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7 tot 15 oktober

Week van het bos…  
in het landschapspark 

Drongengoed
Ook dit jaar is er van alles te beleven en te doen 
tijdens de week van het bos in en rond het 
Drongengoed. Voor ieder wat wils!

Een greep uit het aanbod: 
• een natuurloop, handen uit de mouwen  

en zaklampentocht op zaterdag 7 oktober, 
• sport en spel voor jong en oud op zondag  

8 oktober
• de kinderapotheek in het bos op woensdag  

11 oktober

• lezing rond de archeologische opgravingen  
van d’oude Hofstede (nabij Drongengoedhoeve) 
op donderdag 12 oktober

• Nacht van de Duisternis met afsluitend 
kampvuur aan de Drongengoedhoeve…  
op zaterdag 14 oktober

• Dag van de Trage weg op zondag 15 oktober 

Info
 www.drongengoed.be 
 www.weekvanhetbos.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

Van buiten- naar binnenleven.
Oktober. De omslag 
van de mooie 
nazomer lijkt een 
feit, want terwijl ik 
dit voorwoord schrijf 
valt de regen met 
bakken uit de hemel. 
Het buitenleven 
valt langzaam stil 
en we verleggen 
onze accenten 
naar binnen. Voor 
sommigen is dit de 
tijd om thuis zaken 

te doen die ze tijdens de rustige vakantiemaanden uitgesteld 
hadden, terwijl anderen met enige weemoed terug denken 
aan de leuke zomermomenten of zelfs al nieuwe plannen 
maken voor een volgende vakantie.

In de gemeente maken het bestuur en de administratieve 
diensten van de herfstmaanden gebruik om het 
jaarprogramma te overlopen en grondig na te gaan wat 
er allemaal gerealiseerd is en of dat voldoet aan wat we 
voor ogen hadden. Onze strategische meerjarenplanning 
en de daaruit voortvloeiende actieplannen worden kritisch 
geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd, zodat we bij de 
opmaak van het budget voor 2018 een realistische kijk hebben 
op hoeveel er nodig is om alle diensten naar behoren te laten 
werken in het belang van al onze inwoners.
En ondertussen werken onze arbeiders het programma van dit 
jaar verder af, nieuwsgierig naar wat er op de planning komt te 
staan, ervan overtuigd dat dit meer dan voldoende zal zijn om 
een werkjaar opnieuw zinvol in te vullen. ©
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Nieuw kantoor in Gent

Verhuis dienst personenbelasting
Het belastingkantoor in de Garenstraat in Eeklo, 
bevoegd voor de personenbelasting van o.a. 
loontrekkenden, uitkeringstrekkers, gepensioneerden 
en bedrijfsleiders, is verhuisd naar het dienstgebouw 
Zuiderpoort in Gent. Enkel de diensten van de 
Administratie KMO hebben nog hun kantoor in de 
Garenstraat in Eeklo.
De dienst Particulieren is in Eeklo enkel nog open op 
dinsdag- en donderdagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 
uur en op die dagen telefonisch bereikbaar. 

Info
 0257 56 370 | Dienst Particulieren Eeklo  
	 (eigen	fiscaal	dossier)
 p.gent.team4@minfin.fed.be
	 http://myminfin.be

 0257 25757 | Contactcenter FOD Financiën  
	 (algemene	fiscale	vragen)
	 http://financien.belgium.be

Openingsuren 
archief

• Woensdag (14.00-18.30 uur):  
 4-11-18-25 oktober, 8-22-29 november  
 en 6-13 december
• Vrijdag (16.00-19.30 uur):  
 13-27 oktober, 10-24 november  
 en 8 december
• Zaterdag (8.30-12.00 uur): 7-21 oktober,  

18 november en 2-16 december 

Info
 050 72 86 21 | Gemeentearchief

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

Huis-aan-huis

Verkoop 
brandweer- 
kalender
Vanaf oktober gaan de vrijwilligers van de brandweer-
post Maldegem huis aan huis in Maldegem om hun 
kalender te verkopen. De brandweerkalender kost € 4. 
De opbrengt is ten voordele van de sociale werking van 
de brandweerpost. 

Info
 050 72 86 25 | Brandweerpost Maldegem

 Bloemendaelelaan 4, Maldegem

 secretariaat.maldegem@zonemeetjesland.be
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Paaltjes gemeentehuis
De vaste paaltjes aan de linker- en rechterzijde aan de 
ingang van het gemeentehuis worden tussen 17 en 24 
oktober vervangen door geautomatiseerde paaltjes. Tijdens 
de werken is geen doorgang mogelijk voor plaatselijk 
verkeer	van	auto’s,	fietsers	en	voetgangers.
Het verwijderen en terugplaatsen van de paaltjes tijdens 
plechtigheden en leveringen zal hierdoor vlotter verlopen. 

Info
 050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur 

 Bloemestraat 45,  Maldegem  
 infrastructuur@maldegem.be

Nieuw boek

Geniet van de 
Meetjeslandse bossen
In november verschijnt het boek de Meetjeslandse 
bossen. In elk van de 14 Meetjeslandse gemeenten 
valt iets te vertellen over bossen. Naast de grotere, 
bekende bosgebieden zoals het Drongengoed komen 
ook kleinere bosgebieden aan bod. Het boek kost € 30 
(afhaling) of € 37 (verzending) in voorverkoop en is een 
uitnodiging om je wandelschoenen aan te trekken en 
de bossen te gaan verkennen!

In samenwerking met Natuurpunt en Partners Meetjesland 
en de provincie Oost-Vlaanderen

Info
 0497 61 92 04 | Dienst Infrastructuur 
 info@deMeetjeslandseBossen.be

 www.demeetjeslandsebossen.be

Wil jij ons team versterken?

Gezocht: 
fotografen en 
filmmakers
De gemeente Maldegem zoekt 

fotografen	en	filmmakers	die	foto’s	en/of	video’s	
willen maken van activiteiten en evenementen om te 
gebruiken voor persberichten, sociale media, website, 
infomagazine, brochures… . We richten ons vooral 
tot	amateurfotografen	en	-filmmakers	en	studenten	
fotografie	en	film.	Je	krijgt	voor	elke	opdracht	een	
vrijwilligersvergoeding. 

Interesse? Neem dan snel contact op met de 
Dienst	Communicatie.	Je	naam	wordt	opgenomen	
in een adressenbestand en je wordt per opdracht 
gecontacteerd of je je kan vrijmaken en interesse 
hebt. 

Info
 050 72 89 72 | Dienst Communicatie

 communicatie@maldegem.be 

	 www.maldegem.be/fotografen-filmmakers

Nieuws uit de 
gemeenteraad 
Omdat in juli en augustus geen gemeenteraadszitting 
doorging, vind je in deze editie geen verslag. De 
volgende gemeenteraadszitting zal doorgaan op 
donderdag 26 oktober 2017 in zaal Maldegem op de 
derde	verdieping	in	het	gemeentehuis.	Je	bent	van	
harte welkom tijdens de openbare zitting.

