluitend, omstreeks 21.45 uur, 
neemt Slippery People – de meest 
swingende coverband van Oost-
Vlaanderen – het podium over voor 
een gevarieerde mix aan pop- en 
rocksongs van de jaren ’70 tot nu. Haal 
die dansschoenen maar alvast boven! 

Gratis

WOENSDAG 5 JULI, 14.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Jeugdfilm
Vaiana
De avontuurlijke en dappere Vaiana 
heeft één grote missie: de oceaan 
overzeilen en de eeuwenoude 
tradities van haar voorouders 
herstellen. Op deze spannende 
ontdekkingsreis ontmoet Vaiana 
halfgod Maui, die haar begeleidt 
in haar zoektocht. Samen zeilen zij 
de oceaan over op een waanzinnig 
avontuur. Onderweg nemen ze 
het op tegen vreselijke monsters 
die hun missie proberen te 
dwarsbomen en ontdekt Vaiana iets 
waar zij altijd al naar heeft gezocht: 
haar identiteit. 

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

WOENSDAG 16 AUGUSTUS, 14.00 UUR 
CC DEN HOOGEN PAD

Jeugdfilm
De GVR
Het eenzame weesmeisje Sofie 
maakt kennis met de magische 
reuzenwereld. Wanneer ze ‘s nachts 
wakker ligt, wordt ze plotseling uit 
haar bed geplukt en ontvoerd. Maar 
Sofie heeft niets te vrezen; het is de 
Grote Vriendelijke Reus (GVR). Een 
reus die misschien eigenaardige 
woorden gebruikt, maar geen vlieg 
kwaad doet. Ze komt er echter al 
snel achter dat zijn soortgenoten 
minder vriendelijk zijn en samen met 
de GVR smeedt ze een plan om alle 
kinderen in de wereld te beschermen 
tegen de kwaadaardige reuzen. 

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

© Stefaan Vandorpe en Lodewijk De Decker © Walt Disney Studios Motion Pictures © Entertainment One

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, Adegem
 www.denhoogenpad.be
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Promoot jouw vereniging!

SCHRIJF IN VOOR  
DE UiTMARKT 

Tijdens de opening van Maldegem-kermis 
op vrijdagavond 15 september krijgen alle 
Maldegemse verenigingen terug de kans om 
zichzelf te promoten en hun werking in the 
picture te zetten. 

Praktisch
Gemeente Maldegem biedt jouw vereniging 
een gratis stand aan. We voorzien verlichting 
en indien nodig een stopcontact. Verenigingen 
met verschillende afdelingen in de gemeente 
slaan best de handen in elkaar om een stand 
in te nemen. Een goed beurtrolsysteem voor 
de bemanning van je stand maakt het meer 
haalbaar.
Inschrijven
Via www.maldegem.be/uitmarkt-inschrijving
vóór 11 juli.
Timing
Vrijdag 15 september, van 18.00 tot 22.00 uur.  
Je kan je stand opbouwen vanaf 17.00 uur.
Locatie
De standen voor de verenigingen worden 
opgesteld in de buurt van het gemeentehuis. 

Info
 050 72 86 22 | UiTloket
 uit@maldegem.be 
 Marktstraat 7, Maldegem

 www.maldegem.be/uitmarkt-inschrijving

Fietsen en wandelen door de natuur!

’T LIEFKEN 
VOOR ALTIJD
’t Liefken voor Altijd wil de uitgesproken 
plattelandsregio langs De Lieve, het oudste  
kanaal van Europa, op een unieke en eigentijdse 
manier op de toeristische kaart zetten.

Ook de gemeente Maldegem werkt hier aan mee. 
Heb jij een leuk verhaal, anekdote of oude foto’s over de 
Lieve? Deel die dan via onderstaande contactgegevens. 
De verhalen zullen gebruikt worden voor bakens langs 
het water van De Lieve en een nieuw fietstraject in het 
Meetjesland.

Oproep aan alle Lieves en Lievens uit Maldegem
Is jouw naam Godelieve, Lieve of Lieven? Dan krijg je de 
kans om deel te nemen aan een unieke wedstrijd. Deel 
een selfie aan het water (van De Lieve) en vertel er een 
mooi verhaal of leuke anekdote en maak kans op een 
ballonvaart. Uit alle inzendingen zal een jury de mooiste 
selfies en anekdotes uit het Meetjesland kiezen. Twaalf 
winnaars vliegen deze zomer in een luchtballon boven 
De Lieve.

Waan je even aan De Lieve en deel je liefde
Ook in Maldegem kan jij je even aan De Lieve wanen. 
Op vrijdag 15 september en maandagvoormiddag 18 
september zal aan het gemeentehuis een mobiele 
installatie staan waar je helemaal ondergedompeld 
wordt in de sfeer die De Lieve met zich meebrengt.  
Meer info in het volgende magazine. 

Info
 tliefken@toerismemeetjesland.be

 www.toerismemeetjesland.be/tliefken 
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Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg. gr
afi

sc
h 

on
tw

er
p:

 w
w

w
.jo

sn
ot

te
bo

om
.b

e 
/ 

dr
uk

: w
w

w
.v

an
ho

es
te

nb
er

gh
e.

be


