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Zalig zondagochtendloopje. #runninggirl 

#runnershigh #igmaldegem #genieten22/04/18 | ilse_defruyt: 

Pet op tegen kanker by warre&senne 

#igmaldegem

29/04/18 | biwas: The sun is shining, the weather is sweet! 

#Maldegem #Kleit #drongengoed #dron-

gengoedbos #lopen #running #runner #fitgirl 

#woods #trail #trails #igmaldegem

19/04/18 | biekevr: 

Toertje langs de vaart #igmaldegem

11/04/18 kaatstandaert
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Breng Maldegem mee in beeld!

#IGmaldegem

Info
 050 72 89 72 | Dienst Communicatie
 communicatie@maldegem.be
 www.maldegem.be/IGmaldegem

Tag je foto’s op Instagram met #igmaldegem. Zo komt jouw foto misschien 
in één van de volgende edities van dit infomagazine terecht! Door ze te 
posten geef je toestemming om te verschijnen in het Maldegem Magazine. 
Let er ook op dat iedereen die op de foto staat hiervan op de hoogte is. 

Je kan ons ook volgen, liken en delen via Facebook en Twitter.

Terrasjesweer! #100happydays #day48 

#familyfirst #always #igmaldegem
7/04/18 | muynckieee

OOK JOUW 
FOTO KAN

HIER STAAN!

Wat is hij toch mooi! #dankbaarheid 

#sintannapark #igmaldegem

20/04/18 | dejaegersandy

#belgium #igmaldegem #belgiumlife #maldegem

18/04/18 | tinosio💗 
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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

Veel succes aan alle studenten
De maand juni is voor heel 
wat mensen een feestelijke 
maand: alle vaders worden 
immers op de tweede zondag 
van juni gevierd. Laat dit nu ook 
net de periode zijn waarin de 
examens in zicht komen. En dat 
is voor de vele studenten een 
stuk minder feestelijk, maar 
bittere ernst. 

Grote aantallen jongeren moeten daar ieder jaar opnieuw 
weer hard voor studeren. Als de zware examenperiode dit jaar 
dan ook nog samenvalt met het WK voetbal, dan zal dit van 
onze studenten ongetwijfeld extra discipline vragen. Ik hoop 
dan ook van harte dat zij een goede balans vinden tussen 
inspanning en ontspanning en dat hun inzet aan het einde 
beloond wordt met een mooi resultaat: een resultaat waarmee 

ze kunnen overstappen naar een volgend studiejaar of, voor 
sommigen, een eindresultaat dat een echt eind-resultaat is en 
waarmee ze hun studententijd afsluiten om met een diploma 
op zak het ware leven in te stappen. 

Wat het ook wordt, ik hoop dat ze aan het einde van de maand 
juni ieder afzonderlijk reden hebben om feest te vieren en 
nadien samen te genieten van de mooie zomermaanden. 
Succes! 
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Omwille van veiligheid

Verzwakte bomen 
Brugse Steenweg geveld 
Op vrijdag 11 mei werden in de Brugse Steenweg 7 bomen (5 beuken en 2 eiken) 
geveld en volledig verwijderd. De bomen moesten gekapt worden omdat ze verzwakt 
waren en een gevaar betekenden voor de openbare veiligheid. 

Info
 050 72 86 10 | Dienst Infrastructuur

  infrastructuur@maldegem.be 

o TITEL: Oplichter aan de lijn, wat te doen?
 
 
 
 
- MELDPUNT:
o Meld het via meldpunt.belgie.be
- EINDBOODSCHAP:
o Informatie, tips en lijst van verdachte televerkopers op www.oplichter-
saandelijn.be 

90 euro

Gemiddeld financieel verlies

meldinGen over telefonische oplichtinG 
5410 in 2017
(910 in 2016)

twijfelt u over een 
telefonisch aanbod? 
neem het dan niet aan!

€Komt na het telefoontje een 
incassobureau op de proppen? 

betwist de betalinG 
per brief of e-mail

GebruiK uw herroepinGsrecht 
om de aanKoop te annuleren

raadpleeG de lijst van 
verdachte televerKopers

meld het via meldpunt.belGie.be

informatie, tips en lijst van verdachte 
televerKopers op 

www.oplichtersaandelijn.be 

Heel wat 
consumenten 

komen in contact 
met onbetrouwbare 

televerkopers. Krijg je ook zo 
een telefoontje? Meld dit aan 
de politie of via onderstaande 

website. Lees de tips hoe 
je kan omgaan met 

een misleidend 
telefoontje.
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Nieuwe aangepaste openingsuren 
sinds woensdag 4 april 2018

Wees niet gek. 
Doe de tekencheck!
Teken kan je overal in de natuur tegenkomen, dus niet 
alleen als je het bos intrekt. Van een teek kun je ziek 
worden. Maak er daarom een gewoonte van jezelf en 
anderen te controleren. Hoe sneller de teek wordt 
verwijderd, hoe kleiner de kans op de ziekte van Lyme. 

Een teek gevonden? Verwijder de teek rustig en in één 
beweging. Liefst met een tekenverwijderaar. Noteer 
wanneer je gebeten bent en hou de plek gedurende 
een maand extra in de gaten. Ga naar je (huis)arts als 
er rond de beet een groter wordende kring ontstaat of 
wanneer je griepachtige symptomen voelt. 

Registreer ook zeker je tekenbeet via tekennet.be of 
via de app van TekenNet (Android/iPhone). Zo help je 
het onderzoek naar teken en tekenziekten vooruit. 

Info
Informeer bij je huisarts

  www.tekenbeten.be
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Het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef  in de kijker 

Zorg voor de mens centraal, begint lokaal
Vandaag moet alles sneller, goedkoper, grootser. Ook in 
de zorg. Daardoor bestaat het risico dat het menselijke 
aspect binnen de zorg naar de achtergrond verschuift. 
Lokale besturen zijn bij uitstek goed geplaatst om de 
mens centraal te zetten. OCMW Maldegem ondersteunt 
daarom de campagne van VVSG (Vereniging voor 
Vlaamse Steden en Gemeenten): “Zorg 
voor de mens centraal, begint lokaal”. 
Het lokaal dienstencentrum Oud St. 
Jozef wil net die lokale dienstverlening 
aanbieden, met als belangrijkste 
doelgroep de Maldegemse senior. 

Mieke Timmerman, centrumleider 
lokaal dienstencentrum: “Het lokaal 
dienstencentrum heeft als doel om een 
ondersteunende rol op te nemen bij 
beginnende hulp- en zorgbehoevendheid bij senioren. 
Met onze dienstverlening willen we ervoor zorgen 
dat de senioren begeleiding krijgen bij deze nieuwe 
fase in hun leven en dit op een zo optimaal mogelijke 
manier. Daarnaast organiseren we doorheen het 
jaar tal van recreatieve, informatieve en vormende 
activiteiten. Tenslotte kunnen senioren ook in het 
dienstencentrum terecht voor warme maaltijden, 
gezondheidsconsultaties, hulp bij persoonlijke hygiëne 
en verzorging... Kortom, het lokaal dienstencentrum 

Oud St. Jozef kiest voor kwaliteitsvol ouder worden, in 
samenwerking met zowel interne als externe partners.”

Maaltijden voor 55-plussers
In de “Kaffee” van Oud St. Jozef worden dagelijks warme 
maaltijden aangeboden. In 2017 zijn er maar liefst 2 672 

warme maaltijden genuttigd door 
95 verschillende gebruikers. 

Freddy Baute en Adrie Goegebeur zijn 
twee van die regelmatige bezoekers.

Freddy: “Toen ik in 2014 na een 
loopbaan van 46 jaar met pensioen 
ging, zat ik elke dag thuis. Mijn zus 
kwam met het idee om eens te gaan 
eten in het dienstencentrum om 

zo wat meer onder de mensen te komen. Ik deed dat en 
kwam in het dienstencentrum veel oude bekenden tegen 
en ik maakte ook al gauw kennis met andere mensen. 
Dat sociaal contact deed mij deugd en ik ben blijven 
komen. Nu eet ik elke dag in het dienstencentrum.” 

 “En ik kom af en toe eens mee met Freddy”, zegt Adrie. “Ik 
heb Freddy leren kennen in de fotoclub waar we allebei 
lid van zijn. Ik ben ook alleenstaand en ik kan goed mijn 
plan trekken, maar soms is het ook eens prettig om niet 
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Adrie en Freddy komen regelmatig een maaltijd nuttigen in het lokaal dienstencentrum.

"Ik zou het 
sociaal contact

niet meer 
kunnen missen."
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zelf eten te moeten klaarmaken. Bovendien word ik hier 
bediend en moet ik achteraf niet afwassen”, grapt Adrie.

Freddy: “Tegen een democratische prijs krijg je soep, 
een hoofdschotel en een dessert. Het eten is lekker 
en er is voldoende afwisseling. Maar naast het eten 
zelf, is het sociaal contact voor mij eigenlijk nog het 
belangrijkste. Ik zou dit niet meer kunnen missen.”

