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Vrijwilligers- en laureatenhulde 2017
Inschrijvingsstrook
Ik (naam): 

Adres :  

 

Tel of gsm:  

 ben vrijwilliger bij (naam vereniging of organisatie):  

 ben aangesloten bij (naam adviesraad):  

en zal aanwezig zijn.

Ik zal hierbij vergezeld worden door 

(naam):   

(naam):  

Dinsdag 19 september

VRIJWILLIGERS-  
EN LAUREATENHULDE 2017
Ook dit jaar zetten het gemeentebestuur en adviesraden 
hun vrijwilligers en laureaten in de bloemetjes!

Tijdstip: 
Onthaal vanaf 19.00 uur.
Het programma start om 19.30 uur stipt. 
Aansluitend volgt een receptie.

Waar:
Sporthal Meos, Bloemestraat 36/D, Maldegem
Parkeren kan op de parking ter hoogte van sporthal MEOS (inrit via Bloemestraat)

Ben je als vrijwilliger actief in Maldegem? 
Dan ben je van harte welkom! Inschrijven is noodzakelijk en kan tot uiterlijk 12 september.

Ofwel door onderstaande inschrijvingsstrook in te vullen en
• via de post terug te sturen naar Dienst Evenementen, Marktstraat 7, Maldegem.
• of af te geven aan het onthaal in het Gemeentehuis, Marktstraat 7, Maldegem.

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

Opgelet: enkel de aanwezige vrijwilligers ontvangen een attentie.  

Info
 050 72 89 59 | Dienst Evenementen
 inschrijving.evenementen@maldegem.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

Een veilige schoolomgeving!
Bij het schrijven van een 
voorwoordje voor de 
septembereditie denk ik 
spontaan aan de mooie 
vakantiemaanden die op hun 
einde lopen. Het was goed 
om eventjes onbekommerd te 
kunnen zijn na een druk school- 
of werkjaar. 
Maar bij datzelfde schrijven denk 

ik ook meteen aan het begin van het nieuwe schooljaar en 
aan de vele kinderen en leerkrachten die zich dagelijks op weg 
begeven van en naar school. Verkeersveiligheid is hier van het 
allergrootste belang en daaraan werkt ons eigen politiekorps 
en onze dienst mobiliteit, dag in dag uit. 
Doch onze mensen kunnen dit niet alleen. Ze moeten hiervoor 
kunnen beroep doen op anderen- en die zijn er gelukkig. 
Denk bijvoorbeeld aan de inwoners die vorig jaar de cursus 
tot gemachtigd opzichter gevolgd hebben en die heel vaak 
hun kennis in de praktijk omzetten. Denk ook aan de vele 

mama’s en papa’s, oma’s en opa’s die de schoolgaande jeugd 
begeleiden van en naar school of bij de schooluitstappen met 
de fiets of te voet. Denk ten slotte aan de vele leerkrachten die 
de kinderen helpen bij het oversteken en hen ook in de klas de 
basiskennis verkeer bijbrengen. 

Deze grote inzet leidt evenwel tot niets, als niet ieder zijn eigen 
verantwoordelijkheid in het verkeer ernstig neemt. Omdat 
niet iedereen zich daar even sterk van bewust lijkt, zien we 
steeds vaker dat extra maatregelen worden genomen om 
schoolomgevingen verkeersveiliger te maken. Kiss & ride-
zones, zone 30, schoolstraten en verkeersvrije straten zijn 
daar voorbeelden van. Ook in Maldegem heb ik kort voor de 
grote vakantie het initiatief genomen om de schooldirecties 
samen te brengen en hen te vragen hoe we de veiligheid in 
hun schoolomgeving nog kunnen verhogen. Ik kijk alvast uit 
naar de terugkoppeling en hoop dat we samen werk kunnen 
maken van een verkeersveilige gemeente. Een gemeente 
waarin de vele kinderen bij de start van het nieuwe schooljaar 
onbekommerd op weg kunnen. 
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Groepsaankoop energiezuinige toestellen 

Schrijf je nu in! 
Door deel te nemen aan de groepsaankoop kan 
je tegen een voordeligere prijs een energiezuinige 
koelkast, diepvries en/of wasmachine aankopen. Je 
kan nu reeds vrijblijvend inschrijven. Dit kan zonder 
aankoopverplichting. Ben je ingeschreven dan word je in 
november op de hoogte gebracht van het aanbod. 

Info
 09 378 61 70 | Woonwijzer Meetjesland
 liesbet@woonwijzermeetjesland.be
 www.energiebesparenmeetjesland.be/groepsaan 

 kooptoestellen 

Openingsuren
• Het Onthaal en de Dienst Burgerzaken 

in het gemeentehuis zijn opnieuw 
open elke eerste zaterdagvoormiddag 
van de maand. De eerstvolgende 
zaterdagopening is zaterdag 2 september 
van 9.00 tot 11.45 uur.

• Vanaf 1 september heeft het  
Sint-Annazwembad aangepaste 
openingsuren: zie pag. 27 

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

 overzicht-gemeentelijke-diensten

App 112 BE voor 
dringende hulp
Wist je dat je ook via de app 112 BE de noodcentrales 
kan contacteren als je in nood bent en dringend hulp 
nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie 
in België?

Het belangrijkste voordeel van deze app is dat je de 
noodnummers niet moet onthouden en je deze dus 
ook niet kan vergeten als je in paniek bent. Je klikt 
gewoon op het icoontje van brandweer, ambulance 
of politie afhankelijk van welke hulp je nodig hebt.
 Natuurlijk blijven de noodcentrales ook bereikbaar 
via vaste telefoon en gsm. 

Info
 112 | dringende hulp
 www.sos112.be

www.112.be

Download

Ga naar         of        Store.

Zoek " 112 BE ". 

Download en installeer de app. 

1

Gebruik de app als je 
dringend hulp nodig hebt van 
brandweer, ambulance of 
politie in België. 

Bel

3

Registreer

Vul je naam, 
je contactgegevens en 
extra info in. 

2Dringend hulp nodig? 
Bel de noodcentrales 
nu ook via app.

App 112 BE

Deze dienstverlening wordt aangeboden 
door het project stroomcoaches van:

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland
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Nieuws uit de provincie
• Woon jij langs een provinciale waterloop? Vraag dan  

zeker de brochure Wonen langs een waterloop aan via  
waterbeleid@oost-vlaanderen.be of download via  
www.oost-vlaanderen.be/oeverbewoner.

• De provincie gaat op zoek naar 
de Warmste Vrijwilliger van 
Oost-Vlaanderen die zich enga-
geert voor een project voor de 
meest kwetsbaren in Oost-Vlaan-
deren. De twee winnaars 
(jury- en publieksprijs) krijgen 
een geschenkbon van Toerisme 
Oost-Vlaanderen (€ 250). Kinderen 
maken kans op de Boeboekstro-
fee. Dien je kandidatuur in vóór 
zaterdag 7 oktober 2017 via 
www.dewarmstevrijwilliger.be.

• De provinciale uitleendienst ontleent audiovisueel-, tentoonstel-
lings- en sportmateriaal aan verenigingen uit Oost-Vlaanderen. 
De drie filialen stellen hun deuren open voor het grote publiek: 
op 5 oktober in Gent, 19 oktober in Sint-Niklaas en 9 november 
in Geraardsbergen. Meer info via www.oost-vlaanderen.be/
uitleendienst of tel. 09 253 40 38. Iedere ingeschrevene ontvangt 
een goodiebag. 

Info
 0800 94 808 | infopunt provincie
 info@oost-vlaanderen.be
 www.oost-vlaanderen.be

Geef  jouw mening

Maldegem 
cultuurgemeente?
Het Forum voor Amateurkunsten, FOV, OKO, 
OCE, VVBAD en VVC lanceren samen met 
hoogleraar Ignace Glorieux (onderzoeksgroep 
TOR, VUB) een burgerbevraging rond lokale 
cultuurtevredenheid. De koepels zijn vooral 
benieuwd naar de verwachtingen van inwoners 
over heel Vlaanderen en Brussel, en naar de 
appreciatie van ondersteuning en initiatieven die 
hun gemeente voorziet.

Er gebeurt in onze gemeente al heel wat 
voor amateurkunstenaars, verenigingen, 
kunstinstellingen, de bibliotheek en het 
gemeenschapscentrum. Maar het kan  
altijd beter. 

We horen het graag!  Surf naar  
www.cultuurcontentement.be  
en geef jouw mening.

De resultaten worden eind 2017 bekend 
gemaakt. 

Info
 050 72 89 79 | Cultuurdienst
 cultuurdienst@maldegem.be
 www.cultuurcontentement.be
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Open Monumentendag

Ontdek het rijke verleden 
van Middelburg

Tijdens de middeleeuwen was Middelburg een 
heuse stad met een prachtig kasteel en een even 
belangwekkende als turbulente geschiedenis. Die 
kan je tijdens Open Monumentendag (OMD) op 
zondag 10 september ontdekken. Alle locaties zijn 
gratis toegankelijk. Voor sommige activiteiten dien 
je wel op voorhand in te schrijven/te reserveren. 
Eén van de activiteiten is de lezing van Maxime 
Poulain. In zijn recent doctoraatsonderzoek 
bestudeerde hij het aardewerk, gevonden tijdens de 
opgravingen in Middelburg tussen 2002 en 2004. 

