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03/09/2018 wllmdemeyere

FootKing was aanwezig op het 19e  

voetbalkamp van sportdienst Maldegem!  

#igmaldegem #sportdienstmaldegem 

#kvoostende #voetbaldarts #FootKing

10/08/2018 | anthony_dhont

Canadese plechtigheid #igmaldegem

09/09/2018 |johnvanacker

#igmaldegem #strobrugge #metdefietsnaarschool

5/09/2018 | oliviacoudenys
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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 en zorg dat je profiel openbaar staat. 
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.

OOK JOUW 
FOTO KAN

HIER STAAN!

'Billy en de bizon' mocht de spits afbijten:  

het boek werd in een rats uitgelezen in  

onze nieuwe leestipi! #bibmaldegem  

#igmaldegem #lezenisleuk

24/08/2018 | bibliotheekmaldegem

Deze vroege vogels startten vanmorgen hun 

fietstocht in en rond Maldegem. #igmalde-

gem#genietenvanmaldegem  

foto (C) Patrick Roegiers

26/08/2018 | gemeente_maldegem

Wij zijn er klaar voor! #school 

#eersteschooldag 

#veelplezier#❤#maldegem#igmaldegem
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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 72

 communicatie@maldegem.be

 Gemeentehuis / Marktstraat 7, 

 9990 Maldegem

  www.maldegem.be/magazine

 facebook.com/maldegem

 @Maldegem

100 jaar bevrijding
Een van de standvastigheden 
in het leven is dat de seizoenen 
elkaar telkens opnieuw 
opvolgen, jaar in jaar uit. Zo 
merken we in deze tijd van het 
jaar opnieuw de laaghangende 
mist op boven de velden en 
zien we opnieuw de mooie 
herfstkleuren langs onze 
landelijke wegen.

Zo moet het ook geweest zijn honderd jaar terug, toen in de 
maand oktober in onze contreien de oorlog nog woedde en 
de mensen verlangend uitkeken naar een toekomst die hen 
rust zou brengen. Die dag was dichter bij dan ze dachten, want 
op 19 oktober was er de laatste charge te paard in Burkel en 
meteen daarop werd de bevrijding van Maldegem ingezet. 
Weliswaar een einde, maar niettemin gepaard met heel veel 

menselijk leed en slachtoffers. Dit leed is wat we passend en 
ingetogen herdenken op 19 oktober aanstaande. 

Tegelijk denken we ook aan de bevrijding en die willen we 
vieren, want de honderdste verjaardag van dit conflict is 
een gelegenheid om iedereen eraan te herinneren hoe 
wenselijk vrede is voor het menselijk welzijn. Hopelijk geeft die 
herinnering, die herdenking van het verleden, ons raad voor 
de toekomst. En dit voor zolang de jaren zich in opeenvolging 
ontrollen, seizoen na seizoen. ©
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Info
 050 72 86 21 | Gemeentearchief

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

Volgende zitting: 25 oktober

Nieuws uit de  
gemeenteraad
Omdat in juli en augustus geen 
gemeenteraadszitting doorging, vind je 
in deze editie geen verslag. De volgende 
gemeenteraadszitting gaat door op donderdag 25 
oktober 2018 om 19.30 uur in de raadzaal 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

maand Woensdag
14.00-18.30 uur

Vrijdag
16.00-19.30 uur

Zaterdag
8.30-12.00 uur

oktober 3-10-17-24-31 5-19 27

november 7-21-28 30 10-24

december 5-12 14 8

Openingsuren archief

Vraag je evenement tijdig aan

Een Halloween- 
evenement gepland?
Halloweenfeestje in aantocht? Vergeet niet jouw 
‘griezelactiviteiten of spooktochten’ die plaats vinden op 
een openbare plaats of langs de openbare weg tijdig aan te 
vragen via het UiTloket.
Iedereen die een evenement organiseert in Maldegem, 
dient minimum één maand voor aanvang een aanvraag 
in te dienen bij het UiTloket. Op die manier kunnen de 
gemeentelijke diensten en het bestuur alle noodzakelijke 
adviezen en verplichtingen (brandveiligheid, geluid, inname 
openbaar domein…)  bundelen en jou terug bezorgen. 

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

 www.maldegem.be/organiseer- 
 een-evenement-2
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Aanvraag vóór 30 november

Energielening Veneco 
binnenkort voor  
beperktere doelgroep
Vanaf 1 januari 2019 komen enkel nog de sociale 
doelgroep en verenigingen in aanmerking voor de 
Vlaamse energielening voor energiebesparende 
maatregelen.

Behoor je niet tot bovenstaande doelgroepen, 
dan kan je voor deze 2 %-lening nog tot uiterlijk 
30 november 2018 een aanvraag (formulier mét 
bijlagen) per post indienen bij Veneco. Aanvragen die 
onvolledig zijn of na die datum ingediend worden, 
worden niet meer behandeld. 

Info
 09 251 22 22 | Veneco

 Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen
 info@veneco.be
 www.veneco.be/nl/vlaamse-energielening

Zorg dat je niets mist door griep
Wist je dat elke winter 1 op de 10 
mensen griep krijgt? Bescherm je tegen 
de ziekte en haal vanaf half oktober je 
griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts.
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of 
heb je gezondheidsproblemen zoals 
diabetes, een ziekte van longen, hart, 
lever of nieren? Dan is het risico op 
complicaties door griep veel hoger. 

Daarom laat je je best vaccineren vanaf 
half oktober. Zo heb je de beste kans om 
geen griep te krijgen in de winter. 

Info
 raadpleeg je huisarts
 www.griepvaccinatie.be

Zaterdag 20 oktober

Actie pottenlikkers
De eerste 100 bezoekers die op zaterdag 20 
oktober op het recyclagepark glazen bokalen - leeg 
én uitgespoeld – aanbieden, krijgen een gratis 
pottenlikker. Met deze actie willen Fost Plus, IVM 
en de 19 deelnemende steden en gemeenten haar 
inwoners bedanken voor het correct aanbieden van 
het glasafval. 

Hoe schoner de glazen potten en bokalen in de 
glascontainer: 
• hoe vlotter de recyclage verloopt;  
• hoe hygiënischer, want voedselresten veroorzaken 

schimmels en onaangename geurtjes; 
• en hoe aangenamer het bezoek aan de 

glascontainer, want etensresten trekken ongedierte 
en wespen aan.

Meer info over de sorteerregels vind je op je 
ophaalkalender of onderstaande websites. 

Info
 050 72 86 00 | Milieudienst 
 milieudienst@maldegem.be
 www.ivmmilieubeheer.be 
	 ww.fostplus.be

AGENTSCHAP
ZORG &  
GEZONDHEID www.laatjevaccineren.be

Zorg dat je 
niets mist 

door griep.
Laat je vaccineren 
en bescherm jezelf 

en je omgeving. 
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Herdenking einde WO I

VIERING BEVRIJDING 
 MALDEGEM 1918-2018

Op vrijdag 19 oktober 2018 is het dag op 
dag, honderd jaar geleden dat Maldegem 
werd bevrijd. 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.  Naar aanleiding van deze 
historische gebeurtenis organiseert het 
gemeentebestuur i.s.m. diverse partners 
tal van activiteiten, voor jong en oud.

Bevrijding van Maldegem
Het grote eindoffensief in Vlaanderen voor de bevrijding van 
ons land begon op 26 september 1918. De Belgen verlieten de 
loopgraven en rukten snel op. Op 19 oktober stonden de Gidsen 
in Oedelem en in Burkel. Het commando van de Belgische militaire 
eenheid met paarden was in handen van majoor Van Strijdonck, 
bijgestaan door graaf de Meeûs. De eerste verdedigingslijn van 
de Duitse mitrailleurs werd door de charge met ruiters vlot 
overschreden, maar bij de tweede ging het mis.  Daarbij werden 
officier de Meeûs, één kandidaat officier en vijf ruiters gedood en 
vijftien ruiters gekwetst. Afhankelijk van de bron worden andere 
cijfers genoemd. Er stierven ook vijf Duitsers. 