Adrie: “Dat kan ik alleen maar bevestigen. De porties zijn 
zeker ruim voldoende en over het algemeen mag je zelfs 
nog een tweede keer gaan opscheppen. Ons hoor je dus 
niet klagen. Als ik één suggestie zou mogen doen, dan is 
het om het reservatiesysteem wat flexibeler te maken. 
Nu moet je drie dagen vooraf je maaltijd reserveren 
en voor mij persoonlijk is dat niet altijd handig.”

Maandelijkse gezondheidsconsultatie
Elke derde woensdag van de maand wordt in het 
lokaal dienstencentrum een gratis gezondheidsconsult 
aangeboden. Het doel hiervan is het vroegtijdig 
signaleren van gezondheidsproblemen. Vorig 
jaar zijn er 68 gezondheidsconsulten afgenomen. 
Ook heeft het dienstencentrum een aangepaste 
ruimte met bad en douche voor 55-plussers uit 
Maldegem die thuis geen bad kunnen nemen. 

Maria Decloedt komt zo’n drie à vier keer per jaar 
naar de gezondheidsconsultatie. Maria is een 
kwieke dame, maar vindt het toch belangrijk om 
preventief een aantal waarden te laten nakijken. 

Maria: “Op de gezondheidsconsultatie meet men 
altijd mijn bloedsuikerspiegel, mijn longcapaciteit, 
mijn bloeddruk, mijn lengte en mijn gewicht. Ik vind 

het zeer laagdrempelig om naar hier te komen 
en laat mij dan ook regelmatig controleren.
Als één van de waarden niet OK is, volgt er een 
doorverwijzing naar de huisarts. Ik kan deze dienstverlening 
aan iedereen aanbevelen: de medewerkers hier 
zijn zeer professioneel en behulpzaam.”

Recreatieve, informatieve en vormende activiteiten
Het lokaal dienstencentrum organiseert een gevarieerd 
aanbod van informatieve (voordrachten), recreatieve 
(bv. bingo, fiets- en dansnamiddag) en vormende 
(zoals workshop gemengde technieken en pc-lessen) 
activiteiten. Voor de organisatie van bepaalde activiteiten 
wordt met verenigingen samen gewerkt. In 2017 werden 
in totaal 441 activiteiten georganiseerd: 13 informatieve, 
326 recreatieve en 102 vormende. Aan deze activiteiten 
namen 7 533 personen deel (5 927 aan eigen activiteiten + 
1 606 aan activiteiten in samenwerking met verenigingen).

Trees Kindts en Rosette Willemarck zijn vriendinnen en 
trouwe bezoekers van het lokaal dienstencentrum.

Trees: “Ik ben weduwe en zoch iets om mijn dagen 
mee te vullen. Naargelang de activiteiten ben ik hier 
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Het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef kan je vinden in de Mevr. Courtmanslaan.

Maria maakt gebruik van het gezondheidsconsult.
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Martine en Alex

soms wel meerdere dagen per week te vinden. Ik kom 
regelmatig naar de kaart- en de zangnamiddagen. Met 
een vriendengroepje komen we Rummikub spelen en ik 
heb ook alle PC- en tabletlessen mee gevolgd. Het aanbod 
aan activiteiten is zeer ruim en gevarieerd en heel wat 
activiteiten zijn gratis. Ik neem ook regelmatig deel aan 
activiteiten die hier door verenigingen georganiseerd 
worden, zoals Vief en Samana. Verder ben ik ook nog lid 
van de centrumraad van het dienstencentrum, waar we 
de werking en de activiteiten bespreken en evalueren.”

Rosette: “Sinds een aantal 
jaar kom ik naar de 
contactgroep ‘Parkinson’. 
Mijn echtgenoot Alex heeft 
de ziekte van Parkinson 
en in de contactgroep vind 
ik lotgenoten. Voorheen 
wist ik eigenlijk niet goed 
waar ik terecht kon voor 
informatie over deze 
ziekte, maar hier krijg ik 
heel veel tips en praktische 
informatie over o.a. nieuwe 
medicatie, behandelingen 

en waar we allemaal recht op hebben. Ook worden 
we van hieruit doorverwezen naar de juiste instanties. 
Via de begeleidster van de contactgroep zijn we zo 
bijvoorbeeld bij de Parkinson-Liga terechtgekomen. 
Momenteel bestaat de contactgroep uit zo’n vijftien 

personen, zowel patiënten als partners. Voor mij is het 
vooral belangrijk dat ik hier, als partner van een Parkinson-
patiënt, mijn verhaal kwijt kan en ondersteuning vind.”

Vrijwilligers
Beide dames, Trees en Rosette, zijn ook actief als 
vrijwilliger, zowel in het woonzorgcentrum Warmhof 
als in het dienstencentrum Oud St. Jozef.

De vrijwilligers vormen immers een belangrijk steunpunt 
binnen de werking van het lokaal dienstencentrum. In 
2017 waren er twintig actieve vrijwilligers. Ze worden voor 
verscheidene zaken ingezet zoals hulp in de cafetaria, 
logistieke hulp en begeleiding bij activiteiten, hulp bij 
opendeurdagen, onderhoud van de petanque-banen, enz.

Zaalverhuur
Het lokaal dienstencentrum beschikt over enkele gezellige 
en mooi uitgeruste zalen. Deze zalen kunnen gehuurd 
worden door verenigingen, organisaties, instellingen en 
bedrijven. De zalen op de verdiepingen zijn bereikbaar 
met een lift. Daarnaast zijn alle zalen ook vlot toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers. De prijs is afhankelijk van de 
categorie van gebruiker en van de gevraagde zaal. In 2017 
had het dienstencentrum 215 externe verhuren (van 
verenigingen, organisaties…) en 610 interne verhuren 
(gebruik door OCMW- of gemeentelijke diensten).
Een zaal reserveren kan via het online reservatieformulier 
op www.ocmwmaldegem.be. Elke aanvraag is pas definitief 
na bevestiging van het dienstencentrum Oud St. Jozef. 

Rosette en Trees zijn trouwe bezoekers van het lokaal dienstencentrum.

Rosette vindt steun in de  
Parkinsoncontactgroep.
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Infoavond voor alle handelaars

Zakendoen met je 
eigen gemeente
Het gemeentebestuur Maldegem besteedde in 2017 
bijna 10 miljoen euro aan producten, diensten en 
werken. De lokale handelaars en ondernemers 
van eigen bodem spelen een belangrijke rol in het 
gemeentelijk aankoopbeleid.

Op dinsdag 26 juni organiseert het gemeentebestuur in 
samenwerking met Unizo Maldegem een infoavond voor 
alle handelaars in Maldegem om hen te informeren over de 
wettelijke procedures en om hen te laten kennismaken met 
de gemeentelijke diensten. Dit is dé kans voor de potentiële 
Maldegemse leverancier om zich kenbaar te maken bij de 
gemeentelijke aankoopdienst.

Wanneer
Dinsdag 26 juni 2018 
Waar
Edeverdiep (verdieping -1 in gemeentehuis)
Voor wie
Alle handelaars in Maldegem (ook handelaars die geen lid 
zijn van Unizo of lid zijn van een andere handelsorganisatie)
Programma
19.30 uur Ontvangst 
20.00 uur Verwelkoming door het bestuur 
20.10 uur  Juridische Toelichting i.v.m. wet  
 op de overheidsopdrachten. 
 Toelichting gemeentelijke aankoopprocedure, 
 betalingstermijnen, overzicht aankopen bij de 
 plaatselijke handelaars en ondernemers.
21.00 uur Netwerkmoment – kennismaking  
 met gemeentelijke diensten
Prijs en inschrijven
De infoavond is gratis. Gelieve je wel in te schrijven vóór  
18 juni bij de Dienst Lokale Economie. 

Info
 050 72 89 54 | Dienst Lokale Economie
 lokale.economie@maldegem.be 

Externe diensten
Verder kregen ook een aantal eigen diensten, zoals het 
Sociaal Huis en Huis van het Kind, alsook een aantal 
externe diensten, met name de thuiszorgdienst van 
Zorgbedrijf Meetjesland, Wit-Gele Kruis, Securex en 
Kind en Preventie onderdak in Oud St. Jozef.  

Info
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

 050 40 39 20 | algemeen nummer

 Mevrouw Courtmanslaan 92, Maldegem
 mieke.timmerman@maldegem.be
  www.ocmwmaldegem.be/ldc-oud-st.-jozef

Wekelijkse activiteiten
Inschrijven is niet nodig
• Fietstocht: elke dinsdag om 13.30 uur,  

voorkant dienstencentrum
• Bollen: elke woensdag van 13.30 tot 16.30 uur, 

bolbaan grasperk
• Kaarten: elke woensdag van 13.30 tot 16.30 uur, 

Kaffee 
• Petanque: elke donderdag van 13.30 tot 16.30 uur, 

voorkant dienstencentrum
• Breikaffee: elke donderdag van 13.30 tot 16.30 uur, 

Kaffee
• Spelnamiddag: elke vrijdag om 14.00 uur, Kaffee
• Yoga: elke vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur, 

atelierzolder (vooraf beurtenkaart aankopen)

Op de hoogte blijven?
Een overzicht van de activiteiten kan je raadplegen 
via de UiTkalender in het gemeentelijk infomagazine 
(alle activiteiten behalve wekelijkse) en  
www.ocmwmaldegem.be. Via de website kan je je 
ook inschrijven om de nieuwsbrief te ontvangen. Of 
kom gerust naar het dienstencentrum. Op de balie 
vind je het tweemaandelijkse activiteitenkrantje. 
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Geef  jouw mening

RUP Woonuitbreidingsgebieden
Het gemeentebestuur wil de 
woonuitbreidingsgebieden (WUG’s) Reesinghe en 
Adegem-Dorp herbestemmen zodat deze in de 
toekomst niet meer kunnen bebouwd worden. 
Het gemeentebestuur zal voor de herbestemming 
van deze gebieden een gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) opmaken. Als inwoner kan je 
hierover je mening geven tijdens de consultatieronde 
of meer actiever tijdens het participatiemoment.