Info
 050 72 89 51 | Secretariaat

 secretariaat@maldegem.be

 www.maldegem.be/gemeenteraad
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Groots fotograaf  en altijd zichzelf

EXPO PATRICK DE SPIEGELAERE
Van 7 tot 29 oktober kan je op verschillende locaties in 
Maldegem het fotowerk van de overleden Maldegemse 
fotograaf Patrick De Spiegelaere gaan bezichtigen. De 
expo is een initiatief van de Vrienden van Patrick in 
samenwerking met het Fonds Patrick De Spiegelaere 
en het gemeentebestuur. We spraken af met Piet De 
Meester, één van de Vrienden van Patrick.

Waarom deze expo op dit moment?
Piet De Meester: in 2007 overleed Patrick totaal 
onverwacht. Het was een schok voor zijn echtgenote, 
kinderen, familie en dichte vrienden. Op zijn begrafenis 
bleek nog eens hoe ruim die vriendenkring was en welke 
bekendheid hij genoot als fotograaf. Met vier vrienden 
vonden we dat Patrick en zijn werk na tien jaar terug 
onder de aandacht mochten gebracht worden.

Wie was Patrick De Spiegelaere?
Patrick was een groots fotograaf, en toch bleef hij altijd 
zichzelf.	Of	hij	nu	met	Guy	(Verhofstadt)	of	Jean-Luc	
(Dehaene) praatte, dan wel met Hendrik, Luc of Anne uit 
Maldegem. Veel Maldegemnaars leerden Patrick kennen 
in zijn jeugd, de KSA, als disco Spici… met zijn luide lach, 
altijd bereid tot een grap en grol, en met veel aandacht en 
een luisterend oor voor ieders verhaal.

Patricks echtgenote en het Fonds Patrick de 
Spiegelaere verleenden ook hun medewerking  
aan deze expo.
Inderdaad, we vonden goede en enthousiaste partners! 
En niet alleen Patricks echtgenote en het Fonds Patrick De 
Spiegelaere gaven direct hun volle medewerking, ook de 
gemeente Maldegem stapte voluit mee in dit verhaal. Het 
Fonds brengt bovendien in primeur de tentoonstelling 
Spiegelingen, waarbij twaalf werken van Patrick zes 

© Patrick De Spiegelaere
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hedendaagse fotografen uitdagen. Deze 24 foto’s zijn te 
bezichtigen in huis Wallyn.

Wat maakt Patricks werk zo bijzonder?
Ik leerde Patrick kennen bij een voetbalploegje, vooral 
ontspannend tegen een bal trappen en daarna lange 
nabesprekingen. Zo herinner ik me hoe hij me op zo’n 
avond vertelde dat hij terug was van een fotosessie met 
Vredeseilanden. Heel nauwkeurig beschreef hij hoe hij in 
een godvergeten dorp in Senegal door de zoeker aan het 
kijken was, toen plots een meisje hem te grazen nam met 
haar camera, die ze vormde met haar handjes. Het meisje 
van Kolda werd om die reden ook het campagnebeeld van 
deze expo. Want die foto vertelt veel over Patrick: hoe hij 
zich laat verrassen door het onverwachte; hoe hij op het 
juiste moment vastlegt; hoe anders hij kijkt naar detail en 
hoofdzaak. Hij registreert, hij respecteert, met soms een 
lichte vorm van humor. Of het nu over het faillissement 
van Sabena gaat, of de armoede hier of elders, steeds 
reproduceert die foto ook de waardigheid en de kracht 
van wie hij in beeld brengt. Maar hij is ook rusteloos 
creatief, ’een beeld in zijn hoofd’ en dan pas nam hij de 
camera vast om dit ook vast te leggen. Of zoals Herman 
De Coninck het talent van Patrick zo mooi formuleert in 
zijn gedicht Kleurenfoto’s. 

Jullie verlaten ook de meer traditionele locaties  
voor een expo.
We kozen voor diverse locaties tussen het Warmhof 
en de markt. Gewoon, omdat Patrick iemand was 
van Maldegem en je hem op de meest onverwachte 
tijdstippen op straat tegen het lijf liep. Bovendien zullen 
we op een tweetal locaties in open lucht grote fotodoeken 
ophangen. Wie wil, kan het volledige parcours in enkele 
uren	afleggen,	maar	misschien	is	het	eveneens	wel	
leuk en interessant om op verschillende tijdstippen een 
gebouw binnen te lopen… Ik wil hierbij ook aanhalen dat 
we een enthousiaste leerkracht vonden die een educatief 
pakket uitwerkt, zodat jongeren ook kennis kunnen 
maken	met	fotografie	en	kunst,	én	het	werk	van	Patrick. 

  

Ik vraag hem naar zijn trucs. 
Geen, zegt hij. Wachten tot 

tien uur ’s avonds, 
dan krijg je dit soort licht

Uit Kleurenfoto’s  door H. De Coninck

Praktische info
De EXPO Patrick De Spiegelaere met o.a. de 
tentoonstelling Spiegelingen kan je van 7 tot 
29 oktober bezichtigen in Huis Wallyn, het 
gemeentehuis, het lokaal dienstencentrum  
Oud	St.	Jozef,	het	Warmhof	en	onderweg	op:	
• maandag van 9.00 tot 12.00 uur
• woensdag van 14.00 tot 17.00 uur
• zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur 
• zondag van 10.00 tot 18.00 uur
• en in het gemeentehuis, het lokaal 
 dienstencentrum en het Warmhof tijdens  
 de reguliere openingsuren. 

Groepen kunnen ook reserveren om op een ander 
moment de tentoonstelling te bezoeken. 

© Patrick De Spiegelaere

Info
 050 72 89 48 | Stafmedewerker
 piet.de.meester@maldegem.be 
 www.maldegem.be/expo-patrickdespiegelaere
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Vrijdag 27 oktober

Nationale actiedag tegen 
woninginbraken
Wist je dat in België meer dan 200 woninginbraken 
per dag gepleegd worden? De sociale kosten die 
hieraan verbonden zijn, lopen op tot   
meer dan € 350 miljoen.

Om dit onder de aandacht te brengen, zet 
politiezone Maldegem ook dit jaar extra ploegen 
in op vrijdag 27 oktober, de nationale actiedag 
tegen woninginbraken. Maar niet alleen die dag, 
ook	ervoor	én	erna	werken	de	politieploegen	
aan preventie van inbraken. Wie op vrijdag 27 oktober 
langskomt in het gemeentehuis, is welkom aan de 
preventiestand van de politie aan de wachtruimte bij  
de Dienst Burgerzaken. 

Ook jij kan dieven een halt toe roepen en zo van je 
woning, straat en wijk een veilige omgeving maken. Vraag 

gratis advies aan de preventieadviseurs van 
de politie, die ter plaatse langskomen om zo je 
woning beter te beveiligen. Ook op de website 
van 1 dag niet vind je tal van initiatieven of 
ideeën. Zelf tips? Breng de actie op 27 oktober op 
sociale media onder de aandacht via de hashtag 
#1dagnietBE. 

Info
 050 72 71 70 | Politie Maldegem preventiedienst

  www.1dagniet.be

Inbraken?