Het uitgebreide artikel van Jozef Dobbelare over deze charge van de 
Gidsen en de daaropvolgende bevrijdingsdagen in Maldegem kan je 
raadplegen op www.maldegem.be/bevrijding-1918-2018. 

Het monument in de Francis de Meeuslaan  werd op de plaats van de veldslag opgericht in opdracht van de zoon van de 
gesneuvelde graaf Francis de Meeus. Het gedenkteken werd ingehuldigd in 1931 en in 2016 beschermd als monument. 

6  |  MALDEGEM MAGAZINE
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Concert Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen
Datum: donderdag 18 oktober 
Tijdstip: om 20.00 uur (deuren open vanaf 19.30 uur)
Locatie: Sporthal MEOS
Prijs: € 20 concert / € 35 (concert + receptie)

De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen met aan het 
hoofd chef-dirigent Yves Segers bestaat uit een groot 
harmonieorkest van 74 streng geselecteerde musici, allen 
afgestudeerd aan één van de Koninklijke Conservatoria 
van het landen een trompetterkorps van 12 trompetters.  
Ter gelegenheid van de bevrijding van Maldegem 
staan op donderdag 18 oktober o.a. volgende muzikale 
stukken op het programma staan: La Charge de Burkel, 
Wereldcreatie van nieuwe mars Bevrijding van Maldegem, 
Commemoration Maldegems liberation on Mahler’s 
music.
t.v.v. de plaatselijke afdeling Rode Kruis Maldegem
Presentator: Kurt Van Eeghem

Kaarten te koop:
• online via www.maldegem.be/webshop
• aan de balie: onthaal gemeentehuis, Sporthal MEOS , 

Sint-Annazwembad en CC Den Hoogen Pad

Er wordt niet gewerkt met genummerde plaatsen. Gelieve 
tijdig aanwezig te zijn.

Plechtigheid aan monument Burkel  en Gidsenpleintje
Datum: vrijdag 19 oktober 
Tijdstip: vanaf 13.30 uur
Locatie: site Oud St. Jozef; Burkel en Gidsenlaan
Prijs: gratis

Programma
• 13.30 uur: genodigden en ingeschreven inwoners 

verzamelen op de site van Oud St. Jozef, Mevr. 
Courtmanslaan 92. Iedereen stapt op de bus richting 
Burkel 

• 14.30 uur: start ceremonie aan het monument in Burkel 
• 16.00 uur: plechtigheid op het Gidsenpleintje 
Elke ceremonie wordt voorafgegaan door een optocht. 
Na de plechtigheden wordt aan de deelnemers van de 
plechtigheid een receptie aangeboden. 

Inschrijven verplicht
Inwoners van Maldegem die wensen deel te nemen aan 
deze plechtigheid dienen zich vóór vrijdag 5 oktober in te 
schrijven via: 
• www.maldegem.be/inschrijving-plechtigheid 
• secretariaat van de burgemeester tel. 050 72 89 53 of 

dienst evenementen tel. 050 72 89 59 

De gerenommeerde  
Koninklijke Muziekkapel  

van de Gidsen brengt in première  
een nieuwe mars over de  

bevrijding van Maldegem.

Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen

Plechtigheid aan Gidsenpleintje

6  |  MALDEGEM MAGAZINE
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Expo Bevrijding van Maldegem
Datum: zaterdag 20  en zondag 21 oktober 
Waar: site van Oud St. Jozef en bibliotheek Maldegem
Tijdstip: van 10.00 tot 17.00 uur
Prijs: gratis
De expo bestaat uit: 
• Oud legermateriaal zoals: 
 - Veldkeuken in werking
 - Watercarrier mod 1915 
 - Veldsmidse
 - Pantserwagen Lanchester
 - Living history, soldaten Belgische leger 1918 
 - Salle de pansement (witte WOI hospitaaltent  

   + expo 14-18) 
• Unieke Maldegemse oorlogsaffiches 1914-1918 (te 

bezichtigen in het Warmhof)
• Kunstwerken van mevr. Annie Matthijs 

Ook de Maldegemse bibliotheek wordt tijdelijk 
ondergedompeld in de  bevrijdingssfeer. 

Belgische vlaggen en Maldegemse 
vredesboodschappen
De gemeente doet een oproep aan alle inwoners om 
op donderdag 18 en vrijdag 19 oktober de Belgische 
vlag buiten te hangen.
Tot 15 november kan je ook nog jouw vredesbood-
schap kleven op één van de vredesborden aan de 
kerk in Adegem, kerk Kleit, kerk Donk, Vredespleintje 
Maldegem of de schandpaal in Middelburg. Je vond 
de sticker bij het vorig infomagazine of je kan er nog 
één afhalen aan het onthaal in het gemeentehuis.

Info
 050 72 89 59 | Dienst Evenementen

 kristine.moens@maldegem.be 

 Marktstraat 7, Maldegem
 www.maldegem.be/bevrijding-1918-2018  

Schrijf hier jouw vredesboodschap en kleef de sticker op één van de 
vredesborden aan: kerk Adegem, kerk Kleit, kerk Donk, Vredespleintje 
Maldegem of de schandpaal in Middelburg.

“

”

Deze actie kadert in het project van de Bevrijding van Maldegem 1918-2018.www.be14-18.be

Tijdens de expo Bevrijding van Maldegem kan je tal van legermateriaal en Maldegemse oorlogsaffiches  
(Collectie Tekstaffiches WO I, Gemeentearchief Maldegem) bezichtigen.

Win! Dien je deelnemingsformulier voor de 
wandelzoektocht in voor eind september en  
neem zo deel aan de wedstrijd!
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Belangrijkste info gebundeld

Beleef Maldegem in één app
In samenwerking met Onze Stad App ontwikkelde  
de gemeente de Maldegem App. Deze Maldegem App 
bundelt gemeentediensten, handelaars en verenigingen 
samen in één app. 

App downloaden
Je kan de Maldegem App met je smartphone of tablet 
downloaden via de App Store of Google Play. 

Info over gemeente
Dankzij de app kom je in contact met gemeentediensten, 
volg je nieuws uit de gemeente en kan je gebruik maken van 
de handige meldingskaart. 

Info over handelaars, verenigingen...
Naast de informatie van gemeentediensten vind je ook
nieuws en/of aanbiedingen van je favoriete handelaars,
verenigingen en zorgverstrekkers. Kies zelf welke
handelaars je wil toevoegen; welke nieuwsberichten je
volgt en welke meldingen je wil krijgen. Zo voorkom je een
overvloed aan informatie.

Handelaars en verenigingen kunnen zelf hun  
eigen pagina maken én beheren. 
Het bijzondere aan de Maldegem App is dat handelaars, 
verenigingen en zorgverstrekkers zelf gratis een eigen 
pagina kunnen aanmaken én beheren. Zij kunnen 
contactgegevens, openingsuren en andere belangrijke info 
bekend maken via hun eigen pagina. 

Wil je als handelaar, vereniging en/of zorgverstrekker ook 
aan de slag gaan met jouw app, vraag dan je eigen pagina 
aan via www.maldegem.be/maldegem-app.  