Consultatieronde
Wanneer
Van 1 juni tot en met 31 juli 2018
 
Wat
Via www.maldegem.be/woonuitbreidingsgebieden 
of in de onthaalruimte van het gebouw van de dienst 
Infrastructuur, Bloemestraat 45, kan je aan de hand 
van enkele affiches, de opdracht doornemen en je 
opmerkingen doorgeven.

Participatiemoment
Wanneer
Woensdag 13 juni 2018 om 19.30 uur in Den Hoogen Pad. 

RUP Hof ter Ede
Tot 15 juli kan je ook je mening geven over  
het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hof ter Ede. 
 Je kan de plannen raadplegen in de onthaal- 
ruimte van de dienst Infrastructuur of via  
www.maldegem.be/rup-hof-ter-ede

Info
 050 72 86 15 | Dienst Ruimtelijke Ordening
 ruimtelijke.ordening@maldegem.be
 www.maldegem.be/woonuitbreidingsgebieden

Bepaal mee  
de toekomstvisie van  

2 woonuitbreidingsgebieden
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Ontwikkelingsdoelstellingen

Maak steden en menselijke 
nederzettingen inclusief, veilig, 
veerkrachtig en duurzaam
Maldegem schaart zich achter 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen voor een betere 
samenleving. De elfde doelstelling wil steden 
en menselijke nederzettingen inclusief, 
veilig, veerkrachtig en duurzaam maken. Na 
ondertekening van het burgemeesterconvenant in 
2015 gaf de gemeente Maldegem aan zich te 
engageren om een duurzame gemeente te 
worden door verschillende acties op poten 
te zetten en projecten uit te werken.

Deelwagens
OCMW Maldegem heeft enkele deelwagens die 
gebruikt kunnen worden door inwoners van 
de gemeente. Beschik je zelf niet over een voertuig, 
dan kan je, indien je aan bepaalde voorwaarden 
voldoet, bij het OCMW een auto ontlenen. Binnenkort 
zal ook gemeente Maldegem beschikken over twee 
deelwagens die door inwoners gebruikt kunnen 
worden. Op deze manier wil de gemeente zijn 
inwoners doen nadenken over het gebruik van de 
wagen. Een wagen delen is namelijk duurzamer  
dan elk apart over een auto te beschikken.

Woonbeleid
Om het woonbeleid te verduurzamen, werkt 
gemeente Maldegem actief samen met Woonwijzer 
Meetjesland. Woonwijzer geeft bouw- en 
renovatieadvies en helpt inwoners verder met 
inlichtingen en de aanvraag van premies.

Daarnaast geeft de gemeente een 
premie aan beschermde afnemers voor 
het uitvoeren van energiebesparende 
maatregelen. Op deze manier wil de 
gemeente ook hen aansporen om te 
investeren in een betere woning. Ook 
via de groepsaankopen groene stroom 

en zonnepanelen van het provinciebestuur, wil de 
gemeente haar inwoners de kans geven om voor 
duurzame energie te kiezen. 

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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Weggeefplein vrijdag 22 juni

Maak anderen gelukkig met jouw 
spullen (en omgekeerd)!

Waarschijnlijk heb je thuis een heleboel spullen 
liggen die je zelf niet meer gebruikt, maar waarmee 
je iemand anders gelukkig kan maken. Daarom 
organiseert het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef  
een weggeefplein. Er wordt niets gekocht of 
verkocht, geruild of geboden. Breng mee om gratis 
te geven, neem gratis mee wat je kan gebruiken. Je 
hoeft niks in de plaats te leggen. Door spullen weg te 
geven in plaats van weg te gooien win je drie keer: je 
krijgt er iets leuk voor in de plaats, er is minder afval 
en je maakt iemand anders gelukkig.

Wat?
Een weggeefplein is een soort markt… maar dan eentje waar 
je niets hoeft te betalen. Je brengt spullen die jij zelf niet 
meer nodig hebt maar die een ander nog kan gebruiken. Of 
je komt er naar toe met lege handen en gaat naar huis met 
spullen die je kan gebruiken.

Wat kan?
Een cd, een mooi beeldje, een schilderijtje, een accessoire, 
boeken, kinderspeelgoed, enz. zolang het nog in goede staat 
is. Met uitzondering van meubelen, elektrische/elektronische 
apparaten, kledij/schoenen en bederfbare etenswaren. 

Ondertussen zorgt Freddy Lippens voor een streepje 
muziek.

Spulletjes die niet meegenomen zijn, moeten door diegene 
die het materiaal heeft gelegd terug meegenomen worden.

Wanneer
Vrijdag 22 juni
Van 13.45 tot 14.00 uur: klaarleggen spullen.
Vanaf 14.00 uur staat het plein voor iedereen open.
Het plein sluit om 15.30 uur.

Waar
Het grasperk naast het lokaal dienstencentrum  
Oud St. Jozef.

Info
 050 40 39 22 | Centrumleider
 mieke.timmerman@maldegem.be

 www.ocmwmaldegem.be/weggeefplein
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t.e.m. za 30/06/18
Poetry impressions:  
photo exposition door  
Hans Blankaert
Elke weekdag: 10.00 tot 13.00 uur en 15.00 
tot 18.30 uur
Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur
Waar: bibliotheek, Schouwburgplaats 3-5, 
Maldegem
Meer info: Hans Blankaert en bibliotheek 
Maldegem 

vrij 1/06 t.e.m. 30/09/18
Wandelzoektocht bevrijding 
Maldegem 1918-2018
Zie pag. 16

vrij 1/06/18
Archeologiedagen: 
Archeologie in 3D
Van 14.00 tot 18.00 uur
Waar: De Logi & Hoorne bvba, 
Canadezenlaan 1/A, Adegem
Meer info: info@erfgo3d.be, www.dl-h.be/
 

Ruilbeurs van 
champagnecapsules
Van 12.00 tot 18.00 uur
Waar: Sporthal De Berken, Kleitkalseide 
109/A, Maldegem
Meer info: Maldocaps, 050 71 45 52

za 2/06/18
Voorleeshalfuurtje
Van 10.45 tot 11.15 uur
Waar en meer info: bibliotheek Maldegem, 
050 71 55 22, thomas.de.groote@maldegem.be 
 

Avondwandeling - Waterland-
Oudeman
Van 18.00 tot 23.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum St. Jozef,  
Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
Meer info: www.smokkelaarsmaldegem.be

zo 3/06/18
Openkerkendag: Sint-
Adrianuskerk met vele 
gezichten
Met o.a. rondleidingen  
om 10.30 uur, 14.00 uur en 17.00 uur
Waar: Parochiekerk Sint-Adrianus,  
Adegem-Dorp, Adegem
Meer info: Open Kerken vzw, 050 71 43 57, 
piet.blomme@gmail.com 

ma 4/06/18
Schaaknamiddag
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef, 050 40 39 22,  
mieke.timmerman@maldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be

di 5/06/18 
Budget in handen van je kind
Van 19.30 tot 21.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef, Huis van het Kind Maldegem, 
050 40 39 20, caroline.de.saer@maldegem.be 

di 5/06/18
Praatcafé dementie
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: WZC Warmhof, 
Begijnewater 1, Maldegem

do 7/06/18
Wereldkleuren -  
World colours
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef, 050 72 72 16,  
shana.baeyens@maldegem.be

vrij 8/06/18

Filmavond: Fuocoammare  
van Gianfranco Rosi
Van 20.00 tot 21.30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum St. Jozef 
Meer info: Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking, 050 72 89 51

za 9/06/18
Beheermoment in het 
Torrebos
Van 9.00 tot 13.00 uur
Waar: Hoek Groot Burkeldreef met  
Grote Nieuwhofdreef, Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-
Knesselare, 050 71 91 82, webmaster@
natuurpuntmaldegemknesselare.be,  
www.natuurpunt.be/agenda/beheermoment-
het-torrebos 

za 9/06 t.e.m. zo 8/07/18
Tentoonstelling Beleven
ma-vrij: 9.00-12.00 uur 
woe: 14.00-17.00 uur 
en tijdens activiteiten
Waar: foyer Den Hoogen Pad, Adegem
Meer info: Potvliege Photography, 0473 46 54 28

zo 10/06/18
Aperitiefconcert  
met Jacks & Kings
Vanaf 11.00 uur
Waar: TC 't Lobbeke,  
Vakebuurtstraat 192/A, Maldegem
Meer info: TC ‘t Lobbeke 
 