Om uw woning beter te beveiligen, surf naar www.1dagniet.be 
en neem contact op met uw diefstalpreventieadviseur: 
www.diefstalpreventieadviseur.be

V.U.: Philip Willekens, Waterloolaan 76 - 1000 Brussel
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11.11.11 – campagne 2017

Allemaal mensen, onderweg naar beter
11.11.11 strijdt tegen onrecht en voor duurzame 
verandering. In 2017 stelt 11.11.11 migratie en 
vluchtelingen centraal. Niet toevallig, de cijfers 
spreken voor zich. 65 miljoen mensen zijn op 
de vlucht voor oorlog en vervolging. Miljoenen 
anderen ontvluchten armoede, ongelijkheid, 
klimaatverandering… Oorzaken waar 11.11.11 elke 
dag, samen met zijn leden, structureel aan werkt. 

Op zoek naar een menswaardig leven
Net als miljoenen vluchtelingen en migranten zijn we 
allemaal op zoek naar een menswaardig leven. Draag de pin 
van 11.11.11 en toon dat wij #AllemaalMensen zijn, onderweg 
naar	beter.	Je	kan	ook	de	11.11.11-actie	in	Maldegem	
ondersteunen (zie kader). Of zet een actie op poten met je 
school, vereniging of wijk. Of deel je pin  
via Facebook.   
 

11.11.11 in Maldegem 
De 11.11.11-actie in Maldegem loopt van zaterdag  
4 november tot en met zaterdag 18 november.
Tijdens de huis-aan-huisinzameling op zaterdag  
11 november kan je pure en melkchocolade, stiften en 
wenskaartjes kopen. De chocolade kost € 6 per tablet 
en kan je ook kopen aan het onthaal en bij de Noord-
Zuiddienst in het gemeentehuis.

Vrijwilligers
We zoeken vrijwilligers die willen meehelpen aan de 
huis-aan-huisinzameling. ’s Middags wordt brood met  
beleg en verse soep voorzien en achteraf worden  
frietjes en een drankje aangeboden.

Info
 050 72 89 51 | Noord-Zuiddienst

 noordzuiddienst@maldegem

 www.11.be/allemaalmensen
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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Kwaliteitsonderwijs
Maldegem schaart zich achter 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen voor een betere 
samenleving, waaronder kwaliteitsonderwijs  
voor iedereen.

Naschoolse huiswerkbegeleiding
Alle lagere schoolkinderen van de 
gemeentelijke basisschool Kruipuit kunnen  
na school genieten van huiswerkbegeleiding.

Project Zorgeloze kindertijd
Het OCMW wil samen met alle Maldegemse 
scholen de armoede op school aanpakken en 
ondertekende met hen een protocol. Zo zullen de 
scholen nog meer kostenbewust werken en zal het 
OCMW de nodige tussenkomsten bieden in school- en 
opleidingskosten, zowel in het kleuter-, het lager, het 
secundair als het hoger onderwijs, voor kinderen uit 
(kans)arme gezinnen. 

Katrol
Daarnaast stapte het OCMW dit jaar ook in het 
zogenaamde Katrol-project, samen met enkele andere 

OCMW’s uit de regio. Dankzij Katrol zullen een aantal 
kinderen uit Maldegemse gezinnen huiswerkbegeleiding 
op maat krijgen (zie pag. 11).

Huis van het Kind
In het najaar gaat het Huis van het Kind 
Maldegem van start. Ook binnen het Huis 
van het Kind zullen initiatieven uitgerold 
worden voor ouders en kinderen om de 
Maldegemse jongeren meer kansen te 
geven. Meer info hierover in het volgende 
infomagazine. 

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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Workshop duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen
Wat
Wist je dat er 17 mondiale streefdoelen bestaan 
die tegen 2030 behaald moeten worden? Wat 
hebben onderwijs, armoedebestrijding, sport, 
gezondheid, innovatie, waterbeheer, economische 
groei, internationale solidariteit, klimaatactie, … 
met elkaar te maken? Welke rol en verantwoor-
delijkheid hebben gemeentebesturen hierin te 
spelen? En vooral, hoe kan jij bijdragen aan het 
behalen van deze doelstellingen in Maldegem? In 
deze workshop bekijken we op welke manier we in 
onze gemeente kunnen bijdragen tot de realisatie 
van deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
en welke implicaties dit heeft voor het beleid. 

Voor wie 
Voor geëngageerde burgers, vrijwilligers 
van lokale organisaties, adviesraden, 
bewonersplatforms,	buurtcomités,	ambtenaren,	
politici met een hart voor mondiaal beleid en 
duurzame ontwikkeling.

Wanneer
Donderdag 12 oktober om 19.00 uur 
(en NIET 19 oktober, zoals vermeld in de vorige 
editie van Maldegem magazine!)

Waar 
Zaal Adegem in het gemeentehuis,  
Marktstraat 7 in Maldegem

Prijs
Deelname is gratis, graag vooraf inschrijven bij 
de Noord-Zuiddienst. Het gemeentebestuur 
biedt achteraf een gratis drankje aan. 

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

 www.vvsg.be (>Internationaal)
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Studie- en opvoedingsondersteuning aan huis

Gezocht: studenten 
voor stage bij 
Katrol
In het Meetjesland is dit schooljaar een uitgebreide 
Katrolwerking van start gegaan. De lokale besturen 
van Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Lovendegem, 
Maldegem en Nevele zullen hiervoor samenwerken 
onder de Welzijnsband Meetjesland. Vanaf februari 
2018 sluiten ook Knesselare en Waarschoot aan.

De Katrol biedt gratis studie- en 
opvoedingsondersteuning aan huis.  
De organisatie richt zich op gezinnen met lagere 
schoolkinderen die ondersteuning nodig hebben. 
Studenten uit sociaalpedagogische richtingen 
gaan op regelmatige basis bij hen langs en bieden 
ondersteuning op de gebieden waar het gezin dit wenst. 
De bedoeling is hun zelfredzaamheid te verhogen en 
een onderwijscultuur in het gezin te installeren. Dit 
alles wordt gecoördineerd door ervaren mentoren 
(“ankerfiguren”).	

Ben jij student hoger onderwijs in een sociale 
richting zoals (toegepaste) psychologie, onderwijs, 
orthopedagogie, sociaal werk, pedagogie van het jonge 
kind, … en geïnteresseerd om te werken met jonge 
gezinnen? Dan is de Katrol op zoek naar jou! De Katrol 
biedt een boeiende stageplaats in het Meetjesland, 
dicht bij huis, onder degelijke begeleiding. De stage kan 
zowel voltijds als gecombineerd met je lessen. 

Info
De Katrol Meetjesland

 katrol@welzijnsband.be

 www.dekatrol.org
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Vrijetijdsaanbod voor kids - najaar 2017
Inschrijven 
Het nieuwe schooljaar is een maand bezig en de 
planning voor de herfst- en kerstvakantie gaat al van 
start. De gemeentelijke vrijetijdsdiensten stelden 
opnieuw een programma samen voor kleuters en 
kinderen van de lagere school vol boordevol leuke, 
uitdagende en sportieve activiteiten! De brochure wordt 
verdeeld via de Maldegemse scholen maar kan je ook 
afhalen bij de gemeentelijke vrijetijdsdiensten, het 
UiTloket of online raadplegen via www.maldegem.be/
vakantieaanbod-vrijetijd.

Online
Online inschrijven kan vanaf 30 september om 9.00 uur 
via www.maldegem.be/webshop.

Opgelet: registreer je vooraf via www.maldegem.be/
webshop door als ouder met je eigen naam in te loggen.
Lukt het niet om in te loggen, neem dan contact op met 
het UiTloket.