Info
 050 72 89 72 | Dienst Communicatie

 communicatie@maldegem.be
 www.maldegem.be/maldegem-app

DOWNLOAD GRATIS MALDEGEM APPvia de App Store of Google Play

BeleefMALDEGEMIN 1 APP
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Twee systemen 

AUTODELEN 
IN MALDEGEM!
Het concept van autodelen raakt meer en meer 
ingeburgerd. Bij autodelen maken verschillende 
personen om beurten gebruik van gezamenlijke 
auto's. Ook de gemeente Maldegem blijft niet 
achter en stapt in een autodeelproject met cambio. 
Sinds eind vorig jaar kunnen inwoners met een 
mobiliteitsbeperking al gebruik maken van het 
autodeelsysteem voor rolstoelvriendelijke wagens 
via het OCMW. Vanaf nu kan je ook een gewone 
personenwagen delen via cambio. Heb je interesse 
om in het autodeelsysteem van cambio te stappen? 
Kom dan zeker af naar de infoavond op 2 oktober 
waarin cambio van naaldje tot draadje uitgelegd 
wordt. Profiteer van het startaanbod en vraag 
volledig gratis je cambio-kaart aan. 

1. NIEUW: cambio, dé oplossing 
voor wie weinig rijdt
Cambio autodelen is een eenvoudige 
formule waarbij op vaste standplaatsen 
in de gemeente auto’s ter beschikking 
staan. Tegen een vergoeding kun je die 
reserveren en vrij gebruiken. 
We starten met twee ophaalpunten om 
daarna het aanbod verder uit te breiden:
•  Zwembad (t.h.v. Gidsenlaan 1) 
• Bloemestraat (t.h.v. Bloemestraat 45). 

Een eigen wagen kost geld, ook als hij stilstaat!
Bij cambio betaal je enkel als je de wagen gebruikt, er zijn 
– op het bescheiden maandelijks abonnement na – geen 
vaste kosten. Dit maakt cambio financieel interessant voor 
wie weinig met de wagen rijdt. Surf naar www.cambio.be en 
maak de vergelijking tussen wat jouw eigen wagen jou kost 
en welke de kost zou zijn bij cambio.
De eerste 30 Maldegemse cambiogebruikers betalen geen 
instapkosten. Wie snel beslist bespaart dus maar liefst € 35 
en ontvangt zijn/haar cambio-kaart volledig gratis.

Simpel als 1 2 3 
In 3 eenvoudige stappen krijg je toegang tot het 
autodeelsysteem: inschrijven (eenmalig), reserveren 
en rijden.

1. Inschrijven doe je via www.cambio.be of per post. Zodra 
je ingeschreven bent, ontvang je een cambio-kaart met 
pincode. 

2. Reserveren doe je telefonisch, via de cambioApp of via 
het internet, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Je kan een auto 
reserveren voor één uur, enkele uren of voor meerdere 
dagen. Dat kan lang op voorhand, maar ook enkele minuten 
voor het vertrek.
 

3. Rijden: je haalt de auto af aan zijn 
standplaats en opent hem met je per-
soonlijke kaart. Dankzij de tankkaart 
tank je op kosten van cambio en op 
het einde van de rit breng je de auto 
gewoon terug naar zijn standplaats. 
Klaar voor de volgende gebruiker.  Je 
hebt er verder dus geen omkijken 
naar.  Makkelijker kan niet.

Infoavond 
Heb je interesse, maar zit je nog met een aantal vragen? 
Kom dan af naar de infoavond op 2 oktober om 19.00 uur 
in het lokaal dienstencentum Oud St. Jozef waar cambio het 
systeem toelicht. We voorzien ruim tijd voor alle vragen en 
sluiten na afloop af met een drankje.

Info
 050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur
 milieudienst@maldegem.be
 www.maldegem.be/autodelen
 www.cambio.be

Autodelen is
makkelijk, 

prijsvoordelig 
én milieubewust! 
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2. OCMW deelt rolstoelvriendelijke wagens
In samenwerking met Autodelen.net en Autodelen 
Meetjesland, stellen het OCMW en vzw de Vierklaver hun 
rolstoelvriendelijke wagens ter beschikking aan inwoners 
die een mobiliteitsbeperking hebben. Inwoonster Ilse 
Dobbelaere maakt gebruik van het project voor het vervoer 
van haar schoonvader en deelt haar ervaringen. 

Dag Ilse, hoe heb je de weg gevonden naar het autodeel-
project?  
Ilse Dobbelaere: “Ik las het artikel over het autodeelproject 
in Maldegem Magazine. Ik heb dit project voorgelegd aan 
mijn familie. Na overleg nam ik contact op met Mieke Haers 
van het Sociaal Huis die me meer informatie heeft gegeven 
omtrent het project.” 

Hoe ervaar je het project?
Ilse: “Mijn schoonvader verblijft in het Warmhof en verplaatst 
zich met een rolstoel. Hij maakt al langer gebruik van de 
Minder Mobielen Centrale voor vervoer naar het ziekenhuis. 
Ook mijn schoonmoeder maakt tijdens de week gebruik van 
de wagen via de Minder Mobielen Centrale om op bezoek 
te gaan in het Warmhof. Toch komt mijn schoonvader 
ook graag nog eens naar huis. Met een gewone wagen 

kunnen we hem echter niet naar huis brengen en de 
Minder Mobielen Centrale biedt slechts uitzonderlijk ritten 
aan in het weekend. Dankzij het autodeelproject van 
het OCMW kunnen wij een aangepaste wagen ontlenen 
en mijn schoonvader naar huis brengen voor speciale 
gelegenheden.”

Wat is voor jou de meerwaarde van het project? 
Ilse: “Het autodeelproject stelt ons in staat om een klein 
praktisch probleem zoals aangepast vervoer op te lossen en 
hierdoor een bezoek aan huis te brengen. Dit betekent veel 
voor de familie. Door dit project konden we vaderdag thuis 
vieren!”

Aan wie zou je het project aanraden?
Ilse: “Ik zou het project aanraden aan iedereen die 
familieleden heeft die afhankelijk zijn van de rolwagen. Het 
is een kleine moeite voor de familie én het is een goede 
manier om eens een uitstapje te kunnen maken.” 

 0800  96 524 | (gratis nummer) Sociaal Huis 

 Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
 autodelen@maldegem.be
 www.ocmwmaldegem.be/autodelen

"Het autodeelproject 
van het OCMW betekent 

veel voor onze familie."
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Richtlijnen begraafplaatsen

Verzorgde en serene afscheidsruimtes
In de aanloop naar Allerheiligen en Allerzielen zijn 
veel mensen in de weer om het graf van hun
naasten te verzorgen. We geven je graag enkele 
praktische richtlijnen mee om zo een groenere, 
verzorgde en serene afscheidsruimte te creëren op 
de begraafplaatsen in onze gemeente.

Pot op de zerk
Om de ingezaaide graspaden en -vlaktes op alle 
begraafplaatsen intact te houden, mogen geen putten 
gemaakt worden om bloemen te planten. Eigen 
beplanting kan enkel in een pot op de zerk. 

Pinnen voor tijdelijke potten
Voor de tijdelijke bloempotten ter gelegenheid van 
Allerheiligen en Allerzielen zijn tussen 15 oktober en 
1 december gratis metalen pinnen beschikbaar op 
alle begraafplaatsen. Met die pin kan je een bloempot 
makkelijk en stevig vastpinnen in het gras. Gelieve de 
pinnen achteraf in één van de verzamelmanden op de 
begraafplaats te leggen.

Hulp nodig voor onderhoud?
Heb je hulp nodig bij het onderhoud van een grafzerk? Dan 
kan je gebruik maken van de betalende dienstverlening van 
de Klusjesdienst van het OCMW of Wijk-werk. Alle info en 
voorwaarden kan je verkrijgen bij deze diensten. 