Mijnheer Poulain, wat is er zo bijzonder aan de 
scherven die u onderzocht?
Maxime Poulain: Het gaat eerst en vooral over bijna 
40.000 scherven, één van de grootste collecties 
bestudeerd in Vlaanderen. Bovendien vertellen de 
scherven veel over het alledaagse leven van arm én rijk 
aangezien aardewerk zoals potten, kannen en kruiken 
door alle lagen van de bevolking werd gebruikt. 

Welke resultaten leverde uw onderzoek op?
Dat Pieter Bladelin, stichter van de stad Middelburg, en 
zijn opvolgers ‘exotisch’ aardewerk uit Italië en Spanje 
gebruikten om hun band met de toenmalige Europese 
adel aan de buitenwereld kenbaar te maken. Vondsten 

uit de periode van de Staats-Spaanse oorlog tonen dan 
weer dat ook soldaten aardewerk op hun eigen wijze 
gebruikten o.a. om oorlogspropaganda te voeren. 

Maar u onderzocht ook wat zich ín de kruiken 
bevond?
Inderdaad, enkele bewaarde voedselresten werden 
chemisch geanalyseerd. Daardoor konden we 
reconstrueren wat zo’n 400 tot 500 jaar geleden in 
deze potten sudderde. Samen met het onderzoek van 
dierenbotten, zaden en vruchten, kregen we een nieuw 
beeld over de voedselconsumptie te Middelburg zowel in 
goede als minder goede tijden. Tot nu toe baseerden we 
ons vooral op de gevonden toenmalige kookboeken, die 
vooral geschreven werden door en voor welgestelden. 

Wil je meer weten over de voedselconsumptie  

in Middelburg doorheen de geschiedenis? 

Schrijf je dan snel in voor de lezing  

Een stoofpotje van reiger en spreeuw.  

Aansluitend biedt Al onder de weg  

de deelnemers van deze lezing  

een middeleeuws hapje aan.
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ONTDEKKEN

Expo Bezoekerscentrum 
Middelburg

10.00 tot  
18.00 uur

Bezoekerscentrum, 
Groen Markt 8/A

Expo 
De grens: litteken van territoriale 

ambities en conflicten

10.00 tot  
18.00 uur

Kanunnik Andrieszaal, 
Kloosterstraat 1 

Expo
Het Arme Klarenklooster

10.00 tot  
18.00 uur

Convent Santa Clara 
(kapel), Kloosterstraat 22

Monument 
Sint-Petrus en Pauluskerk

10.30 tot  
18.00 uur

Sint-Petrus en 
Pauluskerk, Middelburgse 
Kerkstraat

Begeleid bezoek
kerktoren en sacristie

13.30 uur en 
16.00 uur

Sint-Petrus en  
Pauluskerk

Max. 25 pers. per gidsbeurt.

BELEVEN

Dorpswandeling 10.00 tot  
18.00 uur

Start aan 
Bezoekerscentrum

Dorpswandeling met gids 
Middelburg in de ban van 

verhalen

11.00 uur, 
15.00 uur en 
17.00 uur 
(duur: 1 uur)

Start aan 
Bezoekerscentrum

Workshop 
Initiatie historisch schermen

14.00 uur  
en 15.30 uur 
(duur: 1,5 uur)

Kanunnik Andrieszaal Aantal deelnemers is beperkt.

Natuur en erfgoedwandeling 14.30 tot  
16.30 uur

Start aan 
Bezoekerscentrum 

Concert Ultreya 17.00 tot  
18.00 uur

Convent Santa Clara 
(kapel)

Aantal zitplaatsen is beperkt.

MET HET GEZIN

Familiezoektocht 10.00 tot  
18.00 uur

Start aan 
Bezoekerscentrum

Workshop 
Ridders en prinsessen

14.00 tot  
17.00 uur

Kanunnik Andrieszaal Je kan op eender welk tijdstip in-
stappen.

INSCHRIJVEN/RESERVEREN

Lezing 
Een stoofpotje van reiger  

en spreeuw

10.30 uur Convent Santa Clara 
(kapel)

Inschrijven tot uiterlijk 6/09 via 
cultuurdienst@maldegem.be. Vermeld 
je naam en het aantal personen.

Proef 
De middeleeuwen op je bord

19.00 uur Convent Santa Clara  
(restaurant)

Reserveren via 0478 91 87 23 of 
0495 50 51 88. Menu € 42 of € 49 p.p. 
zie www.alonderdeweg.be

SMULLEN

Middeleeuwse cafetaria 10.00 tot  
18.00 uur

Kanunnik Andrieszaal Uitgebaat door KVLV en OKRA  
Middelburg.

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

 Marktstraat 7, Maldegem
  www.maldegem.be/open-monumentendag 
 www.facebook.com/UitinMaldegem

 050 71 91 99 | Bezoekerscentrum (Op OMD zelf)

 Groene Markt 8/A, Middelburg
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Veilige omgeving en houding

VEILIG NAAR SCHOOL
Het gemeentebestuur, de politie en schooldirecties 
dragen verkeersveiligheid rond de scholen in onze 
gemeente hoog in het vaandel. Ze zitten regelmatig 
rond tafel om te bekijken welke maatregelen 
gemeenschappelijk of per school mogelijk zijn.  
Ook ouders en kinderen kunnen met verkeersveilige 
houding hun steentje bijdragen.

Kiss & Ride zone Adegem-Dorp
De laad- en loszone voor de kerk in Adegem kan 
ook gebruikt worden als Kiss & Ride zone. De school 
onderzoekt in overleg met de ouders de mogelijkheid 
voor begeleiding tot aan de schoolpoort. Ouders die 
graag meegaan tot aan de schoolpoort, kunnen steeds 
gebruik maken van de parkeerplaatsen in het dorp en 
aan de kinderopvang Ukkie Pukkie of de parking ter 
hoogte van CC Den Hoogen Pad.

Oversteekplaatsen voor voetgangers 
In de Pastoor De Swaeflaan in Donk, in de nabijheid van 
Basisschool De Parel, en in de Katsweg in Maldegem, in 
de nabijheid van de Courtmansschool, komt telkens een 
bijkomende oversteekplaats voor voetgangers. 
Voor de aanleg van een oversteekplaats in Veldekens 
(N499) in de nabijheid van de school Kruipuit (zie 
ook pag. 17 – beheer N499), worden de bestaande 
knelpunten en de meest aangewezen locaties en 
inrichting momenteel onderzocht. Een oversteekplaats 
voor voetgangers mag immers geen vals gevoel van 
veiligheid geven. 

School- en fietsstraten
Het gemeentebestuur onderzoekt in overleg met de 
scholen de mogelijkheid van school- en fietsstraten.

Leer je kind veilig fietsen
• Oefen en verken de fietsroute op voorhand.
• Vertrek op tijd. Haast en spoed is zelden goed.
• Bespreek na de fietsroute met je kind wat goed en 

fout ging.
• Zorg dat je goed zichtbaar bent op de weg (zie kader).
• Leer je kind om altijd achter een vrachtwagen of bus te 

staan en nooit er naast (dode hoek).
• Bescherm je hoofd, draag een fietshelm.
• Geef als ouder het juiste voorbeeld.

Laat je zien op de fiets!
De politiezone Maldegem lanceert in overleg met de 
scholen in oktober het actieplan Fietsverlichting om 
het belang van een goede verlichting bij jongeren 
opnieuw onder de aandacht te brengen. De politie 
wil in eerste instantie fietsers informeren en sensi-
biliseren. Pas later en indien nodig treedt de politie 
repressief op.  
Tijdens de actie worden jonge fietsers aan de 
schoolomgeving aangesproken. Wiens fietsverlichting 
niet in orde is,  wordt uitgenodigd naar de verkeers-
vormingsklas op woensdagnamiddag. Overtreders 
ouder dan 16 jaar ontvangen een proces-verbaal. 

Tips
• Draag bij voorrang een fluohesje of reflecterende 

elementen op je kledij of fiets.
• Controleer tijdig of je fietsverlichting nog werkt. 
• Vuile lichten en reflectoren hebben geen nut.  

Hou ze netjes. 
• Richt je reflectoren: zet ze goed rechtop.
• Richt je voorlicht wat naar onder, zo verblind je  

je tegenliggers niet.  
 

Info
Dienst Mobiliteit

 050 72 86 02 | Dienst Mobiliteit

 mobiliteit@maldegem.be
 www.maldegem.be/fietsen 

Politiezone Maldegem
 050 72 71 70 | Politie Maldegem

 Industrielaan 10, Maldegem

 pz.maldegem@police.belgium.eu
 www.lokalepolitie.be/maldegem 
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Workshop voor handelaars 

Samen een aantrekkelijk handelscentrum 
creëren voor de consument

Het kloppend hart van onze gemeente is haar 
handelscentrum. Handelscentra krijgen steeds meer 
concurrentie van winkelketens, perifere winkels, 
webshops enz. Handelaars staan dus voor een 
serieuze uitdaging om van hun zaak een succesvolle, 
bloeiende onderneming te maken.

Op maandag 25 september wordt tijdens een workshop 
dieper ingegaan op de sterktes en zwaktes van een lokale 
handelaar en worden handige tips en tricks aangereikt 
om als handelscentrum sterk en aantrekkelijk te zijn voor 
de consument/klant.
Start: 19.30 uur (vanaf 19.00 uur ontvangst met broodjes)
Waar: Zaal Maldegem (derde verdieping), gemeentehuis, 
Marktstraat 7, Maldegem

Inschrijven: tegen uiterlijk 20 september via 
onderstaande website
Prijs: € 25 (excl. btw), waar de gemeente voor € 10 
(excl. btw) intussen komt (syllabus inbegrepen).