Operetteparels
Van 15.00 tot 17.30 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Maldegem
Meer info: 0485 76 94 01, info@atempo.be, 
www.atempo.be
 

Vaderdagontbijt
Van 7.00 tot 10.30 uur
Waar: Basisschool De Papaver,  
Adegem Dorp, Adegem
Meer info: Gezinsbond Adegem,  
050 71 55 77, wilfriedsierens@hotmail.com 

ma 11/06/18
PC-dokters
Van 14.30 tot 17.00 uur
Waar en meer info:  
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

di 12/06/18
Contactgroep 'Parkinson'
Van 14.00 tot 15.30 uur
Waar en meer info:  
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef 
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di 12/06 (tablet en pc), 
woe 13/06 (enkel pc) en 
do 14/06/18 (tablet en pc)

Tablet- en pc-lessen
Van 9.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 

woe 13/06/18

Jeugdfilm Boss Baby
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: Adegem Dorp 16/B, Adegem
Meer info: CC Den Hoogen Pad, 
cultureelcentrum@maldegem.be, 
www.denhoogenpad.be
 

Workshop 'Werken met 
gemengde technieken'
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

do 14/06 t.e.m.  
vrij 15/06/18

Promoshow 'Meneertje 
Mollemans'
Waar en meer info: Kunstacademie 
Maldegem , 09 374 36 54 

vrij 15/06/18
Zangnamiddag
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 

za 16/06/18
Opendeurdag Academie voor 
muziek, woord en dans-filiaal 
Maldegem
Van 9.30 tot 12.30 uur
Waar en meer info: Kunstacademie 
Maldegem – KUMA, 09 374 36 54,  
www.academiekuma.be

zo 17/06/18
Wandel- en fietsnamiddag
Van 13.00 tot 18.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem-Dorp 16, Adegem
Meer info: Gezinsbond Adegem, 050 71 55 77, 
wilfriedsierens@hotmail.com

ma 18/06/18
Bingo
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef 

woe 20/06/18
Gezondheidsconsult
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 
 

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

do 21/06/18
Inspiratiedag populieren
Van 8.30 tot 16.30 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 
16/B, Adegem
Meer info: Regionaal Landschap Meetjesland, 
ralph.marechal@RLM.be, www.rlm.be/
inspiratiedag-populieren#overlay-context=

vrij 22/06/18
Weggeefplein
Zie pag. 12
 

Multicultureel Festival
Zie pag. 15

ma 25/06/18
Film 'Bridget Jones's 
diary'
Van 14.00 tot 15.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

di 26/06/18
Voordracht 'Damiaan,  
de grootste Belg'
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: Vief Maldegem i.s.m. 
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef, 050 
40 39 22, mieke.timmerman@maldegem.be, 
www.ocmwmaldegem.be
 

Infoavond ‘zakendoen met je 
eigen gemeente’
Zie pag. 9

vrij 29/06/18
Avondwandeling
Van 19.00 tot 21.00 uur
Waar: Adegem-Dorp 1, Adegem
Meer info: rebecca.derudder@gmail.com 

vrij 29/06 t.e.m.  
za 30/06/18

Heulendonkfeest
vrij: vanaf 19.00 uur (optreden Triple Malted)
za: BBQ
Waar: Heulendonk 26, Adegem 
Meer info: Heulendonkfeest@telenet.be

za 30/06/18
Beheermoment in  
het Maldegemveld
Van 9.00 tot 13.00 uur
Waar: Loods Natuurpunt, Urselweg 81/B, 
Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-
Knesselare, maldegemveld@
natuurpuntmaldegemknesselare.be

© 20th Century Fox
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Proef  van andere culturen! 

14de Multicultureel Festival

UiTTIPS

Op vrijdag 22 juni kan je naar jaarlijkse traditie 
tijdens het Multicultureel Festival kennismaken 
met andere culturen en proeven van een andere 
leefwereld. Bovendien is het een gelegenheid voor 
inwoners van een andere origine om de openheid 
en interactie tussen culturen te ervaren.

Wanneer
Vrijdag 22 juni 
Van 19.00 tot 23.00 uur
Waar
In en rond de gebouwen van het lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef,  
Mevr. Courtmanslaan 92 in Maldegem. 
Prijs
De toegang is gratis.

Programma
Neem deel aan tal van activiteiten en geniet van live 
optredens, culinaire eettentjes en gezellige bars:
• Fanfare en drumband Nut en Vermaak
• Sanagaband: Afrikaanse kleuren en geuren  

in een muzikaal jasje
• Bhumika Parekh: workshop Bollywooddans
• Tutti Colori: opzwepende liedjes in het teken  

van het festival
• henna tattoo’s laten zetten
• zelf meedoen met een Djembé-sessie
• meedansen met Danskemeer
• creatieve workshops voor de kinderen
• levensgrote bamboeknikkerbaan
• vanaf 22.30 uur: afterparty in Jeugdhuis De Redekiel 

met optredens van KOSMO Sound en Linde

Kortom, een niet te missen en gezellige avond voor 
jong en oud! Iedereen is van harte welkom!

Het Multicultureel Festival is een organisatie van het OCMW 
Maldegem i.s.m. de gemeentelijke Noord-Zuiddienst en  
de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. 

Info
 050 72 72 10 | OCMW Maldegem

 Mevrouw Courtmanslaan 92, Maldegem
 ocmw@maldegem.be
 www.ocmwmaldegem.be/multicultureel-festivalMULTICULTUREEL 

FESTIVAL 

Vrijdag 22 juni 2018 | 19.00 - 23.00 uur 

Terreinen LDC Oud Sint-Jozef

Fanfare en Drumband Nut en Vermaak / Sanagaband  

Bollywooddans / Tutti Colori / Henna tatoeages

Djembé-sessie / The Moonlovers / Danskemeer 

Hapjes uit Venezuela / Bars met frisdrank, cocktails,.. 

Afterparty in JH De Redekiel 

www.ocmwmaldegem.be/multicultureel-festival
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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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Diverse activiteiten 

Viering bevrijding Maldegem 1918-2018
Op vrijdag 19 oktober 2018 is het 100 jaar geleden dat 
Maldegem werd bevrijd. Om deze historische gebeur-
tenis te herdenken, organiseert het gemeentebestuur 
vanaf juni tot eind oktober tal van activiteiten, voor 
jong en oud. 

Wandelzoektocht voor jong en oud
Juni 2018 – september 2018 
De wandelzoektocht is een eerbetoon aan de helden die 
exact 100 jaar geleden de laatste cavalerieslag in West-
Europa uitvochten. 
• Parcours van 3,5 km. 
• Aparte vragen en apart klassement voor volwassenen 

en kinderen.

• Leerrijke uitstap in het centrum van Maldegem met 
eenvoudige vragen, toegankelijk voor iedereen.

• Bijhorende brochure over ‘De Slag van Burkel’ en 
interessante info over architectuur, kunst, monumenten, 
natuurschoon en folklore in onze gemeente. 

Haal de gratis brochure vanaf vrijdag 1 juni bij: 
onthaal gemeentehuis, bibliotheek, sporthal Meos
en zwembad. 

Het ingevulde wedstrijdformulier kan je tot uiterlijk 
30 september indienen. De winnaars worden 
persoonlijk uitgenodigd voor de prijsuitreiking op 
zondag 21 oktober. 
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Fietsroute Burkel 
Vanaf juli 2018
a.d.h.v. het fietsknooppuntennetwerk  
i.s.m. Toerisme Meetjesland 

Concert Koninklijke Muziekkapel Gidsen 
Donderdag 18 oktober 
Om 20.00 uur in sporthal Meos
Start kaartenverkoop: vanaf 16 augustus 2018 via  
www.maldegem.be/webshop 
€ 20 (concert) / € 35 ( concert + receptie) 

Plechtigheden en optocht aan de monumenten 
Vrijdag 19 oktober 2018
Van 14.00 tot 17.00 uur

Expo 
Zaterdag 20 oktober en zondag 21 oktober 2018
Tentoonstelling van kunstwerken, Maldegemse 
oorlogsaffiches 1914 – 1918 en oud legermateriaal in 
Oud St. Jozef en het Warmhof. Ook de Maldegemse 
bibliotheek zal worden ondergedompeld in het WO I 
thema. 

Info
 050 72 89 59 | Dienst Evenementen

 kristine.moens@maldegem.be 
 www.maldegem.be/bevrijding-1918-2018  

16  |  MALDEGEM MAGAZINE

Het oorlogsgedenkteken aan de Francis de Meeuslaan in Maldegem 
refereert aan de laatste overmoedige charge van de Belgische Cavalerie op 
19 oktober 1918 in Burkel, waarbij de Duitse weerstand doorbroken werd. 
Het monument werd op de plaats van de veldslag opgericht in opdracht 
van de zoon van de gesneuvelde graaf Francis de Meeus.

© Damon De Backer
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Red de restjes!