Info
 050 71 86 00 | Dienst Infrastructuur
 infrastructuur@maldegem.be

 050 72 72 10 | OCMW Thuiszorg – Klusjesdienst
 (onderhoud grafzerk)

 www.ocmwmaldegem.be/klusjes-en-   
 boodschappendienst

 050 72 72 24 | Wijk-werk (onderhoud grafzerk)

 www.vdab.be/wijk-werken
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Met UiTPas Meetjesland spaar je  
bij sommige activiteiten UiTpunten.  
Bekijk alle UiTPASactiviteiten en  
–voordelen via www.uitpasmeetjesland.be

zo 30/09/18
Maldegem ment  
voor Eyehope
Waar: Sint-Annapark
Meer info: 0474 30 64 58,  
maldegemment@hotmail.com,  
www.eyehopefoundation.org

Meetjesl. geschiedenissen: 
Panelgesprek
Van 10.30 tot 12.00 uur
Waar: kerk Adegem 
Meer info: 0498 85 55 70,  
voorzitter@appeltjes-meetjesland.org 

Fietstocht  
‘Grenzeloze grenzen’
Om 14.00 uur
Waar: kruispunt Aardenburgkalseide  
en Lievebarm
Meer info: 050 72 89 48,  
piet.de.meester@maldegem.be

ma 1/10/18 
Schaaknamiddag  
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St.Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92
Meer info: 050 40 39 22, mieke.timmerman@
maldegem.be, www.ocmwmaldegem.be 

Infoavond brandweer
Zie pag. 21

di 2/10/18
Cursus aquarel-  
technieken
voor beginners
Andere data: 6/11 en 4/12/18
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

di 2/10, 9/10, 16/10, 23/10 
en 30/10/18

Praattafel
Van 18.30 tot 19.30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info:  050 72 72 16,  
shana.baeyens@maldegem.be,  
www.maldegem.be/praattafel

woe 3/10/18 
Kookles KVLV Donk
Van 19.30 tot 23.00 uur
Waar: Polyvalente zaal "De Poermolen", 
Paardekerkhof 1/A, Maldegem
Meer info: KVLV Maldegem-Donk

do 4/10 en 11/10/18 
PC-lessen 'Office-pakket   
en e-mail'
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

vr 5/10/18 
van 12.00 tot 18.00 uur
Ruilbeurs van 
champagnecapsules
Waar: Sporthal De Berken, Kleitkalseide 
109/A, Maldegem
Meer info: Maldocaps, 050 71 45 52

Herfstfeest
Van 19.00 tot 22.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 
16/B, Adegem
Meer info: Femma,  
rebecca.derudder@gmail.com

vr 5/10 t.e.m. zo 8/10/18
Westeinde Bogaarde kermis
Meer info: www.wb-kermis.be

za 6/10/18 
A Funky Groovy Evening...
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 
16/B, Adegem
Meer info: the.music.musketeers@gmail.com

Voorleeshalfuurtje
Van 10.45 tot 11.15 uur
Waar: Bibliotheek, Schouwburgplaats 3-5, 
Maldegem
Meer info: Bibliotheek Maldegem,  
www.maldegem.be/voorleeshalfuurtje, 
Facebook Bibliotheek 

Restjesreceptie 
Maldegem  
Inschrijven tot 30/09!
Van 14.30 tot 18.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St.Jozef
Meer info: KVLV i.s.m. Restjesredders 
Meetjesland en lokaal dienstencentrum Oud 
St. Jozef

zo 7/10/18 
Aperitiefconcert
Van 11.30 tot 16.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 
16/B, Adegem
Meer info: Kon. Fanfare Verenigde Vrienden 
Adegem, 0485 03 03 61, elsvanhulle1@
telenet.be

ma 8/10/18 
Dagwandeling Donk, in en 
rond de Burkelbossen 
Om 10.00 uur
Waar: Paardekerkhof 4, Maldegem-Donk
Meer info: Okra Sport, 09 269 32 14, 
sport.mvl@okra.be, www.okra.be/
middenvlaanderen

PC-dokters  
Van 14.30 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

di 9/10/18 
Contactgroep  
'Parkinson'
Andere data: 13/11 en 11/12/18
Van 14.00 tot 15.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

woe 10/10/18
Jeugdfilm Coco
Zie pag. 24

woe 10/10 en 24/10/18 
Workshop 'Werken   
met gemengde  
technieken'
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
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vr 12/10/18 
Dansnamiddag  
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

zo 14/10/18
Gemeenteraads- en 
provincieraadsverkiezingen
Zie pag. 22

ma 15/10/18 
Bingo  
Van 14.00 tot 16.30 uur 
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

di 16/10/18 
Cursus aquarel-  
technieken voor  
gevorderden
Andere data: 20/11 en 18/12/18
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

Voordracht ‘Voeding   
en hart- en vaatziekten’
Van 14.00 tot 18.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Neos i.s.m. lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef

woe 17/10/18 
Music 4 Humival, het 
muziekfeest voor mensen 
met een beperking
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 
16/B, Adegem
Meer info: vzw Sterrenparade 

Gezondheidsconsultatie 
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

do 18/10/18 
Crea-les 
Andere datum: 15/11/18
Van 19.00 tot 20.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef  i.s.m. Femma Maldegem

do 18/10 t.e.m. zo 21/10/18
Diverse activiteiten viering 
bevrijding Maldegem 1918-
2018
Zie pag. 6

vrij 19/10 t.e.m. zo 4/11/18
Digitale Week in de 
bibliotheek
Zie pag. 26

Zangnamiddag  
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 

za 20/10/18 
Radio Guga (staand concert)
Zie pag. 24

za 20/0 t.e.m. zo 21/10/18
Week van het Bos
Zie pag. 15

ma 22/10/18 
Preventiestand politie ‘1 dag 
niet’
Zie pag. 20

Film 'Vele hemels   
boven de zevende'
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 

Yoga @ de bib
Van 17.00 tot 18.00 uur
Waar en meer info: Bibliotheek, 
Schouwburgplaats 3-5, Maldegem,  
nena.morival@maldegem.be

Infomoment ‘Verdriet  
en rouw’ 
Van 19.30 tot 22.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 

di 23/10/18 
Voordracht   
'Eenzaamheid in onze 
sociale samenleving'
Van 14.00 tot 17.00 uur 
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St.Jozef 
Meer info: Vief i.s.m. lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

Kookles 
Van 19.00 tot 21.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St.Jozef 
Meer info: Femma i.s.m. lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef

woe 24/10/18 
Kookles 
Van 19.30 tot 22.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St.Jozef 
Meer info: KVLV i.s.m. lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef

do 25/10/18 
Handwerkcafé
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: Sportcentrum Excelsior Donk, Kantine 
Krachtbal, Paardenkerkhof, Maldegem-Donk, 
Meer info:  Femma, 0470 64 13 83,  
www.femma.be 

Inloopmoment Kind & Gezin
Van 9.30 tot 12.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Huis van het Kind, 050 40 39 
20, huisvanhetkind@maldegem.be

vr 26/10/18 
Wandeling 'Meneerke   
van Maldegem en 36 
zwammen'
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 

Halloween
Van 18.00 tot 21.00 uur
Waar: markt (start)
Meer info: Gezinsbond, 0479 66 22 24, 
gezinsbondmaldegem@gmail.com,  
www.gezinsbondmaldegem.be

za 27/10/18 
Theatermakerij Het Eenzame 
Westen – Slachtinge
Zie pag. 25

Van do 1/11 t.e.m. zo 11/11
Toneel ‘Geruchten’
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem-Dorp 16/B, Adegem
Meer info: Adegems volkstheater,  
avt@adegemsvolkstheater.be,  
www.adegemsvolkstheater.be
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Week van het Bos 2018

Bossen verbinden 
mensen 
Mensen verbinden 
bossen…
Kom genieten van het Drongengoed en Maldegemveld 
tijdens de Week van het Bos en ontdek ook de andere 
bosgebieden in het Landschapspark Drongengoed: het 
Keigatbos, Burkel en Het Leen! Een greep uit het aanbod:.

zaterdag 20 oktober: Nacht van de Duisternis
Een korte wandeling, een zaklampentocht en GPS-tocht in 
het nachtelijke bos! Onderweg ontdek je nachtdieren  
in het bos en kijk je naar de sterrenhemel.

zondag 21 oktober 
Voormiddag: loop-zoek-tocht in het Drongengoed 
Namiddag: Activiteiten voor jong en oud, in en rond het 
bos. 
Een kabouterwandeling voor de kleinsten in de 
vernieuwde speelzone, een stevige wandeling, fietstochten 
en animatie op de Drongengoedhoeve. Voor wie durft: 
probeer zeker ons avonturenparcours! En ontdek de 
geschiedenis van de bakovens in het Maldegemveld!