De opleiding is een organisatie van SBM opleidingen  
i.s.m. het gemeentebestuur. 

Info
 050 40 30 90 | SBM

 lokale.economie@maldegem.be 
 www.sbmopleidingen.be/index/    

 handelaarsmaldegem 

Hinder door wegen-

werken voor uw deur?

Vraag de betaling van uw  

hinderpremie aan.

www.vlaio.be/hinderpremie 

Bel ons op het nummer 1700.

Vlaanderen
is ondernemen

AGENTSCHAP
INNOVEREN &
ONDERNEMEN

Bij wegenwerken na 1 juli 

Nieuwe hinder- en sluitingspremie 
voor kleine ondernemingen

Kleine ondernemingen (met 
maximum 9 werknemers en met vaste 
openingstijden) die te maken krijgen met 
ernstige hinder door werkzaamheden, 
krijgen voortaan automatisch een 
hinderpremie van € 2000. De nieuwe 
hinderpremie vervangt de Rentetoelage 
en Inkomenscompensatievergoeding en 
geldt voor werken die gestart zijn na  
1 juli 2017.

De handelaar krijgt automatisch een 
brief in de bus en heeft daarna 30 dagen 
de tijd na de datum van de brief om de 
uitbetaling van de hinderpremie aan te 

vragen. Ben je als handelaar toch verplicht 
om je zaak te sluiten, dan kan je een 
sluitingspremie aanvragen. Je ontvangt 
een sluitingspremie (€ 80/dag) vanaf dat je 
je zaak voor minstens 21 opeenvolgende 
kalenderdagen volledig moet sluiten. Alle 
info en voorwaarden kan je opvragen via 
onderstaande contactgegevens. 

Info
 1700 | Vlaamse Infolijn

 hinderpremie@vlaio.be 
 www.vlaio.be/hinderpremie
 www.vlaio.be/sluitingspremie 
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Lekker eten van dichtbij!

Is Maldegem  
klaar voor een 
voedselteam?
Waar staat een voedselteam voor? Hoe gebeurt het 
opstarten van een team? Hoe en wat kan je bestel-
len? Kom luisteren naar de infoavond op donderdag 
28 september om 20.00 uur in de Conferentiezaal 
Adegem in het gemeentehuis.

Wat is een voedselteam?
Bij een voedselteam bestelt een groep gezinnen 
wekelijks seizoensgroenten en -fruit, zuivel, vlees, brood 
(en nog veel meer) van kleinschalige landbouwers in de 
buurt. Iedereen kan lid worden. Je haalt je bestellingen  
af op vrijdagnamiddag, in het depot in je buurt. 
Een lokaal team wordt opgericht onder begeleiding 
van Voedselteams vzw en met de hulp van 
vrijwillige trekkers. Voedselteamers kiezen bewust 
voor seizoensgebonden, gezonde en verse 
kwaliteitsproducten die biologisch of duurzaam 
geproduceerd zijn. De boeren krijgen een eerlijke 
prijs, zonder de kost van veel verpakking of van de 
tussenhandel. 

Info
 0477 32 34 46 | Nathalie Decoene  

 (project korte keten)
 info@korteketenmeetjesland.be   

 (project korte keten)
 ilse@voedselteams.be (algemene info)

 www.voedselteams.be (algemene info)

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Goede gezondheid  
en welzijn
Maldegem schaart zich achter 17 duurzame ontwikke-
lingsdoelstellingen voor een betere samenleving, waar-
onder een goede gezondheid en welzijn voor iedereen.

Alcohol- en drugpreventie en verkeersveiligheid
De Jeugddienst en jeugdhuis De Redekiel houden twee keer 
per jaar een lokaal preventieoverleg en organiseren acties 
zoals polsbandjes op fuiven om het schenken van alcohol 
te controleren; theatervoorstelling over (drug)preventie en 
een fietsexamen met uitleg over de dode hoek.
Gezond eten 
Het OCMW organiseert maandelijks een voedselbedeling en 
kooklessen. Op de site van het woonzorgcentrum bewerken 
een twaalftal mensen onder begeleiding een eigen tuintje. 
Voldoende beweging
De Sportdienst en het Sint-Annazwembad hebben een uitge-
breid sportaanbod (zie ook pag. 24-25). Via de Vrije tijd voor 
iedereen-korting en de financiële steun van het OCMW kun-
nen ook mensen met een beperkter inkomen zich aansluiten 
bij een sportclub of deelnemen aan sportactiviteiten.
Vormingen en infosessies
Het lokaal dienstencentrum organiseert i.s.m. LOGO 
Gezond+ regelmatig vormingen en infosessies over o.a. 
gezonde voeding, stoppen met roken en valpreventie. 

Meer weten over de ontwikkelingsdoelstellingen? 
Kom op 19 oktober naar de infoavond  in het 
gemeentehuis.

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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30 dagen uitgedaagd

Uitdaging 5: Stilte zoeken
Werk aan je eigen omgeving
Niet alleen verkeer, te luide muziek of 
machines, maar ook de akoestiek in je 
huis kan lawaaihinder veroorzaken. Je 
gesprekspartner vlakbij is soms moeilijk 
verstaanbaar, je voelt een ondefinieerbare 
onrust en word snel(ler) moe. Maar hoe leid 
je geluid (af)? 

Absorptie, weerkaatsing en resonantie
• Bij vlakke, harde muren gaat het geluid als 

een squashballetje heen en weer. Zorg 
voor hoekjes en kantjes zoals een kast, 
een open deur of raam om het geluid af te leiden.

• Of kies voor een muur van absorberend materiaal vb. een 
rij hoge planten aan je terras in plaats van een kale muur. 

• Gebruik zachte en levende materialen zoals vilt, stof, 
gordijnen, mousse, planten, een (vliegend) tapijt. Deze 
absorberen geluid en voorkomen weerkaatsing en ‘ruis’.

• Elk voorwerp waar geluidsgolven tegen 
botsen, kan gaan trillen of resoneren. Dat 
kan je voorkomen met een tussenlaag van 
absorberend materiaal. Gaan de glazen 
mee trillen als er een auto voorbij komt? 
Leg er viltjes onder. Trilt het hele huis als 
je wasmachine gaat zwieren? Leg sponsen 
onder elke hoek. 

30 dagen uitgedaagd is een campagne van 
de Vlaamse Overheid. Via 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

Zomaar
eventjes
elke dag

5 minuutjes

stilte zoeken,
ruimte maken,

rust voelen.

En er van genieten.

Hou je aankoop- en sorteergedrag in het oog

Haal voor eind september  
je gratis huisvuilzakken
Elk gezin dat op 1 januari 2017 in onze gemeente 
stond ingeschreven kreeg eind februari een brief om 
gratis huisvuilzakken af te halen. In ruil voor deze 
brief kan je de gratis huisvuilzakken nog tot uiterlijk 
vrijdag 29 september 2017 afhalen aan het onthaal 
van de Dienst Infrastructuur, Bloemestraat 45. 
Daarna is de brief niet meer geldig. Wacht dus niet 
tot het te laat is! Wie de brief verloren heeft, kan een 
duplicaat aanvragen bij de Milieudienst.

Waarom gratis huisvuilzakken?
Met deze gratis huisvuilzakken en de prijszetting voor 
extra zakken moedigt het gemeentebestuur je aan om je 
aankoop- en sorteergedrag in het oog te houden en zo 
afval te voorkomen.
Als we minder afval naar de verbrandingsoven voeren, 
dragen we bovendien bij tot een zuivere lucht en daalt de 
gemeentelijke bijdrage aan de intercommunale afval-
maatschappij IVM.

Ook voor het gebruik van het recyclagepark betaal je sinds 
2014 geen milieubelasting (€ 75) meer. Je betaalt enkel 
voor het afval dat je aanlevert en dat niet in de gratis zone 
terecht kan.
Beperk je bezoek aan het recyclagepark door je groen-
afval in de tuin zelf te composteren of door de publieke 
compostplaatsen naast basisschool De Papaver in 
Adegem of in het Sint-Annapark, naast de parking van het 
Sint-Annazwembad in Maldegem te gebruiken. De Malde-
gemse kringloopkrachten geven je graag meer uitleg over 
composteren, elke laatste zaterdagvoormiddag van maart 
tot oktober op het recyclagepark. 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst
 milieudienst@maldegem.be
 www.maldegem.be/afval-netheid
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Energiebegeleider van Woonwijzer 
verwacht dit jaar nog meer werk

De Vlaamse Overheid biedt sinds 2017 extra hoge 
premies voor energiebesparende investeringen  
in huurwoningen. Woonwijzer Meetjesland weet  
er alles over.

Voor welke werken kunnen deze extra hoge premies 
worden aangevraagd?
Tony Van den Hende, energiebeleider Woonwijzer: 
Verhuurders kunnen deze premies krijgen voor het 
plaatsen van dakisolatie, hoogrendementsbeglazing 
en voor het isoleren van spouwmuren. Vroeger kon 
het al voor dakisolatie maar met strenge bijkomende 
voorwaarden. Sinds kort werden deze voorwaarden 
versoepeld, waardoor er ook veel meer huurwoningen 
dan voorheen in aanmerking komen voor deze premies. 
Ik verwacht dus dat er veel vragen zullen binnenkomen. 