Volzet
Je	kan	inschrijven	op	de	wachtlijst,	indien	er	nog	plaatsen	
vrijkomen, word je zo snel mogelijk gecontacteerd.

Aan het loket
Op zaterdag 30 september 2017 kan je ook van 9.00 tot 
12.00 uur inschrijven in Sporthal Meos

Vanaf maandag 2 oktober 2017 kan je tijdens de 
vaste openingsuren inschrijven bij de gemeentelijke 
vrijetijdsdiensten.
• Jeugddienst/UiTloket	(cash	&	bancontact)
 Elke werkdag: 8.30 – 12.00 uur
 Woensdagnamiddag: 14.00 – 16.00 uur
 Donderdagavond: 16.00 – 18.30 uur
• Sportdienst	(cash	&	bancontact)
 Elke werkdag: 8.45 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur
• Sint-Annazwembad (enkel cash)
 Elke werkdag (behalve vrijdag): 8.30 – 12.00 uur  

en 14.00 – 16.00 uur

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

 Marktstraat 7,  Maldegem

 050 72 89 70 | Sportdienst
 sportdienst@maldegem.be

 Bloemestraat 36/D, Maldegem

 www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd

 www.maldegem.be/webshop (onder 'Activiteiten')
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 zo 1/10/17
Natuur- en landschapswande-
ling in en rond het Maldegem-
veld /Drongengoedbos
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Krakeelparking, Krakeelweg, Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem- 
Knesselare, 0494 07 03 71,  
webmaster@natuurpuntmaldegemknesselare.be,  
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be

 

Maldegem ment voor Eyehope
Waar: Sint-Annapark,  
Westeindestraat, Maldegem
Meer info: Eye Hope Foundation,  
info@eyehopefoundation.org

ma 2/10/17
Schaaknamiddag
Van 13.30 tot 16.00 uur 
Waar:	lokaal	dienstencentrum	Oud	St.	Jozef,	
Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
Meer info: lokaal dienstencentrum  
Oud	St.	Jozef,	050	40	39	22,	 
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be
 

woe 4/10, 11/10, 18/10  
en 25/10/2017

Actief klassieke muziek  
leren beluisteren
van 9.30 tot 12.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum  
Oud	St.	Jozef	Maldegem
Meer info: Vormingplus Gent-Eeklo,  
09 224 22 65, www.vormingplusgent-eeklo.be, 
info.gent.eeklo@vormingplusgent-eeklo.be
 

woe 4/10 en 18/10/17
Workshop ‘Werken met  
gemengde technieken’
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud	St.	Jozef
 

do 5/10/17 

Sport 4 specials
Van 10.00 tot 16.00 uur
Waar: Sporthal Meos,  
Bloemestraat 36/D, Maldegem
Meer info: Sportdienst Evergem,  
09 218 58 09, sport@evergem.be
 

Voordracht: ‘Hart: risico- 
factoren en bescherming’
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud	St.	Jozef
 

vrij 6/10/17
Muzikaal toneel 
Van Tralalie
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud	St.	Jozef
 

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

van vrij 6/10/17  
tot ma 9/10/17

Westeinde-Bogaarde Kermis
Waar: Bogaardestraat 115, Maldegem
Meer info: Kermiscomité	Westeinde-Bogaarde,	
www.wb-kermis.be

za 7/10/17
Beheermoment in  
het Maldegemveld
Van 9.00 tot 13.00 uur
Waar: Natuurpunt Loods,  
Urselweg 81/B, Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-Knesselare, 
0474 48 30 22, maldegemveld@natuurpunt-
maldegemknesselare.be,  
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be

Zaklampentocht
Van 19.00 tot 20.00 uur
Waar: parking Krakeel, Drongengoedweg, 
Maldegem
Meer info: Wandelclub "Smokkelaars Maldegem", 
https://smokkelaarsmaldegem.be

za 7/10 tot zo 15/10/17

Week van het bos…  
in het landschapspark 
Drongengoed
Zie pag. 2

za 7/10 tot zo 29/10/17
Expo Patrick De Spiegelaere
Zie pag. 6
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zo 8/10/17
Voordracht door Jan Naert:  
Besturen onder Duitse be-
zetting. Burgemeesters in 
bezet en bevrijd België en 
Noord-Frankrijk (1914-1921)
Van 10.30 tot 11.45 uur
Waar:	lokaal	dienstencentrum	Oud	St.	Jozef
Meer info: Familiekunde Vlaanderen -  
Regio Meetjesland, 0498 85 55 70,  
filip.bastiaen@appeltjes-meetjesland.org,	 
www.familiekundevlaanderen-meetjesland.be, 
www.appeltjes-meetjesland.org
 

Aperitiefconcert
Van 11.30 tot 16.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem Dorp 16/B, Adegem
Meer info: Koninklijke Fanfare Verenigde 
Vrienden Adegem, 0485 03 03 61,  
els.vanhulle1@telenet.be
 

Feestelijk Orgelconcert door 
Edward en Michael De Geest
Van 16.00 tot 17.30 uur
Waar: Sint-Jozefkerk,	 
Brezendedreef, Maldegem Donk
Meer info: 0486 42 85 88

ma 9/10/17
PC-dokters
Van 14.30 tot 17.00 uur 
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud	St.	Jozef

 di 10/10/17
Contactgroep ‘Parkinson’
Van 14.00 tot 15.30 uur
Waar en meer info: lokaal  
dienstencentrum	Oud	St.	Jozef
 

Zorgzaam omgaan  
met je rug
Van 19.00 tot 21.00 uur
Waar: lokaal	dienstencentrum	Oud	St.	Jozef
Meer info: Vormingplus Gent-Eeklo 
 

woe 11/10/17
Jeugdfilm Huisdiergeheimen
Zie pag. 22

do 12/10/17 
Energiecafé Maldegem
Zie pag. 17

vrij 13/10/17
Dansnamiddag
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal  
dienstencentrum	Oud	St.	Jozef
 

Guido Belcanto met combo en 
gemengd Koor Canticorum
Zie pag. 22

zo 15/10/17
Maldegemse Poldertocht
Waar: Sporthal De Berken,  
Kleitkalseide 1097/A, Maldegem
Meer info: WTC Maldegem VZW, 
www.wtcmaldegemvzw.be
 

Nationale Ziekendag
Van 12.00 tot 16.00 uur
Waar: lokaal	dienstencentrum	Oud	St.	Jozef
Meer info: Samana i.s.m. lokaal  
dienstencentrum	Oud	St.	Jozef
 

Orgelconcert met Alex Coucke 
en Ensemble Alanci
Om 15.30 uur 
Waar: Sint-Adrianuskerk, Adegem-Dorp, 
Adegem
Meer info: Orgelpunt Adegem, 0468 18 46 19, 
johandekesel@hotmail.com

ma 16/10/17
Bingo
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud	St.	Jozef
 

di 17/10/17
Cursus aquareltechnieken
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud	St.	Jozef
 

5 jaar MUSIC 4 HUMIVAL
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem Dorp 16/B, Adegem
Meer info: vzw Sterrenparade

woe 18/10/17
Gezondheidsconsultatie
Van 9.00 tot 12.00 uur 
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud	St.	Jozef
 