De Week van het Bos wordt georganiseerd door Drongengoed-
in-beweging, een samenwerking van overheden en 
verenigingen in de streek. 

Info
 www.drongengoed.be/weekvanhetbos

vrij 19/10/18

Dag van de 
jeugdbeweging
6.30 – 9.00 uur @ markt Maldegem
We roepen alle leden en oud-leden van onze 
Maldegemse jeugdbewegingen op om samen in uniform 
naar school of werk te trekken.Op de markt word je 
door de jeugdraad op lekkere koffie, fruitsap, warme 
chocomelk en boterkoeken getrakteerd! 

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

 Markstraat 7, Maldegem
 www.dagvandejeugdbeweging.be

Wil je jouw activiteit in deze 
kalender?  Dat kan! Surf naar 
www.uitdatabank.be en vraag je 

invoeraccount aan.  Je activiteit verschijnt dan niet 
alleen in dit infomagazine (enkel niet-commerciële 
activiteiten en invoeren vóór de 1ste van de 
voorafgaande maand), maar ook op  www.
uitinvlaanderen.be  en www.uitinmaldegem.be en 
tal van andere gedrukte en online kalenders. Wie 
vragen heeft, kan terecht aan het UiTloket in het 
gemeentehuis of via de helpdesk op www.
uitdatabank.be.

VAN DEDAG

JEUGDBEWEGING
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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Maldegem viert haar duurzame helden
Eind september vierde de hele wereld de derde 
verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 
van de Verenigde Naties: een langetermijnagenda 
met 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
die van de aarde een meer duurzame plaats moet 
maken tegen 2030.

Naar aanleiding van de Duurzame Week in september 
ging de Noord-Zuiddienst afgelopen zomer op zoek naar 
duurzame helden: burgers, scholen, organisaties, bedrijven 
of groepen die zich in hun dagelijkse leven bezig houden 
met duurzame thema’s zoals armoede, gezondheid, welzijn, 
milieu,….  

De Driesprong (duurzame basisschool), De Hobbit 
(producent veganistische voeding), de vrijwilligers van het 
Voedselteam, Tina De Meyere (geëngageerd leerkracht), 
Diëgo Van De Keere (eetbaar park), de broers Heyneman 
(Heynsquared: gamma op basis van kruiden of noten) en 
Oxfam-wereldwinkel kwamen uit de bus en zijn de lokale 
Maldegemse gezichten van de 17 mondiale doelstellingen! 

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

 www.vvsg.be (>Internationaal)

 www.duurzamegemeente.be

Tijdens de Duurzame Week in september hesen onze lokale helden samen met de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking de 
vlag van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.
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Voorrang voor gezin op wachtlijst sociale woning

Appartement te huur
Het gemeentebestuur verhuurt een appartement.

Omschrijving
Adres: Bloemendaelelaan 4/A te Maldegem  
(in brandweergebouw)
Appartement met afzonderlijke keuken, living,  
drie slaapkamers, berging, badkamer, toilet en balkon.  
Gelegen in het centrum van Maldegem.
Huurcontract voor de duur van één jaar  
(mogelijks verlengbaar).
Maandelijkse huurprijs: € 610/maand + één maand 
huurwaarborg.  De nutsverbruiken zijn voor rekening  
van de huurder.

Voorrang 
Het Maldegems gemeentebestuur wenst dit appartement 
bij voorrang te verhuren aan een gezin met minstens  
twee kinderen en domicilie in Maldegem dat reeds minstens 
twee jaar ingeschreven is op een wachtlijst voor een sociale 
woning.

Kandidaat stellen
Wie aan bovenvermelde voorwaarden voldoet en 
geïnteresseerd is, moet zich tegen uiterlijk 15 oktober 
2018 melden aan het onthaal van het gemeentehuis, 
Marktstraat  7  te Maldegem en het bewijs van minstens 
twee jaar inschrijving op een wachtlijst voor een sociale 
woning kunnen voorleggen (verkrijgbaar bij de sociale 
huisvestingsmaatschappij waar men ingeschreven is).
Indien er meerdere kandidaten zijn, zal een keuze worden 
gemaakt door loting.

Kijknamiddag
Indien je interesse hebt, kan ter plaatse een kijkje komen 
nemen op donderdag 11 oktober 2018 tussen 14.00 en 
17.30 uur. Inschrijven vooraf is niet nodig. 

Info
 050 72 89 47 | Stafmedewerker juridische zaken,   
 patrimonium-en debiteurenbeheer
 peter.ameel@maldegem.be

te huur
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Medewerkers informeren over rechten en voordelen

Sociaal Huis bezoekt 
80-jarigen bij hen thuis

Sinds kort krijgt elke Maldegemse senior die 80 
jaar wordt een bezoekje van een medewerker 
van het Sociaal Huis. Met deze 
huisbezoeken wil het Sociaal Huis 
vooral informatie verstrekken; 
samen met de oudere bekijken 
op welke voordelen hij of zij recht 
heeft en tijdig een eventuele 
zorgnood opsporen. In 2018 staan 
er 189 huisbezoeken op de agenda. Georgette is één 
van de 80-jarigen die recent een medewerker van het 
Sociaal Huis over de vloer kreeg.

Georgette, hoe ben je gecontacteerd door het Sociaal 
Huis?

Georgette: “In mei kreeg ik ter 
gelegenheid van mijn 80ste verjaardag 
een kaartje met verjaardagswensen van 
het Sociaal Huis.  Op dit kaartje werd 
ook het bezoek van een medewerker 
van het Sociaal Huis aangekondigd. “

Wat vond je daarvan?
Georgette: “Ik vond het eerst en vooral een schoon kaartje 
en het is natuurlijk altijd aangenaam om verjaardagswensen 
te krijgen. Ik heb het kaartje een tijdje op mijn kast gezet 
tot Sofie, een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis, 
langskwam. “

Georgette, op de foto met echtgenoot Albrecht, is één 
van de 189 80-jarigen die dit jaar bezoek krijgt van 

de medewerkers van het Sociaal Huis.

"Nu we Sofie kennen, 
zullen we vlugger 
langsgaan naar het 

Sociaal Huis"
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Welke verwachtingen had je van het bezoek?
Georgette: “Ik vond het goed dat Sofie ons een bezoekje 
bracht. Mijn echtgenoot Albrecht en ik wisten niet wat we 
moesten verwachten, maar het kan natuurlijk nooit kwaad 
om eens te horen wat het Sociaal Huis voor ons kan doen 
of op welke dienstverlening of tegemoetkomingen we 
eventueel recht hebben.”