En wat is jouw rol als energiebegeleider in dit alles? 
Anders gezegd: Waarom raad je verhuurders en 
huurders aan om daarvoor bij jou aan te kloppen?
Als energiebegeleider begeleid ik het hele traject. Ik 
zorg voor de afspraken met huurder en verhuurder 
gedurende het hele project. Daarnaast kan ik ook 
technisch de nodige ondersteuning bieden. Ik geef 
advies over de werken die kunnen uitgevoerd worden 

en over de materialen die kunnen gebruikt worden. 
Dat houdt ook in dat ik mee kan helpen zoeken naar 
geschikte aannemers, door offertes op te vragen en te 
beoordelen. Ik volg de werken ook op. En last but not 
least: ook de premie-aanvragen maak ik volledig in orde 
en bezorg ik aan Eandis.
Hoewel de premies naar de verhuurders gaan, is 
het voor huurders ook heel interessant. Door deze 
investeringen, daalt hun energiefactuur, zonder dat 
het de huurprijs van de woning de hoogte injaagt. Dit 
voordeel kan nog groter worden als de huurder een 
aantal tips krijgt om efficiënt met energie om te gaan.

En dat allemaal gratis?
Ja, dankzij onze samenwerking met Eandis, is de 
begeleiding helemaal gratis. Daarom nodig ik zowel 
geïnteresseerde verhuurders als huurders uit om mij  
te contacteren voor meer informatie. Zoals reeds 
gezegd: het biedt immers alleen maar voordelen  
voor alle partijen. 

Info
 09 378 61 70 | Woonwijzer Meetjesland
 tony@woonwijzermeetjesland.be
 www.woonwijzermeetjesland.be

44%

17%
7%

15%

17%

MALDEGEM

sociaal wonen energieleverancierbeleidsmaatregelen(ver)hurenpremies

Dienstverlening Woonwijzer 
in Maldegem in 2016
Vorig jaar deden 541 verschillende 
gezinnen uit Maldegem beroep op een 
adviseur van Woonwijzer. Bijna de helft 
van die gezinnen kwamen langs voor 
vragen over premies.
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vrij 1/09/17
Ruilbeurs champagnecapsules
Van 13.00 tot 18.00 uur
Waar: Cafetaria sporthal De Berken,  
Kleitkalseide 109, Maldegem
Meer info: Maldocaps, 
http://maldocaps.weebly.com 
     

Wandeling 'Labeur  
op de heide'
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: parking Krakeel, Drongengoedweg, 
Maldegem 
Meer info: lokaal dienstencentrum Oud St. 
Jozef, 050 40 39 22, centrumleider@ocmw-
maldegem.be

van 1/09/17 tot 3/09/17 
The Wall
Waar: Festivalterrein,  
Zuidzandstraat 4, Maldegem
Meer info: VZW The Wall,  
www.thewall2017.be 

zo 3/09/17 
Akkerskermis en  
Rommelmarkt
Waar: Vakekerkweg 1, Maldegem
Meer info: De Orde van d'Akkerleuzen,  
050 71 75 60 
  

Natuur- en 
landschapswandeling in en 
rond het Maldegemveld /
Drongengoedbos
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Krakeelparking, Krakeelweg, Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-
Knesselare, 0494 07 03 71, webmaster@
natuurpuntmaldegemknesselare.be,  
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be

2de handsbeurs
Van 9.00 tot 13.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 
16/B, Adegem
Meer info: Gezinsbond Maldegem/ 
Middelburg, tel. 050 71 31 32, etienne.dhont@
telenet.be, www.gezinsbondmaldegem.be
    

Opendeurdag lokaal  
dienstencentrum  
Oud St. Jozef
Zie pag. 16
 

ma 4/09/17
Schaaknamiddag
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef, 
Mevrouw Courtmanslaan 92, Maldegem
Meer info: lokaal dienstencentrum  
Oud St. Jozef

di 5/09/17
Bloedgeven Maldegem-Kleit
Van 17.00 tot 19.30 uur
Waar: De Berken, Kleitkalseide 109,  
Maldegem
Meer info: Rode Kruis Maldegem,  
secretaris@maldegem.rodekruis.be
     

Kookles
Van 19.00 tot 22.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Femma Maldegem i.s.m. lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef
 

woe 6/09/17, 20/09/17
Workshop ‘Werken met  
gemengde technieken’
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

vrij 8/09/17
Zangnamiddag
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info:  
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
 

van vrij 8/09/17  
tot zo 10/09/17

Brielkermis
9/09: Rommelmarkt en Brielquiz
Waar: feesttent Speyestraat, Maldegem
Meer info: brielkermis@hotmail.com ,  
050 71 87 54

van vrij 8/09/17  
tot woe 13/09/17

Donkkermis
Meer info: www.feestcomitédonk.be

za 9/09/17
Switchback Memorial March
Vanaf 7.00 uur
Om 16.00 uur plechtigheid
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef 
en markt
Meer info: vzw@belgiumcanada.net,  
www.belgiumcanada.net

zo 10/09/17
Canadese-Poolse-Britse  
herdenkingsplechtigheid
Zie pag. 15
     

Open Monumentendag:  
Middelburg
Zie pag. 6
   

Open Monumentendag:  
stationsite Maldegem
Van 10.00 tot 18.00 uur
Waar: Stoomcentrum,  
Stationsplein 8, Maldegem
Meer info: vzw Stoomcentrum,  
www.stoomcentrum.be

ma 11/09/17
Leeskring
Van 14.00 tot 15.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
    

PC-dokters
Van 14.30 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal  
dienstencentrum Oud St. Jozef
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 di 12/09/17
Contactgroep ‘Parkinson’
Van 14.00 tot 15.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
     

Voordracht ‘De wereld  
van het onzichtbare’
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: KVLV Maldegem i.s.m. lokaal  
dienstencentrum Oud St. Jozef
     

Bloemschikles
Van 19.00 tot 22.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Femma Maldegem i.s.m. lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef
 

woe 13/09/17
Jeugdfilm Finding Dory
Zie pag. 24

do 14/09/17
Workshop ‘Maken  
back-up van bestanden’
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

vr 15/09/17
Bloedgeven Maldegem-Donk
Van 17.00 tot 19.30 uur
Waar: Polyvalente zaal "De Poermolen", 
Paardekerkhof 1/A, Maldegem
Meer info: Rode Kruis Maldegem,  
secretaris@maldegem.rodekruis.be

van vrij 15/09/17  
tot vrij 22/09/17

Maldegem Kermis
Zie pag. 20

za 16/09/17
Cyclo wielertoeristen 50-70-
100 km en VTT 25-40-60 km
Waar: Sporthal De Berken, Kleitkalseide 
109/A, Maldegem
Meer info: familie fietsclub 't wit peird

ma 18/09/17
Bingo
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

di 19/09/17 
Cursus aquareltechnieken
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
      

Bloedgeven Maldegem- 
Centrum
Van 17.00 tot 19.30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Rode Kruis Maldegem,  
secretaris@maldegem.rodekruis.be

di 19/09/17, 26/09/17, 
10/10/17

Vorming “Zorgzaam  
omgaan met je rug”
Van 19.00 tot 21.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Vormingplus Gent-Eeklo,  
tel. 09 224 22 65, info.gent.eeklo@vorming-
plus.be, www.vormingplusgent-eeklo.be
 

woe 20/09/17
Gezondheidsconsultatie
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
     

Voordracht ‘Gezond  
de winter door’
Van 19.00 tot 22.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Femma Maldegem i.s.m. lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef
 

van vrij 22/09/17  
tot ma 25/09/17

Vossenholkermis
Waar: tent, Francis De Meeuslaan, Maldegem
Meer info: www.kermisvossenhol.be 
 

ma 25/09/17
Filmnamiddag  
'Mijn opa de bankrover'
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
Workshop handelaars
Zie pag. 9

di 26/09/17
Voordracht ‘De tijd van toen: 
‘75 tot ‘90’
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Vief Maldegem i.s.m. lokaal dien-
stencentrum Oud St. Jozef
      

Bloedgeven Adegem
Van 17.00 tot 20.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 
16/B, Adegem
Meer info: Rode Kruis Maldegem,  
secretaris@maldegem.rodekruis.be 

do 28/09/17
Infovergadering Voedselteams
Zie pag. 10

za 30/09/17
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@natuurpunt-
maldegemknesselare.be,  
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be
     

Wannes Cappelle, Herwig 
Reynaert en K.H. Ypriana - 
Niets doen is geen optie
Zie pag. 24

NOTEER AL IN JE AGENDA
zo 1/10/17: Maldegem ment voor Eye Hope
zo 1/10/17: Openbedrijvendag
zo 26/10/17: Seniorennamiddag 
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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.