Crea-les
Van Van 19.00 tot 22.00
Waar:	lokaal	dienstencentrum	Oud	St.	Jozef
Meer info: Femma Maldegem i.s.m.  
lokaal	dienstencentrum	Oud	St.	Jozef
 

woe 18/10/17
Genealogisch dienstbetoon  
te Maldegem
Van 20.00 tot 22.00 uur
Waar: Loods Dienst Infrastructuur (gelijk-
vloers, rechts), Bloemestraat 45, Maldegem
Meer info: Familiekunde Vlaanderen -  
Regio Meetjesland,  
www.familiekundevlaanderen-meetjesland.be

do 19/10/17
Mantelzorgcafé
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud	St.	Jozef
 

Voordracht 
‘Zorg voor je rug’
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar:	lokaal	dienstencentrum	Oud	St.	Jozef
Meer info: KVLV Maldegem i.s.m.  
lokaal	dienstencentrum	Oud	St.	Jozef

Autodeelparty 
Van 19.30 tot 21.00 uur
Waar:	lokaal	dienstencentrum	Oud	St.	Jozef
Meer info: Natuurpunt en Partners  
Meetjesland, 09 377 93 00, 0473 68 85 95, 
elif@NPMeetjesland.be, www.natuurpunt.be/
agenda/autodeelparty-maldegem
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vrij 20/10/17
Dag van de jeugdbeweging
Zie pag. 16
 

Herdenkingsplechtigheid Slag 
van Burkel
Zie pag. 16
 

Toneel ‘Hoe slapen  
weer een zaligheid werd’
Van 14.30 tot 16.00 uur 
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud	St.	Jozef
 

za 21/10/17

Opening vernieuwde 
bibliotheek
Zie pag. 24
 

zo 22/10/17
Aan- en verkoop vogels
Van 8.00 tot 12.00 uur
Waar: De	Poermolen,	Paardekerkhoflaan	1,	
Maldegem
Meer info: De Donkse Roodborst, 050 71 65 00

Rommelmarkt
Waar: Basisschool De Driesprong, Katsweg 1, 
Maldegem
Meer info: Oudercomité	Basisschool	De	
Driesprong, 0475 43 32 59

ma 23/10/17
Van 14.00 tot 16.00 uur
Filmnamiddag 'Still Alice'
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud	St.	Jozef
 

di 24/10/17
Voordracht ‘Het  
afnemend geheugen  
en wat er aan te doen’
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: lokaal	dienstencentrum	Oud	St.	Jozef
Meer info: Vief Maldegem i.s.m. lokaal dien-
stencentrum	Oud	St.	Jozef
 

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
 

do 26/10/17
Seniorennamiddag ‘Gezond-
heid & Veiligheid’
Zie pag. 19

vrij 27/10/17
Eén dag niet 
Zie pag. 8

za 28/10/17
Beheermoment in  
het Torrebos
Van 9.00 tot 13.00 uur 
Waar: Poel Torrebos,  
Torredreef 10, Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-Knesselare, 
050 71 91 82, webmaster@natuurpuntmalde-
gemknesselare.be,  
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be
 

Start to mountainbike
Van 9.00 tot 16.00 uur 
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
Maldegem
Meer info: Sportdienst Maldegem, 050 72 89 70, 
sportdienst@maldegem.be 
 

Vorming: je organisatie  
of activiteit, ook online
Van 9.30 tot 13.15 uur
Waar: Bibliotheek Maldegem,  
Schouwburgplaats 3-5, Maldegem
Meer info: Erfgoedcel Meetjesland, 09 373 75 96, 
erfgoedcel@comeet.be

Van vrij 3/11/17  
tot zo 12/11/17 

Café Passé
Waar: CC Den Hoogen Pad, 
Adegem Dorp 16/B, Adegem
Meer info: Adegems Volkstheater,  
050 71 72 01, 0479 21 34 92, 
www.adegemsvolkstheater.be 
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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.
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UiTTIPS

Slag van Burkel en bevrijding Maldegem

Herdenkings-
plechtigheid
Herdenking van de Slag van Burkel door het 1ste  
Regiment van de Gidsen en de herdenking van de 
bevrijding van Maldegem door het 2de Regiment van  
de Gidsen tijdens WO I.

Vrijdag 20 oktober
10.15 uur: Plechtigheid aan het monument 2de Regiment 
Gidsen in de Gidsenlaan
11.00 uur: Plechtigheid aan het monument 1ste Regiment 
Gidsen in de Francis de Meeuslaan. 

Info
 050 72 89 53 | Dienst Secretariaat Burgemeester
 secretariaat.burgemeester@maldegem.be
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Vrijdag 20 oktober 

Dag van de 
jeugdbeweging
6.30 - 9.00 uur @ Maldegem Markt 
In Maldegem roepen we alle leden en oud-leden van 
onze jeugdbewegingen op om samen in uniform naar 
school of werk te trekken. Wie ’s morgens aan de 
markt passeert, wordt bovendien door de jeugdraad 
op	lekkere	koffie,	fruitsap,	warme	chocomelk	en	
boterhammen met choco en kaas getrakteerd! 

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst
 jeugddienst@maldegem.be
 www.dagvandejeugdbeweging.be
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Energiezuinig Wonen in Maldegem

Energiecafé: denk mee over energiezuinig wonen 
Woonwijzer Meetjesland en Natuurpunt en  
Partners Meetjesland organiseren samen met de 
gemeente Maldegem een energiecafé over energie-
zuinig wonen. 

Energiecafé? 
Tijdens een gezellige avond praten we samen over 
energiezuinig wonen. We bespreken hoe groot de 
CO2-uitstoot in Maldegem is en hoe we de uitstoot via 
energiezuinig wonen naar beneden kunnen halen. We 
presenteren ook enkele energie-acties waarbij je kan 
aansluiten. Op het einde van de avond kan je persoonlijk 
advies over energiezuinig wonen vragen aan onze expert. 

Jouw energie-idee 
Het	energiecafé	draait	echter	vooral	om	het	volgende:	
jouw energie-idee! Wat versta jij onder een energiezuinig 
Meetjesland? Hoe kunnen we zuiniger wonen? Welke 
acties moeten we hiervoor ondernemen? Deel je idee en 
mening over energiezuinig wonen en hoe we dit kunnen 
aanpakken. 

Energiezuinig wonen Meetjesland! 
Het	energiecafé	kadert	binnen	het	project	‘Energie-
zuinig Wonen Meetjesland’. Om het energieverbruik 
in de Meetjeslandse woningen duurzamer en goed-
koper te maken organiseren we verschillende acties: 

een analyse van het verbruik van je toestellen, een 
groepsaankoop energiezuinige toestellen en de online 
registratie van je energieverbruik. Neem een kijkje op 
onze website www.energiebesparenmeetjesland.be 
voor meer informatie over de acties. 

Waar en wanneer? 
In	Maldegem	gaat	het	energiecafé	door	op	donderdag  
12 oktober om 19.30 uur in zaal Adegem in het 
gemeentehuis.
Een	overzicht	van	alle	energiecafés	in	het	Meetjesland	
vind je op www.energiebesparenmeetjesland.be/word-
energieambassadeur. 