Heb je iets bijgeleerd of opgepikt van het huisbezoek?
Georgette: “Jazeker. Toen Sofie zag dat onze leefruimte zich 
op de eerste verdieping van ons huis bevindt, informeerde 
ze ons over mogelijke premies bij het installeren van een 
traplift. We moeten meerdere keren per dag de trap op 
en dat gaat al eens wat moeilijker. Nu we weten dat er een 
financiële tegemoetkoming bestaat, is een traplift misschien 
een oplossing.
Sofie bekeek ook of we recht hebben op een ‘bijpassing’ bij 
ons pensioen in het kader van de inkomensgarantie voor 
ouderen (IGO) en of we eventueel aanspraak kunnen maken 
op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (lagere 
maximumfactuur, minder betalen bij doktersbezoek, sociale 
voordelen, …).
Verder overliep Sofie met ons de verschillende 
dienstverleningen die er bestaan voor senioren, zowel van 
het Sociaal Huis en het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef, 
zoals bv. warme maaltijden, vervoersdienst, activiteiten voor 
senioren, enz., als van andere organisaties.”

Indien je nood zou hebben aan ondersteuning, weet je 
dan waar je terecht kan?
Georgette: “Ja, nu we Sofie persoonlijk kennen, zal 
de drempel minder groot zijn om het Sociaal Huis te 
contacteren als we vragen of problemen hebben.  

Als afsluiter van het huisbezoek gaf Sofie ons ook een 
foldertje met alle gegevens van het Sociaal Huis en het 
activiteitenkrantje van het lokaal dienstencentrum  
Oud St. Jozef, mét bonnetje voor een gratis drankje in  
de cafetaria van het dienstencentrum.”

Ben je na het thuisbezoek zelf nog naar het Sociaal Huis 
geweest?
Georgette: “Ja, om een tweede parkeerkaart voor personen 
met een beperking aan te vragen. Voor mijn echtgenoot 
Albrecht was er al een parkeerkaart aangevraagd.  Tijdens 
het huisbezoek bleek dat ik zelf misschien ook recht had op 
een parkeerkaart.  Zo’n kaart is immers persoonsgebonden. 
Met een eigen kaart zal ik ook zonder aanwezigheid van 
Albrecht van de voorbehouden parkeerplaatsen gebruik 
kunnen maken.

En ik heb ook al een nieuwe afspraak met Sofie om te 
onderzoeken of ik recht heb op ‘mantelzorg’. Sofie zal bij 
mij een BEL-profiel afnemen.  Dat is een vragenlijst om de 
hulpbehoevendheid te meten en te bekijken of ik recht heb 
op een mantel- en thuiszorgpremie of een zorgbudget voor 
zwaar zorgbehoevenden.”

Bedankt voor dit openhartig gesprek, Georgette.  We 
wensen jou nog veel mooie jaren, samen met Albrecht. 

Info
 0800 96 524 (gratis nummer) | Sociaal Huis
  lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef,  

  Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

 www.ocmwmaldegem.be/huisbezoeken-aan-80-jarigen 

De medewerksters van het Sociaal Huis (v.l.n.r.) Linde, Mieke, Sofie en Ann 
geven informatie over tal van tegemoetkomingen en zorgmogelijkheden.
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1 dag niet

Tips en tricks 
om je woning te 

beveiligen
Van 22 tot 28 oktober 2018 loopt de jaarlijkse 
nationale actie 1 dag niet tegen woninginbraken.  De 
campagne wil burgers bewust maken van hun eigen 
preventierol in de strijd tegen woninginbraken. 
Zo slaan burgers, politie en overheid de handen in 
elkaar om hun buurt veiliger te maken. 

Deel jouw tips
Op de website www.1dagniet.be kan iedereen zijn eigen 
initiatief posten, tal van preventietips vinden en originele 
ideeën delen.  Deze actie is essentieel want elke dag zijn 
meer dan 150 Belgen het slachtoffer van een inbraak. 

Ontdek tips
Zelf op zoek naar  tips en tricks om je woning 
te beveiligen? Kom dan zeker langs op 
maandagvoormiddag 22 oktober bij de preventiestand 
van de politie en BIN in de onthaalruimte van het 
gemeentehuis! 

Info
 050 72 71 70 | Politie Maldegem

 pz.maldegem@police.belgium.eu

 www.politiemaldegem.be

 www.1dagniet.be

Actief  toegankelijkheidsbeleid

Plaatsen van 
publiciteit en 

fietsenstalling op 
openbaar domein

Handelaars, zelfstandigen of andere personen die 
op voetpaden en pleinen verfraaiing of publiciteit 
willen plaatsen (vb. publiciteitsborden, beachvlaggen, 
bloembakken, folderbakken…), moeten dit melden aan 
het gemeentebestuur. De gemeente wil op deze manier 
inzetten op een betere toegankelijkheid, niet alleen voor 
rolstoelgebruikers maar ook voor blinden, bejaarden 
of ouders met een kinderwagen die vaak heel wat 
hindernissen op het voetpad ondervinden.
Voor het plaatsen van een fietsenstalling dien je als 
winkelier aangifte te doen, zodat je na eventueel positief 
advies een vergunning ontvangt.

Het plaatsen van een fietsrek of van publiciteitsborden, 
beachvlaggen, bloembakken,…  kost je niets! Wie deze 
richtlijnen niet navolgt, moet op eigen kosten het 
materiaal verwijderen en eventueel een GAS-boete 
betalen. Meer info over de voorwaarden kan je opvragen 
via onderstaande dienst of nalezen op onderstaande 
websites. 

Info
 050 72 89 38 | Dienst Veiligheid
 Marktstraat 7, Maldegem

 veiligheid@maldegem.be
 www.maldegem.be/inname-openbaar-domein-2
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Oproep brandweervrijwilligers

Brandweer 
zoekt talent!
Zin in een bijverdienste met maatschappelijke 
relevantie? Hulpverleningszone Meetjesland is op zoek 
naar brandweervrijwilligers (m/v/x). Maak het verschil 
en versterk ons brandweerteam!

Voel je je aangetrokken door het onverwachte?
Heb je zin voor verantwoordelijkheid, teamwork, hulpvaar-
digheid, engagement en veiligheid?  
Beschik je over voldoende vrije tijd?
Dan ben jij misschien wel de geschikte kandidaat!

Voorwaarden
Om vrijwilliger te worden, dien je:
• Belg zijn;
• ten minste 18 jaar oud zijn
• houder zijn van rijbewijs B
• houder zijn van een geldig federaal geschiktheidsattest 

(meer informatie op de infoavond)
• wonen op maximaal 5 km of 8 minuten rijden van een 

brandweerpost van de Hulpverleningszone Meetjesland 
of bereid zijn te verhuizen om te kunnen voldoen aan 
deze woonplaatsverplichting.

Organisatie en vergoeding
Hulverleningszone Meetjesland stelt gemotiveerde vrijwil-
ligers te werk. Zij verzorgen dag en nacht de brandweer- 
en ambulancehulpverlening voor het Meetjesland. De 
brandweervrijwilligers stellen zich bepaalde dagen en uren 
beschikbaar (dag en/of nacht) om in geval van nood hulp te 
bieden.
Als vrijwilliger ontvang je een aantrekkelijk vergoeding voor 
iedere interventie, opleiding,… waaraan je deelneemt. Als 
vrijwillig stagiair brandweerman ontvang je € 12,87 per uur. 

Daarnaast geniet je ook van een gunstige fiscale vrijstelling. 

Infoavonden
Hulpverleningszone Meetjesland organiseert verschillende 
infoavonden:
• maandag 1 oktober 2018 – post Maldegem,  

Bloemendaelelaan 4
• donderdag 4 oktober 2018 – post Waarschoot,  

Brandweerplein

• maandag 8 oktober 2018 – post Zomergem,  
Bevrijdingsstraat 46

• dinsdag 9 oktober 2018 – post Eeklo, Gentsesteenweg 2
• woensdag 10 oktober 2018 – post Aalter,  

Sint-Gerolflaan 12/B
• donderdag 11 oktober 2018 – post Nevele, Brugstraat 1
• vrijdag 12 oktober 2018 – post Kaprijke, Plein 50

De infoavond start telkens om 20.00 uur. Bij voorkeur ga je 
naar de infoavond in je eigen gemeente. Indien verhinderd, 
kan je zeker aansluiten bij een infoavond in een andere 
gemeente.