10 september 2017

CANADESE- 
POOLSE-BRITSE 
HERDENKINGS- 
PLECHTIGHEID
Programma
9.40 uur: Genodigden ter plaatse
10.00 uur: Plechtigheid en 
bloemenhulde op de Canadese 
militaire begraafplaats, Prins 
Boudewijnlaan, Adegem

Info
 050 72 89 53 | Dienst   

 Secretariaat Burgemeester
  secretariaat.burgemeester@ 

 maldegem.be

Adopteer een graf
Wist je dat je als particulier, vereniging, 
school… één van de oorlogsgraven op 
de Canadese militaire begraafplaats 

kan adopteren? Met de adoptie van 
oorlogsgraven wil de vzw België-
Canada de herdenking van de 
gesneuvelden uit WO II een blijvend 
karakter geven. De vereniging kreeg 
hiervoor de toestemming van de 
British Commonwealth Wargrave 
Commission. De adoptie is gratis 
en je ontvangt de adoptieoorkonde 
tijdens een plechtigheid. Je engageert 
je hiermee om de gesneuvelde 
persoonlijk te blijven herdenken.  

Info
  vzw@belgiumcanada.net

 www.belgiumcanada.net 

MALDEGEM MENT 
VOOR EYE HOPE
Paardenevenement ten voordele 
van het Eye Hope Fonds dat 
wetenschappelijk onderzoek naar 
het Wolfram syndroom ondersteunt.
Wanneer: zondag 1 oktober
Tijdstip: vanaf 9.30 uur
Waar: Sint-Annapark
Info

 www.eyehopefoundation.org 

 www.menvereniging-nieuwege.be
 Maldegem ment voor Eye Hope

UiTTIPS
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7 oktober tot en met 29 oktober 

EXPO 
Patrick De Spiegelaere 
Tien jaar geleden, op 2 maart 2007, overleed de 
gerenommeerde Maldegemse fotograaf Patrick De 
Spiegelaere. Voor de gemeente Maldegem de aanleiding 
om, in samenwerking met het Fonds Patrick De 
Spiegelaere, van 7 oktober tot en met 29 oktober 2017 
een grootschalige tentoonstelling te organiseren rond 
zijn fotografie. 

De expo loopt op verschillende locaties in Maldegem-
centrum: het rusthuis Warmhof, het lokaal dienstencentrum, 
het gemeentehuis en Huis Wallyn. Ook onderweg zal je 

Patricks werk kunnen bewonderen. Meer info volgt in editie 
oktober van dit infomagazine. 

Info
 www.maldegem.be/expo-patrickdespiegelaere

Maldegem ment 
voor Eye Hope

Sint-Annapark in Maldegem
StaRt ReCReatIeMenneRS: 9.30 – 11U · StaRt tRadItIeMenneRS: 12 – 13U
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Zondag 3 september

OPENDEURDAG LOKAAL 
DIENSTENCENTRUM OUD ST. JOZEF
Het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef bestaat vijf jaar! 
Het dienstencentrum ontwikkelde zich de afgelopen jaren 
tot een ontmoetingsplaats voor de Maldegemse senior. Je 
kan er terecht voor informatie, advies, zorg, ontspannings- 
en vormingsactiviteiten. Het dienstencentrum wil zo 
senioren ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis te wonen in de best mogelijke omstandigheden. 
Het dienstencentrum is er ook voor verenigingen en 
organisaties die een zaal willen huren. Tenslotte vind je in 
het dienstencentrum tal van interne en externe diensten. 

Om kennis te maken, stelt het lokaal dienstencentrum haar 
deuren open. Iedereen is van harte welkom!
Wanneer: zondag 3 september 2017 van 14.00 uur tot 
18.00 uur.
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef 

Programma
• Ontvangst in het ‘Dakkaffee’ met een glaasje cava of 

fruitsap.
• 14.00 tot 18.00 uur: tentoonstelling deelnemers 

workshop ‘Gemengde technieken’ en de workshop 
‘Aquareltechnieken’ 

• 14.00 tot 18.00 uur: maak in het ‘Dakkaffee’ kennis 
met de Maldegemse verenigingen waarmee het 
dienstencentrum regelmatig samenwerkt 

• 14.00 tot 17.45 uur: PC-dokters in het ‘Dakkaffee’ helpen 
je graag bij je probleem met je laptop of vragen over je pc

• 14.30 en 15.30 uur: rondleiding doorheen het gebouw
• 14.30 en 15.30 uur: gegidste wandeling buurt 

dienstencentrum (start aan dienstencentrum)
• 14.00 tot 17.00 uur: optreden Euro-Dixie
• 14.00 tot 17.00 uur: BreiKaffee in de ‘Kaffee’ 
• 14.00 tot 17.00 uur: demo schaken en uitleg over 

kaartnamiddag in de ‘Kaffee’
• 14.00 tot 17.00 uur: petanque op de petanque-banen 

vooraan het gebouw
• 16.00 tot 17.00 uur: bingo in de ‘Refter’.
• Ontdek welke boeken door de leeskring gelezen zijn,  

hun top 5 en recensies van de gelezen boeken. 

Info
 050 40 39 22 | LDC Oud St. Jozef
 Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
 www.ocmwmaldegem.be 
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UIT DE 
GEMEENTERAAD  
VAN 29 JUNI 2017
KERKENBELEIDSPLAN MALDEGEM - GOEDKEURING
• In zitting van 8 februari 2016 besliste het College van 

Burgemeester en Schepenen een interne werkgroep 
op te starten om in samenspraak met het Centraal 
Kerkbestuur een plan op te maken en een traject op te 
stellen in functie van de toekomstige bestemming van de 
vijf parochiekerken van Maldegem. In deze werkgroep 
zitten de burgemeester en de schepen bevoegd voor 
kerkfabrieken.

• Op het overleg van 1 maart 2017 werd het 
kerkenbeleidsplan gefinaliseerd door het Centraal 
Kerkbestuur en het College van Burgemeester en 
Schepenen.

• Op 16 maart 2017 werd het kerkenbeleidsplan van 
Maldegem overgemaakt aan Kannunik Joris De Jonghe, 
vicaris-generaal van het Bisdom Gent

• Op het overleg van 15 juni 2017 tussen het Centraal 
Kerkbestuur en het Bisdom Gent werden nog enkele 
verduidelijkingen gegeven bij het kerkenbeleidsplan, 
waarbij het Centraal kerkbestuur van Maldegem duidelijk 
heeft aangegeven dat 
-  voor de kerken HH Petrus en Paulus, Sint-Jozef en 

Sint-Vincentius gezocht wordt naar een geschikte 
nevenbestemming of zelfs herbestemming, en 

-  de kerken van Sint-Barbara en Sint-Adrianus ter 
beschikking blijven van de erediensten, wat evenwel 
niet mag beletten dat ook voor deze beide kerken 
niet alleen wordt gekeken voor een verderzetting van 
mogelijke valorisatieprojecten, maar dat uiteraard ook 
voorstellen binnen het kader van nevenbestemming of 
zelfs herbestemming kunnen voorgesteld worden

De gemeenteraad keurt het kerkenbeleidsplan goed.

GOEDKEURING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN 
ONDERHOUD VAN HET WEGGEDEELTE VAN DE N499 
VELDEKENS – ZWEPE*
• De gemeenteraad keurde op 4 november 2013 principieel 

de overdracht van de gewestweg N 499 Veldekens – 
Zwepe goed.

• Het Agentschap Wegen en Verkeer organiseerde een 
aanbesteding, voor het uitvoeren van herstellingswerken 

aan de N 499 tussen de kilometerpunten 2.558 en 6.072, 
met een geraamde kostprijs van € 1.439.072,2 (incl. btw).

• De werken werden uitgevoerd door aannemer Aswebo 
NV in de loop van 2015.

• Het vernieuwen van de betonplaten in de deelfase 
N 499- kmpt 5.3 - 5.7, werd na het beoordelen van 
de proefresultaten geweigerd, en hier dienden de 
geweigerde plaatbetonvakken uitgebroken te worden en 
heraangelegd.

• Ondertussen is er een akkoord tussen AWV en Aswebo, 
dat deze werken in september -oktober 2017 zullen 
worden uitgevoerd.

• Het Agentschap Wegen en Verkeer stelde een ontwerp 
overeenkomst op, om het beheer van de gewestweg N 
499 op Maldegems grondgebied, tussen de kmp 2.558 en 
6,072 aan de gemeente over te dragen, in afwachting van 
de definitieve afronding van de overdracht van de weg.

• De overdrachtsprocedure voor een gewestweg neemt al 
vlug enkele jaren in beslag en het is aangewezen dat er 
voor de tussenperiode afspraken gemaakt worden tussen 
het Vlaamse gewest en de gemeente aangaande het 
beheer van dit baanvak.

• De gemeente zelf wenst onder meer dringend 
belijningswerken uit te voeren ten behoeve van haar 
inwoners.

De gemeenteraad keurt de beheersovereenkomst zoals 
opgemaakt tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en de 
gemeente Maldegem, inzake de gewestweg N 499 tussen de 
kmpt. 2,558 en 6,072 op Maldegems grondgebied goed.

LOKAAL PACT – GEBRUIKSOVEREENKOMST*
• Op 17 juli 2015 besliste de Vlaamse regering tot 

een verder ten laste neming van de nog te leveren 
gemeentelijke rioleringsinspanningen via de uitbreiding 
van de categorieën voor het invullen van het Lokaal Pact.

• Mits het afsluiten van een algemene 
gebruiksovereenkomst voor investeringen die vallen 
onder de gemeentelijke saneringsplicht, worden de 
investeringen uitgevoerd door Aquafin ten laste van 
het Vlaamse gewest, en komt het onderhoud van de 
infrastructuur nadien ten laste van de gemeentelijke 
saneringsplichtige. In Maldegem is dit de gemeente.