Minder voedselverspilling op 
het veld, thuis en op school

Voedselverspilling is nog steeds een groot probleem 
in Vlaanderen: we gooien elk jaar zo’n miljoen ton 
voedsel weg. Omgerekend kunnen we hier bijna 1 500 
zwembaden mee vullen. Voedselverspilling leidt naar 
schatting tot 17 000 ton CO2-uitstoot in het Meetjesland 
per jaar. Natuurpunt en Partners Meetjesland start 
een nieuw project op rond voedselverspilling: de 
Restjesredders Meetjesland organiseren verschillende 
acties. Hou je van voedsel op je bord in plaats van in de 
vuilnisbak? Doe met ons mee!

Restjes op het veld
Ben je een landbouwer en kon je niet alles oogsten? Nodig 
restjesrapers uit op je veld. Bij resten rapen of ‘gleanen’ 
verzamelen vrijwilligers groenten of fruit die achterblijven. 
Zo red je een deel van de oogst dat anders verloren zou 
gaan. De vrijwilligers steken heel wat op van een dag op 
jouw bedrijf.

Restjes thuis
Ben je lid van een vereniging? Organiseer samen met ons 
een Restjesreceptie: ruil, kook en proef restjes. Tijdens een 

Restjesreceptie organiseren we een restjesruil (ruil je eigen 
overschotjes voor ander lekkers) en een kooksessie rond 
voedselverspilling, met lekkere restjeshapjes als afsluiter. Je 
leert bij over de voedselverspillingsproblematiek en krijgt 
allerlei tips en tricks om thuis minder te verspillen.

Restjes op school
Geef je les op een school of zit je in een klas die graag 
een uitdaging aangaat? We willen leerlingen van het 4de 
tot 6de jaar middelbaar onderwijs bewust maken van 
gezonde en duurzame voeding én voedselverspilling op 
school aanpakken. Doe mee met je klas: volg het klastraject 
'GoodFood Challenge' en organiseer een Restjesmeting. 

Info
 09 377 93 00 | Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw
 elif@npmeetjesland.be
 www.restjesredders.be

COLOFON
Regionaal Landschap Meetjesland vzw is een organisatie die samenwerkt met en ondersteund wordt door Europa, de Vlaamse Overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Assenede, Eeklo, 
Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem, de Polderbesturen en verenigingen actief rond natuur en landschap, recreatie en toerisme, landbouw en jacht. 
RLM werkt aan een draagvlak voor natuur en landschap in het Meetjesland. Door het verstrekken van informatie, het sensibiliseren en het realiseren van kleine projecten, leren we de inwoners waardering te 
hebben voor hun streek. Onze voornaamste pijlers zijn: focus op soorten, werken aan landschap, hoogstamboomgaarden en natuur- en landschapsbeleving.

De landschapskrant wordt gratis verspreid op 53.400 exemplaren en is een uitgave van Regionaal Landschap Meetjesland vzw, Marktstraat 65, 9990 Maldegem
www.RLM.be      regionaallandschap.meetjesland info@RLM.be 050 70 00 42 / Verantwoordelijke uitgever: Geert De Roo / Vormgeving door Steven De Dapper: www.de Zetterij.be / Druk: De Maertelaere 

Werkten aan dit nummer mee: Jan De Clercq, Adelheid De Deyne, Patrick De Deyne, Ralph Maréchal, Hélène Quidé, Viola van Rossum, Eli Vandecasteele.
Alle foto’s zijn eigendom van RLM, tenzij anders vermeld. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

LANDSCHAPSKRANT / P. 8

KALENDER 
Een selectie van activiteiten  
in het Meetjesland

Zaterdag 9 april van 9u tot 13u
Beheervoormiddag in het 
Maldegemveld: zwerfvuilactie en maaien
Loods Natuurpunt, Urselweg 81b in 
Maldegem-Kleit
Inschrijven: kurtdekesel@
natuurpuntmaldegemknesselare.be 

Zaterdag 9 april van 14u tot 16u
Workshop bijenhotel bouwen
Leefschool Het Droomschip,  
Blakstraat 25 in Eeklo
5 euro per persoon
Inschrijven:  
http://goo.gl/forms/jRst4xp1N3 

Weekend 16, 17 april van 10u tot 17u
Openingsweekend cuestatentoonstelling
Drongengoedhoeve,  
Drongengoedweg 9 in Ursel
Gratis
Meer info: www.drongengoed.be 

Zondag 17 april van 9u tot 13u
Plechtige opening Kattenbos–Zegbroek
Ingang Kattenbos, Varenstraat in Ursel
Meer info:  
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be 

Zondag 17 april om 14u
Pinksterbloemwandeling in de Vallei van 
de Oude Kale
Kerkhof Merendree
Meer info:  
natuurpuntderatel@telenet.be 

Zondag 17 april om 14u
Gruttowandeling
Kerk Sint-Jan-in-Eremo
Meer info: Meetjeslandsekreken@
NPMeetjesland.be

Vrijdag 22 april om 19u30
Hoe maken we voedzame compost?
Parochiezaal, Koning Albertstraat 1 in 
Oosteeklo
Leden Velt en KWB: 5 euro, met partner 8 
euro, niet-leden 8 euro, koppel niet-leden 
10 euro
Meer info: info.meetjesland@velt.be 

Zondag 24 april van 9 tot 12u
Bloemenmarkt in Eeklo
Markt Eeklo
Meer info: info.meetjesland@velt.be 

Zondag 24 april 9u30 tot 11u
Lentewandeling in het bos  
of in het arboretum
Provinciaal domein Het Leen
Gratis
Inschrijven: www.hetleen.be/inschrijven 

Maandag 9 mei van 14u tot 16u
Mercuriusovergang bewonderen
Provinciaal domein Het Leen
Meer info: www.hetleen.be/inschrijven

Zaterdag 21 mei om 5u
Vroege ochtendwandeling en ontbijt op 
de Doornendijk
Holleken 15 (aan Café Passé) in Assenede
Bijdrage voor ontbijt ter plaatse betalen
Meer info: info.meetjesland@velt.be

Zondag 22 mei 5u30 tot 7u30
Vroegochtendwandeling  
met als thema ‘vogelzang’
Provinciaal domein Het Leen
Gratis
Inschrijven: www.hetleen.be/inschrijven 

Zaterdag 4 juni
Kringloopdag in Evergem
Meer info: info.meetjesland@velt.be

Zondag 5 juni
Meetjeslandse Gordel
Meer info vanaf mei: 
www.meetjeslandsegordel.be 

Zondag 5 juni van 10u tot 18u
Ecotuinweekend: open tuin in Oosteeklo
Rijkestraat 70 in Oosteeklo
Meer info: info.meetjesland@velt.be

Zaterdag 11 juni van 10u tot 16u
Kringloopdag Kaprijke-Lembeke
Containerpark Sint-Laureins, Sint-Jansstraat 
14 in Sint-Laureins
Meer info: info.meetjesland@velt.be

WIN een overnachting  
in een bed & breakfast
In een wegberm leven tal van 
planten- en diersoorten. Wie profiteert 
het meest van de klaver die er groeit? 
• De geelgors
• De egel
• Het icarusblauwtje 
• De bidsprinkhaan

Schiftingsvraag: 
hoeveel personen zullen ons  
een correct antwoord toesturen?

Stuur jouw antwoord vóór 1 mei 2016 
per mail naar info@RLM.be of per brief 
naar Marktstraat 65, 9990 Maldegem.
De winnaar ontvangt een bon ter 
waarde van 150 euro. Deze bon is te 
besteden bij een bed and breakfast 

naar keuze in het Meetjesland. Reser-
veren gebeurt via de dienst Toerisme 
Meetjesland.

De vorige keer won Freddy De Greve een 
ballonvaart over het Meetjesland voor  
2 personen.

Veel plezier, Freddy!

Inspiratiedag 
‘Beheerlijke Bermen’
Iedereen die zich betrokken voelt bij 
bermbeheer mag deze inspiratiedag 
niet missen! Zowel de bermspecialist 
Arnout Zwaenepoel als bermbeheer-
ders, milieuambtenaren, groenarbei-
ders … komen aan bod. Ervaar ook de 
praktijk tijdens onze bermexcursie mét 
demonstratie van ecologische maai-
machines (locatie en datum nog te 
bepalen).

CC De Herbakker, Pastoor De 
Nevestraat 10 in Eeklo 
10 euro per persoon

 EN INSCHRIJVEN VANAF  
MIDDEN APRIL VIA WWW.RLM.BE 
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15
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Speel erop Bos!
Ook dit jaar kan je een hele namiddag 
onbezorgd spelen in Het Leen. 
Breng je picknick mee en smul terwijl 
een bosmuzikant je de oren doet 
spitsen. Maak iets moois tijdens de 
knutselsessies, ontdek het wonderlijke 
leven in het bos, bouw een kamp of test 
ons touwenparcours uit!