Tijdens de infoavond krijg je meer informatie over de 
werking van de brandweer, de vereisten en de opleiding. Je 
maakt er meteen kennis met andere vrijwillige brandweer-
lieden. Zij zullen maar al te graag hun ervaringen met je 
willen delen.

Schrijf je in voor één van de infoavonden via 
personeel@zonemeetjesland.be met vermelding van je 
naam en de infoavond waarbij je wil aansluiten. 

Info
 09 391 10 20 | Hulpverleningszone Meetjesland

 personeel@zonemeetjesland.be
 www.zonemeetjesland.be
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Geldig stemmen

Verkiezingen 14 oktober 2018
Op zondag 14 oktober trekken we naar 
de stembus voor de gemeenteraads- en 
provincieraadsverkiezingen.

Waar en wanneer gaan stemmen?
Er zijn verschillende stemburelen in Maldegem. 
Op de stembrief die je per post in je brievenbus ontvangt, 
staat de locatie en het adres vermeld van het stembureel 
waar je moet gaan stemmen. 
Ook de datum en uur staan op de stembrief vermeld.

Geldig stemmen
Er zijn een aantal mogelijkheden om geldig te stemmen:
• Een lijststem uitbrengen. Daarmee verklaar je je akkoord 

met de volledige lijst en de volgorde van de kandidaten.
 Let op! Een lijststem op twee verschillende lijsten 

uitbrengen, is ongeldig.
• Eén of meer voorkeurstemmen uitbrengen. Daarmee 

geef je je stem specifiek voor één of meer kandidaten  
van dezelfde lijst.  

 Let op! Voorkeurstemmen mag je niet aan kandidaten van 
verschillende lijsten geven.

• Een lijststem én één of meer voorkeurstemmen 
uitbrengen. In dat geval tellen alleen je voorkeurstemmen 
mee.

 Let op! Als je een lijststem uitbrengt, dan mag je geen 
voorkeurstemmen aan kandidaten van een andere lijst 
uitbrengen.

• Je kan ook blanco stemmen. Blanco stemmen tellen niet 
mee bij de zetelverdeling.

• Kleur het bolletje volledig rood zodat jouw voorkeur 
duidelijk is.

Bekijk ook het filmpje via www.vlaanderenkiest.be/video/
potlood-papier-stemmen.

Ongeldig stemmen
• Je mag geen teksten of merktekens aanbrengen op 

het stembiljet; het stembiljet van vorm of afmetingen 
veranderen, een ander stembiljet gebruiken dat hetgeen 
je aangereikt wordt in het stembureel…

• Je mag geen lijststem op twee verschillende lijsten 
uitbrengen.

• Je mag geen voorkeurstemmen geven aan kandidaten 
van verschillende lijsten.

• Je mag geen lijststem uitbrengen voor de ene partij in 
combinatie met voorkeurstemmen aan kandidaten van 
een andere lijst.

Je kan geldig stemmen door het uitbrengen van een lijststem (afbeelding links) of één of meerdere stemmen van dezelfde lijst 
(afbeelding rechts) of een lijststem in combinatie met één of meerdere naamstemmen binnen dezelfde lijst.
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Wat als je je vergist hebt?
Merk je dat je op het stembiljet niet de kandidaat of lijst naar 
wens hebt aangeduid? Geen paniek.
Je verlaat het stemhokje en geeft je stembiljet af aan de 
voorzitter van het stembureau. Je zegt dat je je vergist hebt 
en dat je opnieuw wil stemmen.

Toegankelijke stembureaus
De gemeente doet heel wat inspanningen bij het inrichten 
van de stemlokalen en omgeving van de stemlokalen zodat 
iedereen zo vlot mogelijk de stemlokalen kan bereiken:
• Er is ten minste één speciaal stemhokje per gebouw ten 

behoeve van personen met een beperking. Dat stemhokje 
is voorzien van een schrijftafel op zithoogte en eventuele 
niveauverschillen op de weg naar het stemhokje zijn 
weggewerkt.

• De stemhokjes voor personen met een beperking worden 
in de onmiddellijke nabijheid van de stembureaus 
geplaatst. De kiezer die van dat speciaal ingericht 
stemhokje gebruik wenst te maken, richt zijn verzoek aan 
de voorzitter van zijn bureau. 

• Er is bewegwijzering aangebracht. 
• Er is voldoende verlichting aanwezig boven de 

stemhokjes.
• Er is ten minste één (tijdelijke) parkeerplaats voor 

personen met een handicap. Die parkeerplaats bevindt 
zich zo dicht mogelijk bij de ingang van het gebouw. 

• Wie een beperking heeft en zelf wil gaan stemmen mag 
zich, met toestemming van de voorzitter, in het stemhokje 
door iemand laten bijstaan. 

Volmacht (zie ook infomagazine september)
• Elke kiezer die om medische redenen niet zelf zijn of 

haar stem kan uitbrengen, kan een andere persoon 
volmacht geven om in zijn of haar plaats te stemmen. 
De volmacht mag gegeven worden aan eenieder die zelf 
stemgerechtigd is. Een gemachtigde kan slechts van één 
persoon een volmacht krijgen.

• Volmachtformulieren voor personen die niet in de 
mogelijkheid zijn te gaan stemmen kan je afhalen aan het 
onthaal of bij de bevolkingsdienst in het gemeentehuis of 
in het Sociaal Huis. Je kan de formulieren ook downloaden 
via  www.vlaanderenkiest.be

• Als je geen volmacht wil geven of je bent te laat om nog 
een volmacht te regelen, kan je vragen aan een familielid 
of vriend om naar het stembureau te gaan waar je moet 
zijn om te stemmen en daar jouw oproepbrief samen met 
je medisch attest af te geven. 

Info
 050 72 89 43 | Dienst Bevolking
 veronique.blondeel@maldegem.be
 www.maldegem.be/gemeenteraadsverkiezingen
 www.vlaanderenkiest.be

De gemeente doet heel wat inspanningen 
voor het inrichten van toegankelijke 
stemlokalen.
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WOENSDAG 10 OKTOBER 2018
14.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Jeugdfilm 
Coco
Wat als je de familieleden zou kunnen ontmoeten die 
vóór jouw geboorte leefden?
De ambitieuze muzikant Miguel bundelt zijn 
krachten met de charmante bedrieger Hector op een 
buitengewone reis door het kleurrijke Land der Doden 
om zijn familiegeschiedenis te ontdekken.

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

ZATERDAG 20 OKTOBER 2018
20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Radio Guga
Radio Guga is de straffe festivalband rond maestroloog 
Guga Baul.
Guga is een begenadigd stemmenimitator en weet uit 
die gave al langer charmante comedy te puren. Maar de 
maestroloog heeft nog andere pijlen op zijn boog. Gerug-
gensteund door een fantastische liveband trekt Guga nu 
volledig de muzikale kaart.

Trouw aan zijn talent kruipt hij in de huid en het strotten-
hoofd van de meest uiteenlopende binnen- en buiten-
landse muzikale grootheden. De hits én de maestro’s 
volgen elkaar in sneltempo op, allemaal live én samen op 
één podium.

Radio Guga, Music Maestro!