• Projecten die in aanmerking komen voor de toepassing 
van dit Lokaal Pact zijn:
-  Aansluiting rioleringsstelsel Middelburg op RWZI 

Maldegem in de Krielstraat
-  Spam 9 Sanering Begijnewatergang fase 2 (riolering 

Noordstraat - Molenberg, Kwezelweg,..)
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-  Spam 12 Spanjaardshoek, kruisken, Heulendonk, 
Kleemputte

-  Niet in de opgave, maar ondertussen wel door de 
gemeente aan de Vlaamse Milieumaatschappij 
voorgesteld voor opname, rioleringswerken aansluiting 
N9 op het nieuwe bedrijventerrein

• Omdat Aquafin voor enkele van deze projecten 
binnenkort aanbestedingen plant, is het aangewezen 
dat het gemeentebestuur zo snel als mogelijk de 
gebruiksovereenkomst in toepassing van de beslissing 
van de Vlaamse regering van 17 juli 2015 met betrekking 
tot de invulling van het Lokaal pact goedkeurt.

• Deze stelt de modaliteiten vast waaraan ontwerp, sluiten 
van de opdracht, uitvoering en oplevering van de opdracht 
moet voldoen, alsook beheers- en eigendomsoverdracht, 
verzekeringen, aansprakelijkheid van de projecten en de 
infrastructuur.

De gebruiksovereenkomst tussen de gemeente Maldegem, 
Aquafin NV en de Vlaamse Milieumaatschappij met 
betrekking tot de invulling van het Lokaal pact, wordt 
goedgekeurd.

VERDER NAM DE GEMEENTERAAD ONDERSTAANDE 
BESLISSINGEN:
• De gemeenteraad gaat akkoord met het in gebruik 

nemen van het perceel grond gelegen op de hoek van 
de Lievebarm en Strobrugge te Maldegem als openbare 
speelruimte volgens de voorwaarden opgenomen in de 
gebruiksovereenkomst .

• Het reglement houdende de invoer van een 
parkeerverbod en de afbakening van parkeerplaatsen 
in het Paardekerkhof en het verbod voor alle verkeer, 
uitgezonderd plaatselijk verkeer in het Paardekerkhof, 
tussen Sint-Jansherenplein en de Pastoor De Swaeflaan, 
wordt goedgekeurd.

• Straatnaamwijziging: aan het weggedeelte van de 
Krakeelweg te Maldegem wordt principieel de naam 
Drongengoedweg toegekend om verwarring te vermijden 
voor bezoekers en hulpverleningsinstanties.*

• Aan de nieuw aangelegde straat binnen de verkaveling 
Scarabe, gelegen te Kruisken, Adegem wordt definitief de 
straatnaam 'Stapmolen' toegekend.*

• De gemeenteraad stelt het reglement houdende de invoer 
van een laad- en loszone in Adegem-Dorp aan de zijde 
van de even huisnummers, de overzijde van de woningen 
met nummer 13 en 15, vast. Het parkeerverbod geldt van 
maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur (zie 
ook pag. 8). 

• De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit 
van 8 juni 2017 dat toelating verleent tot het vellen van 
de niet meer stabiele populier ter hoogte van Markt 
(Edevallei).*

• De gemeenteraad keurt de afsprakennota tussen 
het gemeentebestuur, het OCMW-bestuur en de 
gemeentelijke adviesraden en beheersorganen goed voor 
een meer uniforme werking. *

• Aan de gemeentelijke basisschool Kruipuit worden, voor 
de periode van 1 september 2017 tot 30 juni 2018 negen 
bijkomende lestijden basisonderwijs toegekend. *

• Aan de gemeentelijke Kunstacademie worden, voor de 
periode van 1 september 2017 tot 30 juni 2018 zeven 
bijkomende lestijden in de hogere graad toegekend ten 
laste van de gemeente. *

• De gemeenteraad stelt het gewijzigd arbeidsreglement 
voor het gemeentepersoneel vast.*

• De gemeenteraad neemt akte van het jaarverslag 2016 
van de lokale politie Maldegem.*

• De gemeenteraad keurt de aankoop van een 
softwarepakket voor het uitlezen van gsm-toestellen 
goed.*

• De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het bestek en 
de raming voor de leasing van een politievoertuig via het 
federaal raamcontract.*

• De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de 
kosteloze overname van de wegenis en infrastructuur 
in de sociale verkaveling 't Veldeken, met het oogpunt 
om de wegenis en infrastructuur te integreren in het 
gemeentelijk openbaar domein.

• De ontwerpakte voor de verkoop van een perceeltje 
restgrond van 20 m² ter hoogte van het kruispunt Oude 
Molenweg - Oude Gentweg, voor de totale prijs van € 
3.000, wordt goedgekeurd.*

• De gemeenteraad gaat akkoord met het beëindigen van 
de erfdienstbaarheden van doorgang rustend op het erf 
Schouwburgplaats 3 te Maldegem.*

• De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het 
toestaan aan de bewoners van Noordstraat 80 te 
Maldegem, van een concessie van toegang tot en 
doorgang over het Sint-Annapark. De toegang tot het 
park wordt enkel toegestaan voor voetgangers en moet 
genomen worden via een afsluitbare poort met een 
breedte van max. 90 centimeter.*

• Naar aanleiding van de implementatie van het 
softwarepakket voor zaalverhuur (Recreatex), 
de bijhorende uniformisering van de 
zaalverhuurreglementen van de verschillende diensten 
vrije tijd en een aantal bijkomende noodzakelijke 
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wijzigingen, stelt de gemeenteraad volgende gewijzigde 
reglementen vast*:
-  het gewijzigd huishoudelijk reglement op het gebruik 

van de zalen van sporthal De Berken,
-  het gewijzigd retributiereglement op het gebruik van 

sporthal De Berken,
-  het gewijzigd retributiereglement op het gebruik van 

het sportpark Maurice de Waele,
-  het gewijzigd huishoudelijk reglement op het gebruik 

van de zalen van het gemeenschapscentrum,
-  het gewijzigd retributiereglement op het gebruik van de 

zalen van het gemeenschapscentrum.
• De gemeenteraad neemt akte van het ontslag als 

gemeenteraadslid van Jacques de Taeye.
• De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van Leandra 

Decuyper goed. Met het oog op haar aanstelling als 
titelvoerend lid van de gemeenteraad legt zij de eed als 
gemeenteraadslid af. * 

Ter info 
De volgende gemeenteraadszitting zal doorgaan op 
donderdag 28 september.
De agenda zal 7 dagen voorafgaand aan de zitting, be-
kend 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 eerstvol-
gende 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.

Maak kennis tijdens de startdagen  
in september

Jeugdbewegingen 
vliegen er weer in!
De vakantie is weer voorbij gevlogen! Maar niet 
getreurd, vanaf september kan je opnieuw terecht 
bij je favoriete jeugdbeweging! Nog nooit naar de 
jeugdbeweging geweest? Dan zijn de startdagen hét 
moment om kennis te maken!
 
CHIRO VANNOES 
Kleitkalseide 109, Maldegem
Startdag: zondag 24 september om 14.00 uur
Info
www.vannoes.be

CHIRO PAO
Gidsenlaan 47, Maldegem
Startdag in september
Info
www.chiromaldegem.be

KLJ ADEGEM 
Jeugdlokalen Zandakkers 
Zandakkers 16, Adegem
Startdag: zondag 24 september om 11.00 uur 
Info
www.kljadegem.be

KSA
Bloemestraat 30, Maldegem
Startdag 3de tem 6de middelbaar:  
vrijdag 15 september om 20.00 uur
Startdag 1ste leerjaar tem 2de middelbaar:  
zaterdag 16 september om 14.00 uur
Info
www.ksamaldegem.be 

SCOUTS & GIDSEN
Gidsenlaan 47, Maldegem
Startdag: zaterdag 16 september om 14.00 uur
Info
www.gidsenmaldegem.be 
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VRIJDAG 15 SEPTEMBER 
Opening kermis 

 18.00 uur 

 Gemeentehuis
In aanwezigheid van de Maldegemse 
reuzen Keizer Frank I en Pol Den 
Artiest 
Bekendmaking winnaar 
REUZENwedstrijd UiT-na-school
Org.: Gemeentebestuur en comité 
voor initiatief

UiT- & avondmarkt
 18.00 uur

 markt en omgeving 
Maldegemse verenigingenmarkt
Koopjes en acties bij marktkramers 
en handelaars
Straat- en kinderanimatie
Org.: Gemeentebestuur en comité 
voor initiatief 

Streekbierenavond
 18.00 uur  
 20.30 uur optredens

 Feesttent St. Annapark
Org.: Jeugdverbroedering

Opening mobiele installatie  
’t Liefken voor altijd

 18.10 uur tot 22.00 uur

 Gemeentehuis 
Ook op ma 18/09 van 8.30 uur tot 
12.00 uur.
Org.: Toerisme Meetjesland en 
Gemeentebestuur  
www.toerismemeetjesland.be/tliefken 

Maldegem Kermis 2017
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Opening fototentoonstelling 
“Lijnen” 

 18.20 uur 

 Gemeentehuis 
Tijdens de kermis is deze expo 
ook te bezichtigen tijdens 
de openingsuren van het 
gemeentehuis.
Org.: comité voor initiatief