Info
 09 377 93 00 | Natuurpunt
 elif@npmeetjesland.be
 www.energiebesparenmeetjesland.be/ 

word-energieambassadeur

  09 378 61 70 | Woonwijzer Meetjesland
 liesbet@woonwijzermeetjesland.be
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Scholen werken samen rond klimaat!

De (Klimaat)Bende van Maldegem
Er is een bende actief in onze regio! Geen nood, de 
bende heeft goede bedoelingen.
De bende zet zich de komende maanden en jaren 
in voor het klimaat in de Maldegemse basisscholen, 
want het verminderen van de CO2-uitstoot en de 
adaptatie is een gezamelijke verantwoordelijkheid.

CO2-uitstoot in scholen doen dalen
Het gemeentebestuur Maldegem, alle Maldegemse 
basisscholen en MOS Oost-Vlaanderen slaan de handen 
in elkaar en richten een klimaatbende op. De bende wordt 
opgericht om samen met alle leerlingen en leerkrachten 
de CO2-uitstoot actief te doen dalen in de scholen. Op 
deze manier worden de leerlingen aangezet tot duurzaam 
denken en handelen. 

Traject
De klimaatbende: dat zijn alle basisscholen van Maldegem 
die twee jaar samenwerken rond klimaat. Het is een 
bonte bende van directies, leerkrachten, medewerkers 
van de gemeente en, uiteraard, de leerlingen zelf. 

Ze gaan aan de slag in hun eigen school, dagen andere 
scholen uit, en leren met de nodige ondersteuning en 
informatie van MOS hoe ze echt kunnen helpen om de 
klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden. 

Het klimaattraject van de bende loopt over twee jaar:
• Professionalisering van leerkrachten via lezingen/

events/workshops en studiedagen.
• Concreet aan de slag met de leerlingen via  
verhalend	ontwerp	‘De	Klimaatbende’

Het	traject	levert	concrete	milieu-	en	financiële	winst	
op, zowel voor de scholen als voor de gemeente. 
De	gemeente	zorgt	voor	financiële	en	logistieke	
ondersteuning in het project. 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst
 milieudienst@maldegem.be
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Donderdag 26 oktober

Seniorennamiddag 
“Gezondheid en Veiligheid”

Senioren nemen een steeds belangrijker plaats in onze 
samenleving in. Op donderdag 26 oktober organiseert 
het OCMW een seniorennamiddag met 
als thema “Gezondheid en Veiligheid”. De 
seniorennamiddag gaat dit jaar door in 
het	lokaal	dienstencentrum	Oud	St.	Jozef	
ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan 
van het dienstencentrum.

Wanneer: donderdag 26 oktober 
Tijdstip: van 13.30 uur tot 16.30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. 
Jozef,	Mevr.	Courtmanslaan	92	te	Maldegem.
Inkom: gratis
Gratis vervoer nodig? Contacteer de Minder Mobielen 
Centrale van het OCMW – tel. 050 40 39 35 (graag twee 
werkdagen vooraf) 

Er zijn workshops en infosessies à la carte met voor 
elk wat wils:
• De mammobox (borstkanker en  
 borstkankeropsporing)
• voordracht “Meer bewegen en minder zitten”

• doorlopend gezondheidsconsulten
• infosessie “Comfortabel wonen op latere leeftijd”

• infosessie rond inbraakpreventie
• workshop	“EHBO-defibrillator”
• bij mooi weer: doorlopen van het 
 toegankelijkheidsparcours

Uiteraard wordt ook voor de nodige 
ontspanning	gezorgd.	In	het	‘Kaffee’	kan	
je gezellig luisteren, heerlijk swingen of 
ongegeneerd meezingen met de live 
gespeelde accordeonmuziek door Marino 

Punk. Tussen de workshops door wordt een komische 
act voorzien die geen lachspier onbewogen laat. Peter 
Staelens toont het beste van zichzelf. 

Info
 0800 96 524 | Sociaal Huis 
 Lazarusbron 1, Maldegem
 www.ocmwmaldegem.be

Breng een bezoekje, 
ontvang enkele 

gadgets en geniet  
van een lekker  

tasje koffie.
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Onderzoek voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar

Bevolkingsonderzoek borstkanker 
Elk jaar wordt in Vlaanderen bij 6000 vrouwen 
borstkanker ontdekt. 8 op 10 vrouwen overleven 
de ziekte, dankzij vroege opsporing en de 
geïndividualiseerde behandeling. Hoe vroeger 
borstkanker wordt opgespoord, hoe groter de kans 
op genezing en hoe minder zwaar de behandeling is. 
Borstkanker komt het meest voor bij vrouwen vanaf 
50 jaar. De Vlaamse overheid organiseert daarom 
een bevolkingsonderzoek voor vrouwen van 50 tot 
en met 69 jaar.

Wie kan deelnemen?
Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar kunnen elke twee jaar 
gratis	een	screeningsmammografie	laten	nemen	in	een	
mammografische	eenheid.	Dit	kan	met	de	tweejaarlijkse	
uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing 
(CvKO) of met een voorschrift van de huisarts of 
gynaecoloog. Het bevolkingsonderzoek richt zich tot 
vrouwen zonder klachten en zonder sterk verhoogd 
risico op borstkanker.

Kiezen voor kwaliteit
Elke	screeningsmammografie	wordt	zowel	door	de	
radioloog	in	de	mammografische	eenheid	als	door	een	
radioloog in het CvKO apart beoordeeld. Als de beide 
beoordelingen verschillen beslist een derde radioloog 
over het eindresultaat. Deze aanpak kost wat tijd.
De	radiologen	in	de	mammografische	eenheden	
nemen deel aan opleidingen, georganiseerd door het 
CvKO. Zij ontvangen van het CvKO op regelmatige 
basis evaluatierapporten waardoor continue 
kwaliteitsbewaking mogelijk is.

Dankzij deze kwaliteitscontrole worden minder vrouwen 
onnodig verwezen voor bijkomend onderzoek en 
worden meer borstkankers vroegtijdig opgespoord.

Herhalen is noodzakelijk
Elk onderzoek toont de toestand op dat moment. Het is 
belangrijk	om	een	screeningsmammografie	om	de	twee	
jaar te herhalen waarbij de nieuwe foto’s vergeleken 
worden met de vorige.
Hoe vroeger borstkanker wordt opgespoord, hoe 
groter de kans op genezing en hoe minder zwaar 
de behandeling is. Laat je dus onderzoeken als je de 
uitnodiging in je brievenbus krijgt. 

In samenwerking met Logo Gezond+ vzw.

Info
Contacteer je huisarts of gynaecoloog

 0800 60 160 | Bevolkingsonderzoek
 www.bevolkingsonderzoek.be 

GRATIS ONDERZOEK  
VOOR VROUWEN VAN  

50 TOT EN MET 69 JAAR
Ontdek hoe ook jij kan deelnemen op  

www.bevolkingsonderzoek.be of via het gratis 
nummer 0800 60 160
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Verhogen van verkeersveiligheid en fietsgebruik

Fietspaden Vossenhol en Kruipuit 
kregen grote onderhoudsbeurt

Bij de start van het nieuwe schooljaar heeft de 
groendienst de gemeentelijke fietspaden richting 
Vossenhol en Kruipuit een grote onderhoudsbeurt 
gegeven. Daardoor is de volledige breedte van deze 
fietspaden opnieuw bruikbaar. Vooral in landelijke 
omgeving durven die nogal snel overgroeid raken en 
zo de soms al beperkte breedte verminderen. 