Staand concert
€ 25 (VVK), € 28 (ADK), € 24 (KABO), 
€ 22 (GABO en -26 jaar)

© Walt Disney Studios Motion Pictures Pieter Verhaeghe

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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ZATERDAG 27 OKTOBER 2018
20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Theatermakerij  
Het Eenzame Weste 
Slachtinge 
Wanneer de elfjarige Ferdinand leeftijdsgenootje Bruno 
met een stok twee tanden uit de mond slaat én daarbij 
geen berouw toont, moeten de volwassenen praten. Dat 
vinden de ouders van het slachtoffer.
Dus komen de twee koppels samen om op een 
beschaafde manier te zoeken naar oplossingen. Een 
formaliteit. 

De glazen worden voller en weer leger en de gezelligheid 
slaat gauw om. Wanneer de situatie volledig escaleert, 
lijkt beschaving ver te zoeken en wordt de menselijkheid 
wel erg stevig gerelativeerd.

God van de Slachting van Yasmina Reza is een komedie 
waarin kleine, menselijke drama’s uitlopen in hilarische, 
bitterzoete taferelen. 

THEATERMAKERY HET EENZAME WESTEN is Maaike 
Cafmeyer, Lien De Graeve, Mathias Sercu en Tom Ternest.

€ 15 (VVK), € 18 (ADK), € 14 (KABO), € 12 (GABO  
en -26 jaar)

© Greet Pattyn
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Najaar 2018

Vrijetijdsaanbod kids
De gemeentelijke vrijetijdsdiensten maakten 
voor de herfst- en kerstvakantie opnieuw een 
programma voor kleuters en kinderen van de lagere 
school boordevol leuke, spannende en sportieve 
activiteiten. De brochure werd in september 
verdeeld via de scholen maar kan je ook raadplegen 
via www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd.

Inschrijven kan:
• vanaf zaterdag 6 oktober om 9.00 uur  

via www.maldegem.be/webshop.
• vanaf maandag 8 oktober bij de gemeentelijke 

vrijetijdsdiensten. 

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

 Markstraat 7, Maldegem
 www.dagvandejeugdbeweging.be 

 050 72 89 70 | Sportdienst
 sportdienst@maldegem.be

 Bloemestraat 36/D, Maldegem

 www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd
 www.maldegem.be/webshop
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Digitale werkplaats voor iedereen

Maak kennis met nieuwe 
technologie in het FabLab 
van de bib
Vorig jaar onderging de hoofdbibliotheek in 
Maldegem een grondige metamorfose met meer 
open ruimtes, gezellige leeshoeken, vernieuwd 
aanbod, aangepast bibliotheekreglement voor alle 
Meetjeslandse bibliotheken en meer toegankelijke 
openingsuren. Met o.a. een digitaal zelfscansysteem, 
automatische inleverbus,  booktubes (digitale 
videoverslagen van boeken) en coderdojo-sessies 
(workshops programmeren) voor kinderen en 
jongeren bleef de bib ook niet achter op digitaal 
vlak. Eind oktober, tijdens de Digitale Week, gaat 
de bib nog een stapje verder: met een FabLab of 
makerspace wil de bib een digitale werkplaats 
creëren voor iedereen.

Wat is een FabLab?
Een FabLab is een leer- en werkplaats waar iedereen 
gebruik kan maken van de gemeenschappelijke ruimte 
van de bib en machines, zoals 3D-printer, lasersnijder... 
Zo krijgt iedereen, jong of oud, met of zonder technische 
achtergrond, de kans om iets te maken of iets uit te 
proberen, kennis uit te wisselen en deel uit te maken 
van de FabLab-gemeenschap. Het Maldegemse fablab 
sluit zich, net zoals alle fablab, aan bij het Fab charter. Dit 
betekent dat alle creaties die gemaakt worden in het lab, 
ook gedeeld moeten worden.

Een digitale maakplaats in de bib?! 
Een bibliotheek is bij uitstek een plek om kennis te delen. 
Van oudsher zijn de kerntaken van de bib het geven van 
informatie en het delen van kennis. Vroeger verliep dit 
vooral via boeken, maar de laatste jaren werd de bibliotheek 
steeds actiever op het terrein van moderne media en 
mediawijsheid, waarbij het aanleren van vaardigheden een 
steeds belangrijkere rol speelt. Het is dan ook een logische 
stap om dat aan te vullen met een aanbod rond ontwerpen  
en techniek. Zo draagt de bib bij aan een nieuwe vorm 
van geletterdheid, namelijk een competentie in moderne 
technieken in een steeds meer digitale wereld.

Kostprijs
Afhankelijk van het toestel betaal je voor het gebruik van 
het toestel zelf en voor de materialen die je gebruikt.  De 
materialen koop je aan in de bibliotheek. Je kan kiezen voor 
vrij gebruik of één van de drie abonnementsformules:
Vrij gebruik
• Voor occasioneel gebruik van de toestellen of indien je 

wil testen of het FabLab iets voor jou is.
• Je volgt eerst een korte initiatie en dan kan je tijdens de 

openingsuren van de bibliotheek vrij aan de slag. 
• Je betaalt de volle prijs voor het gebruik van de toestellen 

en de materialen. 
• Bij vrij gebruik heb je geen toegang tot de toestellen 

wanneer deze door abonneehouders gereserveerd zijn.
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Abonnement 
• Je gaat intensiever aan de slag met de toestellen. 
• Abonneehouders kunnen toestellen op woensdag, 

vrijdag en zaterdag reserveren. 
• Abonneehouders krijgen 25 % korting op de 

verbruiksmaterialen.
• Je kan kiezen voor een jaarabonnement, 

jongerenabonnement of groepsabonnement (zie 
website voor meer info).

Workshops en inspiratiesessies
Om kennis te maken met de mogelijkheden van het 
FabLab, organiseert de bib i.s.m. deskundigen en enkele 
Maldegemse ambassadeurs een aantal inspiratiesessies 
op:  
• maandag 22 oktober  om 19.00 uur:  

inspiratieavond voor burgers 
• dinsdag 23 oktober om 20.00 uur: 

inspiratieavond voor ondernemers 
• donderdag 25 oktober om 19.00 uur:  

inspiratieavond voor onderwijzers, leerkrachten
• donderdag 25 oktober: initiatiesessies om 16.00 uur  

en 19.00 uur (afhankelijk van de vraag).

Na de lancering zal de bib op geregelde tijdstippen 
initiaties, lesdagen en specifieke workshops organiseren. 

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

De toestellen
In het FabLab van de bib staan een lasersnijder, 
3D-printer en vinylcutter voor je klaar. De bib 
zorgt voor begeleiding en workshops. Zo ga je 
snel en correct met de machines aan de slag.

Lasercutter 
Deze machine kan materialen 
met een laser zeer nauwkeurig 
snijden. De laser cutter kan 
platen hout snijden, karton, of 

plexiglas. Het kan zo nauwkeurig snijden dat 
de 2D onderdelen klemvast in elkaar kunnen 
worden gezet, dat wil zeggen zonder gebruik 
van lijm of schroeven.

3D-printer
3D-printen, ook wel 
Additive Manufacturing, 
Rapid Prototyping of 

Rapid Manufacturing genoemd, is een 
productietechniek waarbij een digitaal bestand 
omgezet wordt naar een tastbaar object. Het 
object wordt laagje voor laagje opgebouwd 
door de 3D-printer. 

Vinylcutter
  Met de vinylcutter is het super 

gemakkelijk om je eigen stickers 
te maken. Het enige wat je 

nodig hebt, is een afbeelding of tekst waar je 
een sticker van wil. De vinylcutter kan je ook 
gebruiken voor bedrukking op kledij.

Volg onze FabLab-ambassadeurs
Nieuwsgierig geworden? Neem dan zeker een kijkje op 
de website en social media van de bib en volg de laatste 
nieuwtjes, updates over de makerspace en getuigenissen 
van onze Maldegemse FabLab-ambassadeurs Jan, Inge, 
Geert en Sylvie via de Facebookpagina van de bib!
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Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg. gr
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