Opening Expo KuMa – 
afgestudeerden 2017

 19.30 uur 

 Huis Wallyn, Markstraat
Ook te bezichtigen op:
• 16/09 en 17/09: 10.00 tot 12.00 uur 

en 14.00 tot 17.00 uur
• 22/09: 18.00 tot 21.00 uur
• 23/09 en 24/09: 10.00 tot 12.00 uur 

en 14.00 uur tot 17.00 uur
Org.: KuMa

ZATERDAG 16 SEPTEMBER
Cinébib: Openluchtcinema 
Sleeping giant

 18.00 uur bar open
 20.00 uur film

 Bibliotheek, Schouwburgplaats 3-5 
Breng je eigen dekentje mee!
Org.: Gemeentebestuur en ROM 

1ste Kermisloop Maldegem/5e 
Superprestige Krekenlopers 
Meetjesland 

 17.30 uur Kids Run 500 m, 
 1000 m en 1500 m 

 18.30 uur Kermisloop 5 km, 
 10 km en 15 km

 Sportpark Maurice De Waele 
Org.: AC Meetjesland/Krekenlopers 
www.acmeetjesland.be

Feest van de 50 jarigen
 17.30 uur

 gemeentehuis (receptie) 
 19.00 uur 

 Huyze De Baere 
Org.: comité voor initiatief 
Facebook: comite voor initiatief/50 
jarigen 1967

Parkfuif
 21.00 uur

 Feesttent St. Annapark
Org.: Jeugdverbroedering

Ladies in red dansfeest  
met “a touch of red”

 21.00 uur

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

ZONDAG 17 SEPTEMBER
(H)eerlijk ontbijt met lokale en 
fairtrade producten

 8.00 tot 11.00 uur

 lokaal dienstencentrum  
 Oud St. Jozef
Org.: Noordzuiddienst en ROM

Start your engine@Maldegem: 
Rondrit oldtimertreffen: 

 10.00 uur 

 ‘t Voske  
Info: 0486 34 56 17 
Inschrijven verplicht tot  
uiterlijk 14/09
Org.: comité voor initiatief  
i.s.m. Oldtimer Car Club Belgium
Facebook: start your 
enginemaldegem

Feestelijke eucharistieviering 
 10.30 uur 

 Sint-Barbarakerk
Met medewerking van alle 
parochiale verenigingen, 
werkgroepen en koren

Prijsuitreiking fotowedstrijd 
“Lijnen” 

 11.00 uur

 Gemeentehuis
Org.: comité voor initiatief 

Gratis aperitiefconcert met 
Moonshine & Mojo en gratis  
Oud Maldegemse gerechtjes 

 11.00 uur

 Gemeentehuis (terras)
Org.: comité voor initiatief en 
gemeentebestuur

Eetfestijn Jevo
 12.00 uur

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

Start your engine@Maldegem:
Static show oldtimers  

 14.30 uur 
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Reuzenparade
 15.00 uur

Org.: comité voor initiatief

Rockabillyoptreden
 16.00 uur

Org.: Oldtimer Car Club Belgium

Optreden Sam Gooris
 17.00 uur

Org.: comité voor initiatief

MAANDAG 18 SEPTEMBER 
Jaardienst voor de overledenen

 9.30 uur 

 Sint-Barbarakerk 

12de Seniorennamiddag  
Michael Lanzo – Tom & Tamara

 14.00 uur

 CC Den Hoogen Pad
Org.: comité voor initiatief

Kermiskaarting dag 1:  
Den Ossekop

 14.00 uur

Kermis a volonté
 16.00 – 21.00 uur 

Koop een bandje bij Trampoline / 
Autoscooter / Dragon / Popcorn / 
Kindermolen Simba /Kindermolen 
Bambi / lunaparken voor € 15 en 
geniet onbeperkt van de kermis bij 
deze deelnemende foorkramers
Org.: foorkramers

DINSDAG 19 SEPTEMBER
Kermiskaarting dag 2: ’t Wit Peird

 14.00 uur

Vrijwilligers- en laureatenhulde 
2017 (zie ook pag. 2)

 19.30 uur 

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

WOENSDAG 20 SEPTEMBER
Kermiskaarting dag 3:  
Havana Lounge

 14.00 uur

Wielerwedstrijd elite zonder 
contract en beloften

 15.00 uur

 centrum 
Org.: VZW Wielercel M J K

Kinderfoor
 14.00 – 19.00 uur

 markt
Org.: foorkramers en comité  
voor initiatief

DONDERDAG 21 SEPTEMBER
Kermiskaarting dag 4:  
Gouden Leeuw

 14.00 uur

10de Reuze-Ballenworp 
met talrijke prijzen voor kinderen 

 19.00 uur

 Kermisterrein op markt 
Org.: foorkramers en comité voor 
initiatief

VRIJDAG 22 SEPTEMBER
56ste Muzikaal vuurwerk met 
pop-up bar

 21.00 uur

 Sint-Annapark   
Org.: comité voor initiatief

Flashback part IV
 21.30 uur

 De Redekiel   
Org.: JOC De Redekiel 

Info
 0478 82 54 75 | comité voor initiatief
 comite.voor.initiatief@maldegem.be 

ENKELE TIPS 
VOOR KIDS!
15/09 en 17/09: reuzen in 
Maldegem!
15/09: kinderanimatie op 
avondmarkt en bekendmaking 
winnaar REUZENwedstrijd 
16/09: kidsrun
18/09: kermis à volonté
20/09: kinderfoor
21/09: reuze-ballenworp
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Verkeersmaatregelen 
Maldegem-kermis 2017
marktplein voor en achter het gemeentehuis

Parkeer- en stilstaanverbod op volledige marktplein 
vanaf woensdag 13 tot en met vrijdag 22 september.

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

Vrijdag 15 september 
UiT-en avondmarkt
Parkeer- en stilstaanverbod van 9.00 tot 24.00 uur: 
Marktstraat, stuk tussen de Edestraat en het Oud 
Schepenhuis.

Parkeer- en stilstaanverbod   
en verkeersvrije zone van 15.00 tot 24.00 uur:
• op het marktplein
• in de Marktstraat tussen Stationsstraat en marktplein
• in de Marktstraat tussen Marktstraat en Boudewijn 

Lippensstraat

Zondag 17 september  
Oldtimertreffen en reuzenparade
Parkeer- en stilstaanverbod en verkeersvrije zone 
• van 9.00 tot 19.00 uur in de Nieuwstraat, stuk tussen 

Boudewijn Lippensstraat en Brielstraat
• van 12.00 tot 19.00 uur: marktplein, Marktstraat 

(tussen Stationsstraat en Westeindestraat), 
Westeindestraat (tussen Sint-Annakasteel 
en Vakekerkweg), Boudewijn Lippensstraat, 
Schouwburgplaats, Nieuwstraat en Stationsplein  
(+ parking)

Maandag 18 september  
Wekelijkse markt
Parkeer- en stilstaanverbod en verkeersvrije zone van 
6.00 tot 14.00 uur:
• Marktstraat tussen Stationsstraat en marktplein
• Westeindestraat tussen marktplein en Sint-

Annakasteel
• Nieuwstraat tussen Brielstraat en Marktstraat

Woensdag 20 september
Wielerwedstrijd 
Parkeer- en stilstaanverbod langs het volledige parcours 
van de koers van 14.00 tot 18.00 uur: Westeindestraat - 
Marktstraat - Noordstraat - Buurtstraat - Vakebuurtstraat 
- Karrewegel - Reesinghelaan - Westeindestraat 
Deze omloop zal zoveel mogelijk verkeersarm zijn.

Maatregelen voor de bussen

Tijdstip wijzigingen
Vrijdag 15 september (UIT- en avondmarkt):
van 15.00 tot 24.00 uur
Zondag 17 september (kermis): 
van 9.00 tot 19.00 uur
Maandag 18 september (wekelijkse markt): 
van 5.00 tot 15.00 uur
Woensdag 20 september (wielerwedstrijd):
van 14.00 tot 19.00 uur

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

Zusterslaan -> Oude Gentweg ter hoogte van huisnr. 1 
en overkant 

• Haltes Maldegem Station en Maldegem Markt -> 
Koningin Astridlaan t.h.v. Frietpunt en overkant aan 
het Chinees restaurant

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

Lijn 45: Maldegem - Knokke
Alle haltes in het centrum -> rond punt Kon. Astridlaan - 
Brugse Steenweg t.h.v. Paris Londres

Lijn 87: Maldegem - Aalter - Deinze
Alle haltes in het centrum -> rond punt Martens 

Info
 050 72 71 70 | Politie Maldegem 
 politie@maldegem.be
 www.politiemaldegem.be 
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WOENSDAG 13 SEPTEMBER
14.00 UUR, CC DEN HOOGEN PAD

Jeugdfilm 

Finding Dory
Ieders favoriete vergeetachtige visje, Dory, dartelt vrolijk 
rond in het rif samen met Nemo en Marlin. Plots beseft 
Dory dat ook zij een familie heeft die misschien wel 
naar haar op zoek is. Het trio vertrekt halsoverkop op 
een spannende reis vol avontuur naar het prestigieuze 
Zeeleven Instituut in Californië, een aquarium en 
revalidatiecentrum voor zeedieren. Ze ontdekken de 
magie en het geluk in hun vriendschappen en familie, 
maar ook in hun gebreken. 