Provinciaal domein Het Leen, 
Gentsesteenweg 80 in Eeklo
Gratis

 HET PROGRAMMA EN MEER INFO 
VIND JE OP WWW.SPEELEROPBOS.BE

JUNI

26
ZONDAG

2016

Verrassende 
natuur in je buurt!
OP SAFARI IN  
SINT-LAUREINS DORP
Onder leiding van een natuurgids 
verkennen we het centrum van Sint-
Laureins zoals nooit tevoren. We letten 
daarbij op alles wat groeit, bloeit, 
voorbij vliegt of kruipt. Onze safari start 
aan de kerk van Sint-Laureins en brengt 
ons langs heel wat onverwachte plekjes 
natuur. We kijken in kieren, gaten en 
spleten en banen ons een weg door de 
dorpsjungle. Gratis, jong, oud, iedereen 
welkom!

Start om 14u aan de  
kerktoren van Sint-Laureins

MEI

29
ZONDAG

2016

Zaterdag 2 juli
Avondwandeling in de vallei van de 
Oude Kale
Meer info: 
natuurpuntderatel@telenet.be

Zondag 31 juli van 9u30 tot 11u30
Zomerwandeling in het bos  
of in het arboretum
Provinciaal domein Het Leen
Gratis
Inschrijven: www.hetleen.be/inschrijven 

Bogaardendag
Verwacht je aan demonstraties al-
lerhande, proevertjes van fruitsoorten 
waarvan je het bestaan niet vermoed-
de en ook de kleinsten worden niet ver-
geten. Heb je zelf fruit hangen? Schrijf je 
tijdig in en kom het persen tot je eigen-
ste sap. We maken ook een fietstocht 
langs levend erfgoed.

Dopershoek 8, Merendree (Nevele) 
Gratis

 HET PROGRAMMA VIND JE VANAF 
1 SEPTEMBER OP WWW.RLM.BE

OKTOBER

9
ZONDAG

2016

Zeiscursus
Ecologisch, geur- en geluidloos, rustge-
vend … voor wie goed leert zeisen is de 
tuin onderhouden minder vermoeiend 
dan met een zware bosmaaier. Je leert 
alles over werken met de zeis: correct 
afstellen, veilig en efficiënt werken, een 
goede houding en beweging alsook 
het blad vlijmscherp houden.

Huysmanhoeve, Bus 1 in Eeklo,  
8u30 tot 12u,  
6 euro per persoon

 MEER INFO EN  
INSCHRIJVEN VIA WWW.RLM.BE

AUGUSTUS

6
ZATERDAG

2016

Zaterdag 27 augustus van 20u tot 22u30
Nacht van de Vleermuis
Provinciaal domein Het Leen
Gratis
Inschrijven: www.hetleen.be/inschrijven

Zondag 25 september van 9u30 tot 11u30
Wandeling ‘bomen herkennen’
Provinciaal domein Het Leen
Gratis
Inschrijven: www.hetleen.be/inschrijven

Donderdag 13 oktober om 20u
Water in de tuin: van last naar lust
CC De Bijenkorf, Sportstraat 4 in Assenede
Meer info: info.meetjesland@velt.be 

landschapskrant 1 - 2016.indd   8 14/03/16   22:39

Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland

© Jinhao Xie
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On Wheels app – Toegankelijkheidslabel “Welkom” – Red de stoep

Maldegem, een toegankelijke gemeente 
De gemeente Maldegem en het OCMW investeren 
op diverse vlakken om de openbare gebouwen, 
dienstverlening en eigen evenementen in 
Maldegem toegankelijker te maken en dit bekend 
te maken bij mensen met een beperking.

Oproep
We willen ruimer gaan en doen een oproep aan alle 
verenigingen, de dienstverlenende sector, horeca- en 
handelszaken om ook hun toegankelijkheid in kaart te 
brengen via de app On Wheels en het label “Welkom”. Het 
label maakt de toegankelijkheid zichtbaar in het straatbeeld.

Interesse in een gratis screening?
Neem dan vrijblijvend contact op met de inclusieambtenaar 
in het Sociaal Huis Maldegem. 

Info
Sociaal Huis Maldegem

  050 40 39 23 | rechtstreeks nummer
  0800 96524 | gratis nummer

 Bezoekadres: Mevrouw Courtmanslaan 92, Maldegem

 Correspondentieadres: Lazarusbron 1, Maldegem
 linde.vande.woestyne@maldegem.be
 sociaalhuis@maldegem.be 

 www.onwheelsapp.com 

 www.ocmwmaldegem.be/toegankelijkheid

 www.reddestoep.be/maldegem
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UIT DE GEMEENTERAAD  
VAN 26 APRIL 2018
AANSTELLING ALGEMEEN DIRECTEUR TIJS VAN VYNCKT - 
AKTENAME
• Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie 

van gemeente en OCMW met behoud van afzonderlijke 
rechtspersonen.

• De ambtelijke integratie zal in de eerste plaats vorm 
krijgen door een eenduidige aansturing van het 
personeel in de nieuwe figuur van algemeen directeur 
die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en 
OCMW-secretaris.

• De gemeenteraad besliste op 22 maart 2018 om de 
zittende functiehouders, secretaris van de gemeente 
Maldegem en secretaris van het OCMW Maldegem, 
op te roepen om hun kandidatuur te stellen voor de 
functie van algemeen directeur en nam kennis van de 
organisatievoorstellen van de titularissen.

• In een brief van 18 april 2018, afgegeven op de 
personeelsdienst, liet Tijs Van Vynckt, secretaris van 
de gemeente Maldegem, weten dat hij zich wenste 
kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen 
directeur.

• In een brief van 28 maart 2018, op 30 maart 
2018 afgegeven op de personeelsdienst, liet Piet 
Vanwambeke, secretaris OCMW Maldegem, weten zich 
geen kandidaat te stellen voor de functie van algemeen 
directeur.

De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling 
van rechtswege van Tijs Van Vynckt, secretaris van de 
gemeente Maldegem als algemeen directeur met ingang 
van 23 april 2018.

AANSTELLING FINANCIEEL DIRECTEUR ISABELLE 
DOMBRET - AKTENAME
• Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie 

van gemeente en OCMW met behoud van afzonderlijke 
rechtspersonen.

• De ambtelijke integratie zal vorm krijgen, naast de 
aanstelling van de algemeen directeur, door de 
aanstelling van één financieel directeur die in de plaats 
treedt van de huidige financieel beheerders.

• De gemeenteraad besliste op 22 maart 2018 om de 
zittende functiehouders, financieel beheerder van de 
gemeente Maldegem en financieel beheerder van het 
OCMW Maldegem, op te roepen om hun kandidatuur te 
stellen voor de functie van financieel directeur en waarbij 
kennis genomen werd van de organisatievoorstellen van 
de titularissen.

• In een brief van 29 maart 2018, afgegeven op de 
personeelsdienst, liet Isabelle Dombret, financieel 
beheerder van de gemeente Maldegem, weten dat 
zij zich wenste kandidaat te stellen voor het ambt van 
financieel directeur.
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• In een mail van 16 april 2018 liet Peter Ameel, financieel 
beheerder OCMW Maldegem, weten zich geen kandidaat 
te stellen voor het ambt van financieel directeur.

De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van 
rechtswege van Isabelle Dombret, financieel beheerder 
gemeente Maldegem als financieel directeur met ingang 
van 23 april 2018.

PATRIMONIUM - VERHUUR KAZERNE MALDEGEM AAN 
HULPVERLENINGSZONE MALDEGEM - ADDENDUM AAN 
DE HUUROVEREENKOMST*
• De gemeenteraad besliste op 18 december 2014 

betreffende de verhuring van de brandweerkazerne te 
Maldegem aan de hulpverleningszone Meetjesland.

• De overeenkomst betreffende de verhuring van de 
brandweerkazerne te Maldegem aan  
de hulpverleningszone Meetjesland dateert van  
19 december 2014.

• De brandweerkazerne in de Bloemendalelaan 4 is sinds 
1 januari 2015 verhuurd aan de hulpverleningszone 
Meetjesland. 

• Gezien het bedrag en de aard van de investeringen in de 
kazerne gedaan lijkt het redelijk om een aanpassing van 
de huurprijs te vragen.

• Het voorstel en de nieuwe schatting werden besproken 
in de zoneraad van 21 februari 2018.

• De eventuele nieuwe huurprijs wordt best via een 
addendum aan de overeenkomst ingevoerd. 

• Gezien dit een wijziging van de oorspronkelijke 
huurovereenkomst uitmaakt is de gemeenteraad 
hiervoor bevoegd.

De gemeenteraad gaat akkoord met het toevoegen van het 
addendum aan de overeenkomst van 19 december 2014 
betreffende de verhuring van de brandweerkazerne te 
Maldegem aan de hulpverleningszone. 

PATRIMONIUM - OVEREENKOMST WERKEN DE BERKEN 
MET SCHOOLCOMITÉ ADEGEM EN KLEIT VZW*
• Naar aanleiding van de nieuwbouw en renovatie van  

VBS De Kleiheuvel worden vernieuwings- en 
renovatiewerken voorzien aan het terrein  
en de gebouwen van SCC De Berken.

• Om deze werken in één beweging met de werken aan de 
school te kunnen uitvoeren stelde het gemeentebestuur 
hiervoor de architect van de school aan. 

• Hiertoe wordt het best met een overeenkomst gewerkt 
waarin deze manier van werken toegelicht wordt.