Grondige onderhoudswerken
De	Groendienst	verwijderde	de	vegetatie	op	het	fietspad	
zonder gebruik van pesticiden. Bovendien namen ze 
een smalle strook van de verhoogde berm weg om 
plasvorming	op	het	fietspad	te	verhelpen.	Daarna	
werd	flink	geborsteld	om	allerlei	afval	dat	van	de	rijweg	
naar	het	fietspad	geslingerd	werd,	weg	te	nemen.	Dat	
voorkomt dat de vegetatie snel terug komt maar het 
verkleint ook de kans op platte banden of valpartijen. 
Op	die	manier	maken	we	de	fietspaden	veiliger	en	
toegankelijker.

Fietsgebruik stimuleren
Deze actie kadert niet alleen in het verkeersveiligheids-
beleid of het goed onderhoud van infrastructuur, 
wat op termijn werk en kosten uitspaart. Behalve 
dat,	stimuleert	een	goed	onderhouden	fietspad	het	
fietsgebruik.	Kinderen	en	hun	ouders	of	grootouders	
durven	makkelijker	op	de	fiets	van	en	naar	school.	
Een	vrijgemaakt	en	proper	fietspad	stimuleert	ook	
de	mensen	die	dagelijks	woon-werkverkeer	per	fiets	
invullen.	Mensen	aanmoedigen	om	voor	de	fiets	te	
kiezen, vermindert de CO2–uitstoot. Ook voor het 
Klimaatactieplan Maldegem mag deze actie er dus 
best zijn. Het doel is om deze actie structureel in te 
bouwen in de werkplanning van de groendienst en die te 
veralgemenen	naar	alle	gemeentelijke	fietspaden.

Info
 050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur

 Bloemestraat 45 , Maldegem 
 infrastructuur@maldegem.be
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WOENSDAG 11 OKTOBER / 14.00 UUR

Jeugdfilm 
Huisdiergeheimen
Wat spoken huisdieren uit wanneer de baasjes van huis 
zijn? In Huisdiergeheimen volgen we de avonturen van 
de trouwe terriër Max, de slome kat Chloë, het snoezige 
dwergkeeshondje Gidget, mopshond en lady-killer Mel, 
de knorrige bastaard Duke, de onnozele cavia Norman 
en het schattige maar gestoorde konijntje Snowball.

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

VRIJDAG 13 OKTOBER / 20.30 UUR 

Guido Belcanto met 
combo en Gemengd 
Koor Canticorum 

Ik zou mijn hart 
willen weggeven
Guido Belcanto is bij ons alom bekend als de 
koning van het levenslied. Hij weet als geen ander 
met meeslepende melodieën, een herkenbare 
basbaritonstem en zelfgeschreven Nederlandstalige 
teksten te ontroeren. Na vier jaar komt hij terug naar 
Adegem om samen met zijn gedreven begeleiders, die 
we leerden kennen als de mannelijke helft van The 
Jacquelines,	een	volle	Adegemse	zaal	te	laten	genieten	
van hun kwaliteiten.

Deze keer kiest Belcanto voor een samenwerking met 
het Gemengd Koor Canticorum uit Adegem. Het koor 
o.l.v.	de	energieke	dirigent	Jan	Wauters	vond	tijdens	
drie vertoningen van het evocatieconcert Eindelijk 
Vrij? eerder al de weg naar CC Den Hoogen Pad. Uit 
hun intussen steeds uitgebreider geworden repertoire 
worden enkele mooie nummers geput. De liederen die 
Guido Belcanto samen met het bijna vijftigkoppig koor 
zingt, zullen even anders klinken dan gewoonlijk. Met 
heel veel muzikaal enthousiasme wordt hier vast een 
onweerstaanbare toverdrank gebrouwen.

€ 18 (VVK), € 21 (ADK), € 17 (KABO), € 15 (GABO  
en -26 jaar)

© Daria Rogulska
© Sony 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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VRIJDAG 27 OKTOBER / 20.30 UUR 

Joost Van  
Hyfte 

Crisiskok
Het recept voor een avondje dikke pret!

Men neme:
275 gr. gulle lach
150 gr. vette knipoog
150	gr.	portemonneeprofijt
50 gr. culinaire kennis
15 gr. rauwe muziek
15 gr. sfeer en gezelligheid
een snuifje sarcasme

Gooi alles in een heerlijk 
gestoffeerde	theaterzaal,	zet	je	neer	
en geniet!

€ 13 (VVK), € 16 (ADK), € 12 (KABO), 
€ 10 (GABO en -26 jaar)

Online reserveren 
gemeentelijke zalen
Vanaf maandag 16 oktober kan je de zalen van  
het gemeenschapscentrum Den Hoogen Pad,  
De Piramide, De Zandakkers, sporthal De Berken  
en sporthal Meos online reserveren via  
www.maldegem.be/webshop.

Wens je een zaal voor een terugkerende activiteit  
(vb. wekelijkse kaartnamiddag, repetitie, training)  
te reserveren? Neem contact op met:
• Gemeenschapscentrum: loket Den Hoogen Pad 
•	 De	Piramide:	Jeugddienst
• Sporthal De Berken en sporthal Meos: Sportdienst 

Info
 050 72 86 22 | UiTloket

 Marktstraat 7, Maldegem 

 uit@maldegem.be 
 www.maldegem.be/webshop 
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Nieuwe bib, nieuwe start

Vernieuwde bibliotheek opent 
op zaterdag 21 oktober

Het water is definitief uit de kelder, het stof werd 
netjes weggeveegd, de boeken staan weer op 
hun vertrouwde stek, het auditorium is klaar en 
de nieuwste uitleenautomaten staan te popelen 
om gebruikt te worden,… De bib is klaar voor de 
grote heropening op zaterdag 21 oktober. Onder 
muzikale begeleiding van Fanfare Nut & vermaak 
verwelkomt het bibteam je vanaf 10.00 uur graag 
op haar vertrouwde stek aan de Schouwburgplaats 
voor een hapje en een drankje en tal van toffe en 
gratis activiteiten.

PROGRAMMA OPENING BIBLIOTHEEK
Zaterdag 21 oktober

Performance: ‘Mariëtte zegt nee’ door 
Christa Grijp

Tijdens de voormiddag (doorheen 
de bib)

Speciaal	voor	de	heropening	mogen	enkele	back	office	
medewerkers meedraaien in de publieksruimte. Ook 
Mariëtte van het magazijn zal van de partij zijn. Mariëtte 
selecteerde enkele fragmenten uit magazijnboeken en zal 
deze voordragen aan de bezoekers. Ze kiest daarbij voor het 
werk van Paul de Wispelaere en Erik Vlaminck. 

Heropening 
zaterdag 

21 oktober

VOOR 
VOLWASSENEN
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Nooit meer diëten met sanacoach Elise Vanholme
Van 10.30 uur tot 12.00 uur (auditorium)
Elise	Vanholme,	voedingsdeskundige	en	officieel	sanacoach	
vertelt over hoe je op basis van de sanamethode van Sandra 
Bekkari een gezond en lekker voedingspatroon kan aanleren 
dat diëten voor eens en altijd overbodig maakt.