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

ZATERDAG 30 SEPTEMBER
20.30 UUR , CC DEN HOOGEN PAD

Wannes Cappelle, 
Ypriana en  
Herwig Reynaert
Niets doen  
is geen optie
Al meer dan honderd jaar staat het leven in de Westhoek 
in het teken van de Groote Oorlog. Na de uitzichtloze 
loopgravenstrijd van 14-18 kwam een periode van 
heropbouw en herdenking. Maar achter de herstelde 
gevels en gewoonten lagen talloze dromen aan scherven 
waarvoor geen wederopbouw mogelijk was. 

Tijdens dit verhalend concert staan Wannes Cappelle 
en Herwig Reynaert stil bij de persoonlijke verhalen van 
olympische sporters die omkwamen tijdens de Eerste 
Wereldoorlog of hun sportieve carrière beëindigd zagen 
in het West-Vlaamse slijk. Koninklijke Harmonie Ypriana 
smeedt de verhalen en de muziek aan elkaar met 
prachtige arrangementen van de bekende liederen van 
Wannes Cappelle.

Geniet van de unieke sound en de ontroerende verhalen.

€ 21 (VVK), € 24 (ADK), € 20 (KABO),  
€ 18 (GABO en -26 jaar)

© Margaux Capoen en Francis Vanhee

© Walt Disney Pictures

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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Tijdelijke sluiting van 25 september tot 20 oktober

DE BIBLIOTHEEK VERHUIST
De afgelopen maanden onderging de bibliotheek 
aan de Schouwburgplaats een grondige 
renovatie. De vloeren werden vernieuwd, de 
verlichting aangepast, het buitenschrijnwerk 
werd deels vervangen, er komt een nieuwe 
verwarmingsketel,… In september zijn deze werken 
grotendeels afgerond, waardoor eind september 
de bibliotheek haar intrek kan nemen in haar 
vertrouwde stek aan de Schouwburgplaats. 

Alle filialen gesloten van 25 tot en met 20 oktober
Om de volledige collectie te kunnen verhuizen en op 
een nette manier op te stellen, zal de bibliotheek een 
tijdje sluiten. Tijdens de sluitingsperiode zullen ook 
de bibliotheken van Adegem en Kleit gesloten zijn. 
De bibliotheek past haar uitleentermijn aan zodat 
geen onnodige boetes aangerekend zullen worden. 
Het is tijdens de uitleenperiode ook niet mogelijk om 
uitgeleende materialen binnen te brengen.

Op zaterdag 21 oktober heropent de vernieuwde bib. 
Het programma van de feestelijke heropening kan je 
lezen in het volgend infomagazine van oktober!• 

Alle filialen van 
de Maldegemse bib 
zijn gesloten van 25 
september tot en 
met 20 oktober

Kinder- en jeugdjury

OPROEP VOOR JONGE BOEKENWURMEN 
Ben je tussen acht en zestien jaar oud, een gepassioneerd 
lezer en wil je graag je mening over boeken delen met je 
leeftijdsgenoten? Dan ben je de geknipte persoon voor de 
Kinder- en jeugdjury (KJV)! 

De KJV is een leesjury, waarbij je in verschillende 
leeftijdsgroepen van september tot april acht boeken 
leest. Samen met je begeleider kom je verschillende keren 
samen om de boeken te bespreken en tenslotte kies je per 
groep een favoriet boek. Je kan je inschrijven tot en met 21 
september. De KJV start op vrijdagavond 29 september.

Ook geïnteresseerde begeleiders die een leesgroep willen 
begeleiden, kunnen zich aanmelden! 

Info
 050 71 55 22 | Bibliotheek Maldegem

 bibliotheek@maldegem.be
  www.kjv.be
  www.maldegem.be/bibliotheek
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Sportaanbod voor kids
Kleuterturnen
Bij Multimove ligt de focus op de algemene ontwikkeling 
van motorische basisvaardigheden die fundamenteel 
zijn om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden 
te leren. Multimove kan de start betekenen van een 
gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie 
waarbij plezierbeleving centraal staat.
2de – 3de kleuterklas: zaterdag 9.30-10.30 uur
peuters – 1ste kleuterklas*: zaterdag 10.30-11.30 uur
Prijs: €35/10 lessen
Data: 23/09, 30/09, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10, 18/11, 
25/11, 2/12, 9/12
*Vanaf 2,5 jaar. Gratis proefles voor de jongste groep. 
Inschrijven via frederik.staelens@maldegem.be met 
vermelding van de naam en geboortedatum van je 
kind. Na de proefles kan je al dan niet inschrijven voor 
de volledige reeks.

Jeugdturnen 
Bij het jeugdturnen worden de motorische 
basisvaardigheden verder ontwikkeld én worden 
specifieke turnbewegingen op een recreatieve en 
speelse manier aangeleerd. 
1ste – 3de leerjaar: zaterdag 9.30-11.30 uur
Data: 23/09, 30/09, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10, 18/11, 
25/11, 2/12, 9/12

4de leerjaar – 2de secundair: maandag 16.30-18.30 uur
Data: 25/09, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 6/11, 13/11, 
20/11, 27/11, 4/12
Prijs: €70/10 lessen
Inschrijven
Vanaf zaterdag 9 september om 9.00 uur via:
• www.maldegem.be/webshop
• bij de sportdienst in sporthal MEOS (9.00-12.00 uur)

Zwemlessen en waterspeeltuin
• In september starten de nieuwe reeksen 

zwemlessen en waterspeeltuin (watergewenning). 
Een reeks duurt tien weken. Inschrijven op 
voorhand is noodzakelijk. Je betaalt € 100 voor tien 
lessen.

• De lessen baby- en peuterzwemmen starten op 
zondag 3 september, telkens van 9.00 tot 9.30 
uur (babyzwemmen) of van 9.30 uur tot 10.00 uur 
(peuterzwemmen). Voor deze lessen hoeft je niet 
op voorhand in te schrijven. Je betaalt € 23 voor 5 
lessen of € 5,10 per beurt. 

Inschrijven kan via zwembad@maldegem.be 
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Info
 050 71 89 70 | Sportdienst

 Bloemestraat 36/D, Maldegem

 sportdienst@maldegem.be
 www.maldegem.be/sportaanbod 

 050 71 19 30 | Sint-Annazwembad

 Gidsenlaan z/n, Maldegem

 zwembad@maldegem.be
 www.maldegem.be/zwembadmaldegem 

Sportaanbod voor 
volwassenen
Vanaf september kunnen volwassenen opnieuw terecht in Sporthal 
Meos en het Sint-Annazwembad voor een uitgebreid lessenaanbod! 
De kostprijs van de lessenreeks is afhankelijk per type les.

Alle info vind je in de nieuwe folders in de sportdienst of Sint-
Annazwembad of via onderstaande websites.

Sporthal Meos
Bootcamp (NIEUW!) / Cardio & Sculpt (NIEUW!) / Fitgym Ball /  
Pilates / Yoga / Step Burner / Zumba / Sportelcircuit / Pilates+ /  
Bounce & Sculpt (NIEUW!) / Tai Chi / Fat Burner / Trainingscircuit

Sint-Annazwembad
Begeleid seniorenzwemmen / Hydrobic / Start to Crawl / Revafit / 
Begeleid zwemmen volwassenen. 
Daarnaast kan je op sommige dagen specifiek terecht voor 
sfeerzwemmen, snelle banen en familiezwemmen. 

Nieuw
Aanbod

#sportersbelevenmeer

September = 
Maand van 
de sportclub
Sporters in een sportclub beleven 
meer. Nieuwe vrienden, een 
gemeenschappelijke passie, toffe 
ervaringen… Daarom is september 
in heel Vlaanderen de Maand van 
de Sportclub. Ook in Maldegem 
organiseren de sportclubs tal van 
activiteiten voor jong en oud. Neem 
een kijkje op www.maldegem.be/
maand-van-de-sportclub voor alle 
initiatieven waar je in september 
kan aan deelnemen.

Wist je dat Maldegemse sportieve 
ouders, grootouders en kinderen 
de hoofdrol spelen in een 
nieuw promofilmpje voor Sport 
Vlaanderen? Het resultaat is 
binnenkort te bewonderen op Eén! 

Info
 050 72 89 70 | Sportdienst

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

BON 
GRATIS PROEFLES SPORTHAL MEOS

NAAM:  

VOORNAAM:  

ACTIVITEIT: 

 

DATUM: 

Deze bon is geldig voor één gratis kennismakingsles te kiezen uit volgende 
lessenreeksen in sporthal Meos: Bootcamp / Cardio & Sculpt / Fitgym Ball / 
Pilates / Yoga / Step Burner / Sportelcircuit / Pilates+ / Bounce & Sculpt / Tai 
Chi / Fat Burner
De bon geldig t.e.m. 29 september 2017. Één bon per persoon. Gelieve de 
bon af te geven aan de lesgever bij het begin van de les die je volgt.

Nieuwe openingsuren zwembad
Vanaf september kan je op dinsdagavond een kwartiertje minder 
lang (van 19.00 tot 21.45 uur) en op donderdag een uurtje langer 
(van 19.00 tot 21.45 uur) zwemmen. Ook tijdens de schoolvakanties 
werden enkele openingsuren aangepast.
Haal de folder met het nieuwe uurrooster in het Sint-Annazwembad 
of raadpleeg www.maldegem.be/zwembadmaldegem.
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