• In deze overeenkomst wordt de investeringstoelage van 
de gemeente Maldegem aan de school omschreven 
en worden verder afspraken gemaakt rond de leiding 
van het project, de toepasselijke tijdslimieten en de 
aansprakelijkheid.

• Door op deze wijze te werken kan veel tijd gewonnen 
worden t.o.v. het werken met een gewone 
aanbestedingsprocedure. 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord om het deel 
van de werken aan SCC de Berken en VBS de Kleiheuvel 
die met elkaar verweven zijn (i.e. het aanleggen van een 
nieuwe pleininrichting en het vernieuwen van het deel van 
de gevelbekleding van SCC de Berken hierbij aansluitend) 
gezamenlijk met het schoolbestuur uit te voeren.

Verder nam de gemeenteraad onderstaande 
beslissingen:
• De gemeenteraad gaat akkoord met het oprichten 

van een interlokale vereniging 'KuMa Maldegem-
Beernem', samen met het gemeentebestuur Beernem, 
zoals beschreven in desbetreffende statuten en het 
betreffende huishoudelijk reglement.*

• De gemeenteraad kent aan de gemeentelijke 
Kunstacademie voor de periode van 1 september 2018 
tot 30 juni 2019 vier bijkomende lestijden toe ten laste 
van de gemeente. Deze lestijden worden aangewend in 
de lagere en middelbare graad van onze gemeentelijke 
Kunstacademie te Maldegem.*

• De gemeenteraad gaat definitief akkoord met de 
aankoop van de weide gelegen achter de basisschool 
Kruipuit, volgens de voorwaarden in het ontwerp van 
verkoopakte, opgemaakt door notaris Mr. Vanhyfte.*

• De gemeenteraad beslist om bij de volgende functies 
op het organogram en in de personeelsformatie de 
verwijzing naar lidmaatschap van het managementteam 
te schrappen:
- diensthoofd beleid en organisatie
- diensthoofd-projectleider gebouwen en infrastructuur
- diensthoofd informatica

• De gemeenteraad gaat principieel akkoord met 
het toestaan van een concessie voor het nemen 
van een toegang via een poort en het nemen van 
een overgang op het perceel van Huis Wallyn. De 
concessieovereenkomst wordt goedgekeurd.*

• De gemeenteraad keurt de agenda en elk van de 
afzonderlijke agendapunten van de agenda van de 
jaarvergadering van de Intergemeentelijke Vereniging 
VENECO die plaatsvindt op 12 juni 2018 goed en 



2018  JUNI  |  23 22  |  MALDEGEM MAGAZINE

duidt Koenraad De Ceuninick en Marten De Jaeger 
aan als vertegenwoordiger en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor deze vergadering. *

• De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene 
vergadering tevens jaarvergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Imewo op 18 juni 2018 
goed.*

• De verlenging van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband “Interlokale vereniging 
Wooncentrum Meetjesland” tot eind 2019 wordt 
goedgekeurd.*

• De gemeenteraad keurt de ontwerpakte betreffende de 
overdracht van onroerende goederen met bestemming 
openbaar domein, in verband met de kosteloze 
overname van het perceeltje Maldegem Adegem, goed.*

• De gemeenteraad beslist dat de gemeente Maldegem 
starter BBC 2020 wordt, zodat vanaf 2019 de regelgeving 
BBC 2020 van toepassing is op het OCMW - en 
gemeentebestuur Maldegem.*

• De jaarrekening 2017 en het bijhorend jaarverslag van de 
Interlokale Vereniging "Burensportdienst Meetjesland" 
wordt goedgekeurd.*

• De gemeenteraad verdaagt het agendapunt betreffende 
de textielproblematiek en de aanduiding van IVM als 
aankoopcentrale.*

• De gemeenteraad besliste op 22 februari 2018 om in te 
stappen in UiTPAS Meetjesland en keurt de bijhorende 
documenten goed.*

• De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 
2017 van de Hulpverleningszone Meetjesland.

• De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit 
van 19 april 2018 dat toelating verleent tot de noodkap 
van 5 beuken en 2 eiken langs de Brugse Steenweg te 
Maldegem als maatregel voor het wegnemen van een 
acuut gevaar voor de openbare veiligheid.*

• De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit 
van 20 april 2018 dat toelating verleent tot de noodkap 
van 3 populieren in de Moerhuizestraat te Maldegem 
als maatregel voor het wegnemen van een acuut gevaar 
voor de openbare veiligheid.*

De volgende gemeenteraadszitting zal doorgaan 
op donderdag 28 juni 2018. De agenda zal 7 
dagen voorafgaand aan de zitting bekend 
gemaakt worden op de gemeentelijke website: 
www.maldegem.be/gemeenteraad.

De gemeenteraadszittingen gaan steeds door 
om 19. 30 uur in ‘zaal Maldegem’ op de derde 
verdieping in het gemeentehuis, Marktstraat 7. 
U bent van harte welkom bij de openbare 
zitting. 

Het volledige verslag van de vorige 
gemeenteraad kunt u raadplegen op de 
gemeentelijke website vanaf de goedkeuring 
door de gemeenteraad in de eerstvolgende 
zitting.

De Maldegemse gemeenteraad bestaat uit vier 
politieke fracties (CD&V, Groen, N-VA en Open Vld) en 
één onafhankelijk raadslid. De meerderheidsfracties 
CD&V en Groen sloten een bestuursakkoord. De 
gemeenteraad streeft steeds naar unanimiteit in de 
besluitvorming maar dat wordt niet altijd bereikt. 
De punten die alle fracties unaniem goedkeurden, 
zijn gemarkeerd met een sterretje. Bij de andere 
punten was de stemming verdeeld of diende de 
gemeenteraad niet te stemmen omdat enkel kennis 
genomen werd van het punt.
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Composteer aangetaste buxus niet thuis

Bestrijd de buxusmot 
De buxusmot slaat dezer dagen genadeloos toe in 
sommige regio’s in Vlaanderen. Belangrijk is om je 
buxus regelmatig te controleren en zo snel mogelijk  
in te grijpen om deze Aziatische exoot te bestrijden.

Schade
Volgroeide rupsen eten de bladeren van de buxus op  
en vreten de planten in geen tijd kaal. Na een tijd 
worden de resterende blaadjes bruin. In sommige 
gevallen krijgt de plant geen kans tot herstel waardoor 
de buxus verzwakt en helemaal afsterft.
 
Welke bestrijdingsmiddelen?
• Door regelmatig te controleren en de rupsen - 

indien nodig - met de juiste biologische middelen te 
bestrijden, is buxusmot te beheersen.

• In een vroeg stadium kan je de rupsen en poppen 
met de hand verwijderen. Daarmee voorkom je de 
toename van de populatie. 

• Wil je de buxusmot biologisch bestrijden, dan kan dat 
met een bestrijdingsmiddel op basis van natuurlijke 
pyrethrinen zoals Pyrethrum. In gespecialiseerde 
tuincentra of zelfs in bepaalde doe-het-zelfzaken 
verkopen ze verschillende soorten biologische 
bestrijdingsmiddelen. Volg de plaag goed op tot de 
winter, want buxusmot heeft verschillende generaties 
per jaar.

Wat bij té erge aantasting/schade?
Bij een correcte opvolging en behandeling zullen 
er bij de afgevreten planten na enkele weken terug 
nieuwe bladeren zichtbaar zijn. Je buxus verwijderen of 
vervangen is dus zeker niet onmiddellijk nodig.
Is de plant echter volledig afgestorven en niet meer te 
redden, dan schieten professionele compostverwerkers 
te hulp. De temperatuur van de composthopen op de 
professionele groencomposteringsinstallatie klimmen 
genoeg hoog om eitjes en rupsen voldoende af te 
doden. Dus aangetaste hagen, struiken of snoeiresten 
composteer je beter niet zelf, maar breng je naar 
het recyclagepark die het op zijn beurt naar de 
composteringsinstallatie stuurt. Dek de lading wel goed 
af voor vervoer, om onderweg verspreiding van de 
besmetting te vermijden. 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be
 www.ivmmilieubeheer.be 

De jonge rupsen van de buxusmot zijn vuilgeel en krijgen na enkele dagen bruine lengtestrepen.  
Volgroeide rupsen zijn felgroen met een zwarte kop, stippen en lengtestrepen. De rupsen verpoppen  
en verkleuren tot een crèmekleurige bruine mot.

De jonge rupsen van de buxusmot zijn vuilgeel en krijgen na enkele dagen bruine lengtestrepen.  
Volgroeide rupsen zijn felgroen met een zwarte kop, stippen en lengtestrepen. De rupsen verpoppen  
en verkleuren tot een crèmekleurige bruine mot.
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Deel je verhaal

Oproep: geef mee vorm 
aan natuurlijke erfgoedroutes

BOS+ werkt samen met een aantal partners  
in het Meetjesland enkele thematische routes  
uit die het levend erfgoed en de streekidentiteit 
in dit gebied belichten. En jij kan deze 
routes mee vorm geven.