Moestuinieren met Wim Lybaert
Van 14.00 tot 15.30 uur (auditorium)
Wim Lybaert, bekend van tv-programma’s zoals De moestuin 
volgens Wim en Het goeie Leven neemt je mee naar de 
wereld van het moestuinieren. Hij bespreekt een concreet 
stappenplan over het maken van een eigen moestuin en 
overloopt de seizoenen aan de hand van zijn favoriete 
recepten. Tijdens zijn verhaal gebruikt Wim foto- en 
videofragmenten uit zijn TV-reeksen De Moestuin volgens 
Wim, De Vierkante Eter (1000 Zonnen) en Het goeie Leven. 

Boekenverkoop 
Van 10.00 tot 17.00 uur (buiten)
Met de verbouwing heeft de bibliotheek zijn collectie en 
magazijnen verder op punt gezet. Hierdoor zoeken een 
aantal boeken een nieuwe eigenaar. Tijdens de heropening 
van de bibliotheek kan je snuisteren tussen jeugdboeken, 
romans en een aantal informatieve boeken. Per boek  
betaal je € 1.

Illustreren met Klaas Verplancke
Om 10.00 en om 11.00 uur
Wil je weten hoe een illustrator 
(tekenaar) van kinderenboeken 

aan de slag gaat? Neem deel aan 
een demonstratie (30 minuten) van 

Klaas Verplancke, onze huisillustrator van de dag! Klaas 
Verplancke,	één	van	de	topillustratoren	in	Vlaanderen,	
tekent samen met de kindjes uit de boeken Reus en 
Nopjes. Deze twee boeken worden verder uitgewerkt op de 
kinderkunstendag op zondag 19 november.

Yoga@deBib
Van 11.00 tot 11.45 uur
Sluit je ogen en laat je gedachten wegzinken tijdens de 
les yoga@deBib van yogacoach Mandy. Op basis van 
het boek Zo groot als papa doen kinderen verschillende 
yogahoudingen en yogaoefeningen. Deze activiteit is voor 
kinderen van 3 tot 12 jaar.

Coderdojo try-out
Van 14.00 tot 17.00 uur
Coole meiden of jongens tussen 7 en 18 jaar die graag 
experimenteren met ICT en willen leren programmeren 
kunnen terecht in de jeugdafdeling van de bib voor 
gratis Coderdojo workshops. Deze workshops worden in 
samenwerking met Coderdojo Eeklo georganiseerd. In 2018 
start de Maldegemse bibliotheek zijn eigen dojo op!

M²oestuin
Doorlopend van 10.00 tot 17.00 uur
Ben je een handige Harry, heb je schildertalent, of kweek je 
graag je groenten en kruiden? Knutsel, verf, plant mee aan 
de vierkante metertuin van de bib! Samen met Kelly maken 
we de leestuin van de bib plant- en zaaiklaar voor  
het voorjaar!

VOOR 
KINDEREN
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Nieuw in de Bib
Een vernieuwde bib betekent ook een nieuwe start. Met de 
heropening ondergaat de werking van de bibliotheek enkele 
grondige wijzigingen:
• Automatische uitleen en 

inleverbus
 Het bibliotheekpersoneel zal niet 

langer de boeken die je ontleent of 
binnenbrengt eigenhandig inlezen. 
Doorheen de bib kan je zelfstandig 
je boeken ingeven, uitlenen en 
verlengen. De inleverbus van de 
bibliotheek bevindt zich dan weer aan 
de buitenkant van het bibgebouw. 
Daar zal je boeken kunnen inleveren 
wanneer de bibliotheek gesloten is. 
De boeken worden direct van je kaart 
gehaald.

• Nieuwe openingsuren
 Naar aanleiding van de verbouwing en reorganisatie 

onderzocht de bibliotheek de bezoekersstromen tijdens 
de huidige openingsuren. Er werd ook gekeken om de 
sterke versnippering van uren weg te werken. Daarom is 
de bib vanaf 21 oktober elke weekdag van 10.00 uur 
tot 13.00 uur en van 15.00 tot 18.30 uur open. In het 
weekend is de bib open van 9.00 tot 12.00 uur.

• Nieuwe bibliotheekreglement
 Tijdens de verbouwing aan de bib werkte de regiobib 

Meetjesland, waar Maldegem deel van uitmaakt, aan 
een gezamenlijk reglement. De beste elementen van alle 

reglementen werden samengelegd om zo een 
uniform bibliotheekbeleid te kunnen voeren. 
 Dit betekent onder meer dat de 
filmcollectie van de bibliotheek vanaf 21 
oktober gratis kan ontleend worden. Het 
totaal aantal materialen dat je kan meenemen 
vermindert wel van 30 naar 20, maar er is  
geen beperking meer op het type materialen 
dat je kan ontlenen. De actuele versie van  
het reglement kan je steeds raadplegen op  
www.maldegem.be/dienstreglement-
bibliotheek.

De bibliotheek nodigt alle Maldegemnaren 
uit om een bezoekje te brengen aan de 
bibliotheek, of je nu een lezer bent of niet. 

We	zien	je	graag	op	één	van	onze	activiteiten	of	tonen	je	
welke veranderingen het  
gebouw ondergaan heeft. 

Info
 050 71 55 22 | Bibliotheek Maldegem
 bibliotheek@maldegem.be

 www.maldegem.be/bibliotheek 



2017  OKTOBER |  27 26  |  MALDEGEM MAGAZINE

Spaar- en voordeelkaart

UiTPAS MEETJESLAND 
In september lanceerden stad Eeklo en gemeente 
Assenede in samenwerking met CultuurOverleg 
Meetjesland de UiTPAS Meetjesland, een spaar- en 
voordeelkaart. Iedereen, dus ook Maldegemnaren,  
die deelnemen aan een cultuur-, sport- of 
jeugdactiviteit in Assenede of Eeklo kan met UiTPAS 
Meetjesland UiTpunten sparen en inruilen. 

Een UiTPAS Meetjesland kost € 5. Kinderen en jongeren 
tot	26	jaar	betalen	€	2.	Je	hoeft	geen	inwoner	te	zijn	
van	Assenede	of	Eeklo	om	een	kaart	te	kopen.	Je	kan	
de UiTpas kopen in diverse stedelijke en gemeentelijke 
diensten van Assenede en Eeklo. 

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

 www.uitpasmeetjesland.be 

Kortingstarief

Vrije tijd voor  
iedereen in Maldegem
Wist je dat de gemeentelijke vrijetijdsdiensten, het 
lokaal dienstencentrum van het OCMW en diverse 
Maldegemse verenigingen een kortingstarief 
toekennen voor hun activiteiten aanr mensen 
met een beperkt inkomen:
• 50 % korting bij deelname aan de 

Grabbelpasactiviteiten, speelpleinwerking, 
sportkampen of een gemeentelijke voorstelling in 
CC Den Hoogen Pad 

• 50 % lidgeldkorting bij 29 Maldegemse 
vrijetijdsverenigingen 

• kortingstarief bij diverse activiteiten bij Maldegemse 
verenigingen

Vraag	ernaar	bij	één	van	de	vrijetijdsdiensten,	het	
OCMW of je lokale vereniging. We helpen je graag 
verder. 

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

 www.maldegem.be/vrije-tijd-voor-iedereen

© Damon De Backer
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