Ken je een interessant verhaal achter 
een boom, struik of ander natuurlijk 
element? Is er een natuurlijk erfgoed 
element dat extra aandacht verdient 
omwille van zijn markante vorm of 
geschiedenis? 

Nomineer jouw gekozen natuurlijk 
element, stuur een omschrijving door 
(liefst met foto) en maak kans op 
een mooie prijs. De geselecteerde 
elementen worden aan elkaar gekoppeld via een 
mooie wandelroute die zo het natuurlijk erfgoed in 
het Meetjesland in de kijker zet.

Dit project wordt medegefinancierd door het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert 
in zijn platteland. 

Info
 09 264 90 54 | BOS+

 info@bosplus.be
 www.bosplus.be/nl/beheerprojecten/   

 routesmeetjesland
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 Jeugddienst, Marktstraat 7, 9990 Maldegem
 050 72 86 28  |   jeugddienst@maldegem.be  |   www.maldegem.be

Heb je 
al een 

account?

Ken je je 
gebruikersnaam 
en wachtwoord 

nog?

Log in. 
Zijn je kinderen 
toegevoegd aan 
jouw account?

Voeg je kinderen 
toe bij Mijn profiel 

en Relaties

Klik op 
Wachtwoord 

vergeten en vraag 
een nieuw 

wachtwoord 
aan

Klik op 
Aanmelden als 

nieuwe gebruiker en 
maak een account 
aan met je eigen 

naam

JaJa

NeeNee

Nee

Ja

Surf naar www.maldegem.be/webshop

www.maldegem.be/webshop

Heb je problemen bij het registreren? 
Aarzel niet de Jeugddienst te contacteren!

INSCHRIJVEN ZONDER ZORGEN VOOR SPEELPLEIN ADEGEM OF KLEIT 
Controleer of maak je account aan vóór 1 juli!

KLAAR!
Je zal zonder 
problemen 

kunnen 
inschrijven

Ja

Nee

Controleer 
alle gegevens

Wij 
bezorgen het 

groene pasje met 
de post nog voor 

de zomer 

Mail 
naam en 

geboortedatum 
door naar de 
jeugddienst

Groen 
pasje in 
bezit?

Ten westen van het sluizencomplex 
en de ophaalbrug Balgerhoeke staat 
in een weiland in de Kleine Moerwege 
in Maldegem een solitaire bruine 
beuk. De boom werd op een heuveltje 
geplant, een plantwijze die vroeger werd 
toegepast op plaatsen met een hoge 
grondwatertafel. De boom had ook 
een specifieke functie: bij opgehaalde 
brug kon het ingespannen paard 
in de schaduw van de boom de tijd 
doorbrengen.
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ZO 1 JUL 2018
White Bird en l e W i s |Concert in het park  
 
ZA 20 OKT 2018 
Radio Guga 
 
ZA 27 OKT 2018 
Theatermakerij Het Eenzame Westen | Slachtinge
 
VR 16 NOV 2018 
Freddy De Vadder | Freddy for president
 
ZO 18 NOV 2018
Kunstendag voor Kinderen  
 
VR 7 DEC 2018
Bas Birker | Je moeder
 
VR 21 DEC 2018 
Dimitri Leue en de familie Von Kapp|  
Jonge Snaken for X-mas 
 
VR 18 JAN 2019 
Han solo | Jubiléé
 

ZA 2 FEB 2019 
Peter Holvoet-Hanssen en Mauro Pawlowski |  
Blauwboek 
 
ZA 16 FEB 2019
Valentijn met David Vandyck | Dichtbij
 
VR 8 MAA 2019 
Piv Huvluv | Zijn er nog vragen?
 
VR 22 MAA 2019 
Jenne Decleir | Sacrale Vertellingen  
uit de volksmond (Dario Fo)
 
ZO 31 MAA 2019 
Gents Madrigaalkoor | Passieconcert 
 
ZO 14 APR 2019
Familievoorstelling Salibonani | Klaproos 
 
VR 19 APR 2019
Els de Schepper | Els de Schepper heeft besloten er 
geen eind aan te maken
 
VR 10 MEI 2019
Mercury Rising | Tribute to Queen

food
brain

tastes   good

De ticketverkoop start op woensdag 6 juni om 9.00 uur. Je kan hiervoor aan het 
loket van Den Hoogen Pad en het UiTloket in het gemeentehuis terecht. Online 
tickets bestellen kan ook via www.maldegem.be/webshop (onder Tickets).

CC Den Hoogen Pad

 Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem
 050 71 00 21

 cultureelcentrum@maldegem.be
 maandag tot vrijdag: 9.00 – 12.00 uur | woensdag: 14.00 – 17.00 uur
  www.denhoogenpad.be
 www.facebook.com/denhoogenpad

CC Den Hoogen Pad 
programmeert niet alleen in 

eigen huis, maar trekt 
ook op locatie. 

Bij voorstellingen met dit 
icoontje zijn ook kinderen 

meer dan welkom!
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Extra verkooppunten Sint-Annazwembad

Koop je ticket via de kassakiosk
of online webshop
Vanaf 2 juli 2018 kan je je dagticket voor het 
zwembad aankopen of je meerbeurtenkaart 
verlengen via de automatische kassakiosk in het 
zwembad of de gemeentelijke online webshop. 
Door de komst van deze extra verkooppunten, zal 
de bemande kassa vanaf 1 september 2018 minder 
vaak open zijn. 

Extra verkooppunten
Vanaf 2 juli kan je terecht bij drie verkooppunten om een 
zwembeurt te kopen.

Kassakiosk (automaat in het zwembad) en webshop 
Maldegem (www.maldegem.be/webshop)
• Aankoop dagticket, ook enkele dagen vooraf!
• Aankoop kaart babyzwemmen en/of hydrobic 
• Verlengen meerbeurtenkaart 
• Enkel betalen via bancontact mogelijk

Bemande kassa in het zwembad
• Aankoop dagticket, ook enkele dagen vooraf!
• Aankoop kaart babyzwemmen en/of hydrobic 
• Aankoop én verlengen meerbeurtenkaart 
• Enkel cash betalen mogelijk
• Vanaf 1 september is de bemande kassa enkel  

open tijdens openingsuren die op pagina 27  
in vet vermeld staan.

NIEUW 
VANAF 
2 JULI 
2018
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Openingsuren Sint-Annazwembad
Schooljaar 
Maandag 7.00 - 9.00 uur
Dinsdag 15.30 - 17.00 uur 19.00 - 21.45 uur*
Woensdag 14.00 - 17.00 uur* 18.00 - 20.45 uur
Donderdag 7.00 - 9.00 uur 11.30 - 13.00 uur
 15.30 - 17.00 uur 19.00 - 21.45 uur
Vrijdag 11.30 - 13.00 uur 15.30 - 17.00 uur
Zaterdag 14.00 - 17.45 uur*
Zondag 8.00 - 12.00 uur*

Schoolvakanties
Maandag 7.00 - 9.00 uur 14.00 - 17.45 uur*
Dinsdag 14.00 - 17.00 uur 18.00 - 21.45 uur*
Woensdag 14.00 - 17.00 uur* 18.00 uur - 20.45 uur
Donderdag 7.00 - 9.00 uur 11.30 - 13.00 uur
 14.00 - 17.00 uur* 18.00 - 21.45 uur
Vrijdag 11.30 - 13.00 uur 14.00 - 17.00 uur
Zaterdag 14.00 - 17.45 uur*
Zondag 8.00 - 12.00 uur*

*Vanaf 1 september 2018 is de bemande kassa in het 
zwembad enkel open tijdens de vetgedrukte openingsuren.

Het zwembad is gesloten van 25 juni t.e.m. 1 juli 2018.

Nieuw vanaf 2 juli
Automaat met zwemartikelen
• Badmuts of zwempak vergeten? Koop het vanaf juli  

via een automaat met zwemartikelen!
• Betalen cash of bancontact

Nieuw dagtarief
Vanaf juli betaalt elke leeftijdscategorie € 2,50  
per zwembeurt 

Info
 050 72 89 59 | Sint-Annazwembad
 zwembad@maldegem.be

 Gidsenlaan z.n., Maldegem

 www.maldegem.be/kassakiosk 

Zondag 26 augustus

Genieten van Maldegem
Geen betere afsluiter van de zomer dan Genieten 
van Maldegem! Noteer dus zondag 26 augustus 2018 
al met stip in je agenda en kom ontdekken, smullen, 
beleven en genieten! Meer info volgt in editie juli-
augustus van dit magazine. 

PROGRAMMA
Onderweg
Wandelingen: 5 km – 13 km – 20 km 
Fietstochten: 29 km – 51 km – 71 km
Smullen bij horecazaken

Op het terrein
Kinderanimatie/Beachvolleybal/Springkastelen/…
Vanaf 11.00 uur: food trucks
14.00 uur: Sfeermuziek op het terras met Luigi 
16.00 uur: Kindershow Papa Chico 
18.00 uur: Party Covergroep Hammertime  
20.00 uur: Coco Jr XL

Info
 050 72 89 59 | Dienst Evenementen 
 kristine.moens@maldegem.be  
 www.maldegem.be/genieten

NIEUW!
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Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg. gr
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